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Bolsa 

O Ibovespa chegou a oscilar em campo positivo logo após a decisão de 

política monetária do Fed, em linha com as bolsas americanas, mas 

fechou com queda de 0,62% aos 99.676 pontos, com fraco giro 

financeiro de R$ 23,4 bilhões para um dia de vencimento de opções 

sobre o Ibovespa. Nos EUA, o Federal Reserve manteve inalterada a 

política monetária e atualizou seu comunicado sinalizando que almeja 

uma "inflação média" de 2%. As bolsas de Nova York chegaram a bater 

máximas após a decisão, mas perderam fôlego, fechando sem direção 

única, com Dow Jones em alta de 0,13%, o S&P 500 em baixa de 0,46% 

e o Nasdaq em queda de 1,25%. O Copom manteve a taxa Selic em 

2,00% como esperado, deixando aberta a porta para uma queda 

residual, caso seja necessário, reiterando a necessidade do avanço das 

reformas no Congresso. Na agenda hoje a divulgação do IPC-Fipe 

semanal até 15/set em 1,05% ante 0,91% na leitura anterior. Nos EUA 

destaque para os Novos pedidos seguro-desemprego até 12/set. e o 

indicador de Construção de casas novas de agosto. Bolsas na Ásia 

fecharam em baixa, operam majoritariamente em queda na Europa, bem 

como os Futuros americanos, e podem nortear os negócios nesta 

quinta-feira. 

Câmbio 

O dólar apresentou volatilidade em linha com o comportamento dos 

ativos no exterior após a sinalização do Fed de que os juros nos Estados 

Unidos não devem subir ao menos até 2023 para assegurar o emprego 

e a estabilidade de preços. Ao final fechou com queda de 0,75% a R$ 

5,2375. 

Juros  

As indicações do Fed trouxeram algum alívio para os juros domésticos, 

que desaceleraram o ritmo, mas ainda fecharam o dia em alta. A taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 encerrou em 2,89%, 

de 2,873% na terça-feira. O DI para jan/27 subiu de 7,023% para 7,12%. 

 

 

 

 

 

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 99.676 (0,62) 0,3 (13,8)

Ibovespa Fut. 99.700 (0,72) 0,0 (13,9)

Nasdaq 11.050 (1,25) (6,2) 23,2

DJIA 28.032 0,13 (1,4) (1,8)

S&P 500 3.385 (0,46) (3,3) 4,8

MSCI 2.404 (0,19) (2,1) 1,9

Tóquio 23.319 0,00 0,8 (1,4)

Xangai 3.270 (0,41) (3,7) 7,2

Frankfurt 13.255 0,29 2,4 0,0

Londres 6.078 (0,44) 1,9 (19,4)

Mexico 36.729 (0,41) (0,3) (15,6)

India 39.303 0,66 1,7 (4,7)

Rússia 1.252 (0,15) (0,5) (19,2)

Dólar - vista R$ 5,24 (0,75) (4,7) 30,1

Dólar/Euro $1,18 (0,26) (1,0) 5,4

Euro R$ 6,19 (0,98) (5,6) 37,2

Ouro $1.959,26 0,26 (0,4) 29,1

* Dia anterior, exceto Ásia
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Vale (VALE5) - Reunião com analistas apresentando grande potencial de aumento dos 
lucros 

A empresa realizou ontem, reunião com analista onde foram detalhados seus planos para 

redução de risco e o redesenho do negócio, o que deve levar a uma melhor avaliação pelo 

mercado.  Os focos destes planos estão na reparação dos danos em Brumadinho, com 

aumento da segurança das operações, melhorias nas práticas de ESG, solução dos 

problemas em negócios que drenam caixa e a captura das oportunidades de crescimento. 

A apresentação mostrou também que a Vale deve voltar a remunerar os investidores em 

taxas elevadas, dado o grande potencial de aumento da produção, das vendas e do lucro. 

Os principais pontos discutidos na reunião foram os seguintes: 

• Minério de ferro: 

- Aumento da participação dos produtos premium (mais puros e com preços mais elevados) 

deve sair 84% das vendas totais para 90% nos próximos anos; 

- Capacidade de produção atual (318 milhões de toneladas ao ano) deve subir no primeiro 

momento para 400 e depois 450 milhões t/ano; 

- No Sistema Norte, as minas de Serra Norte e Leste devem aumentar suas capacidades 

dos atuais 114 milhões t/ano para 140 milhões t/ano em 2022 e 2023; 

- A produção no Projeto S11D deve aumentar dos atuais 88 milhões de toneladas para 120 

milhões t/ano no primeiro semestre de 2024.  Este projeto, denominado Serra Sul 120 vai 

custar US$ 1,5 bilhão; 

- No Sistema Sul, a Vale vai trabalhar em vários sites para melhorar as condições das 

barragens, em sua segurança e aumento da capacidade; 

- A esperada retomada na produção nas minas hoje paralisadas, juntamente com novos 

investimentos, deve levar a produção do Sistema Sudeste da condição atual (63 milhões 

t/ano) para 108 milhões t/ano; 

- A volta na produção da mina de Fábrica, permitirá a retomada da produção de pelotas 

naquele site, que hoje está paralisada, para 6 milhões de t/ano ao final de 2021; 

- No Sistema Sul, a produção deve crescer, com a retomada das minas bloqueadas, dos 

atuais 51 milhões de t/ano para 82 milhões t/ano; 

• Reparação de danos em Brumadinho:  

- Já foram “gastos” mais de R$ 10 bilhões, em acordos assinados (alguns já pagos); 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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- Provisões são adequadas (US$ 4,0 bilhões), sendo que 90% dos desembolsos vão ocorrer 

até 2020; 

- O Plano de Descaracterização de barragens (14 no total), já teve uma concluída e duas 

outras serão finalizadas até dezembro de 2020; 

• Evolução das práticas de ESG (em português, Ambiental, Social e de Governança): A 

Vale vem trabalhando em várias frentes para melhorar estas práticas, das quais são 

destaques: redução das emissões de carbonos, novo pacto com a sociedade, aumento do 

número de mulheres na força de trabalho, criação da Diretoria de Compliance e 

estabelecimento do due diligence de direitos humanos; 

• Redutores de caixa: a empresa está resolvendo três questões importantes que levam a 

perdas de caixa, que são: 

- VNC (perda de US$ 350 milhões em 2020 - aproximadamente): A refinaria já foi fechada 

no 2T20 e a Vale vai sair da operação.  A solução deve vir no ano que vem; 

- Carvão (US$ 1,1 bilhão): Já foi definido um novo plano de lavra e a reforma da planta de 

beneficiamento vai começar em novembro/2020.  A solução dos problemas neste negócio 

deve ocorrer em 2022; 

- Samarco (US$ 200 milhões): A retomada nesta operação já foi aprovada pelas autoridades 

e deve ocorrer, efetivamente, até dezembro deste ano.  As perdas nesta operação já não 

devem ocorrer no ano que vem; 

• Fluxo de caixa: Com base nas expectativas médias do mercado para o EBITDA em 

2020 (US$ 17,5 bilhões), a empresa estimou um ganho de caixa no ano entre US$ 6,1 bi e 

US$ 7,3 bi; 

• Endividamento: A meta é trazer a “dívida líquida expandida” dos atuais US$ 15,3 

bilhões para US$ 10 bilhões. 

Nos últimos doze meses, VALE3 subiu 28,8%, enquanto o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 3,1%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 60,97) estava 4,6% 

abaixo da máxima alcançada neste ano e 87,9% acima da mínima. 

 

Copel (CPLE6) – Conselho autoriza a publicação do Edital do Leilão de Desinvestimento 
da Copel Telecomunicações 

O Conselho de Administração da Copel autorizou ontem (16/setembro), a publicação do 

Edital do Leilão de Desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A (“Copel Telecom”), 

prevista preliminarmente para 21 de setembro de 2020. 

 O preço mínimo do Desinvestimento será de R$ 1,40 bilhão para o Equity Value. 

 O Leilão está pré-agendado para ocorrer 49 dias após a publicação do Edital, ou 

seja, no dia 09 de novembro de 2020 na B3. 
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 O prazo de entrega dos documentos de representação, das declarações e da 

garantia de proposta será até 05 de novembro de 2020, cinco dias antes do Leilão. 

Vemos como positivo. Mais um passo em direção da alienação de 100% das ações da 

Copel Telecom. Este ano a ação CPLE6 registra queda de 5,4% para uma cotação de R$ 

65,33/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 17,9 bilhões. O Preço Justo de 

R$ 67,00/ação traz um potencial de alta de 2,6%. 

 

Eletrobras (ELET3, ELET6) – Moody’s elevou o rating da companhia em 1 nível, de 
“Ba3” para “Ba2” 

Ontem (16/setembro) a agência de classificação de risco Moody´s elevou o rating da 

Eletrobras em 1 nível, de “Ba3” para “Ba2”. Simultaneamente, a agência também aumentou 

em 1 nível a avaliação de crédito básica da empresa (BCA) de “b1” para “Ba3”. A 

perspectiva para todos os ratings foi alterada de positiva para estável.  

Pontos destacados pela Moody’s: 

 A atualização do BCA da Eletrobras para “Ba3” reflete a melhoria do perfil de crédito 

da empresa após suas iniciativas de redução de custos e reestruturação de 

negócios implementadas desde 2016; 

 Os ratings consideram uma maior visibilidade da estratégia de investimento da 

empresa, conforme destacado em seu plano de negócios de longo prazo divulgado 

em agosto, com o compromisso da administração com uma abordagem de 

disciplina financeira.  

 A atualização também incorpora melhorias na posição de liquidez da empresa, 

decorrentes da conclusão de iniciativas de gestão de passivos que alongaram o 

perfil de vencimento da dívida. 

A revisão reflete a melhoria no perfil de crédito e a disciplina financeira. A ação ELET3 

cotada a R$ 33,38/ação registra alta de 1,8% este ano. Já a ELET6 ao preço de R$ 

34,35/ação apresenta queda de 6,0% no mesmo período. O desempenho em 2020 se 

compara a queda de 13,8% do Ibovespa e à desvalorização de 6,5% do IEE. 

 

BRF S.A. (BRFS3) – Precificação Bonds 30 anos 

A BRF precificou ontem (16/setembro) uma oferta no exterior de senior notes, no valor de 

principal de US$ 500,0 milhões. As Notes serão devidas em 21 de setembro de 2050, 

remuneradas à taxa de 5,750% ao ano e os juros serão pagos semestralmente, a partir de 

21 de março de 2021.  

A BRF pretende utilizar parte dos recursos líquidos obtidos com a oferta para repagar parte 

de suas dívidas, o que poderá incluir, no todo ou em parte, as 5.875% Senior Notes com 
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vencimento em 2022, as 2.750% Senior Notes com vencimento em 2022, as 3.95% Senior 

Notes com vencimento em 2023 e as 4.75% Senior Notes com vencimento em 2024, todas 

de emissão da companhia. 

Os recursos remanescentes serão utilizados em propósitos corporativos gerais. Ressalte-se 

que a demanda dos investidores excedeu, aproximadamente, dez vezes o montante 

inicialmente ofertado pela companhia.  

Lembrando que ao final de junho a alavancagem líquida da BRF era de 2,9x, com destaque 

para a extensão do prazo médio de endividamento para 4,9 anos e liquidez total de R$ 12,2 

bilhões. Como tendência, esperamos a retomada dos resultados neste 2º semestre de 2020 

com a manutenção do controle sobre o capital de giro e foco da companhia na direção de 

produtos de maior valor agregado. Temos recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 

30,00/ação. 



 

Página | 6  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
17 de setembro de 2020 

 

 

Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 9/9/20 Mês Ano

Saldo 6,8 (335,9) (85.693,1)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 203.087 285.981

Venda 127.351 351.014

Líquido 75.736 -65.033

Contratos em Aberto - Ibovespa 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  

 

 


