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Bolsa 

A expectativa de um acordo comercial entre os EUA e China, puxou as bolsas 

internacionais e o Ibovespa, na sexta-feira. No fechamento a bolsa marcou alta 

de 0,78% aos 96.097 pontos. O giro financeiro somou R$ 16,9 bilhões. 

Destaque para o retorno de investidores estrangeiros ao mercado, com a 

entrada de R$ 441,933 milhões na B3 no pregão da quarta-feira (16/01), o que 

fez o saldo em janeiro ficar positivo em R$ 12,21 milhões. No fechamento da 

semana, o rendimento da T-note de dois anos subia para 2,611% e o yield da T-

note de dez anos avançava para 2,783%. O dia foi de alta nas cotações do 

petróleo (WTI: + 3,21% a US$ 54,04/barril e o Brent: + 2,48% a US$ 

62,70/barril). Nesta semana, o Presidente Jair Bolsonaro e ministro da 

Economia, Paulo Guedes, participarão no Fórum Econômico Mundial, em Davos 

(Suiça), podendo expor planos para o País.  A agenda econômica desta 

segunda-feira está concentrada nos dados da economia chinesa em dez/18, 

mostrando crescimento de 5,7% na produção industrial no A/A e de 8,2% nas 

vendas a varejo. O PIB do 4T18 no País cresceu 6,4% em 12 meses. Estes dados 

animaram as bolsas da Ásia, com fechamento em alta. Na zona do euro, os 

mercados operam em queda, reflexo da queda de braço na discussão comercial 

entre EUA x China. A B3 deverá ter volume reduzido em razão do feriado nos 

Estados Unidos Martin Luther King Jr. Day. Hoje temos o vencimento de opções 

sobre ações na B3. 

Câmbio 

A moeda americana subiu pela quarta vez consecutiva na sexta-feira, (+0,13%), 

cotada a R$ 3,7532 no mercado à vista. Na semana a alta foi de 1,07%, mas no 

ano ainda registra queda de 3,16%. 

Juros  

Os juros futuros tiveram uma sessão de poucas oscilações nas taxas, com o DI 

jan/20 fechando em 6,54%, ante 6,55% do ajuste da quinta-feira. A taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/25 fechou em 8,94%, de 

8,99% na véspera. 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

China Referência Expectativa Apurado Anterior

12:15 Produção industria l  A/A Dezembro 5,30% 5,70% 5,40%

12:15 Produção Industria l  Acumulada Dezembro 6,20% 6,20% 6,30% 70
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CPFE3
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MRFG3

EMBR3

KROT3

SMLS3

BRKM5

CPLE6

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 96,097 0.8 9.3 9.3

Ibovespa Fut. 96,290 0.5 7.5 9.2

Nasdaq 7,157 1.0 7.9 7.9

DJIA 24,706 1.4 5.9 5.9

S&P 500 2,671 1.3 6.5 6.5

MSCI 2,001 1.3 6.2 6.2

Tóquio 20,719 0.3 3.5 3.5

Xangai 2,611 0.6 4.7 4.7

Frankfurt 11,206 2.6 6.1 6.1

Londres 6,968 2.0 3.6 3.6

Mexico 44,242 0.7 6.7 6.7

India 36,387 0.0 0.9 0.9

Rússia 1,176 1.7 10.1 0.0

Dólar - vista R$ 3.75 0.2 (3.3) (3.3)

Dólar/Euro $1.14 (0.2) (0.9) (0.9)

Euro R$ 4.27 0.0 (4.0) (4.0)

Ouro $1,281.75 (0.8) (0.1) (0.1)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Localiza (RENT3) – Oferta primária de ações ON para captar até R$ 1,72 bilhão 

Em fato relevante, a companhia anunciou na sexta-feira a aprovação pelo seu conselho de 

administração, a realização de uma oferta primária subsequente (follow-on): 

• Emissão: 46 milhões de novas ações ON. De acordo com a demanda, a companhia 

pode realizar uma colocação adicional de 20%, ou 9,2 milhões de ações na oferta; 

• O preço da ação será definido em procedimento de bookbuilding; 

• Na sexta-feira a ação RENT3 encerrou cotada a R$ 31,18. Com base nesta cotação o 

lote base soma R$ 1,43 bilhão, podendo chegar até R$ 1,72 com o lote adicional de 20%; 

• Os coordenadores da operação serão: BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Bank of America 

Merril Lynch e JPMorgan.  

• As apresentações a potenciais investidores e o início do procedimento de bookbuilding 

começam nesta segunda-feira (21). 

• O período de subscrição prioritária vai de 22 a 28 deste mês; 

• No dia 30, encerra-se o processo de bookbuilding sendo fixado o preço da ação; 

• No dia 04/02 iniciam-se as negociações das ações na B3; 

• No dia 06/02 será realizada a liquidação na B3. 

 

Destinação de Recursos: A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos oriundos da 

Oferta (incluindo os recursos provenientes das Ações Adicionais) de acordo com seu plano 

de negócios, para suportar a expansão dos negócios da Companhia e de suas subsidiárias, 

por meio de investimentos na frota, em inovações e em melhorias operacionais, assim 

como reforçar o capital de giro, visando fazer frente a aumentos de demanda nos 

segmentos de atuação da Companhia e de suas subsidiárias. 

 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Cosan (CSAN3) – Oferta pública para adquirir até a totalidade das ações da Comgás 

Em fato relevante a administração da Cosan anunciou que fará uma oferta pública para 

aquisição de ações (OPA) para adquirir até a totalidade dos papéis PNA da Comgás em 

circulação no mercado. 

Detalhes da operação:  

• O preço oferecido por ação será de R$ 82, o que significa um prêmio de 23% em 

relação à cotação de fechamento da ação na sexta-feira (R$ 66,50). Neste ano a ação já 

valorizou 13,4%; 

• Atualmente, a Comgás tem 23.566.096 ações PNA em circulação no mercado, e se 

tiver sucesso em adquirir todas elas, a operação deve movimentar quase R$ 2 bilhões.  

• Os papéis representam 17,85% do capital social da Comgás, e a oferta está 

condicionada à adesão de dois terços dos titulares destes papéis. 

• A Cosan já assinou um acordo privado com alguns dos acionistas da Comgás 

detentores de 9.847.236 ações PNA da Comgás, que se comprometeram a vender seus 

papéis para a Cosan na OPA. Esse número representa 41,786% das ações PNA em circulação 

no mercado.  

• A Cosan detém atualmente 4.984.175 ações PNA da Comgás, além de 100.789.148 

ações ON. 

A Comgas é uma tradicional pagadora de bons dividendos. Encerrou os 9M18 com lucro 

líquido de R$ 480.6 milhões, aumento de 5,0% sobre os 9M17. A empresa opera 

Com baixa alavancagem (0,46x) e vem registrando crescimento firme no número de clientes 

e no volume de vendas nos segmentos (residencial, comercial, industrial, cogeração e 

automotivo).  

A ação da Cosan (CSAN3) encerrou a sexta-feira cotada a R$ 42,18 acumulando alta de 

26,1% neste ano. 

 

Banco do Brasil (BBAS3) – Aprovação da cisão parcial do BB Banco de Investimento (BB 
BI), referente a participação acionária na Cielo 

O conselho de administração do Banco do Brasil aprovou a cisão parcial do patrimônio do 

BB Banco de Investimento (BB BI), referente a participação acionária na Cielo e a 

transferência da parte cindida para a BB Elo Cartões Participações.  
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O BB BI e a BB Elo são subsidiárias integrais do BB. A operação está sujeita a análise e 

aprovação dos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores, conforme legislação 

aplicável. 

Objetivo da operação: Promover a centralização das participações em empresas do 

segmento de meios de pagamento sob uma única holding, a BB Elo, buscando alinhamento 

com a estratégia de simplificação da organização societária do Conglomerado BB. 

Na sexta-feira a ação BBAS3 encerrou cotada a R$ 48,55 acumulando alta de 4,4% neste 

ano e a Cielo (CIEL3) fechou a R$ 10,42 com valorização de 12,2%.  

 

Itau Unibanco (ITUB4) – Emissão de letras financeiras subordinadas no montante total de 
R$ 3,05 bilhões 

O Itaú Unibanco informou que realizou emissões de letras financeiras subordinadas no 

montante total de R$ 3,05 bilhões, em negociações privadas com investidores profissionais. 

As letras financeiras são perpétuas e possuem opção de recompra a partir de 2024, sujeito 

a prévia autorização do Banco Central. 

O banco informou ainda que será solicitada aprovação ao Banco Central para que as letras 

financeiras componham o capital complementar do patrimônio de referência da instituição, 

com impacto estimado de 0,4 ponto porcentual no seu índice de capitalização Nível I. 

Na sexta-feira a ação ITUB4 encerrou cotada R$ 37,66 acumulando valorização de 6,1% 

neste ano.  

Obs: O banco divulgará os resultados de 2018 em 04 de fevereiro, após o fechamento do 

mercado. 
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Estácio Participações (ESTC3) – Aprovação para emissão de Debêntures no valor de R$ 
600 milhões 

A Estácio informou que seu conselho de administração da aprovou a emissão de 

debêntures para captação de R$ 600 milhões.  

Detalhamento da operação: 

• Data de vencimento: A operação será dividida em duas séries, a primeira com 

vencimento em 2022, e a segunda vencendo em 2024; 

 Valor unitário: O valor unitário dos títulos será de R$ 10 mil.  

 Remuneração da primeira série: DI mais um prêmio de 0,585% ao ano; 

 Remuneração da Segunda série: DI mais 0,785% ao ano. 

A Estácio informa que os recursos serão utilizados para resgatar antecipadamente notas 

promissórias emitidas pela companhia.  

Na última sexta-feira a ação ESTC3 encerrou cotada a R$ 30,30 acumulando valorização de 

27,5% em 2019. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 9,1 bilhões com a ação 

sendo negociada a 2,91x o valor patrimonial.  

A data de divulgação prevista para os demonstrativos financeiros do 4T18 é de 14 de 

março. 

 

Boletim Focus – Mercado revisa para baixo suas principais estimativas para 2019 

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus no último Boletim Focus desta segunda-

feira, destaque para o ligeiro arrefecimento das estimativas para o IPCA de 2019, assim 

como as atualizações dos últimos 5 dias. Para o PIB, a mediana das estimativas também 

mostrou recuo. Para a Taxa de Câmbio, a mediana apontou uma apreciação do real frente 

ao dólar. Por fim, para a Meta da Taxa Selic, as projeções permaneceram estáveis. 

Com isso, para 2019, as expectativas para o IPCA ficaram em 4,01%, o PIB em 2,53%, Taxa 

de Câmbio R$/US$ 3,75 e a Meta da Taxa Selic em 7,00% a.a. 

A mediana do agregado para a produção industrial se mostrou estável, sugerindo 

crescimento de 3,04% em 2019. Para os demais indicadores de relevância, não houve 

alteração em relação às estimativas anteriores. 
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Destaques do Boletim Focus publicado na segunda-feira, para 2019: 

• IPCA: 4,01%; 

• IPCA (atualização dos últimos 5 dias): 4,00%; 

• PIB: 2,53% 

• Taxa de Câmbio: R$/US$ 3,75; 

• Meta Taxa Selic: 7,00% a.a. 

Inflação segue comportamento benigno. Para 2019, a mediana das estimativas de 

mercado para o IPCA mostrou ligeiro arrefecimento, passando de 4,02% para 4,01% na 

última apuração, o que demostra o comportamento benigno do indicador influenciado 

principalmente pela ociosidade ainda presente na economia doméstica. As atualizações dos 

últimos 5 dias úteis apontaram para a mesma direção, sugerindo crescimento de 4,00% 

ante 4,02%. 

Para os anos subsequentes (2020, 2021 e 2022), o mercado manteve suas estimativas 

estáveis, sugerindo inflação de 4,00%, 3,75% e 3,75%, respectivamente. 

Estes resultados corroboram com o comunicado da última reunião do Copom, que 

reconheceu a trajetória benigna da inflação, com os núcleos em níveis apropriados. 

Lembramos 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 2019 e 2020, definidas anteriormente, continuam sendo de 4,25% e 4,00%, 

respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância. 

Segundo o IBGE, o IPCA encerrou 2018 abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco 

Central (+4,50%), em dezembro a variação foi de 0,15% com o indicador acumulando alta 

de 3,75%. Influenciou positivamente para o comportamento benigno da inflação, a 

ancoragem das expectativas combinada à retomada gradual da atividade, aos reajustes 

salarias contidos, e mais recentemente à forte descompressão observada dos preços de 

combustíveis. Para os próximos meses, a inflação ao consumidor deverá continuar se 

beneficiando da ociosidade ainda presente na economia bem como da expectativa de safra 

volumosa de grãos. 

Já as estimativas para o IGP-M também apresentaram recuo, passando de uma inflação de 

4,21% para 4,15%.  

Destaque para o recuo do IGP-10 com deflação de 0,26% em janeiro, mostrando o 

comportamento benigno dos núcleo dos preços industriais, o que reforça a expectativa de 

núcleos dos preços ao consumidor em patamares baixos ao longo de 2019. 
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Estimativas PIB mostram recuo, enquanto da produção industrial segue inalteradas. A 

mediana das estimativas para o PIB de 2019 apontou recuo, ao passar de um crescimento 

de 2,57% para outro de 2,53%. Para 2020, o mercado revisou o crescimento de 2,50% para 

2,60%. Enquanto para 2021 e 2022 manteve suas estimativas, sugerindo crescimento de 

2,50% para ambos os períodos. 

O PIB do 3T18 registrou crescimento de 0,8% frente ao 2T18 (elevação de 0,2%), sem ajuste 

sazonal, segundo dados divulgados pelo IBGE. Na comparação interanual, o PIB avançou 

1,3% e no acumulado de 4 trimestres a alta foi de 1,4%.  

A produção industrial em novembro registrou um tímido crescimento de 0,1% e a perda de 

tração dos indicadores coincidentes da indústria sugerem arrefecimento no indicador, o 

que sugere um nível de crescimento mais comedido para o PIB do 4T18. 

As estimativas para a produção industrial para 2019 se mostraram estáveis, sugerindo 

crescimento de 3,04%. Para os anos subsequentes (2020,2021 e 2022), a mediana das 

projeções permaneceu estável apontando para um crescimento de 3,00%. 

Taxa Selic em 7,00% para 2019. Na última reunião do Copom em 2018, o colegiado decidiu 

pela manutenção da Taxa Selic em 6,5%, apontando a melhora no balanço de riscos, esse 

comportamento vem influenciando as estimativas para 2019, cuja taxa, na última apuração, 

mostrou comportamento estável ao sugerir uma Selic de 7,00%. Para 2020, 2021 e 2022 a 

taxa seguiu estável em 8,00%. 

Em sua última reunião o Copom reconheceu a trajetória benigna da inflação corrente, com 

as medidas de núcleos em níveis aceitáveis. Destaque para o reconhecimento da melhora 

no balanço de riscos, com o arrefecimento dos riscos de incerteza em relação à 

continuidade de reformas econômicas e elevação do risco baixista ligado à ociosidade da 

economia.  

Real vem apresentando apreciação frente ao dólar. O mercado revisou suas estimativas 

para a Taxa de Câmbio de todos os períodos. Com isso, para 2019, o ajuste foi de R$/US$ 

3,80 para R$/US$ 3,75, em 2020 de R$/US$ 3,80 para 3,78, 2021 de R$/US$ 3,85 para 

R$/US$ 3,80 e por fim, para 2022 de R$/US$ 3,90 para R$/US$ 3,88. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M 
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Fluxo Ibovespa

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 16/1/19 30 dias Mês Ano

Saldo 441,9 (3.021,6) 12,2 12,2
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 104.989 319.014

Venda 266.816 172.864

Líquido -161.827 146.150

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Janeiro 2019

CDS Brasil 5 anos -0.23% -16.63% -16.63%

Minerio de Ferro 0.90% 3.25% 3.06%

Petroleo Brent -0.16% 16.36% 14.00%

Petroleo WTI 3.26% 18.41% 15.54%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Terça-feira jan/25 BR  Total  de Criação de Empregos  Formais Dezembro 58,66

22/01/2019 jan/25 BR Coleta  de impostos Dezembro 119420mi

13:00 EUA Vendas  casas  exis tentes  (m/m) Dezembro -1,00% 2,00%

13:00 EUA Vendas  de casas  já  exis tentes Dezembro 5.27mi 5.32mi

08:00 EURO Pesquisa  ZEW (Expectativas ) Janeiro -21,00

Quarta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 22/jan

23/01/2019 09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (m/m) Janeiro 0,00

09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (a/a) Janeiro 4,00%

BR CNI Confidência  Industria l  Janeiro 63,80

10:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 18/jan

12:00 EUA FHFA Índice de preços  de casas  M/M Novembro

13:00 EUA Fed de Richmond - Índice de manufatura Janeiro -8,00

13:00 EURO Confiança do consumidor Janeiro -6,20

Quinta-feira 11:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 19/jan

24/01/2019 11:30 EUA Seguro-desemprego 12/jan

12:45 EUA Bloomberg - Nível  de conforto do consumidor 20/jan

12:45 EUA PMI Composto Janeiro 54,40

12:45 EUA PMI Manufatura  Markit EUA Janeiro 53,80

12:45 EUA PMI Serviços  Janeiro 54,40

13:00 EUA Índice antecedente Dezembro

14:00 EUA Fed Kansas  Ci ty - Atividade de fábrica Janeiro 3,00

07:00 EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Janeiro 51,40

07:00 EURO PMI Serviços  Zona do Euro Janeiro 51,20

07:00 EURO PMI Composto Zona do Euro Janeiro 51,10

10:45 EURO ECB Taxa de Refinanciamento  Principal  24/jan

10:45 EURO BCE Faci l idade Permanente de Cedência 24/jan

10:45 EURO Taxa de faci l idade de depós ito BCE 24/jan

Sexta-feira 08:00 BR FGV - Confiança do Consumidor Janeiro 93,80

25/01/2019 11:30 EUA Pedidos  de bens  duráveis Dezembro

11:30 EUA Pedidos  de Bens  Duráveis  (exc. transporte) Dezembro

11:30 EUA Pedidos  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Dezembro

11:30 EUA Envios  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Dezembro

13:00 EUA Vendas  de casas  novas Dezembro

13:00 EUA Vendas  de casas  novas  (m/m) Dezembro
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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. 


