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Bolsa 

O Ibovespa encerrou o dia com alta de 0,18% aos 113.793 pontos, com 

notícias de planos de vacinação no Brasil, com expectativa para os 

primeiros meses de 2021 e a discussão para a crise fiscal no país. A mesma 

meta foi anunciada pelo governo dos EUA, projetando vacinação em massa 

no 1T21, além de outros países que também já dispararam o processo de 

preparação para a imunização do máximo de pessoas. Dados divulgados 

ontem mostram 842 mortes em 24 horas no Brasil, somando 178.159 

óbitos. O volume financeiro no dia ficou em R$ 28,4 bilhões (R$ 25,1 

bilhões no à vista). As preocupações aumentam em relação `a segunda 

onda de contaminação com a Covid-19 no exterior e no Brasil. Hoje, a 

agenda econômica traz dados dos o IPC-Fipe semanal e a segunda previa 

do IGP-M no Brasil e dados de oferta monetária na China. As bolsas 

internacionais mostram alta no fechamento da Ásia, sobem na Europa e 

sinalizam alta também em NY. O petróleo também opera em alta, 

motivando as empresas de commodities. 

Câmbio 

O dólar encerrou o dia em alta, mas longe das cotações em momentos de 

incertezas, observados nos dois últimos meses. A moeda começa a 

acomodar numa faixa mais baixa neste final de ano. Ontem a cotação 

passou de R$ 5,1075 para R$ 5,1193, alta de 0,23%. 

Juros  

Os juros futuros mostraram volatilidade no dia, com o foco nas mesmas 

notícias das últimas semanas e nehnum sem avanço. A taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechou em 3,07% ante 3,064% 

no dia anterior. Para jan/7 a taxa passou de 6,913% para 6,89%. 

 

 

 

 

MERCADOS Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Duratex (DTEX3) – Aprovado o pagamento de JCP no valor de R$ 0,3143 por 
ação. Ex-juros em 14/12 

O conselho de administração da Duratex aprovou ontem (08/12) o pagamento de Juros sobre 

Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,3143 por ação.  

• O valor será pago de acordo com a posição acionária da próxima sexta-feira (11), e a partir 

do dia 14, as ações passam a ser negociadas ex-juros.  

• O crédito aos acionistas será realizado até o dia 30 de abril de 2021. 

 Ontem a ação DTEX3 encerrou cotada a R$ 18,17 com alta de 8,7% no ano. Sobre esta 

cotação o retorno do JCP é de 1,73%. 

Irani Papel e Embalagem (RANI3) – Conversão de ações PN em ON e migração 
para o Novo Mercado 

A Irani Papel e Embalagem informou há pouco, em fato relevante, que suas ações preferenciais 

deixarão de ser negociadas na B3 a partir do próximo dia 14 e serão convertidas em ordinárias 

no dia 15. A companhia passará a fazer parte do segmento Novo Mercado da B3. 

Ontem a ação RANI3 encerrou cotada a R$ 5,13 com alta de 30,3% no ano e a RANI4 fechou 

em R$ 7,19 com ganho de 83,9% no ano. 

Omega Geração S.A. (OMGE3) – Conclusão da aquisição do Complexo Ventos 
da Bahia 1 e 2 

Em continuidade ao Fato Relevante de 23 de agosto de 2020, a companhia informa que 

concluiu em 08 de dezembro de 2020, a aquisição de 50% das ações dos Complexos Eólicos 

Ventos da Bahia 1 e Ventos da Bahia 2, atualmente detidos pela EDF Renewables do Brasil. 

• O valor final da transação (Enterprise Value) alcançou R$ 680,3 milhões, dos quais R$ 

360,5 milhões foram pagos em caixa e R$ 319,8 milhões foram assumidos em 

endividamento líquido.  

• Os valores poderão sofrer ajustes em função de diferenças de endividamento líquido e 

capital de giro dos ativos entre a projeção para a data do fechamento e o balanço 

efetivo da data de fechamento.  

• De acordo com o comunicado, “a aquisição expande a parceria da companhia com a 

EDF Renewables iniciada em 2018 através da aquisição do Complexo Solar Pirapora, e 

aumenta a presença em uma das principais regiões de energia renovável no Brasil, o 

interior da Bahia”. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Cotadas a R$ 37,32/ação (valor de mercado de R$ 7,3 bilhões) a ação OMGE3 registra alta de 

2,2% este ano. 

 

Energisa (ENGI11) – Aneel aprovou a revisão tarifária extraordinária das 
controladas de Rondônia e Acre 

A companhia informou que a Aneel aprovou ontem (08/12) a revisão tarifária extraordinária 

(RTE) das suas controladas Energisa Rondônia (“ERO”) e Energisa Acre (“EAC”), a ser aplicada a 

partir de 13 de dezembro de 2020.  

O efeito médio a ser percebido pelos consumidores em relação à tarifa atualmente praticada: 

• Efeito médio para o consumidor da ERO foi de -11,29% (sendo -9,85% para os 

consumidores de Baixa Tensão e -16,12% para Alta e Média Tensão); 

• Efeito médio para o consumidor da EAC foi de +2,95% (sendo +2,86% para Baixa 

Tensão e +3,42% para Alta e Média Tensão). 

Nesta terça-feira (08/12) as Units da companhia (ENGI11) fecharam a R$ 46,80 (valor de 

mercado de R$ 21,2 bilhões) com queda de 11,5% este ano. O preço Justo de mercado de R$ 

56,00/Unit aponta um potencial de alta de 19,7%. 

 

Gerdau (GGBR4) - Distribuição de proventos 

O Conselho de administração da empresa aprovou ontem o pagamento de juros sobre o 

capital próprio, no valor bruto de R$ 0,17 por ação ordinária ou preferencial (líquido de R$ 

0,1445). 

O pagamento será feito com base nas posições acionárias de 21 de dezembro de 2020.  

Porém, a Gerdau não informou a data de pagamento, que deve ocorrer em 2021.  A partir 

do dia 22/12, as ações da empresa já serão negociadas “ex-JCP”. 

A empresa controladora do grupo, a Metalúrgica Gerdau, vai pagar a seus acionistas 

dividendos no valor bruto de R$ 0,09 por ação de qualquer tipo (líquido de R$ 0,0765).  As 

datas serão as mesmas para das ações da Gerdau. 

Normalmente a Gerdau paga proventos trimestrais na época da divulgação dos resultados.  

Neste ano, a pandemia atrapalhou isso e só foi distribuído o dividendo após o balanço do 

3T20 no valor de R$ 0,12 para os detentores de GGBR ON ou PN, pago no dia 18/novembro. 

Nossa recomendação para GGBR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 24,70 (potencial de 

alta em 7%).  Nos últimos doze meses, esta ação subiu 32,0% e o Ibovespa teve uma 



 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
09 de dezembro de 2020 

 

valorização de 2,4%.  A cotação de GGBR4 no último pregão (R$ 23,17) estava 3,9% abaixo 

da máxima alcançada em 2020 e 184,2% acima da mínima. 

 

Vale (VALE3) - Acordo vinculante para a venda da VNC 

Na noite de ontem, a empresa informou que sua subsidiária Vale Canada Limited assinou 

um acordo vinculante com o consórcio Prony Resources para a venda de sua participação 

na Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. (VNC). 

O consórcio Prony Resources é formado pela atual diretoria e funcionários da VNC, tendo 

apoio das autoridades da Nova Caledônia e da França, além da trading Trafigura como 

acionista minoritária. 

Esta assinatura evidencia o sucesso do período de exclusividade de negociações, que foi 

comunicado ao mercado no mês passado.  A transação deve ser concluída no 1T21, sendo 

que a Vale fará uma provisão de US$ 500 milhões ainda a ser contabilizada. 

É importante lembrar que a refinaria da VNC está paralisada desde o 2T20.  No 3T20, esta 

operação teve um EBITDA negativo de US$ 22 milhões.  Além disso, em 2019 a Vale realizou 

um impairment no valor de US$ 2,5 bilhões no segmento de Metais Básicos, que incluía a 

VNC. 

Portanto, a venda da VNC é uma notícia positiva para a Vale, mesmo que importe ainda em 

gastos.  Esta empresa estava listada pela empresa no Vale Day como dos mais importantes 

redutores de caixa. 

Em 2020, as ações da Vale subiram 62,0%, mas o Ibovespa teve uma desvalorização de 

1,6%.  A cotação de VALE3 no último pregão (R$ 81,90) estava 0,5% abaixo da máxima 

alcançada no ano e 166,1% acima da mínima. 

 

Ecorodovias (ECOR3) - A recuperação no tráfego continua 

Na manhã de ontem, a empresa divulgou ontem seus dados gerenciais no acumulado do 

ano e após a quarentena, mostrando a contínua recuperação do tráfego em suas 

concessões rodoviárias.  Interessante nesta semana foi a divulgação dos números da 

Ecovias do Cerrado, recentemente adquirida. 

Estes dados são uma boa notícia, indicando melhores resultados para a empresa no 4T20.  

Além disso, a maior circulação de veículos nas rodovias é um sinal importante de 

recuperação da economia brasileira. 
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O tráfego total comparável nas rodovias administradas pela Ecorodovias entre os dias 16 de 

março/20 e 6 de dezembro, mostrou uma redução de 11,4%, comparado ao um período 

similar do ano passado (18 de março a 8/dezembro).  Nas mesmas bases, o tráfego 

acumulado em 2020 caiu 8,7% em relação ao mesmo período de 2019. 

No período imediatamente anterior, o tráfego total comparável havia caído 11,8% após o 

começo da quarentena e 8,9% no acumulado de 2020. 

Nossa recomendação para as ações da Ecorodovias é de Compra com Preço Justo de R$ 

15,90 (potencial de alta em 23%).  Em 2020, as ações da Ecorodovias caíram 20,4%, sendo 

que o Ibovespa teve uma desvalorização de 1,6%.  A cotação de ECOR3 no último pregão 

(R$ 12,97) estava 32,5% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 61,9% acima da mínima. 
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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 
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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  
 

 


