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Bolsa 

O Ibovespa teve uma semana bastante positiva com valorização de 4,27% 

após a alta de 0,32% na sexta-feira atingindo 110.575 pontos. O volume 

negociado ainda ficou abaixo da média de dias anteriores ao thanksgiving 

em razão do dia mais curto para os mercados de NY.  No fechamento o 

volume total foi de R$ 27,8 bilhões (R$ 25,1 bilhões à vista). No retorno das 

bolsas de NY, os índices S&P 500 e Nasdaq voltaram a renovar recorde de 

fechamento, com ações de grandes varejistas sustentadas pelo otimismo 

com as vendas na Black Friday. Contudo, o primeiro dia da BF mostrou que 

os consumidores se afastaram da aglomeração em grandes shopping 

centers. Bolsas internacionais operam com pequena queda na zona do 

euro e nos futuros de NY, neste começo de segunda-feira e o petróleo 

segue em alta com a dificuldade de acordo entre os líderes da Opep para o 

estoque da commodity. Hoje a agenda econômica está fraca e as atenções 

deverão ficar voltadas para o encerramento de novembro e estratégias 

para dezembro. 

Câmbio 

Sem fatos importantes no dia e com os mercados operando com menor 

liquidez, o dólar ficou perto da estabilidade na sexta-feira com alta de 

0,11% passando de R$ 5,333 para R$ 5,339. 

Juros  

Os juros seguem em queda (quarta sessão consecutiva), com ajustes em 

posições na reta final de novembro. A taxa do DI para jan/22 terminou em 

3,27% de 3,315% na quinta-feira. Para jan/27 a taxa foi de 7,604% para 

7,49%. 

 

 

 

 

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

 25/11/20 Ano

Saldo Mercado Secundário 525,0 (54.890,5)

Ofertas Públicas e Follow on 19.612,5
Saldo (35.278,1)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 110.576 0,32 17,7 (4,4)

Ibovespa Fut. 110.400 0,30 16,8 (4,7)

Nasdaq 12.206 0,92 11,9 36,0

DJIA 29.910 0,13 12,9 4,8

S&P 500 3.638 0,24 11,3 12,6

MSCI 2.601 0,44 13,5 10,3

Tóquio 26.434 (0,79) 15,0 11,7

Xangai 3.392 (0,49) 5,2 11,2

Frankfurt 13.336 0,37 15,4 0,7

Londres 6.368 0,07 14,2 (15,6)

Mexico 41.674 (1,74) 12,7 (4,3)

India 44.150 (0,25) 11,4 7,0

Rússia 1.302 (0,36) 22,1 (15,9)

Dólar - vista R$ 5,34 0,09 (7,1) 32,6

Dólar/Euro $1,20 0,42 2,7 6,7

Euro R$ 6,38 0,51 (4,6) 41,5

Ouro $1.787,79 (1,54) (4,8) 17,8

* Dia anterior, exceto Ásia
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Oi (OIBR3 e OIBR4) - Acordo com AGU reduz dívida com a Anatel pela metade, 
isso após duas importantes alienações de ativos 

Um dia após a divulgação de dois fatos relevantes relativos à alienação de ativos, a Oi deu 

outro grande passo para a organização de suas contas rumo à solução para sua condição de 

empresa em processo recuperação judicial.  

O primeiro fato relevante divulgado no dia 26 é relativo à venda da UPI Torres (em leilão com 

oferta única), para a empresa Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A., no 

valor de R$ 1.066.902.827,00 a ser pago em dinheiro. 

 O segundo fato relevante confirma o resultado do Processo Competitivo para Alienação da 

UPI Data Center Oi S.A. Durante a audiência, verificou-se a existência de apenas uma proposta 

fechada para aquisição da UPI Data Center, a qual foi apresentada pela Titan Venture Capital e 

Investimentos Ltda., no valor de R$ 325.000.000,00 a ser pago da seguinte forma:  

(i) uma parcela à vista em dinheiro no montante de R$ 250.000.000,00 e  

(ii) o valor remanescente de R$ 75.000.000,00 em parcelas a serem pagas na forma e prazo 

previstos na respectiva proposta vinculante e no respectivo Contrato de Compra e Venda de 

Ações.  

Em razão da apresentação da única proposta fechada para aquisição da UPI Data Center, o 

Juízo da Recuperação Judicial homologou a proposta da Titan como vencedora do 

procedimento competitivo de alienação da UPI Data Center, após as manifestações favoráveis 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Administrador Judicial.  

As duas operações ainda serão submetidas ao Cade.  

Na sexta-feira, a Oi divulgou um acordo fechado entre a Advocacia-Geral da União (AGU) e a 

Oi permitirá o pagamento de R$ 7,2 bilhões em multas devidas pela companhia à Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel). A proposta foi formalizada ontem e permitiu à 

companhia reduzir as penalidades à metade. O valor original das 198 multas aplicadas pelo 

órgão regulador era de R$ 14,3 bilhões. 

A Oi deverá pagar R$ 1,8 bilhão à Anatel em até seis meses, por meio da conversão em renda 

de depósitos judiciais vinculados a processos em trâmite na Justiça. O restante será pago em 

até 84 vezes, ou seja, em sete anos. A projeção é de R$ 85 milhões mensais em média, informou 

a Anatel. 

O acordo foi firmado nos termos da Lei 13.988/2020, que estabeleceu novas condições de 

pagamento de dívidas à União por empresas em recuperação judicial. As dívidas da Oi com a 

União foram um dos principais impasses do processo de recuperação judicial da companhia. Na 

época, a legislação em vigor não permitia aprovação de qualquer desconto e limitava o 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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parcelamento em até 60 meses. Foi por essa razão que, em 2017, Anatel e AGU votaram contra 

o plano. 

 Com a sanção da nova lei, uma nova proposta para o pagamento das dívidas foi apresentada 

pela companhia. O Conselho Diretor da Aneel havia dado aval a ela em 4 de setembro e, no dia 

8 do mesmo mês, ela foi aprovada em assembleia geral de credores, na forma de aditamento ao 

plano de recuperação judicial da Oi. O acordo dará fim a 1.7 mil processos judiciais, entre ações 

de execução fiscal, anulatórias, cautelares e embargos à execução. 

Segundo a AGU, uma vez pagos, os créditos não-tributários serão destinados ao Fundo de 

Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), cujos recursos são uma das fontes de 

financiamento da Anatel. 

Resta agora aguardar a grande operação de venda dos ativos móveis da Oi com previsão para o 

próximo dia 14.  

Na sexta-feira a OIBR3 fechou cotada a R$ 2,05 com valorização de 138,4% em 2020 e 32,3% 

no mês de novembro. A OIBR4 fechou a R$ 2,97 com alta de 141,5% no ano e 48,5% em 

novembro. 

 

Usiminas (USIM5) - Reunião com analistas 

A empresa promoveu na manhã da última sexta-feira reunião com analistas, quando foram 

discutidas muitas questões importantes.  A reunião nos trouxe a segurança de que a operação 

da empresa vai muito bem, com expectativa de lucros crescentes.  Porém, a diretoria ainda está 

cautelosa quanto à evolução da demanda e não quer retomar a produção em equipamentos 

paralisados por enquanto. 

Principais pontos discutidos: 

• O aumento dos investimentos esperados na reforma do Alto-Forno três, entre outras 

razões, ocorreu devido à necessidade da construção da injeção de finos de carvão (PCI).  Neste 

caso, a ampliação do investimento vai levar à redução dos custos operacionais do forno, o que 

será positivo; 

• Alto-Forno 2: Este equipamento continua paralisado, sem data para retorno.  A diretoria 

espera uma maior segurança quanto à evolução da demanda para reativar este forno, que 

precisa de maiores investimentos para sua retomada.  No momento, a melhor opção é comprar 

placas de terceiros e fazer a laminação na unidade de Cubatão; 

• Preços do aço: A alta no mercado externo, conjugada com a taxa de câmbio elevada 

mantém os preços no Brasil inferiores entre 7% a 10% que no exterior.  Isso abre espaço para 

novos aumentos no mercado interno; 

• Minério de ferro: Produção em 2020 está em seu ponto ótimo e deve se manter em 2021, 

ficando entre 8-9 milhões de toneladas; 



 

Página | 4  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
30 de novembro de 2020 

 

• Venda da Mineração Usiminas (MUSA): O processo de negociação está parado por falta 

de interessados, principalmente depois do acidente de Brumadinho.  A empresa precisa decidir 

se investe pesado na MUSA, para fazer em 2026 a mudança da exploração do minério friável 

para o compacto. 

Nos últimos doze meses, USIM5 subiu 65,3% e o Ibovespa apresentou uma valorização de 

2,7%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 13,76) estava 3,3% abaixo da máxima 

alcançada em 2020 e 267,4% acima da mínima. 

 

Vale (VALE5) - Autorização para ampliação das operações em Serra Leste 

Durante o pregão da última sexta-feira, a empresa informou que recebeu da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) a autorização para retorno e ampliação 

das operações em Serra Leste.  Estas operações estavam paralisadas desde janeiro do ano 

passado, devido a se ter atingido o limite da área de extração do minério de ferro. 

A Vale vai realizar as operações necessárias para retomada da produção nesta operação nas 

próximas semanas.  As operações serão retomadas já em dezembro, com uma capacidade de 

produção anual de 6 milhões de toneladas.  Em 2021, devem ser produzidas em Serra Leste 

entre 4-5 milhões de t., sendo que a plena capacidade deve ser atingida em 2022. 

Esta é uma boa notícia para a Vale, que está buscando voltar à capacidade anterior de 

produção do minério de ferro (400 milhões t.), após os problemas operacionais gerados pelo 

acidente de Brumadinho. 

Em 2020, VALE3 subiu 53,3%, enquanto o Ibovespa teve queda foi de 4,4%.  A cotação desta 

ação no último pregão (R$ 78,44) estava 0,4% abaixo da máxima alcançada este ano e 151,8% 

acima da mínima. 

 

Banco do Brasil (BBAS3) – JCP referente ao 4T20. Ex em 14/12 

O Conselho Diretor do Banco do Brasil, em 25/11/2020, aprovou o valor de R$ 333,8 milhões, 

correspondente a R$ 0,11698470002/ação, a título de remuneração aos acionistas sob a 

forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), relativos ao quarto trimestre de 2020. 

Esse valor será imputado ao dividendo mínimo obrigatório referente ao 2º semestre de 2020. 

Os JCP serão pagos em 30/12/2020 e terão como base a posição acionária de 11/12/2020, 

sendo as transferências de ações a partir de 14/12/2020 efetuadas “ex” JCP. 

Com base na cotação de R$ 34,61/ação o retorno líquido é de 0,3%. Seguimos com 

recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 47,00/ação para BBAS3 
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Cesp (CESP6) – Novo Portador de Serviço da UHE Jaguari 

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou na sexta-feira (27/11) a portaria nº 

409/2020, designando Furnas Centrais Elétricas S.A., como responsável pela prestação do 

serviço de geração de energia elétrica da Usina Hidrelétrica Jaguari (“UHE Jaguari”). 

Esta designação vale a partir de 01 de janeiro de 2021, até a assunção de novo concessionário 

vencedor de licitação a ser realizada pela União. Dessa forma, a Cesp encerra suas operações 

na UHE Jaguari em 31 de dezembro de 2020. 

A Cesp destaca que, em Reunião do Conselho de Administração da companhia realizada em 28 

de junho de 2019, foi deliberado o não interesse na renovação da concessão da UHE Jaguari, 

que representa menos de 2% de sua energia assegurada. Nesse contexto, desde 21 de maio de 

2020, a Cesp operava temporariamente a UHE Jaguari, em regime de cotas. 

Ao preço de R$ 28,17/ação (valor de mercado de R$ 9,2 bilhões) a ação CESP6 registra queda 

de 4,9% este ano. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 25/11/20 Mês Ano

Saldo 525,0 29.996,5 (54.890,5)

Fonte: B3  
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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  
 

 


