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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a sexta-feira com ganho de 0,89% aos 101.353 

pontos e giro financeiro de R$ 28,3 bilhões (R$ 25,2 bilhões no à vista). Na 

semana a bolsa caiu 1,38%. Com grande parte da safra de resultados já 

divulgada, o mercado deverá ficar mais atento à pauta política que tem 

com maior desafio, nos próximos meses, a tentativa de equalização do 

grande rombo causado pelo coronavírus. A semana abre com agenda fraca, 

sem indicadores importantes, em destaque, apenas o Boletim Focus e o 

vencimento de opções sobre ações, mas a partir de amanhã os indicadores 

domésticos e do lado externo, podem impactar o mercado. O petróleo abre 

a semana com pequena baixa e as bolsas internacionais mostram 

comportamento misto, sem oscilações relevantes. O mercado segue atento 

ao assunto “teto de gastos” sem um acordo ainda para o assunto e do lado 

externo, a tensão entre Estados Unidos e China, não atem afetado as 

bolsas, mas segue trazendo novas decisões do presidente Trump que 

devem ser consideradas como risco aos mercados, como o aumento da 

pressão sobre empresas chinesas que atuam no país e uma postura dura 

contra a repressão de Pequim à liberdade política e de imprensa em Hong 

Kong.  

 

Câmbio 

A semana passada foi de volatilidade nos principais ativos, mas o dólar 

fechou cotado a R$ 5,4229 de R$ 5,3692 no dia anterior, alta de 1,00%. 

Juros  

Os juros futuros tiveram uma sexta-feira sem oscilações importantes, com 

o mercado acompanhando o desenrolar das mudanças no ministério da 

economia na semana passada e preocupações quanto à continuidade de 

Paulo Guedes à frente do ministério. A taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/22 passou de 2,813% para 2,80%, e para 

jan/27 caiu de 6,853% para 6,83%. 

 

 

 

 

 

 

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

 12/8/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (412,9) (83.028,8)

Ofertas Públicas e Follow on 12.148,7
Saldo (70.880,1)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 101.354 0,89 (1,5) (12,4)

Ibovespa Fut. 101.600 1,19 (4,0) (12,3)

Nasdaq 11.019 (0,21) 2,6 22,8

DJIA 27.931 0,12 5,7 (2,1)

S&P 500 3.373 (0,02) 3,1 4,4

MSCI 2.384 (0,25) 3,4 1,1

Tóquio 23.097 6,4 (2,4)

Xangai 3.439 2,34 3,9 12,7

Frankfurt 12.901 (0,71) 4,8 (2,6)

Londres 6.090 (1,55) 3,3 (19,3)

Mexico 38.950 0,87 5,2 (10,5)

India 37.877 (1,13) 0,7 (8,2)

Rússia 1.324 (0,18) 7,2 (14,5)

Dólar - vista R$ 5,42 1,00 3,8 34,7

Dólar/Euro $1,18 0,24 0,5 5,6

Euro R$ 6,42 1,28 4,5 42,4

Ouro $1.945,12 (0,44) (1,6) 28,2

* Dia anterior, exceto Ásia
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Cemig (CMIG4) – Lucro Líquido de R$ 1,0 bilhão no 2T20 

A Cemig registrou no 2T20 um lucro líquido de R$ 1,0 bilhão, com redução de 51% em relação 

ao lucro de R$ 2,1 bilhões de igual trimestre do ano anterior, explicado pela queda de receita, 

estabilidade do EBITDA e a remensuração do investimento na Light. 

Ao preço de R$ 10,40/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 15,8 bilhões, a ação 

CMIG4 registra queda de 19,8% este ano. O Preço Justo de R$ 13,20/ação (mercado) traz um 

potencial de alta de 26,9%. 

 

Destaques  

• Receita de fornecimento de energia no 2T20 ante o 2T19 apresentou queda em função 

dos efeitos da pandemia, sendo de -8,5% na Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) 

e -5,6% na Cemig Distribuição (Cemig D). 

• Queda de 6% na energia distribuída pela Cemig D no 2T20 x 2T19, refletindo 

principalmente a queda de 8,0% no mercado cativo. Outro impacto da pandemia foi o 

aumento de R$ 57 milhões na inadimplência da Cemig D, sendo que o montante 

provisionado foi de R$ 102 milhões no 2T20. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• A Receita Líquida apresentou queda de 15,4% no 2T20 para R$ 5,9 bilhões. Destaque 

para a redução de 8,3% em relação ao 2T19 dos custos, na linha de PMSO (excluído 

PDV). O EBITDA manteve-se praticamente estável, com leve queda de 0,2% para R$ 

1,8 bilhão. Em base ajustada o EBITDA caiu 11,3% para R$ 941 milhões. 

• Remensuração do ativo mantido para venda (Light) com efeito positivo de R$ 475 

milhões no trimestre (sendo de R$ 314 milhões líquido de impostos). 

• Reconhecimento de ajustes positivos resultantes da Revisão Tarifária Periódica (RTP) 

da Transmissora, no valor de R$ 430 milhões. 

• A Cemig GT teve seu resultado afetado em função de venda de energia, para parte 

relevante dos clientes, no limite inferior das flexibilidades contratuais em função da 

pandemia. Já a Cemig D registrou receitas com transações no Mecanismo de Venda de 

Excedentes (MVE) que alcançaram o montante de R$ 41 milhões no 2T20. 

• Ao final do trimestre a dívida da companhia era de R$ 12,2 bilhões com queda em 

relação aos R$ 13,3 bilhões do 1T20. Ressalte-se o efeito positivo no resultado 

financeiro da Cemig GT de R$ 71 milhões, relacionado a dívida de Eurobonds e 

instrumento de hedge correspondente.  

 

Direcional Engenharia (DIRR3) – Lucro líquido de R$ 33,9 milhões no 2T20 
(+30,9% s/ o 2T19) 

A Direcional mostrou um bom resultado no 2T20, somando R$ 33,9 milhões contra R$ 26,0 

milhões no 2T19. No acumulado do ano, o resultado totalizou R$ 43,9 milhões, queda de 5,1% 

em relação ao 1S19.  

Principais destaques: 

Lançamentos – No 2T20 a empresa lançou 06 empreendimentos/etapas que totalizaram VGV 

de R$ 351 milhões (R$ 296 milhões % Direcional), crescimento de 151% em relação ao 2T19. 

No 1S20, os Lançamentos atingiram R$ 418 milhões, redução de 48,5% em relação ao 1S19. Os 

lançamentos do semestre foram impactados pela menor velocidade de aprovações dos 

projetos em órgão municipais, estaduais e cartórios, como efeito das restrições impostas pela 

pandemia de covid-19.  

Vendas contratadas – A empresa registrou bom resultado de vendas nos dois períodos 

comparativos, com a velocidade de vendas, no 2T20, medida pelo indicador VSO (Vendas 

Líquidas sobre Oferta), atingindo 16%. Importante destacar que a VSO de lançamentos ficou 

em 5%, tendo sido impactada pela concentração de lançamentos no final do trimestre. Já a VSO 

de estoque atingiu índice de 17%. 
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Direc ional E ng enharia  (DIRR3) - Res umo dos  Res ultados  
R$ mil 2T19 2T20 Var. % 1S 19 1S 20 Var. %

Receita Líquida 374.504 408.408 9,1 723.304 699.377 -3,3

Lucro Bruto 124.859 132.139 5,8 238.700 236.225 -1,0

EBITDA  Ajus tado 58.576 70.182 19,8 118.944 115.254 -3,1

Lucro Líquido 25.899 33.894 30,9 46.313 43.947 -5,1

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 33,3% 32,4% -1,0 33,0% 33,8% 0,8

Margem EBITDA 15,6% 17,2% 1,5 16,4% 16,5% 0,0

Margem Líquida 6,9% 8,3% 1,4 6,4% 6,3% -0,1

Endividamento Líquido (R$ mil) 105.555 32.917 -68,8 105.555 32.917 -68,8

Divida Liq/Patr. Liquido 7,6% 2,3% -5,3 7,6% 2,3% -5,3

Desempenho Operacional 

VGV -Lançamentos   (Parte empres a) - R$ mil 496.662 295.794 -40,4 812.725 418.211 -48,5

Vendas  Contratadas   (Parte empres a) - R$ mil 291.204 341.066 17,1 544.994 592.071 8,6

Fonte: Direc ional E ngenharia  

Distratos - No 2T20, os distratos ficaram em R$ 68 milhões (R$ 61 milhões % Direcional), 

representando 14,5% das vendas brutas do trimestre, redução de 5 p.p quando comparado 

com o mesmo período de 2019. No acumulado de 2020, os distratos totalizaram R$ 132 

milhões, em linha com o mesmo período do ano anterior. Entretanto o percentual de vendas 

canceladas passou de 17,4% no 1S19 para 15,9% no 1S20.  

Estoque - A Direcional encerrou o 2T20 com 11.649 unidades em estoque, totalizando VGV de 

R$ 2,2 bilhões.  

Repasses - No 2T20, a Direcional repassou 2.462 unidades, crescimento de 32% em relação ao 

trimestre anterior e de 24% comparado ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do 

ano, o volume de repasses atingiu 4.331 unidades, +6% em relação ao 1S19. 

Banco de terrenos - A Direcional encerrou o 2T20 com banco de terrenos com potencial de 

desenvolvimento de 136.729 unidades e VGV de R$ 23 bilhões (R$ 21 bilhões % Direcional).  

Resultado a Apropriar - Ao final do 2T20, a receita a apropriar (REF) do segmento de 

incorporação totalizou R$ 609 milhões, sendo que a maior parte (89%) se refere a 

empreendimentos do segmento MCMV 2 e 3, enquanto 11% se refere ao segmento MAC. O 

crescimento ocorrido no saldo desta conta reflete o aumento das vendas ocorridas durante o 

2T20. 

Endividamento - O saldo bruto de Empréstimos e Financiamentos encerrou o trimestre em R$ 

881 milhões, 4% inferior ao trimestre anterior e 1% superior em relação ao mesmo período do 

ano passado. A empresa tem vencimentos de R$ 235 milhões até dez/20. O prazo médio 

ponderado de vencimento da dívida no fechamento do 2T20 foi de 36 meses. 

A dívida líquida ficou em R$ 32,9 milhões no final de junho, com baixo índice de alavancagem 

medido pela Dívida Líquida Ajustada² em relação ao Patrimônio Líquido, que encerrou o 2T20 

em 2,3% um dos menores do setor. 
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Geração de Caixa - A Direcional encerrou o 2T20 somando R$ 80 milhões em Geração de 

Caixa, representando 6% do Patrimônio Líquido da Direcional. No acumulado do ano, a 

Geração de Caixa totalizou R$ 69 milhões. 

Na sexta-feira a ação DIRR3 encerrou cotada a R$ 15,3 com alta de 0,2% no ano. 

 

Centauro (CNTO3) – A companhia comunicou que o CADE aprovou a compra 
das operações da Nike do Brasil 

Na sexta-feira a Centauro divulgou fato relevante informando que o Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição das quotas da Nike do Brasil 

por parte da empresa.  

A decisão ainda está sujeita a recurso por terceiros interessados ou avocação do ato de 

concentração por Conselheiros do Tribunal Administrativo do Cade pelo prazo de 15 dias da 

data da publicação da decisão. Caso não seja interposto recurso nem ocorra a avocação no 

prazo antes citado, a decisão transitará em julgado, tornando-se definitiva. 

A transação, avaliada em cerca de R$ 900 milhões, foi anunciada pelas empresas em fevereiro 

deste ano. A Centauro se tornará a distribuidora exclusiva de produtos Nike no território 

brasileiro, incluindo vestuário, calçados, acessórios e equipamentos, além de operar 

diretamente o canal de vendas eletrônico da marca no País, por um período inicial de dez anos. 

O grupo se tornará também a varejista exclusiva de lojas físicas Nike, responsabilizando-se 

pela comercialização de produtos ao consumidor final através de lojas monobrand Nike, 

podendo abrir e operar lojas Nike no território brasileiro, pelo período inicial de cinco anos. 

Na sexta-feira a ação CNTO3 encerrou cotada a R$ 29,24 com desvalorização de 166,9% no 

ano. 

 

 Iochpe-Maxion (MYPK3) – Consolidação de operações nos EUA 

A Iochpe-Maxion S.A. informou ao mercado e acionistas a sua decisão de consolidar suas 

operações de fabricação de rodas de aço na América do Norte de três plantas para duas. 

Segundo a empresa, a recente desaceleração cíclica do mercado norte americano, juntamente 

com a constante demanda por maior produtividade, está impulsionando a necessidade de 

reestruturar a presença da Companhia na América do Norte.  

A consolidação inclui o fechamento, até o final do ano, da fábrica de rodas de aço para veículos 

comerciais da Maxion Wheels em Akron, Ohio, nos Estados Unidos. A produção de rodas de 

aço permanecerá em San Luis Potosi, no México, e em Sedalia, Estados Unidos.  
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A empresa registrou um prejuízo expressivo de R$ 352,4 milhões no 2T20 e no acumulado do 

semestre, a perda foi de R$ 343,2 milhões. O 2T20, foi marcado pela forte queda na receita 

líquida (56,1% s/ o 2T19) e pela margem bruta negativa de 11,3% 

A variação cambial teve forte impacto sobre os negócios da companhia. 

Resumo dos resultados do 2T0 e do 1S20: 

 

No final de junho o endividamento líquido era de R$ 3,64 bilhões (R$ 2,64 bilhões no 2T19). A 

alavancagem financeira (endividamento líquido / EBITDA ajustado dos últimos 12 meses) 

representou 5,8x ao final do 2T20. A empresa comunicou a renegociação, ainda no 2T20, dos 

covenants financeiros. 

A ação MYPK3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 12,58 com queda de 43,8 no ano. 

• Valor de mercado: R$ 1,92 bilhão.  

• Cotação/VPA = 0,51x. 

Cesp (CESP6) – 12ª emissão de debêntures no montante de R$ 1,5 bilhão 

O Conselho de Administração da companhia aprovou em reunião realizada dia 12 de agosto de 

2020, a 12ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 

Quirografária, no montante de R$ 1,5 bilhão. 

A ação CESP6 registra alta de 1,1% este ano para uma cotação de R$ 29,94/ação equivalente a 

um valor de mercado de R$ 9,8 bilhões. O preço justo de R$ 34,60/ação traz um potencial de 

alta de 15,6%. 

As Debêntures possuem as seguintes principais características:  

• Vencimento em 10 anos contados da data de emissão, ou seja, 15 de agosto de 2030, 

ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas na 

Escritura de Emissão;  
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• Amortização em 3 parcelas anuais e consecutivas, em 2028, 2029 e 2030;  

• Atualização monetária pela variação acumulada do IPCA; e 

• Juros remuneratórios sobre o Valor Nominal Unitário correspondente a 4,30% ao ano, 

base 252 dias úteis, pagos nos meses de fevereiro e agosto de cada ano. 

A Emissão atende aos requisitos previstos nos termos do projeto de investimento em 

infraestrutura no setor de energia elétrica referente à Usina Hidrelétrica de Porto Primavera 

(Engenheiro Sérgio Motta) (“UHE Porto Primavera”), classificado como prioritário pelo 

Ministério de Minas e Energia. 

A totalidade dos recursos líquidos captados por meio da Emissão será destinada para 

reembolso, mediante pagamento parcial das debêntures emitidas pela companhia no âmbito da 

11ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 

Série Única, que, por sua vez, foram emitidas com a finalidade de financiar o pagamento da 

outorga de renovação da concessão firmada com a União, referente à UHE Porto Primavera, 

bem como de despesas relacionadas. 

 

Sabesp (SBSP3) – Prorrogada a isenção das contas nas categorias, 
Residencial Social e Favela 

A Sabesp informou em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 19 de março, 09 de 

abril, 03 de junho e 01 de julho de 2020, que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo (ARSESP) publicou a Deliberação nº 1.038 prorrogando a isenção do 

pagamento das contas de água/esgoto, vincendas de agosto, dos consumidores das categorias 

de uso Residencial Social e Residencial Favela.    

Ao preço de R$ 56,42/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 38,6 bilhões, a ação 

SBSP3 registra queda de 3,7% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA para 

SBSP3.  

 

Banco do Brasil (BBAS3) – Novo presidente do BB 

O Banco do Brasil comunica que, após comunicação formal, via Ofício do Ministério da 

Economia, em 14 de agosto, iniciou-se no âmbito do BB os procedimentos de governança 

necessários à confirmação da elegibilidade do Sr. André Guilherme Brandão para assumir o 

cargo de presidente do banco. 

No dia 24 de julho o Sr. Rubem de Freitas Novaes entregou pedido de renúncia ao cargo de 

presidente do BB, com efeitos a partir de agosto, vendo a necessidade de renovação para 

enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário.  
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Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 47,00/ação que representa um 

potencial de alta de 41,7% em relação à cotação de R$ 33,18/ação. Este ano a ação BBAS3 

registra queda de 36,3%. 

 

Enauta (ENAT3) - Venda do campo de Manati 

Durante o final de semana, a empresa informou que vendeu sua participação de 45% no Campo 

de Manati para a Gas Bridge S/A.  O valor da operação é de R$ 560 milhões, incluindo o fundo 

de abandono, caso sejam superadas determinadas condições contratuais.  Este valor é equivale 

a 18,4% do valor de mercado da Enauta no último pregão. 

É importante destacar que o fluxo de caixa do Campo de Manati permanecerá com a Enauta 

até o final de 2020. 

A Enauta estimou que a conclusão da negociação vai ocorrer até 31 de dezembro de 2021. 

Vemos esta venda como positiva, considerando que o campo está próximo da sua exaustão e a 

Petrobras também vai vender sua participação. 

Manati é operado pela Petrobras, que é única compradora do gás produzido pelo campo.  A 

estatal interrompeu a aquisição do produto em fevereiro/2020, alegando “força maior”.  A 

Enauta, não concorda com este argumento e está em negociações com a Petrobras sobre a 

questão, dado que existe um contrato que obriga a compra de uma determinada quantidade 

(take or pay), que é de 2,5 milhões de m³ em 2020. 

A Petrobras iniciou em abril/20 o processo da venda de sua participação (35%) neste campo, 

mas isso não altera o contrato de compra de gás.  O Campo de Manati está no final de vida útil, 

com sua exploração prevista para mais 3 a 4 anos. 

Nossa recomendação para as ações da Enauta é de Compra com Preço Justo de R$ 14,50 

(potencial de alta em 25%).  Nos últimos doze meses, as ações da Enauta subiram 1,1% e o 

Ibovespa teve uma valorização de 2,5%.  A cotação de ENAT3 ontem (R$ 11,59) estava 29,9% 

abaixo da máxima alcançada em 2020 e 116,9% acima da mínima. 

 

CCR (CCRO3) - Contínua melhoria nos dados de tráfego 

Após o último pregão, a empresa divulgou seus dados operacionais dos sete dias encerrados no 

dia 13 (quinta-feira passada), mostrando melhora no tráfego rodoviário e nos Aeroportos, mas 

nos Mobilidade houve uma pequena piora. 

Acreditamos que é muito positiva a iniciativa da CCR em divulgar seus dados operacionais 

atualizados.  Estas informações nos permitem avaliar o ritmo da recuperação da empresa, 

assim como avaliar o estado da economia. 
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O tráfego nas concessões rodoviárias da CCR (sem a ViaSul) entre os dias 7 e 13 de agosto, 

comparado ao mesmo período de 2019, mostrou queda de 5,4% no total, com diminuição de 

17,6% na movimentação dos veículos de passeio, mas aumento de 4,8% nos comerciais.  Estes 

números continuam melhorando, sendo que na semana a queda no tráfego total foi de 6,3%. 

No acumulado de 2020, até o dia 13 de agosto, a movimentação nas rodovias administradas 

pela CCR (incluindo ViaSul) caiu 20,4% em veículos de passeio, mas com aumento de 6,3% em 

comerciais, levando a uma queda de 6,3% no tráfego total (-6,5% no período anterior). 

No 2T20, o tráfego nas nove concessões rodoviárias administradas pela CCR atingiu 198,2 

milhões de veículos equivalentes (considerando a ViaSul), com queda de 18,2%, comparado ao 

2T19. 

Em mobilidade, ocorreu uma redução de 58,3% na movimentação de passageiros entre 7 a 13 

de agosto, enquanto no período anterior houve queda de 58,1%.  Em aeroportos, o número foi 

negativo nesta semana em 85,2%, melhor que os 86,6% do período imediatamente anterior. 

Neste ano, as ações da CCR caíram 27,2%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização de 

12,4%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 13,50) estava 31,1% abaixo da máxima alcançada em 

2020, mas 52,5% acima da mínima. 

 

Petrobras (PETR4) - Venda de campos terrestres 

Na noite da última sexta-feira, a empresa informou que assinou o contrato para venda de 100% 

de sua participação no Polo Fazenda Belém com a SPE Fazenda Belém S/A. 

O valor total da venda é de US$ 35,2 milhões, sendo US$ 8,8 milhões pagos na assinatura do 

contrato, US$ 16,4 milhões no fechamento da transação e mais US$ 10 milhões em doze meses 

após o fechamento da transação. 
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O Polo Fazenda Belém é formado pelos campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí, 

localizados no estado do Ceará.  Em junho/2020, a produção média somada destes campos foi 

de 803 barris de óleo por dia. 

Vemos como positiva esta venda, mesmo sendo uma operação pequena. 

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

em 15%).  Neste ano, esta ação caiu 24,9% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 12,4%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 22,67) estava 27,4% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 108,9% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 12/08/20
(*)Estimativa ainda não confirmada  pela B3

Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 12/8/20 Mês Ano

S aldo (412,9) 1.884,3 (83.028,8)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 181.291 282.045

Venda 121.192 332.387

Líquido 60.099 -50.342

Contratos  em Aberto - Iboves pa Futuro
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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  
 

 


