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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a sexta-feira com alta de 1,51% aos 102.143 pontos, 

com giro financeiro de R$ 23,4 bilhões (R$ 21,2 bilhões no à vista). Em 

meio aos fatos que pesaram sobre os mercados nos pregões anteriores, os 

investidores aproveitaram a sinalização passada pelo presidente do Fed 

para os juros americanos para irem às compras, com as blue chips puxando 

o índice. Na sexta-feira as bolsas de NY fecharam em alta novamente. Hoje, 

fechamento de mês, além do Boletim Focus a agenda econômica traz, os 

resultados primário e nominal do setor público, o coeficiente Dívida 

pública/PIB e a balança comercial da semana passada. No exterior, nenhum 

dado importante para hoje. As bolsas internacionais abrem a semana com 

predomínio de alta na zona do euro, com as cotações do petróleo 

mostrando alta firme neste começo de manhã.  

Câmbio 

A moeda americana recuou forte na sexta-feira, de R$ 5,5695 para R$ 

5,3893 (-3,23%). Na semana a queda foi de 4,12% com o dólar cotado a R$ 

5,6210 no fechamento da semana anterior. 

Juros  

Os juros futuros fecharam o dia em queda firme com a decisão do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), na quinta-feira, de autorizar o repasse de R$ 

325 bilhões do lucro do Banco Central para o Tesouro, o que deve dar 

maior conforto nas emissões de dívida. A taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechou em 2,82%, de 2,873% no dia 

anterior e para jan/27 a taxa caiu de 6,963% para 6,78%. 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 102.143 1,51 (0,7) (11,7)

Ibovespa Fut. 102.500 1,47 (3,2) (11,5)

Nasdaq 11.696 0,60 8,8 30,3

DJIA 28.654 0,57 8,4 0,4

S&P 500 3.508 0,67 7,2 8,6

MSCI 2.457 0,58 6,6 4,2

Tóquio 22.883 5,4 (3,3)

Xangai 3.404 1,60 2,8 11,6

Frankfurt 13.033 (0,48) 5,8 (1,6)

Londres 5.964 (0,61) 1,1 (20,9)

Mexico 37.794 0,39 2,1 (13,2)

India 39.467 0,90 4,9 (4,3)

Rússia 1.266 0,06 2,5 (18,3)

Dólar - vista R$ 5,39 (3,24) 3,2 33,9

Dólar/Euro $1,19 0,69 1,1 6,2

Euro R$ 6,42 (2,54) 4,3 42,2

Ouro $1.964,83 1,83 (0,6) 29,5

* Dia anterior, exceto Ásia

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 25/8/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (311,2) (83.497,4)

Ofertas Públicas e Follow on 12.148,7
Saldo (71.348,7)
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IRB Brasil RE (IRBR3) – Prejuízo líquido de R$ 685,1 milhões no 2T20 

A companhia registrou no 2T20 um prejuízo líquido de R$ 685,1 milhões, um resultado abaixo 

do esperado, revertendo o já reduzido lucro de R$ 13,9 milhões do 1T20, explicado 

principalmente por forte aumento das despesas com sinistros e o efeito da desvalorização 

cambial. No 2T19 a companhia havia reportado um lucro de R$ 397,5 milhões. 

Os ajustes devem ainda sensibilizar os números da companhia neste segundo semestre. A 

insuficiência de liquidez passou de R$ 2,1 bilhões em março de 2020 para R$ 3,4 bilhões em 

junho de 2020, afetada negativamente pelo prejuízo no trimestre. Dentre os planos da 

companhia para restabelecer os índices de liquidez regulatória envolvem, além do aumento de 

capital de R$ 2,3 bilhões, a realização de recebíveis, operações estruturadas e a venda de 

ativos não financeiros. 

A companhia renovou todos os contratos considerados relevantes, de modo a garantir a 

eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Ao final do semestre foi iniciada a ampla 

depuração de portfólio, visando eliminar negócios com margens negativas ou setores cujos 

riscos assumidos sejam notadamente superiores aos prêmios recebidos.  

O foco é crescer com margem em detrimento da velocidade. Desta maneira, esperam-se 

impactos na sinistralidade ainda no 2º semestre de 2020 e consequente melhora no resultado 

de underwriting no longo prazo. Nesse contexto, uma melhor precificação para o papel virá a 

partir da efetiva retomada dos resultados e do progresso percebido pelo mercado a partir das 

ações sinalizadas. 

Ao final de junho de 2020 o patrimônio líquido da companhia somava R$ 2,88 bilhões e se 

compara a R$ 3,56 bilhões de março de 2020. Na sexta-feira (28/agosto) a ação IRBR3 fechou 

cotada a R$ 7,50/ação (2,43x o seu valor patrimonial), com queda de 78.8% este ano. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Destaques  

O prejuízo no 1º semestre de 2020 somou R$ 671,2 milhões reflexo da aceleração nos avisos 

de sinistros em relação ao mesmo período de 2019, principalmente nas linhas de negócios 

patrimonial e vida, no Brasil, e patrimonial e rural, no exterior. Alguns efeitos ainda 

sensibilizam o resultado das seguradoras e resseguradoras, dentre eles a redução dos 

investimentos nesse ambiente de pandemia e a queda de rentabilização das reservas técnicas. 

Ou seja, uma maior recuperação virá no longo prazo o que deve nortear as expectativas no 

curto prazo. 

Processo de Fiscalização da Susep. A insuficiência de liquidez passou de R$ 2,1 bilhões em 

março de 2020 para R$ 3,4 bilhões em junho de 2020, afetada negativamente pelo prejuízo no 

trimestre. Ao final de junho de 2020 (antes da capitalização), o índice de Ativos Garantidores 

atingiu 79%, o que representa o desenquadramento regulatório. O Índice de Solvência era de 

101%.  

• Considerando o aumento de capital de R$ 2,3 bilhões, o índice de Ativos Garantidores 

ficaria em 96% e o Índice de Solvência em 244%. Dentre os planos da companhia para 

restabelecer os índices de liquidez regulatória envolvem, além do aumento de capital, 

a realização de recebíveis, operações estruturadas, e a venda de ativos não financeiros. 

O IRB mantém em seus ativos, créditos tributários das operações do escritório de Londres. De 

acordo com a companhia “esses ativos poderiam vir a ser baixados no futuro, ou via impairment 

baixados parcialmente, no caso em que a companhia desista de utilizar o referido escritório 

para futura concentração das operações nacionais do IRB Brasil RE. Atualmente, a manutenção 
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do escritório de Londres ainda é justificada potencialmente, uma vez que o Reino Unido é 

fiscalmente mais eficiente do que o Brasil”. 

No 2T20 o volume total de prêmio emitido pelo IRB Brasil RE somou R$ 2,5 bilhões (+8,0% 

ante o 2T19), sustentado pelo crescimento dos prêmios no exterior dado à variação cambial 

(+41,4%), que compensaram a queda de 15,6% dos prêmios no Brasil (impactado por menor 

volume na linha de riscos especiais, rural e outros). No 1S20 o volume total de prêmio emitido 

cresceu 10,2% para R$ 4,5 bilhões (sendo +40,4% no exterior e -12,7% no Brasil). As despesas 

de retrocessão somaram R$ 833,0 milhões no 2T20 (+23,3%) e R$ 1,1 bilhão no 1S20 (+1,8%) 

com forte incremento nas operações no exterior, por conta do comportamento do câmbio, e 

aumento dos custos de proteção na carteira patrimonial e acordos operacionais 

(reciprocidade) no rural. 

O total de prêmio retido foi de R$ 1,7 bilhão no 2T20, alta de 1,9% em relação ao 2T19, devido 

ao aumento do volume de prêmio emitido, parcialmente compensado pelo aumento da despesa 

de retrocessão. No 1S20 o total do prêmio emitido foi de R$ 3,4 bilhões, com aumento de 

13,3% em relação ao 1S19, refletindo o aumento do prêmio emitido e a manutenção da 

despesa de retrocessão no mesmo período.  

A principal componente da variação da provisão técnica é a Provisão de Prêmios Não Ganhos 

(PPNG) que corresponde à parcela do prêmio dos riscos subscritos pela companhia ainda não 

expirados e que podem gerar sinistros futuros. No 2T20, a variação da provisão técnica 

totalizou uma reversão de R$17,9 milhões, explicado principalmente pela reversão da provisão 

técnica no Brasil, a qual está correlacionada à redução do prêmio retido no Brasil e o início da 

reversão da PPNG referente aos riscos renovados antecipadamente em 2019. Com isso no 

1S20 a variação da Provisão Técnica decresceu 52,2% para R$ 191,9 milhões. 

Somados todos os efeitos descritos acima o Prêmio Ganho no 2T20 cresceu 25,6% ante o 2T19 

para R$ 1,7 bilhão, acumulando R$ 3,2 bilhões no 1S20 com alta de 23,3% frente o 1S19. 

No 2T20 o sinistro retido total alcançou R$ 2,3 bilhões, com crescimento de 192,9% em relação 

ao 2T19, o que representou um aumento de 77,3pp no índice de sinistralidade total, de 58,0% 

para 135,3% entre os trimestres comparáveis. Este forte aumento refletiu, principalmente, o 

componente PSL (Provisões de Sinistros a Liquidar), que são os avisos de sinistros que a 

companhia recebeu no período, e que apresentou um crescimento de 121% em relação ao 

2T19, e uma piora no índice de sinistralidade medido pela PSL de 60,7pp. 

• No 1S20, o sinistro retido total foi de R$ 3,5 bilhões, um crescimento de 98,3% em 

relação ao 1S19. Nesta base de comparação o índice de sinistralidade total cresceu 

40,8pp, de 67,2% para 108,0%, explicado por atualização de reservas para alguns 

sinistros vultosos e os ajustes cambiais. 

O custo de aquisição no 2T20 totalizou R$ 367,1 milhões, um aumento de 32,8% em relação ao 

2T19, reflexo, principalmente, do aumento do custo de aquisição na linha de negócio de vida, 

tanto no Brasil quanto no exterior. 
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O resultado financeiro apresentou queda de 60,6% em relação ao 2T19, de R$ 124,4 milhões 

para R$ 50,2 milhões, devido primordialmente ao saldo menor de aplicações financeiras, que se 

reduziu de R$ 5,1 bilhões em 30 de junho de 2019 para R$ 4,7 bilhões em 30 de junho de 2020 

e pelo impacto da redução das taxas de juros no período. 

Já o resultado patrimonial no 2T20 registrou queda de 100,9% em relação ao 2T19, devido ao 

reflexo dos desinvestimentos em shopping centers realizado pela companhia durante 2019 e o 

1T20 e o impacto positivo de R$ 107,1 milhões referente à receita auferida na venda do Minas 

Shopping no resultado do 2T19. 

 

EDP Energias do Brasil S.A. (ENBR3) – Lucro de R$ 237 milhões no 2T20 acima 
do esperado 

A EDP Energias do Brasil registrou no 2T20 um lucro líquido de R$ 237 milhões, acima do 

esperado, com crescimento de 25% em relação ao 2T19, acumulando no 1S20 um lucro líquido 

de R$ 508 milhões, 5% superior a igual período do ano anterior. Esta melhora no trimestre 

refletiu a melhora do resultado operacional, financeiro e de equivalência patrimonial; 

parcialmente compensado por maior volume de IR/CS por incremento do lucro tributável. 

Em base consolidada a receita líquida do 2T20 ante o 2T19 caiu 2,8% para R$ 2,6 bilhões. O 

EBITDA cresceu 5,5% e somou R$ 586 milhões, sensibilizado pela redução de 5,9% dos gastos 

não gerenciáveis que alcançaram R$ 1,7 bilhão, ampliando o crescimento da margem bruta 

para 3% entre os trimestres comparáveis. Já os gastos gerenciáveis caíram 19,9% no período 

para R$ 880 milhões. 

Cotadas a R$ 17,53/ação (valor de mercado de R$ 10,6 bilhões) a ação ENBR3 registra queda 

de 18,3% este ano. O preço Justo de R$ 22,00/ação traz um potencial de alta de 25,5%. 

 

Destaques 

O volume de energia distribuída caiu 11,6% no 2T20 para 5,7 milhões de MWh. No acumulado 

do primeiro semestre, a queda foi de 8,3% para 11,9 milhões de MWh. Já o número de clientes 

cresceu 2% em base anual chegando ao final de junho a 3,54 milhões. No trimestre, o ritmo de 

queda no volume de energia distribuída foi maior na EDP São Paulo, com recuo de 12,1%. Já a 

EDP Espírito Santo, registrou queda de 10,7%. Em base semestral a EDP São Paulo mostrou 

queda de 6,5% enquanto na EDP Espírito Santo o total de energia distribuída caiu 11,0%. 
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• Os mercados, livre e cativo, tiveram quedas parecidas no segundo trimestre, de 12% e 

11,2%, respectivamente. No semestre, os recuos foram de 7,6% no mercado livre e de 

8,9% no cativo. Em relação ao número de clientes, o segmento livre teve aumento de 

28%, enquanto no cativo, a alta foi de 2%. 

Entre as classes de clientes, o pior desempenho ficou com o segmento comercial, com queda de 

24,0%. Nas indústrias, o recuo foi de 15,6%, e entre os clientes rurais, a queda somou 6,7%. Já 

na classe residencial, houve aumento de 2,1%. Segundo a companhia, os números foram 

diretamente impactados pela pandemia de covid-19. Na geração, considerando as empresas 

consolidadas, o total de energia vendida caiu 5,0% no 2T20. A estratégia de sazonalização da 

companhia foi de maior alocação de energia para o segundo semestre de 2020.  

No segmento de comercialização, o volume de energia totalizou 4.060 GWh, aumento de 

10,6% em relação ao segundo trimestre de 2019. Segundo a EDP, houve reduções nas 

expectativas de demanda com a crise, e a queda no consumo de energia levou à recuperação 

dos reservatórios, o que favoreceu a tendência de preços mais baixos. 

A Margem Bruta cresceu 3,0% no trimestre para R$ 889 milhões e 3,4% no semestre somando 

R$ 2,0 bilhões. O EBITDA ajustado, pelos efeitos não recorrentes e não caixa, foi de R$ 526 

milhões, aumento de 2,0% no trimestre e de R$ 1,1 bilhão, redução de 3,0% no 1º semestre de 

2020 ante igual semestre de 2019. 

O resultado financeiro registrou melhora passando de despesa financeira líquida de R$ 116 

milhões no 2T19 para despesa financeira líquida de R$ 85 milhões no 2T20. 

Os investimentos somaram R$ 399 milhões no 2T20 com queda de 35% em relação aos R$ 612 

milhões realizados no 2T19. Ao final de junho de 2020 a dívida líquida da EDP era de R$ 5,8 

bilhões, em linha com o trimestre anterior, e cuja alavancagem financeira consolidada 

permaneceu em 2,0 x o EBITDA. 

O conselho de Administração da EDP Energias do Brasil aprovou a criação de uma política de 

distribuição de dividendos e de juros sobre capital próprio, bem como outras práticas para 

geração de valor aos acionistas, como programas de recompra de ações de própria emissão. 

Esta orientação é válida a partir da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do 

exercício social de 2020, sendo considerado para tanto, o maior entre os seguintes valores: 

25% do lucro líquido; 50% do lucro líquido ajustado; ou R$ 1,00 por ação.  

• Assim, através desta Política de Dividendos aprovada, “a administração formaliza a sua 

intenção de propor a distribuição de todo fluxo de caixa livre remanescente, isto é, 

caixa livre gerado no exercício anterior e não reinvestido, na forma de dividendos 

complementares e/ou a sua utilização por meio de programa de recompra de ações".  

• O conselho estabeleceu também “o compromisso de manter a dívida líquida/EBITDA 

ajustado da EDP Brasil entre os 2,5x a 3,0x, com o limite mínimo de 2,0x”. 
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Renova Energia S.A. (RNEW11) – Prejuízo de R$ 51,5 milhões no 2T20 

A Renova Energia – Em Recuperação Judicial, reportou seus resultados referentes ao 2T20, um 

prejuízo líquido de R$ 51,5 milhões que se compara ao prejuízo de R$ 426,5 milhões de igual 

trimestre do ano anterior, com queda de 87,9% explicada, principalmente, pela redução dos 

custos gerenciáveis; a reversão de provisão das despesas administrativas; o melhor resultado 

de equivalência patrimonial, e ao impairment registrado no 2T19. 

A ação RNEW11 registra queda de 24,0% este ano para R$ 9,16/ação. 

 

Destaques 

A Receita Operacional Líquida somou R$ 11,2 milhões no 2T20, acumulando R$ 23,6 milhões 

no 1º semestre de 2020 (69,2% abaixo do 1S19), reflexo da suspensão dos contratos Light I e 

Cemig I. 

Os custos gerenciáveis no 2T20 somaram R$ 1,5 milhão, com queda de 79,1% em relação ao 

2T19, principalmente em função da compra de energia para revenda, e ao custo não recorrente 

no 2T20 devido à suspensão dos contratos Light I e Cemig I. Já os custos não gerenciáveis 

totalizaram R$ 205 mil no 2T20, um aumento de 46,4%.  

As despesas consolidadas no segundo trimestre de 2020 totalizaram R$ 28,3 milhões, com 

queda de 92,2% ante o 2T19. Considerando apenas o SG&A, houve um aumento de 13,8% em 

relação a igual trimestre de 2019 para R$ 13,4 milhões. 

O resultado financeiro veio em linha, na comparação entre os trimestres, sendo despesa 

financeira líquida de R$ 75,9 milhões no 2T20 e despesa financeira líquida de R$ 77,6 milhões 

no 2T19. 

 

Banco do Brasil (BBAS3) – Distribuição de JCP referente ao 3T20. Ex em 14/09 

O Conselho Diretor do Banco do Brasil, em reunião realizada dia 24/08/2020, aprovou o valor 

de R$ 293,4 milhões (R$ 0,10286281871/ação) sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio 

(JCP), relativos ao terceiro trimestre de 2020.  

• Os JCP serão pagos em 30/09/2020 e terão como base a posição acionária de 

11/09/2020, sendo as transferências de ações a partir de 14/09/2020 efetuadas “ex” 

JCP.  
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• O retorno líquido com base na cotação de R$ 33,39/ação é de 0,26%.  

Seguimos com recomendação de COMPRA para BBAS3 com Preço Justo de R$ 47,00/ação. 

 

Sabesp (SBSP3) – Resgate de Títulos com vencimento em 2020 

A Sabesp enviou na sexta-feira (28/08), notificação de resgate antecipado aos detentores dos 

títulos 6,250% Notes due 2020, em dólares norte-americanos, com vencimento em 2020. 

• O resgate será no montante de US$ 350,0 milhões, equivalente ao valor total das 

Notas existentes, excluindo juros capitalizados, que também serão pagos na data da 

liquidação, que ocorrerá em 30 de setembro de 2020. 

• O resgate será realizado com recursos do caixa da companhia e está em linha com sua 

estratégia de redução da exposição cambial.  

Seguimos com recomendação de COMPRA para SBSP3 e Preço Justo de R$ 63,00/ação. 

 

CCR (CCRO3) - Pequena redução no volume de tráfego na semana 

Como tem feito desde o início das medidas tomadas para o combate da pandemia da Covid-19, 

a empresa divulgou na última sexta-feira seus dados operacionais dos sete dias encerrados em 

27 de agosto (quinta-feira passada), mostrando uma pequena piora no tráfego, mas melhores 

dados para mobilidade e aeroportos. 

É positiva a iniciativa da CCR em divulgar seus dados operacionais atualizados.  Estas 

informações 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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O tráfego nas concessões rodoviárias da CCR (sem a ViaSul) entre os dias 21 e 27 de agosto, 

comparado ao mesmo período de 2019, apresentou queda de 6,0% no total, com a diminuição 

de 20,3% no tráfego dos veículos de passeio, mas aumento de 5,3% nos comerciais.  O número 

do tráfego total foi pior que na semana anterior, quando ocorreu uma redução de 5,3%. 

No acumulado do ano até o dia 27 de agosto, a movimentação nas rodovias administradas pela 

CCR (incluindo ViaSul) caiu 24,8% em veículos de passeio, mas aumentou 1,1% em comerciais, 

levando a uma retração de 5,9% no tráfego total.  Na semana anterior, houve queda de 6,1%. 

Os dados de mobilidade e dos aeroportos foram melhores que na semana passada.  Em 

mobilidade, ocorreu uma redução de 57,9% na movimentação de passageiros entre 21 e 27 de 

agosto, enquanto no período anterior houve queda de 58,6%.  Em aeroportos, o número foi 

negativo nesta semana em 82,5%, melhor que os 83,5% do período imediatamente anterior. 

Nossa recomendação para CCRO3 é de Compra com Preço Justo de R$ 17,50 (potencial de 

alta em 30%). Neste ano, as ações da CCR caíram 27,5%, enquanto o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 11,7%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 13,44) estava 31,5% abaixo da 

máxima alcançada em 2020, mas 51,9% acima da mínima. 

 

Ferbasa (FESA4) - Pagamento de proventos 

Na última sexta-feira, após o pregão, a empresa informou que seu Conselho de Administração 

aprovou a distribuição de juros sobre o capital (JCP) no valor de R$ 13,7 milhões. 

O valor do JCP por ação, após a incidência do Imposto de Renda será de R$ 0,12834416995 

para as ações ordinárias e R$ 0,14117858694 para as preferenciais. 

O pagamento será realizado no dia 22 de setembro com base nas posições acionárias de 4 de 

setembro.  O valor líquido a ser pago para FESA4 permite um retorno de 0,8%.  Vale lembrar 

que a Ferbasa tem a prática de pagar proventos trimestralmente. 

Nossa recomendação para FESA4 é de Compra com Preço Justo de R$ 25,00 (potencial de alta 

em 41%).  Em 2020, esta ação caiu 11,5% e o Ibovespa teve uma desvalorização no período de 

11,7%.  A cotação de FESA4 no último pregão (R$ 17,71) estava 19,4% abaixo da máxima 

alcançada neste ano e 76,6% acima da mínima. 

 

Siderurgia - EUA anunciaram redução da cota de importação de aços 
semiacabados 

Durante o final de semana, o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo dos 

Estados Unidos reduziu a cota isenta de impostos para exportações de aços semiacabados do 

Brasil, no 4T20, de 350 mil toneladas para 60 mil t.  As negociações sobre esta decisão serão 

retomadas em dezembro próximo. 
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Esta cota, decidida em 2018, estabelece que o Brasil pode exportar até 3,5 milhões de 

toneladas sem pagar a tarifa, sendo 1,05 milhões de t. nos três primeiros trimestres e 350 mil t. 

no último.  O que exceder a este volume paga uma tarifa de 25%. 

Esta é uma notícia negativa para as siderúrgicas nacionais, neste momento em que o consumo 

interno de aço é baixo.  Porém, é necessário averiguar com cada empresa qual a perda efetiva. 

Em julho, as exportações brasileiras de aço tiveram outro mês com fraco desempenho, sendo 

que o volume total caiu 12,4%, puxado pela redução de 38,6% em longos.  Por outro lado, as 

vendas ao exterior de aços planos aumentaram 10,4%.  Nos semiacabados, houve uma redução 

de 9,7% no volume em julho, comparado ao ano anterior.  Em valor, as exportações nacionais 

em julho caíram 32,6% para US$ 392 milhões (queda de US$ 190 milhões em relação a jul/19). 

Nossa recomendação é de Compra para as ações CSN (Preço Justo de R$ 17,00 - potencial de 

alta em 11%) e GGBR4 (R$ 20,00 - 2%). 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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(*)Estimativa ainda não confirmada  pela B3

Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 25/8/20 Mês Ano

S aldo (311,2) 1.415,7 (83.497,4)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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Compra 203.087 285.981
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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  
 

 


