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Bolsa 

Em dia de noticiário fraco do lado doméstico, o Ibovespa pegou carona no 

bom humor das bolsas americanas e subiu 1,34% fechando aos 116.148 

pontos. O giro financeiro foi de R$ 27,2 bilhões (R$ 24,5 bilhões no à vista). 

A expectativa em relação à aprovação de um pacote de estímulos à 

economia americana ainda neste ano, puxou as bolsas de NY para cima e 

ajudou nosso mercado, que segue recebendo recursos estrangeiros.  No 

entanto, o emperramento da pauta de reformas em meio à preparação 

para a mudança na presidência da Câmara e do Senado aumenta a disputa 

política, travando ainda mais a condução de assuntos relevantes. Hoje a 

agenda econômica vem carregada de dados da zona do euro com índices de 

preços projetados para dezembro, balança comercial e produção da 

construção em outubro. Nos EUA, destaque para as vendas no varejo e 

novembro. As bolsas internacionais mostram força novamente nesta 

quarta-feira com alta nos principais mercados da Europa e no fechamento 

da Ásia. 

Câmbio 

O dólar teve dia de baixa com as moedas emergentes ganhando força e o 

real refletiu também o fluxo de estrangeiros na bolsa. No fechamento o 

dólar marcou R$ 5,0828 contra R$ 5,1164 na segunda-feira, uma queda de 

0,66%. 

Juros  

Os juros futuros também refletiram o otimismo no mercado de renda 

variável, somado ao leilão de NTN-B realizado pelo Tesouro. A taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechou em 2,945% 

de 3,09% no dia anterior e para jan/27 fechou em 6,67%. 

 

 

 

 

 

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

 11/12/20 Ano

Saldo Mercado Secundário 365,4 (43.671,7)

Ofertas Públicas e Follow on 19.612,5
Saldo (24.059,3)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 116.149 1,34 6,7 0,4

Ibovespa Fut. 116.330 1,78 6,2 0,5

Nasdaq 12.595 1,25 3,2 40,4

DJIA 30.199 1,13 1,9 5,8

S&P 500 3.695 1,29 2,0 14,4

MSCI 2.619 (0,09) 1,4 11,1

Tóquio 26.688 (0,17) 1,0 12,8

Xangai 3.367 (0,06) (0,7) 10,4

Frankfurt 13.363 1,06 0,5 0,9

Londres 6.513 (0,28) 3,9 (13,6)

Mexico 43.543 (0,06) 4,2 0,0

India 46.263 0,02 4,8 12,1

Rússia 1.390 (0,55) 8,5 (10,2)

Dólar - vista R$ 5,08 (0,66) (5,1) 26,3

Dólar/Euro $1,22 0,06 1,9 8,4

Euro R$ 6,18 (0,54) (3,3) 37,0

Ouro $1.853,64 1,44 4,3 22,2

* Dia anterior, exceto Ásia
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Totvs (TOTS3) – Aprovação de pagamento de JCP no valor de R$ 0,10 por 
ação 

O conselho de administração da Totvs aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio 

(JCP) referente ao segundo semestre no valor bruto de R$ 56,775 milhões, o equivalente a R$ 

0,10 por ação.  

• O pagamento será realizado em 20 de maio de 2021. 

• Terão direito ao pagamento, acionistas que constam na base da companhia em 21 de 

dezembro. As ações serão negociadas "ex-juros" a partir de 22 de dezembro. 

Ontem a ação TOTS3 encerrou cotada a R$ 26,10 com valorização de 21,9% no ano. Com base 

nesta cotação o retorno é e 0,38% para os acionistas.  

 

Lojas Renner (LREN3) - Aprovado o pagamento de JCP no valor de R$ 0,0762 
por ação 

O conselho de administração da Lojas Renner aprovou o pagamento de Juros sobre Capital 

Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 60,475 milhões, ou R$ 0,0762 por ação.  

• O valor será pago de acordo com a posição acionária do dia 18 de dezembro, e a partir do 

dia 21, as ações passam a ser negociadas ex-juros.  

• A data do pagamento ainda será definida. 

Ontem a ação LREN3 encerrou cotada a R$ 46,02 com queda de 17,6% no ano. Com base nesta 

cotação o retorno é de 0,17%. 

 

 

ENGIE Brasil Energia (EGIE3) – Conselho aprova distribuição de proventos de 
R$ 729,5 milhões 

O Conselho de Administração da Engie Brasil Energia (EBE) aprovou ontem (15/12) a 

distribuição de dividendos intercalares adicionais e de juros sobre capital próprio (JCP).  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• Dividendos intercalares adicionais. O valor será de R$ 554,5 milhões, correspondentes 

a R$ 0,6795603315/ação com base na data de 18 de dezembro de 2020. As ações 

serão negociadas ex-dividendos a partir de 21 de dezembro de 2020. A data de 

pagamento será definida posteriormente. 

• Juros sobre o capital próprio (JCP). O valor bruto dos JCP será de R$ 175,0 milhões, 

correspondentes a R$ 0,2144797773/ação. O crédito ocorrerá em 31 de dezembro de 

2020. As ações da companhia serão negociadas ex-juros a partir de 21 de dezembro. 

Com base na cotação de R$ 44,25/ação o retorno líquido é de 1,95%. Nesse preço, equivalente 

a um valor de mercado de R$ 36,1 bilhões, a ação EGIE3 registra queda de 11,3% este ano. 

Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 50,00/ação que traz um 

potencial de alta de 13,0%. 

 

Sanepar (SAPR11) – Prorrogada por 90 dias a cobrança dos clientes 
cadastrados na Tarifa Social 

Em continuidade às ações realizadas para minimizar os impactos à população ocasionados pela 

pandemia, a Sanepar decidiu pela prorrogação da cobrança de contas de água e esgoto, para os 

clientes cadastrados na Tarifa Social, pelo período de 90 dias, a partir de 20 de dezembro de 

2020. 

Em adição comunica que a AGEPAR aprovou as regras de parcelamento de cobrança aos 

beneficiários da Tarifa Social que estavam em débito em até 24 vezes, sem parcela de entrada e 

sem cobrança de multa ou correção monetária no período de prorrogação do vencimento. 

No comunicado a companhia ressalta que não se trata de isenção ou abatimento de contas. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para SAPR11 e Preço Justo de R$ 37,00/Unit que 

traz um potencial de alta de 41,2% em relação à cotação desta terça-feira (15/12), de R$ 

26,21/Unit. 

 

Energia Elétrica – Aneel abre a 3ª fase de consulta pública para aprimorar as 
medidas de equilíbrio das distribuidoras devido à pandemia 

A Aneel decidiu abrir nesta quarta-feira (16/12) até 01/02/2021 a terceira fase da Consulta 

Pública nº 35/2020, para aprimorar as medidas que visam a mitigar os impactos da pandemia 

de Covid-19 na exposição contratual involuntária e no equilíbrio econômico e financeiro das 

distribuidoras de energia elétrica.  

Vemos como positivo na medida em que a consulta irá tratar ainda dos critérios de 

ressarcimento, pelas concessionárias e permissionárias de distribuição, dos custos 

administrativos e financeiros e dos encargos tributários incorridos na operação de crédito da 

Conta-covid. 
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• A terceira fase da consulta pública decorre de aprimoramentos trazidos pelos 22 

agentes que contribuíram com sugestões à minuta de resolução em discussão na 

segunda fase, ocorrida de 19/08/2020 a 05/10/2020.  

• Diversas contribuições apontaram para a necessidade de definição da metodologia de 

cálculo da parcela de sobrecontratação involuntária resultante da redução de carga 

decorrente dos efeitos da pandemia da Covid-19, propondo diferentes critérios de 

referência para esse cálculo.  

• Além da questão da sobrecontratação, será debatida na terceira fase a 

regulamentação da alocação dos custos acessórios da Conta-covid juntamente com a 

metodologia de reequilíbrio econômico-financeiro. 

De acordo com a proposta da Aneel, as correções do desequilíbrio econômico-financeiro 

associado à pandemia devem decorrer somente de fatos geradores ocorridos em 2020 e serão 

calculadas, preferencialmente, a partir de março de 2021.  

A Aneel reitera que a aprovação do pedido de revisão Tarifária Extraordinária (RTE) e de suas 

correções não geram efeitos tarifários imediatos, pois serão considerados apenas no processo 

tarifário subsequente à homologação da RTE. 

 

 

 

 



 

Página | 5  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
16 de dezembro 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 

 11/12/20 Mês Ano

Saldo 365,4 7.892,2 (43.671,7)

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  
 

 


