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Bolsa 

A segunda-feira foi de recuperação na B3 nas bolsas mundiais e o Ibovespa 

marcou alta de 1,94% aos 100.274 pontos e giro financeiro de R$ 24,8 

bilhões (R$ 22,6 bilhões no à vista). A expectativa em relação à agenda 

mais carregada a partir desta terça-feira e os dados econômicos positivos 

divulgados ontem na China, seguem impulsionando as bolsas, que mostram 

alta firme hoje, no exterior. O fechamento na Ásia foi positivo e na zona do 

euro a alta é generalizada. Os investidores estão aguardando a reunião de 

política do Federal Reserve na quarta-feira para avaliar as perspectivas 

para os mercados, mas os mercados têm mostrado mais volatilidade. Na 

China, destaque para o crescimento de 5,6% (a/a) na produção industrial 

de agosto e 4,5% sobre junho. Na Europa, o ministro da economia alemão 

disse que o país crescerá fortemente no 3T20, mas provavelmente não 

atingirá o nível anterior à crise até 2022. Do lado doméstico, a reunião do 

Copom que definirá a taxa Selic amanhã, não deverá ter influência sobre o 

mercado. A agenda econômica de hoje vem concentrada em dados do 

Estados Unidos em agosto, com índices e preços e produção industrial. 

Câmbio 

O bom humor nas bolsas ajudou para derrubar o dólar ontem de R$ 5,3093 

para R$ 5,2723 (- 0,70%). O real foi a moeda com melhor desempenho no 

mercado internacional, considerando uma cesta das 34 divisas mais 

líquidas. 

Juros  

Os juros futuros começaram a semana do Copom com taxas em queda, A 

taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2022 

fechou em 2,810%, de 2,853% no ajuste de sexta-feira, O DI para janeiro 

de 2027 encerrou com taxa de 6,920%, de 6,973% no último ajuste. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 100.275 1,94 0,9 (13,3)

Ibovespa Fut. 100.155 12,34 0,5 (13,5)

Nasdaq 11.057 1,87 (6,1) 23,2

DJIA 27.993 1,18 (1,5) (1,9)

S&P 500 3.384 1,27 (3,3) 4,7

MSCI 2.396 1,19 (2,4) 1,6

Tóquio 23.455 0,00 1,4 (0,9)

Xangai 3.296 0,51 (2,9) 8,1

Frankfurt 13.194 (0,07) 1,9 (0,4)

Londres 6.026 (0,10) 1,1 (20,1)

Mexico 36.882 1,51 0,1 (15,3)

India 38.757 (0,25) 0,3 (6,1)

Rússia 1.228 0,44 (2,4) (20,7)

Dólar - vista R$ 5,27 (0,88) (4,0) 31,0

Dólar/Euro $1,19 0,17 (0,6) 5,8

Euro R$ 6,25 (0,73) (4,6) 38,6

Ouro $1.956,86 0,84 (0,6) 29,0

* Dia anterior, exceto Ásia

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 9/9/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 6,8 (89.905,9)
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Petrobras (PETR4) - Revisão do portfólio de investimentos em Exploração & 
Produção 

Na noite de ontem, a empresa informou que revisou o conjunto dos seus investimentos em 

Exploração e Produção (E&P), reduzindo o volume de recursos a ser empregado e 

concentrando nos campos mais produtivos. 

As principais premissas para esta revisão foram: foco na desalavancagem com uma expectativa 

de atingir uma dívida bruta de US$ 60 bilhões em 2022 (US$ 91,2 bilhões no 2T20) e breakeven 

para os projetos com petróleo do tipo Brent cotado a US$ 35 por barril. 

Dentro deste novo cenário, os investimentos estimados para a área de E&P foram reduzidos de 

US$ 64 bilhões estimado no Plano Estratégico 2020 para a faixa de US$ 40-50 milhões no 

período de 2021-2025, sendo 71% no pré-sal (35% somente no Campo de Búzios).  Esta queda 

foi conseguida com a otimização dos ativos a serem investidos e a desvalorização do real, mas 

mantendo os compromissos com a Agência Nacional do Petróleo. 

Esta revisão vai permitir à Petrobras incluir novos ativos em seu Programa de 

Desinvestimentos.  Muito importante destacar que estas reduções podem alterar as 

expectativas de produção de petróleo, o que a empresa prometeu anunciar no Petrobras Day, 

que deve ser realizado em novembro próximo. 

Preliminarmente, esta revisão é positiva por diminuir os investimentos e aumentar o foco em 

campos mais produtivos, o que deve levar a um aumento na rentabilidade da empresa.  Os 

novos níveis de produção irão indicar se haverá impacto relevante no volume a ser produzido, 

devido à redução nos investimentos. 

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

em 20%).  Em 2020, esta ação caiu 28,2% e o Ibovespa apresentou uma desvalorização no 

período de 13,3%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 21,68) estava 30,6% abaixo da 

máxima alcançada neste ano e 99,8% acima da mínima. 

 

Vale (VALE3) - Pré-pagamento de dívidas 

Pouco antes do pregão de ontem, a empresa informou que vai realizar o pagamento antecipado 

de US$ 5 bilhões, referente a linhas de crédito rotativo que foram sacadas em março de 2020, 

como precaução para a crise que ali estava começando. 

A Vale irá pagar US$ 2 bilhões que venceriam em junho de 2022 e US$ 3 bilhões em dezembro 

de 2024. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Está é uma boa notícia, indicando que a empresa retomou sua geração de caixa normal.  Soma-

se a este pré-pagamento a retomada na distribuição de dividendos, como evidência do bom 

nível de geração da empresa. 

Em junho de 2020, a dívida líquida da Vale (incluindo arrendamentos) era de US$ 6,3 bilhões, 

2,4% menor que no trimestre anterior e 45,1% abaixo do 2T19.  A relação dívida 

líquida/EBITDA no 2T20 era de 0,3x, vindo também de 0,3x no trimestre anterior e 0,9x no 

2T19. 

Nos últimos doze meses, VALE3 subiu 27,6%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização de 

3,1%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 61,91) estava 3,1% abaixo da máxima 

alcançada neste ano e 90,8% acima da mínima. 

 

B2W (BTOW3) - Concluído o aumento de capital totalizando R$ 4,0 bilhões, 
com rateio de sobras 

A B2W informou ontem que subscreveu 5.590.813 ações ordinárias durante o rateio de sobras 

do seu aumento do capital, encerrado no último dia 8 de setembro. As 1.577.780 sobras 

adicionais foram alocadas para todos os acionistas que solicitaram sobras adicionais, na 

proporção de 0,0587 ação para cada papel subscrito durante o direito de preferência e o rateio 

de sobras. 

Ao final do exercício do direito de preferência, do rateio de sobras e da alocação das sobras 

adicionais, foram subscritas 34.782.609 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 

nominal, ao preço de emissão de R$115,00 por ação, totalizando R$ 4.000.000.035,00. 

Foram subscritos 100% das ações disponíveis para subscrição no âmbito do aumento de 

capital. 

Ontem a ação BTOW3 encerrou cotada a R$ 100,47 acumulando alta de 60,4% no ano. A ação 

atingiu seu pico histórico em 23 de julho 2020 cotada a R$ 127,47. 

 

Minerva S.A. (BEEF3) – Proposta de combinação de negócios entre a Athena 
Foods e SPAC 

A Minerva assinou uma carta de intenções não vinculativa, com uma sociedade de propósito 

específico para aquisição, listada na bolsa de valores NASDAQ ("SPAC"), em respeito a 

potencial combinação de negócios com Athena Foods. 

No momento, SPAC tem US$ 200 milhões em caixa para financiar aquisições, e pretende 

realizar uma oferta privada (private placement) para obter até US$ 100 milhões adicionais.  

Tendo em vista o disposto na Carta de Intenções, quando da consumação da Operação, 

Minerva prevê ser titular de aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e 



 

Página | 4  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
15 de setembro de 2020 

 

receber cerca de US$ 200 milhões em cash. Os recursos serão utilizados no crescimento e 

aquisições da Athena Foods, contribuindo também para a desalavancagem da Minerva. 

A transação corresponde a um Enterprise Value (EV) proforma de US$ 1,354 bilhão, e um 

múltiplo EV/EBITDA 2021E de 5,66x e de 5,00x para 2022E.  

A Athena Foods é uma empresa exportadora líder nos segmentos de carne bovina in natura e 

de subprodutos do abate, com operações na Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai. A 

Minerva entende que “ser listada na NASDAQ pode ajudar a Athena Foods a fortalecer sua 

liderança global na produção e exportação de carne bovina, e continuar gerando crescimento e 

criação de valor a longo prazo para seus acionistas”.  

De acordo com o comunicado “a Minerva tentará completar sua análise estratégica nas 

próximas semanas, incluindo o resultado das discussões sobre a proposta de combinação de 

negócio com SPAC”. Ao preço de R$ 13,27/ação equivalente a um valor de mercado de R$ 6,5 

bilhões, a ação BEEF3 registra alta de 3,3% este ano. O Preço Justo de R$ 15,65/ação traz um 

potencial de alta de 17,9%. 

 

Banrisul (BRSR6) – Plano de Desligamento Voluntário 

O Banrisul encaminhou ontem (14/setembro), para análise e apreciação das entidades 

sindicais, a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho contemplando o plano de desligamento 

de empregados com quitação do contrato de trabalho, denominado Plano de Desligamento 

Voluntário ("PDV"). 

• Poderão aderir ao PDV empregados aposentados ou não pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS).  

• O número de desligamentos contemplados no PDV será de até 1.500 empregados, 

com preferência para os aposentados pelo INSS ou aptos para tanto. 

Caso aprovado e firmado o acordo, as etapas seguintes necessárias para sua implementação 

serão adotadas pelo Banrisul. Seguimos com recomendação de COMPRA para a ação BRSR6 

com preço justo de R$ 21,00/ação. 

 

JBS S.A. (JBSS3) – Resgate do saldo remanescente das Notas 2024 

A JBS comunicou ontem (14/setembro) a intenção de resgatar, em dinheiro, a totalidade do 

saldo remanescente do principal de US$ 450 milhões das Notas Sêniores com cupom de 

5,875% e vencimento em 2024 emitidas pela JBS USA Food Company, JBS USA Lux S.A. e JBS 

USA Finance, Inc., em conjunto (“Notas 2024”). 

O preço de resgate das Notas 2024 será igual a 101,958% do montante principal adicionado de 

juros acruados e não pagos até, porém excluindo, a data de resgate.  
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O resgate das Notas 2024 deverá acontecer em 14 de outubro de 2020 e reduzirá as despesas 

anuais com juros em US$ 26,4 milhões. 

Ao final de junho de 2020 a dívida líquida consolidada da JBS era de R$ 54,5 bilhões (2,1x o 

EBITDA), com disponibilidade total de R$ 31,3 bilhões, incluindo as linhas de crédito pré-

aprovadas. Seguimos com uma visão positiva para a companhia, recomendação de COMPRA e 

preço justo de R$ 32,00/ação. 

 

Santos Brasil (STBP3) – Oferta pública de ações de R$ 1,3 bilhão 

O Conselho de Administração da Santos Brasil aprovou a realização de oferta pública de 

distribuição primária de ações da companhia de, incialmente, 192.680.000 ações ordinárias 

com esforços restritos. a oferta poderá ser acrescida em até 35% com o lote adicional, ou seja, 

até 67.438.000 ações.  

Considerando a cotação de fechamento de ontem de R$ 5,19 a operação poderá somar R$ 

1.000.009,00 sem o lote adicional e R$ 1.350.012.420,00 se considerada a colocação de todo o 

lote adicional.  

Conforme o fato relevante, a destinação dos recursos será para participar em arrendamento 

em novos ativos portuários, verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da 

plataforma da Santos Brasil Logística (SBLog), ampliar e consolidar a participação na 

movimentação brasileira de contêineres, etc.  

No 2T20, a Companhia registrou prejuízo líquido de R$ 9,4 milhões, comparado ao lucro 

líquido de R$ 6,3 milhões no 2T19. No acumulado do 1S20, o prejuízo foi de R$ 22,7 milhões 

ante uma perda de R$ 2,7 milhões no mesmo período de 2019.  

Em junho/20, o saldo de caixa e aplicações financeiras da Companhia somou R$ 352,0 milhões, 

com endividamento líquido de R$ 83,9 milhões, que representou 0,78x o EBITDA pró-forma 

(sem os efeitos do IFRS 16) dos últimos doze meses. A dívida é concentrada no longo prazo.  

Ontem a ação STBP3 encerrou cotada a R$ 5,19 com queda de 36,3% no ano. O valor de 

mercado da companhia é de R$ 3,47 bilhões. 

 

 

 

 



 

Página | 6  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
15 de setembro de 2020 

 

 

Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 
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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  
 

 


