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Bolsa 

Na sexta-feira o Ibovespa operou em campo positivo e fechou com alta de 

0,97% aos 76.594 pontos e giro financeiro de R$ 9,4 bilhões. Com a ausência de 

novos desdobramentos entre EUA e China, sem influência no mercado 

doméstico, somado a alta do petróleo e a queda do dólar, foram aspectos que 

favoreceram a busca dos investidores por ativos de risco.  A agenda de hoje 

traz o Boletim Focus, o IBC-Br de maio, o IGP-10 de julho em 0,93% acelerando 

ante 0,81% de junho, o IPCS de 15/jul em 0,67% ante 0,70% da leitura anterior. 

Nos EUA as vendas no varejo de junho e o Índice Empire State de atividade de 

manufatura. Hoje pela manhã, dólar e petróleo operavam em queda, ao passo 

que as bolsas registravam comportamento misto. Em dia de vencimento de 

opções sobre ações na B3 a tendência é de manutenção da alta no curto prazo. 

Câmbio 

O mercado de câmbio na sexta-feira seguiu em linha com cenário externo, em 

dia marcado pelo aumento do apetite por risco dos investidores. Ao final o 

dólar à vista caiu 0,88% para R$ 3,8497 (-0,43% na semana), e o dólar para 

agosto recuava 0,72% a R$ 3,8630. Atentar que a tendência no médio prazo é 

de alta. 

Juros  

Os juros oscilaram em queda, alinhados ao desempenho do câmbio e com 

baixa liquidez. A taxa do DI para janeiro de 2019 fechou a 6,820%, de 6,884% 

do dia anterior, e o DI para janeiro de 2020 caiu de 8,32% para 8,21%. Já o DI 

para janeiro de 2021, fechou a 9,21%, de 9,31% do dia anterior. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 FGV: IPC-S (m/m) 15/jul 0,70% 0,67% 1,00%

08:00 FGV - IGP-10 (m/m) Julho 0,81% 0,93% 2,00%

08:25 BC - Pesquisa  Focus  (semanal ) 1034 mi

08:30 Atividade econômica - IBC-Br (m/m) Maio -3,15% -3,34% 0,46%

08:30 Atividade econômica IBC-Br (a/a) Maio -2,85% -2,90% 3,70%

15:00 Balança Comercia l  semanal 15/jul 1034mi

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

09:30 Vendas  no varejo exc auto (m/m) Junho 0,30% 0,90%

09:30 Vendas  no varejo exc auto e gás Junho 0,40% 0,80%

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

06:00 Balança comercia l  (Sazonal ) Maio 18,6bi 16,9 bi 18,1bi

06:00 Balança comercia l  (não sazonal ) Maio 17,6bi 16,5 bi 16,7bi
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 76,594 1.0 5.3 0.3

Ibovespa Fut. 77,010 0.7 (0.3) (1.0)

Nasdaq 7,826 0.0 4.2 13.4

DJIA 25,019 0.4 3.1 1.2

S&P 500 2,801 0.1 3.1 4.8

MSCI 2,135 0.2 2.2 1.5

Tóquio 22,597 1.8 1.3 (0.7)

Xangai 2,814 (0.6) (1.2) (14.9)

Frankfurt 12,541 0.4 1.9 (2.9)

Londres 7,662 0.1 0.3 (0.3)

Mexico 48,406 (0.6) 1.6 (1.9)

India 36,324 (0.6) 2.5 6.7

Rússia 1,189 1.0 3.0 0.0

Dólar - vista R$ 3.85 (0.8) (0.7) 16.2

Dólar/Euro $1.17 0.1 0.0 (2.7)

Euro R$ 4.50 (0.7) (0.7) 13.1

Ouro $1,241.45 (0.5) (0.9) (4.7)

* Dia anterior, exceto Ásia
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CSN (CSNA3) - Aumento de preços 

A CSN elevará seus preços entre 7% a 10% para a rede de distribuição, a partir do final de 

julho, como havia sido anunciado na teleconferência de resultados realizada em maio. Esta 

é uma notícia positiva para a empresa, permitindo o aumento de receitas e lucro. 

Naquela reunião, a diretoria da CSN informou também que o diferencial de preços entre o 

mercado interno e externo estava negativo para bobinas a quente, em 5% e a frio em 2%.  

Na sexta-feira (13/julho) a ação estava cotada a R$ 8,02, apresentando queda de 4,3% 

neste ano, sendo que o Ibovespa teve uma valorização de 0,2% no período.  Em 2017, 

CSNA3 registrou queda de 22,8%, mas o Ibovespa valorizou-se em 26,9%. 

As vendas de aço da CSN no mercado interno representaram 61,2% do total no 1T18. 

Vale recordar que o resultado da CSN no 1T18 mostrou aumento nas vendas de aço e 

minério, mas queda na rentabilidade operacional, na comparação com o 1T17.  Porém, o 

lucro líquido subiu com os ganhos (R$ 1,9 bilhão) dados pela alteração na forma de 

contabilização do valor das ações da Usiminas.  Sem este ganho, o resultado do trimestre 

teria ficado próximo ao obtido no 1T17.   

A CSN lucrou R$ 1.486 milhões (R$ 1,07 por ação) no 1T18, valor mais de doze vezes 

superior ao resultado do mesmo trimestre do ano passado. 

 

Embraer (EMBR3) – Cia estima demanda de 10.550 novas aeronaves comerciais de até 
150 assentos nos próximos 20 anos 

A Embraer estima uma demanda de 10.550 novas aeronaves com capacidade para até 150 

assentos nos próximos 20 anos, um mercado avaliado em US$ 600 bilhões. Suas ações 

registram alta de 3,8% este ano, cotadas a R$ 20,66. 

Segundo a companhia, “a frota de aeronaves em serviço deve aumentar para 16 mil 

unidades no período, comparado às nove mil atualmente em operação, cujo crescimento 

do mercado deve estimular 65% dessa demanda, enquanto os 35% restantes serão para 

reposição de aviões antigos” sendo que a maior eficiência e sustentabilidade referendam a 

projeção de demanda deste mercado.  

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Segmento de até 150 assentos – Entregas por região 

 

(*) CEI – Comunidade dos Estados Independentes 

A Embraer destaca ainda que “as aeronaves de até 150 assentos estão mais bem 

posicionadas para combinar eficiência de custo com maior receita unitária” e que “vem se 

preparando para um período de aumento de custos, com contínua pressão por aumento da 

rentabilidade”.  

Aeronaves do segmento de até 150 assentos “são um dos principais pilares de 

sustentabilidade do negócio da companhia, possuem um custo por viagem 

aproximadamente 20% menor, aproximando a eficiência operacional por assento de 

grandes aeronaves de corredor único”. 

 

Eletrobras (ELET6) – AGU e BNDES recorrem da decisão de suspensão da venda das 
distribuidoras 

A Advocacia-Geral da União (AGU) e o BNDES apresentaram na sexta-feira (13/julho) ao 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) um pedido de derrubada da liminar que 

suspendeu o leilão de seis distribuidoras de energia da Eletrobras. 

Mais um desdobramento desta questão e que segue impactando negativamente o preço 

das ações da companhia. Este ano as ELET3 registram queda de 24,3% para R$ 14,64/ação e 

as ELET6 caem 26,7% para uma cotação de R$ 16,64/ação. 

Na visão da AGU e do BNDES, o Tribunal de Contas da União (TCU) reconheceu 

recentemente a legalidade do leilão, indicando que a manutenção das subsidiárias sob 

controle da estatal colocará em risco a continuidade do fornecimento de energia elétrica 

nos Estados do Acre, de Alagoas, do Amazonas, do Piauí, de Rondônia e de Roraima.  

Além disso, diante das restrições financeiras da União e da Eletrobras para fazerem os 

investimentos necessários, as subsidiárias, que dependem de elevadas aplicações de 

recursos, ficam prejudicadas. 
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No entendimento da AGU e do BNDES, se as distribuidoras não forem vendidas, teriam que 

ser liquidadas pela Eletrobras, com a consequente demissão de funcionários e risco de 

descontinuidade no fornecimento de energia para os estados. 

 

Boletim Focus – Mercado revisa expectativas de inflação para baixo, com arrefecimento 
no PIB e taxa de câmbio estável 

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, destaque 

para a redução das expectativas do IPCA em 2018, após 8 elevações consecutivas, enquanto 

os demais períodos agora divulgados (2019,2020 e 2021) permaneceram sem alteração. As 

expectativas de crescimento da economia (PIB) para este ano apresentaram a segunda 

redução marginal, permanecendo constante nos anos subsequentes. Já a taxa de câmbio 

para 2018 permaneceu estável, sofrendo depreciação nas estimativas dos 2 anos 

subsequentes. Para os demais indicadores de relevância, não houve alteração em relação 

às estimativas anteriores. 

2018 2019

Mediana - Agregado Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje

Tendência Atual Duração Tendência Atual Duração

Inflação

   IPCA - var(%) anual 3.88 4.17 4.15 (1) 4.10 4.10 4.10 (4)

   Preços Administrados - var(%) anual 6.16 6.40 6.45 (2) 4.50 4.44 4.40 (2)

   IGP-DI - var(%) anual 7.18 7.68 7.80 (1) 4.45 4.45 4.45 (4)

   IGP-M  - var(%) anual 7.04 7.67 7.70 (1) 4.47 4.48 4.47 (2)

   IPC-Fipe - var(%) anual 2.69 3.43 3.43 (1) 4.09 4.18 4.18 (1)

Atividade Econômica

   PIB - var(%) anual 1.76 1.53 1.50 (2) 2.70 2.50 2.50 (2)

   Produção Industrial - var(%) anual 3.50 2.65 2.96 (1) 3.20 3.05 3.00 (3)

Taxa de Câmbio e Setor Externo

   Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3.63 3.70 3.70 (2) 3.60 3.60 3.68 (1)

   Taxa de Câmbio Nominal -Média Anual (R$/US$) 3.57 3.62 3.62 (1) 3.56 3.63 3.64 (3)

   Exportações (US$ Bilhões) 229.57 229.40 229.35 (2) 237.70 235.00 235.00 (1)

   Importações (US$ Bilhões) 170.00 170.00 170.00 (5) 186.00 186.90 186.00 (1)

   Balança Comercial (US$ Bilhões) 58.34 57.81 57.81 (1) 49.80 49.50 49.30 (2)

   Transações Correntes (US$ Bilhões) -20.60 -20.00 -20.00 (3) -36.50 -35.90 -34.10 (4)

   Investimento Estrangeiro Direto (US$ Bilhões) 70.00 70.00 70.00 (2) 76.60 75.30 74.65 (3)

Taxa de Juros

   Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6.50 6.50 6.50 (7) 8.00 8.00 8.00 (26)

   Meta Selic - Média Anual (% a.a.) 6.53 6.53 6.53 (7) 7.25 7.38 7.36 (1)

Setor Fiscal

   Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 55.00 54.95 54.93 (2) 57.15 58.00 58.00 (3)

   Resultado Primário (% do PIB) -2.10 -2.10 -2.05 (1) -1.50 -1.50 -1.50 (4)

   Resultado Nominal (% do PIB) -7.20 -7.40 -7.40 (1) -6.75 -6.80 -6.80 (3)

Comportamento Semanal

Expectativas de Mercado - Fim do Ano

Comportamento Semanal

 

Expectativas para a Taxa Selic e taxa de câmbio, seguem inalteradas. As expectativas de 

mercado para a taxa Selic neste ano e dos demais seguiram estáveis, em 6,50% para 2018 e 

8,00% para os três anos subsequentes.  

Já para a taxa de câmbio, a mediana das estimativas para este ano seguiu estável em 

R$/US$ 3,70, se elevando de R$/US$ 3,60 para R$/US$ 3,68 em 2019. 
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O Banco Central tem intensificado suas intervenções no mercado cambial, aumentando o 

montante de swaps ofertados, no entanto, o presidente do BC tem destacado que não 

utilizará mecanismos de política monetária para o controle da taxa de câmbio.  

Expectativas para o IPCA corrigidas para baixo. Para 2018, após oito elevações 

consecutivas, a mediana das estimativas do IPCA foi corrigida para baixo, sugerindo inflação 

de 4,11%, ante 4,17% na leitura anterior, ainda abaixo do centro da meta (4,5%, com 

intervalo de tolerância de -1,5% e de +1,5%) determinada pelo BC. Para 2019, as 

estimativas de mercado permaneceram inalteradas, sugerindo inflação de 4,10%. Para 2020 

a mediana do mercado sugere inflação de 4,00%, retrocedendo para 3,75% em 2021. 

Vale lembrar que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou a meta para a inflação de 

2021 em 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,50 pp para mais e para menos. As metas 

para 2018, 2019 e 2020, definidas anteriormente, continuam sendo de 4,50%, 4,25% e 

4,00%, respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância.  

O IPCA de junho registrou elevação de 1,26%, segundo o IBGE. O resultado esteve abaixo da 

mediana das expectativas do mercado. A alta no mês se deu principalmente em função da 

variação dos preços de alimentação e bebidas e pelos efeitos de abastecimento 

decorrentes da paralisação dos caminhoneiros. Com isso, o IPCA acumulou elevação de 

4,39% nos últimos doze meses e 2,60% neste ano. 

Já o IGP-DI subiu 1,48% em junho, arrefecendo em relação a alta de 1,64% no mês anterior, 

segundo a FGV. O resultado ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado (1,60%). 

No acumulado em doze meses, o índice registrou elevação de 7,79%. Para 2018, as 

estimativas de mercado sugerem um IGP-M de 7,70%. 

Arrefecimento nas estimativas de crescimento econômico. Para este ano a mediana das 

estimativas para o PIB registrou novo arrefecimento, sugerindo crescimento de 1,50%, ante 

1,53% na leitura anterior. Para os anos subsequentes o mercado manteve a expectativa de 

crescimento de 2,50%. 

O PIB do 1T18 confirmou a lenta retomada de crescimento da economia, porém de forma 

gradual, após a expansão de 0,4%. O desempenho esteve atrelado ao dinamismo mais 

moderado do mercado de trabalho, em função da taxa de desemprego de 12,4% de março. 

Os efeitos da greve dos caminhoneiros têm se mostrado menores do que o esperado, com 

o comércio varejista apresentando retração de 0,6% em maio, superando a expectativa do 

mercado. Com os resultados recentes do comércio, indústria e serviços, notamos que o 

efeito da greve tem sido menor que o previsto inicialmente.  

Além disso, os dados da PNAD Contínua do IBGE mostraram que taxa de desocupação no 

Brasil recuou de 13,3% na média dos três meses encerrados em maio do ano passado para 
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12,7% nos três meses finalizados em maio de 2018. No que tange à renda habitual, foi 

registrado avanço de 0,12%, reforçando o cenário de ausência de pressões salariais. Em 

suma, os dados reportados indicam ociosidade no mercado de trabalho, o que constitui 

vetor de alívio para a inflação, já impactada por pressões cambiais. 

Mediana - Agregado Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje

Tendência Atual Duração Tendência Atual Duração

IPCA - var(%) anual 3.96 4.02 4.00 (2) 4.10 4.00 4.00 (1)

IGP-DI - var(%) anual 7.96 - - (1) 4.50 - - (1)

IGP-M  - var(%) anual 7.00 7.71 7.72 (4) 4.33 4.40 4.40 (1)

Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3.60 3.55 3.55 (1) 3.55 3.55 3.60 (1)

Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6.50 6.50 6.50 (7) 8.00 8.00 8.00 (4)

Fonte: BCB

Comportamento Semanal

Market Expectations - Top Five Institutions

2018 2019

Expectativas de Curto Prazo

Comportamento Semanal
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  11/07/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 11/7/18 30 dias Mês Ano

Saldo 765,2 (2.530,4) 1.357,9 (8.589,8)
Fonte: BMFBovespa  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 186.559 135.879

Venda 63.235 261.221

Líquido 123.324 -125.342

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro



 

Página | 8  
 

16 de julho  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Julho 2018

CDS Brasil 5 anos -0.48% -10.21% 49.82%

Minerio de Ferro -0.50% -5.34% -20.32%

Petroleo Brent -1.91% -6.99% 11.00%

Petroleo WTI -1.63% -5.80% 15.70%

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)
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Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Terça-feira 10:15 EUA Produção industria l  (m/m) - AS Junho 0,50% -0,10%

17/07/2018 10:15 EUA Produção manufatureira  (SIC) Junho 0,60% -0,70%

11:00 EUA NAHB - Índice do mercado habitacional Julho 69,00 68,00

17:00 EUA TIC - Fluxo l íquido total  de compra/venda ativos  EUA Maio 138,7bi

17:00 EUA TIC - Fluxo compra/venda de ativos  no longo prazo Maio 93,9bi

03:00 EURO Licenciamentos  de carros  novos Junho 1%

Quarta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 15/jul 0,31% 0,63%

18/07/2018 08:00 BR IGP-M Inflação 2º Prévia Julho 0,44% 1,75%

12:30 BR Fluxos  de Moeda Semanal

09:30 EUA Construção de casas  novas Junho 1320mi l 1350mi l

09:30 EUA Construção de casas  novas  (m/m) Junho -2,20% 5,00%

09:30 EUA Licenças  para  construção Junho 1330mi l 1301mi l

09:30 EUA Alvarás  de construção (m/m) Junho -2,20% -4,60%

06:00 EURO Produção de construção (m/m) Maio 1,80%

06:00 EURO Produção de construção (a/a) Maio 1,80%

06:00 EURO IPC principal  (a/a) Junho 1,00% 1,00%

06:00 EURO IPC (a/a) Junho 2,00% 1,90%

06:00 EURO IPC (m/m) Junho 0,10% 0,50%

Quinta-feira 09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 14/jul 221mi l 214mi l

19/07/2018 09:30 EUA Seguro-desemprego 07/jul 1725mi l 1739mi l

09:30 EUA Panorama dos  negócios  Fed da Fi ladél fia Julho 21,50 19,90

Sexta-feira 09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (m/m) Julho 0,73% 1,11%

20/07/2018 09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (a/a) Julho 4,63% 3,68%

05:00 EURO Conta corrente (sazonal ) Maio 28,4bi

05:00 EURO Conta corrente (não sazonal ) Maio 26,2bi
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 

referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 

relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 

nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 

Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 

expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 

analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 

alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 

598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 

mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 


