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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a sexta-feira com queda de 1,30% aos 102.776 

pontos e giro financeiro de R$ 29,3 bilhões (R$ 26,5 bilhões no à vista). Os 

investidores mantiveram cautela aguardando o final de semana, 

considerando os diversos assuntos que poderiam piorar as expectativas 

para esta semana. O mercado ficou no aguardo do pacote fiscal nos EUA, 

que não aconteceu como previsto. No sábado, Trump assinou quatro 

medidas para manter alguma assistência, incluindo benefícios de 

desemprego, um diferimento temporário do imposto sobre a folha de 

pagamento, proteção contra despejo, etc. A tensão entre EUA e China, 

segue com novos capítulos voltando a ter Hong Kong no centro da 

discussão com retaliações dos dois lados. No Brasil, a pauta política segue 

sem avanços importantes. Destaque para a intenção do presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia de engavetar o projeto de lei que estabelece teto de 

juros para cartão de crédito e cheque especial, aprovado ontem à noite 

pelo Senado. A agenda de hoje traz além do Boletim Focus, a 1ª prévia do 

IGPM de agosto e o IPC-S. No exterior, nenhum indicador importante para 

hoje. As bolsas internacionais operam em alta nesta manhã e o petróleo 

também abre a semana com as cotações em alta (Brent e WTI). Com muitos 

assuntos difíceis no radar, a semana pode ser de atenção para os 

investidores. No dia 05/08 houve ingresso de R$ 1,15 bilhão de 

estrangeiros na B3. 

Câmbio 

A moeda americana voltou a subir com preocupações do lado externo, 

após a frustração nas negociações para o pacote fiscal nos EUA. De R$ 

5,3324 para R$ 5,4383 com alta de 1,99%. 

Juros  

O mercado de juros futuros registrou alta nas taxas no fechamento da 
sexta-feira com o atenção a fatores políticos e à dívida do governo. A taxa 
do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechou em 2,65%, 
de 2,572% na quinta-feira e para jan/27 a taxa passou de   6,203% para 
6,35%. 
 
 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Ibovespa Dow Jones

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 5/8/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 1.152,7 (81.706,1)

Ofertas Públicas e Follow on 12.148,7
Saldo (69.557,4)

Capa boletim

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 102.776 (1,30) (0,1) (11,1)

Ibovespa Fut. 102.725 (1,09) (3,0) (11,3)

Nasdaq 11.011 (0,87) 2,5 22,7

DJIA 27.433 0,17 3,8 (3,9)

S&P 500 3.351 0,06 2,5 3,7

MSCI 2.356 (0,17) 2,2 (0,1)

Tóquio 22.330 (0,39) 2,9 (5,6)

Xangai 3.379 0,75 2,1 10,8

Frankfurt 12.675 0,66 2,9 (4,3)

Londres 6.032 0,09 2,3 (20,0)

Mexico 38.005 0,02 2,7 (12,7)

India 38.041 0,04 1,2 (7,8)

Rússia 1.271 (0,86) 3,0 (17,9)

Dólar - vista R$ 5,44 1,99 4,1 35,1

Dólar/Euro $1,18 (0,76) 0,1 5,1

Euro R$ 6,41 1,20 4,2 42,0

Ouro $2.035,55 (1,36) 3,0 34,2

* Dia anterior, exceto Ásia
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Sanepar (SAPR11) – Lucro Líquido de R$ 284 milhões no 2T20 

A Sanepar registrou no 2T20 um lucro líquido de R$ 284 milhões, com crescimento de 22% 

ante o 2T19, impactado principalmente pelo crescimento da receita líquida de 4,6% e pela 

redução de 1,7% dos custos e despesas operacionais. O lucro veio acima dos R$ 225 milhões 

que esperávamos basicamente explicado por melhora do resultado operacional medido pelo 

EBITDA que alcançou R$ 472 milhões (ante nossa expectativa de R$ 425 milhões). A receita 

líquida de R$ 1.150 milhões veio em linha com R$ 1.145 milhões que estimávamos. 

Seguimos com recomendação de COMPRA e preço Justo de R$ 37,00/Unit que traz um 

potencial de alta de 22,3% ante a cotação de R$ 30,25/Unit, equivalente a um valor de mercado 

de R$ 9,1 bilhões. 

 

Destaques 

O índice de atendimento com água tratada é de 100% e a cobertura com coleta de esgoto é de 

74,6% da população urbana na área de concessão, com um índice de tratamento de 100%, No 

2T20, o volume medido de água tratada foi de 122,0 milhões de m³ contra 122,3 milhões de m³ 

no 2T19, representando uma redução de 0,2%. 

O número de ligações de água em junho de 2020 foi 1,9% superior ao número de ligações 

existentes em junho de 2019, representando um incremento de 61.067 ligações de água. Na 

mesma base de comparação o número de ligações de esgoto foi 3,9% superior, representando 

acréscimo de 85.286 novas ligações de esgoto. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Em 07/05/2020, foi publicado o Decreto Estadual nº 4.626, reconhecendo a situação de 

emergência hídrica no Estado do Paraná, pelo prazo de 180 dias. Devido ao baixo volume de 

reservação e escassez de chuva, a companhia está praticando como ação mitigadora, rodízio de 

24 horas a partir da interrupção até a retomada do abastecimento, com prazo de normalização 

para o cliente em até mais 12 horas, embora o Decreto permita até 24 horas. 

A receita operacional bruta cresceu 4,5%, passando de R$ 1,2 bilhão no 2T19 para R$1,23 

bilhão no 2T20, explicado pelo Reajuste Tarifário Anual – IRT de 8,37%, que começou a vigorar 

em 24/05/2019, do Reestabelecimento do Reajuste Tarifário Anual – IRT, no percentual de 

3,76%, a partir de 11/11/2019, da ampliação dos serviços de água e esgoto e do aumento no 

número de ligações. 

Os custos e despesas operacionais no 2T20 tiveram uma redução de 1,7% em relação ao 2T19. 

Nesse contexto o resultado operacional cresceu 20,2% para R$ 382,7 milhões. 

O resultado financeiro veio melhor, passando de R$ 44,6 milhões negativos no 2T19 para R$ 

31,7 milhões negativos no 2T20, reflexo da redução das despesas financeiras, principalmente 

em despesas com variações monetárias de empréstimos e financiamentos. 

O EBITDA no 2T20, que representa o resultado operacional da companhia, foi de R$ 472,1 

milhões, contra R$ 402,2 milhões no 2T19. A margem EBITDA passou de 36,6% para 41,1%. 

Esse desempenho ocorreu pelo crescimento de 4,6% da receita líquida e pela redução de 2,7% 

dos custos e despesas. 

Os investimentos realizados no 2T20 foram de R$235,2 milhões (R$251,3 milhões no 2T19). A 

dívida líquida passou de R$ 2,8 bilhões em dezembro de 2019 para R$ 2,78 bilhões em junho de 

2020. Neste semestre houve liberação de R$350,0 milhões referente à 10ª Emissão de 

Debêntures e a captação de R$ 200,0 milhões, mediante emissão de Cédula de Crédito 

Bancário – CCB. O índice de alavancagem reduziu de 1,7x no 2T19 para 1,3x 2T20. 

 

M Dias Branco (MDIA3) – Bom resultado do 2T20 em linha com o esperado 

A M Dias Branco registrou no 2T20 um lucro líquido de R$ 152 milhões, com crescimento de 

51% em relação ao 2T19 (R$ 101 milhões) mostrando crescimento de volumes, melhora do 

resultado operacional e recuperação das margens. Nesta base de comparação o volume de 

vendas total cresceu 19,0%, que, aliado a alta de 2,7% nos preços médios, resultou no 

crescimento de 22,2% da receita líquida.  

Em relação ao trimestre anterior o lucro líquido cresceu 11%. Seguimos com recomendação de 

COMPRA e Preço Justo de R$ 45,00/ação que traz um potencial de alta de 15,0% em relação à 

cotação de R$ 39,13/ação (valor de mercado de R$ 11,0 bilhões). 
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Destaques 

Os custos evoluíram 26,2% entre o 2T19 e o 2T20, em percentual acima do crescimento da 

receita. Do lado positivo, maior diluição dos custos fixos em função do aumento de 20,8% nos 

volumes produzidos e do aumento da verticalização de farinha. Do lado negativo, aumento de 

12,1% no custo médio do trigo; o incremento de 59,3% no custo médio do óleo vegetal 

consumido; e o aumento de 15,0% no custo médio do açúcar consumido. Com isso o Lucro 

Bruto cresceu 16,0% para R$ 620 milhões com redução da margem bruta de 34,7% no 2T19 

para 32,9% no 2T20. 

Já as despesas operacionais registraram alta de 11,5% entre os trimestres comparáveis, com 

queda de 2,3pp na representatividade das despesas sobre a receita líquida (de 26,5% no 2T19 

para 24,2% no 2T20), resultado da maior diluição das despesas fixas pelo aumento de volume; 

e de redução das despesas com pessoal, marketing e tributos. Esses aspectos (custos e 

despesas), no seu conjunto, resultaram no crescimento de 23,5% do EBITDA para R$ 226 

milhões no 2T20 e estabilidade da margem que passou de 11,8% no 2T19 para 12,0% no 2T20. 

Em base trimestral o EBITDA veio em linha, com redução de margem EBITDA de 14,0% no 

1T20 para 12,0% no 2T20 por conta da maior pressão dos custos. 

O resultado financeiro registrou melhora, caindo de R$ 21,0 milhões negativos no 2T19 para 

R$ 2,7 milhões negativos no 2T20, contribuindo para a construção do resultado trimestral, em 

linha com o esperado, que refletiu a estratégia de crescimento nos seus mercados de atuação, a 

criação de novas categorias e o fortalecimento das exportações, com foco no incremento de 

produtividade e maior eficiência.  

No resultado do 1S20 em relação ao 1S19 a Receita Líquida alcançou R$ 3,5 bilhões (+23,2%); 

o EBITDA somou R$ 454 milhões (+54,0%) e Lucro Líquido cresceu 84% para R$ 289 milhões. 

Ao final do semestre a dívida líquida era de R$ 333 milhões e redução de 47% ante R$ 627 

milhões de junho de 2019. Nesta base de comparação a alavancagem caiu de 0,8x para 0,4x. O 

caixa da companhia somava R$ 1,4 bilhão em jun/20. 

Os investimentos somaram R$ 45 milhões no 2T20, com redução de 38% ante o 2T19, e R$ 

101 milhões no 1S20 e redução de 29% em relação a igual semestre do ano anterior. 
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Banco ABC Brasil S.A. (ABCB4) – Aumento de capital com utilização de JCP 

O Conselho de Administração do banco aprovou em 7 de agosto de 2020, o aumento do capital 

social dentro do limite autorizado da companhia, no valor de até R$ 28,8 milhões, mediante 

emissão de até 2.531.810 novas ações, sendo 1.298.702 ações ordinárias e 1.233.108 ações 

preferenciais, com a utilização de crédito dos juros sobre capital próprio (JCP) deliberados 

nesta data ou em moeda corrente nacional. 

O pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente aos 1º e 2º trimestres de 2020: 

23/09/2020 (valor bruto por ação: R$ 0,158672758), equivalente a um retorno líquido de 

0,96%. 

A emissão será feita através de subscrição particular, de acordo com os seguintes termos e 

condições:  

1. Os acionistas poderão exercer o direito de preferência na subscrição de ações na 

proporção de 1,186068016% sobre a posição acionária que possuírem em 12/08/2020, 

inclusive, no prazo que se inicia em 13/08/2020 e termina em 14/09/2020; 

2. A data base da posição acionária que será considerada para o pagamento do JCP (dia 

12/08/2020) será a mesma data base que será considerada para o direito de preferência na 

subscrição (dia 12/08/2020);  

3. As ações adquiridas a partir de 13/08/2020, inclusive, não farão jus ao direito de 

preferência (negociação ex-subscrição); 

4.  O preço de emissão por ação (ordinária e preferencial) é de R$ 11,371334773 fixado com 

base na média ponderada das cotações das ações preferenciais negociadas nos últimos 10 

pregões, do dia 24 de julho de 2020 ao dia 06 de agosto de 2020, com aplicação de deságio de 

20%.  

5. O deságio tem o propósito de incentivar os acionistas minoritários a participarem do 

aumento de capital;  

6. A integralização das ações subscritas será no dia 23/09/2020, à vista ou com a utilização 

de crédito dos juros sobre capital próprio (líquido de IR) deliberados em reunião do Conselho 

de Administração realizada no dia 07/08/2020, devendo o acionista assinalar sua opção no 

Boletim de Subscrição. 

 

Copel (CPLE6) – Copel GeT revê cronograma de obras e reduz R$ 234,5 
milhões em investimentos 

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou na sexta-feira (7/ago) que o conselho de 

administração aprovou a revisão do Orçamento Anual de Investimento da Copel Geração e 

Transmissão (Copel GeT). 
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Este ano as CPLE6 registram queda de 11,0% para uma cotação de R$ 61,50/ação, 

correspondente a um valor de mercado de R$ 16,8 bilhões. O Preço Justo de R$ 65,00/ação 

traz um potencial de alta de 5,7%. 

• Sobre o orçamento previsto para o ano, de R$ 865,2 milhões, foram cortados 

investimentos da ordem de R$ 234,5 milhões, resultando em um total de R$ 630,7 

milhões para 2020. 

• Segundo a Copel, "a redução é decorrente da revisão do cronograma de obras em 

razão dos efeitos da pandemia e iniciativas de remanejamento de aportes e 

renegociação de contratos". 

• No consolidado do Grupo Copel, que inclui, além da Copel GeT, as empresas de 

distribuição, telecomunicações, comercialização e holding, vai investir no ano R$ 1,85 

bilhão. 

 

Oi (OIBR3 e OIBR4) – Telefônica Brasil, Tim e Claro confirmam exclusividade 
para negociar ativos móveis da Oi 

As três companhias Telefônica Brasil, Tim e Claro divulgaram fatos relevantes na sexta-feira, 

confirmando acordo de exclusividade com a Oi para negociar a aquisição da Oi Móvel.  

O Acordo tem vigência inicial até o dia 11 de agosto de 2020 e será renovado 

automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo se houver manifestação em contrário 

por qualquer das partes. 

O acordo de exclusividade firmado dias antes pela Oi com a Highline do Brasil expirou no 

começo desta semana e não foi renovado, abrindo caminho para que o consórcio das teles 

assumisse a dianteira das negociações. 

Mesmo perdendo essa vantagem, a oferta inicial da Highline teve caráter vinculante e continua 

valendo. Ou seja, a empresa ainda tem chance de ficar com os ativos da Oi, cuja venda se dará 

por meio de leilão, de acordo com o novo plano de recuperação judicial proposto pela 

operadora (que ainda está sujeito à aprovação pelos credores). 

Segundo as companhias, o acordo visa garantir segurança e rapidez às negociações, e permitir 

que elas possam ser qualificadas como "stalking horse" (primeiro proponente) no processo de 

competição pela Oi Móvel, o que vai permitir a cobertura de outras propostas que 

eventualmente surgirem. 

Na sexta-feira as ações tiveram o seguinte desempenho: 

• VIVT4 – R$ 50,61 (- 1,5%) 

• TIMP3 – R$ 15,42 (+1,4%) 

• OIBR3 – R$ 1,56 (estável) 

• OIBR4 – R$ 2,45 (+1,2%) 
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Setor de Shopping Centers - Empresas anunciam reabertura de shoppings 

Na sexta-feira, as administradoras de shopping centers Multiplan e Iguatemi anunciaram a 

reabertura de seus respectivos centros comerciais, nas cidades de Ribeirão Preto (SP) e Porto 

Alegre (RS). 

A Multiplan retomou no sábado (8) as operações do Ribeirão Shopping e do Shopping Santa 

Úrsula, em horário de funcionamento reduzido. Com isso, todos os 19 shoppings da companhia 

voltam a operar simultaneamente pela primeira vez, desde 18 de março, ainda que adotando 

diversas restrições. 

A Iguatemi, reabriu o Iguatemi Porto Alegre e o Praia de Belas Shopping Center voltando a 

funcionar aos fins de semana. A reabertura tem as seguintes restrições: grupo de risco e idosos 

atendidos das 11h30 às 12h; o público em geral será atendido das 12h às 20h; restaurantes e 

operações de alimentação funcionam apenas por tele-entrega (delivery) e pegue e leve (take 

away). As lojas não essenciais têm sua abertura permitida.  

Ainda que de maneira restrita, a notícia ó positiva para as empresas do setor, que já vêm 

recuperando o faturamento com a retomada gradual de seus estabelecimentos. O uso das 

vendas online tem tido papel fundamentalmente para reduzir as perdas das companhias.  

Na sexta-feira a ação MULT3 encerrou cotada a R$ 22,80 com queda de 30,8% no ano e a 

IGTA3 cotada a R$ 35,85 com desvalorização de 31,6% no ano. 

 

CCR (CCRO3) - Forte avanço nos dados de tráfego 

Na noite da última sexta-feira, a empresa divulgou seus dados operacionais atualizados até o 

dia 6/agosto (quinta-feira).  Os números mostraram avanços expressivos na retomada do 

tráfego e pequenas melhorias em mobilidade e aeroportos. 

Os dados operacionais da CCR são boas fontes de informações, que nos permitem avaliar os 

impactos da pandemia na empresa, assim como ter uma visão da venda de combustíveis e do 

estado da economia. 
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Comparados ao mesmo período de 2019, os dados de tráfego nas concessões rodoviárias da 

CCR (sem a ViaSul) entre os dias 31 de julho a 6 de agosto, tiveram uma queda de 6,3% no total, 

com redução de 18,0% na movimentação dos veículos de passeio, mas aumento de 2,5% nos 

comerciais.  O número do tráfego total foi muito melhor que na semana anterior, quando houve 

uma diminuição de 10,9%. 

No acumulado de 2020, até o dia 6/agosto, a movimentação total nas rodovias administradas 

pela CCR (incluindo ViaSul) caiu 6,65%, com redução de 20,6% em veículos de passeio, mas 

aumentou 6,1% em comerciais.  Na semana anterior, o número total foi negativo em 6,6%. 

Em Mobilidade, os números avançaram de um negativo de 59,1% no período passado para -

58,1% neste.  Em Aeroportos os números também foram melhores, sendo nesta semana 

negativo em 86,6%, contra -88,1% na semana anterior. 

Neste ano, as ações da CCR caíram 22,0%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização de 

11,1%.  A cotação de CCRO3 (R$ 14,47) no último pregão estava 26,2% abaixo da máxima 

alcançada em 2020, mas 63,5% acima da mínima. 

 

Braskem (BRKM5) - Venda da participação da Odebrecht 

Durante o final de semana, a empresa informou que recebeu correspondência da sua acionista 

controladora, a Odebrecht S/A (ODB), informando do início dos preparativos para a venda de 

até a totalidade de sua participação na Braskem. 

Esta a venda das ações pela ODB, que está em Recuperação Judicial, atende aos compromissos 

assumidos por esta empresa com seus credores. 

Acreditamos que esta informação terá forte impacto positivo nas ações da Braskem.   
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Vale lembrar que a participação da Odebrecht na Braskem é de 50,1% das ações ordinárias e 

22,9% das preferenciais.  A Petrobras, segunda maior acionista, detém 47,0% das ONs e 21,9% 

das preferenciais. 

Nossa recomendação para as ações preferenciais da Braskem é de Compra com Preço Justo de 

R$ 35,00 (potencial de alta em 50%).  Em 2020, BRKM5 caiu 21,6%, bem mais que o Ibovespa, 

que teve uma desvalorização de 11,1%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 23,39) 

estava 40,0% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 133,9% acima da mínima. 

 

Petrobras (PETR4) - Quatro comunicados sobre venda de ativos 

Na última sexta-feira, a empresa divulgou comunicados sobre o andamento do processo de 

desinvestimentos de quatro ativos. 

O desenvolvimento do Programa de Desinvestimentos da Petrobras é sempre uma notícia 

positiva, principalmente neste momento ainda de crise.  Estas vendas de ativos vêm permitindo 

a redução da dívida e dos investimentos, o que beneficia muito o fluxo de caixa da empresa. 

Em três comunicados, a Petrobras informou que os processos que entraram na fase vinculante, 

que são: a totalidade da participação nos campos de Tartaruga (águas rasas da Bacia de 

Sergipe-Alagoas), do Polo Urucu (sete concessões terrestres na Bacia de Solimões) e de 35% do 

Campo de Manati (águas rasas localizada na Bacia de Camamu).  Nesta fase, os potenciais 

compradores recebem informações mais detalhadas sobre o ativo e as instruções para a 

realização do due diligence. 

No último comunicado, a Petrobras informou que iniciou a fase não-vinculante para a venda de 

100% da participação no Polo Ceará, formado pelos campos de águas rasas denominados 

Atum, Curimã, Espada e Xaréu. 

Estes campos estão localizados a uma distância de 30 quilômetros da costa do estado do Ceará, 

em lâmina d’água de 30 a 50 metros. Em 2019, a produção média destes campos foi de 4,2 mil 

barris por dia de óleo e 76,9 mil m³/dia de gás, através de nove plataformas fixas. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00 (potencial de alta 

em 14%).  Em 2020, esta ação caiu 24,5% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 11,1%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 22,79) estava 27,0% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 110,1% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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(*)Estimativa ainda não confirmada  pela B3

Ofertas Públicas Fluxo mercado secundário Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 5/8/20 Mês Ano

S aldo 1.152,7 3.207,0 (81.706,1)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 211.179 303.250

Venda 181.852 334.615

Líquido 29.327 -31.365

Contratos  em Aberto - Iboves pa Futuro
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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. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


