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Bolsa 

O Ibovespa caminha para fechar 2020 com um desempenho muito 

positivo, se considerado tudo de ruim que aconteceu no ano. Ontem o 

índice marcou alta de 0,24%, aos 119.409 pontos, perto da máxima 

histórica de fechamento, de 23/01 (119.528 pontos, com giro financeiro 

reduzido de R$ 22,8 bilhões, (R$ 17,9 bilhões no à vista). A alta do mercado 

em dezembro foi conduzida pelo fluxo positivo de investidores 

estrangeiros, chegando a R$ 17 bilhões no mês. Hoje a agenda econômica 

traz, do lado doméstico, o resultado primário do setor público e a relação 

dívida pública/PIB e nos EUA, dados do setor imobiliário (vendas de casas) 

e estoque de varejo, em novembro. As bolsas internacionais operam em 

alta neste último dia útil de 2020 e o Ibovespa pode bater o recorde de 

pontos hoje. 

Câmbio 

A moeda americana encerrou ontem cotada a R$ 5,2046 ante R$ 5,2406 

no dia anterior, queda de 0.69%. O mercado de câmbio teve uma demanda 

atípica nessa semana levando o Banco Central a realizar leilões de venda 

de dólares à vista e operações de swap. 

Juros  

O mercado de juros futuros está encerrando o ano sem surpresas, diante 

de um quadro já definido em termos de inflação e taxas de juros. Ontem o 

contrato de Depósito Interfinanceiro para jan/22, o recuou de 2,924% na 

segunda-feira para 2,88% e o DI para jan/27 passou de 6,583% para 6,41%. 

 

 

 

 

 

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 119.409 0,24 9,7 3,3

Ibovespa Fut. 119.550 (0,05) 9,2 3,2

Nasdaq 12.850 (0,38) 5,3 43,2

DJIA 30.336 (0,22) 2,4 6,3

S&P 500 3.727 (0,22) 2,9 15,4

MSCI 2.682 0,20 3,8 13,7

Tóquio 27.444 (0,45) 3,8 16,0

Xangai 3.414 1,05 0,7 11,9

Frankfurt 13.761 (0,21) 3,5 3,9

Londres 6.603 5,4 (12,5)

Mexico 44.694 1,85 7,0 2,6

India 47.613 0,55 7,8 15,4

Rússia 1.398 0,52 9,1 (9,7)

Dólar - vista R$ 5,20 (0,80) (2,9) 29,3

Dólar/Euro $1,22 0,27 2,7 9,2

Euro R$ 6,37 (0,51) (0,3) 41,3

Ouro $1.878,18 0,24 5,7 23,8

* Dia anterior, exceto Ásia

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 23/12/20 Ano

Saldo Mercado Secundário 512,3 (34.526,5)

Ofertas Públicas e Follow on 19.612,5
Saldo (14.914,0)
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Petrobras (PETR4) - Recebimento de R$ 232,6 milhões por acordo de 
leniência 

Na noite de ontem, a empresa informou que em decorrência do acordo de leniência celebrado 

no dia 3/dezembro /2020, entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Vitol Inc. e Vitol do 

Brasil Ltda. (Vitol), recebeu a quantia de R$ 232,6 milhões. 

A Vitol foi um dos alvos da 57ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em 05 de dezembro de 

2018.  Esta empresa opera na compra e venda de petróleo e derivados no exterior. 

Esta é uma boa notícia para a Petrobras, que está sendo ressarcida de prejuízos que más 

condutas de empresas e seus funcionários determinaram.  A empresa já acumula mais de R$ 

4,8 bilhões em recursos devolvidos no âmbito da Operação Lava Jato. 

Em 2020, esta ação caiu 6,3%, enquanto o Ibovespa teve uma valorização de 3,3%.  A cotação 

de PETR4 no último pregão (R$ 28,27) estava 9,5% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 

160,6% acima da mínima. 

 

Randon (RAPT4) - Elevados créditos fiscais serão reconhecidos no balanço de 
2020 

A empresa informou após o pregão de ontem, que referente aos créditos fiscais decorrentes da 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, resolveu reconhecer como receita no 

exercício de 2020 o total de R$ 860,8 milhões, sendo R$ 82,6 milhões já reconhecidos e R$ 

778,3 milhões a serem contabilizados.  A expectativa de recuperação destes créditos é de cinco 

anos em média. 

A Randon deixou claro que estes números vão compor o resultado a ser apurado em 31 de 

dezembro de 2020, cujo lucro líquido ajustado será base para o cálculo dos dividendos. 

Esta notícia é excelente para os acionistas da Randon, que verão o lucro de 2020 dar um salto e 

receberão proventos baseados neste resultado. 

Nos últimos doze meses, RAPT4 subiu 21,9% e o Ibovespa teve uma valorização de 2,5%.  A 

cotação desta ação no último pregão (R$ 16,30) estava 0,7% abaixo da máxima alcançada no 

ano e 319,0% acima da mínima. 

 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Unidas (LCAM3) - Entrada no Índice Bovespa 

No decorrer do pregão de ontem, a empresa informou que suas ações vão compor a carteira do 

Ibovespa a partir de janeiro/2021.  LCAM3 já participava de outros índices, como: IBrX-100, 

SMLL, IGCT, ICON, IGC-NM, IBRA, IGC e ITAG. 

Vemos esta notícia como positiva para os acionistas da Unidas, porque a inclusão de LCAM3 no 

Ibovespa deve a elevar ainda mais sua liquidez. 

Vale lembrar que em setembro/20, a Unidas e a Localiza anunciaram que vão combinar seus 

negócios.  Após a consumação da operação, a nova empresa ficará dividida na proporção de 

76,85% para os acionistas da Localiza e 23,15% para os da Locamerica (Unidas).  A operação 

será concluída com o recebimento pelos acionistas da Locamerica (Unidas) de 0,44682380 

ação da Localiza (RENT3) por cada uma LCAM3 detida. 

Em 2020, LCAM3 subiu 27,7% e o Ibovespa teve uma valorização de 3,2%.  A cotação desta 

ação ontem (R$ 28,35) estava 3,3% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 312,9% acima da 

mínima. 

 

Sanepar (SAPR11) – Reajuste Tarifário de 2020 e Abertura de Consulta Pública 
relativa à Segunda Revisão Tarifária Periódica (2ª RTP) 

Reajuste tarifário de 2020. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Paraná – AGEPAR, decidiu em reunião realizada ontem (29/12) pela aplicação do 

Índice de Reajuste Tarifário anual de 5,11236%, com vigência a partir de 05 de fevereiro de 

2021.  

• Ficou decidido que eventuais perdas de receita decorrentes da não aplicação do índice 

integral serão objeto de análise no processo de Revisão Tarifária Periódica, previsto 

para iniciar em 2021.  

• A Agepar informou, na mesma reunião, o encerramento do procedimento de mediação 

iniciado em 31 de agosto de 2020 entre a Sanepar e o Governo do Estado do Paraná. 

Lembrando que em relação ao reajuste tarifário de 2020 a Agepar havia aprovado o percentual 

de 9,6299% com vigência a partir de 31 de outubro de 2020. Em seguida o Governo do Paraná 

(controlador da companhia) pediu a suspensão da revisão das tarifas de água e esgoto 

autorizadas pela Agepar, por conta dos reflexos da queda de renda da população em função da 

pandemia e da calamidade hídrica. Teve início então um procedimento de mediação pela 

agência, entre as partes, encerrado a partir deste comunicado. 

Na mesma data (29/12) a Agepar definiu sobre o Processo de Abertura de Consulta Pública 

relativo à Segunda Revisão Tarifária Periódica (2ª RTP). Os resultados dos estudos 

preliminares elaborados pela Agepar apontam para a tarifa básica preliminar, a vigorar no 
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próximo ciclo, no valor de R$ 5,3031/m³ o que representa uma redução de 2,5882% em relação 

à tarifa que passará a vigorar em 05/02/2021.  

• Conforme informações divulgadas no site da AGEPAR, a Consulta Pública nº 01/2021 

referente à primeira fase da 2ª RTP (cujo conteúdo será divulgado em breve pela 

Agência) se iniciará no dia no 04 de janeiro de 2021.  

• As contribuições deverão ocorrer entre os dias 04 de janeiro de 2021 e 17 de fevereiro 

de 2021. 

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

traz um potencial de alta de 33,2% em relação à cotação desta terça-feira (29/12), de R$ 

27,78/Unit. 

 

Copel (CPLE6) – Programa de Demissão Incentivada (PDI) do Call Center da 
Copel Distribuição é concluído com 169 adesões 

A Copel comunica que concluiu o Programa de Demissão Incentivada (PDI) destinado aos 

empregados lotados no Call Center da Copel Distribuição, que atuam nas funções de Monitor 

de Teleatendimento, Monitor de Suporte de Teleatendimento e Teleatendente. 

• Dos 375 empregados elegíveis, 169 empregados aderiram ao PDI, o que representa 

um custo estimado de R$ 25,3 milhões com indenizações e uma potencial redução de 

R$ 9 milhões em custos anuais a partir de 2022. 

• Os desligamentos devem ocorrer entre 15 de julho de 2021 e 15 de setembro de 2021, 

conforme regras do programa. 

Com a conclusão desse programa e considerando os resultados do penúltimo PDI, finalizado 

em 1º de dezembro de 2020 com o desligamento de 311 empregados, a Copel termina 2020 

com a adesão de 480 empregados aos programas de demissão incentivada, equivalente a uma 

redução de 6,9% no quadro de funcionários de setembro de 2020 (7.006 empregados).  

De acordo com a Copel, as indenizações estão estimadas em R$ 61,9 milhões, enquanto que a 

potencial redução de custos esperado é R$ 68,1 milhões a partir de 2021, valor que sobe para 

R$ 77,1 milhões a partir de 2022, quando os efeitos do PDI do Call Center passam a ser 

percebidos. 

Ao preço de R$ 72,76/ação (valor de mercado de R$ 19,9 bilhões) a ação CPLE6 registra alta de 

9,8% este ano. O Preço Justo de R$ 80,00/ação corresponde a um potencial de alta de 10,0%. 
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AES Tietê (TIET11) – Reestruturação Societária 

A AES Brasil, nova empresa do grupo AES publicou em 18 de dezembro de 2020 um Fato 

Relevante propondo aos acionistas da AES Tietê, a troca de cinco ações de emissão da 

companhia por uma ação da AES Brasil. Com isso, cada Unit da AES Tietê, formada por uma 

ação ON e quatro PNs, equivalerá a uma ação ON da AES Brasil. A proposta será votada pelos 

acionistas no dia 29 de janeiro de 2021. 

• A proposta é parte da reorganização societária já aprovada pelo conselho de 

administração da companhia. Com a mudança, a AES Brasil, que hoje é formalmente 

uma subsidiária da Tietê e não possui ativos ou passivos, passará a controlar a Tietê e 

será listada no Novo Mercado da B3. 

• A AES Tietê permanece como companhia aberta mas não terá mais ações negociadas 

em bolsa, pertence hoje ao Nível 2. Segundo a companhia, a migração dos acionistas de 

uma empresa para a outra manterá a base acionária nas atuais proporções.  

• Segundo a empresa, a reorganização vai facilitar a flexibilização da estratégia de 

crescimento com a alocação de novos projetos ou aquisições em sociedades 

controladas pela AES Brasil. Além disso, permitirá uma maior alavancagem em 

financiamentos. 

Ao preço de R$ 16,66 (valor de mercado de R$ 6,7 bilhões) suas Units registram alta de 11,1% 

este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 17,00/Unit. 

 

Camil (CAML3) – Conselho retifica o valor de JCP para R$ 0,0544/ação. Ex-
juros em 30/12 

O Conselho de Administração da Camil Alimentos retificou nesta terça-feira (29/12) o valor 

bruto de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aprovado no início de dezembro. O valor passa a ser 

de R$ 0,054430300/ação, equivalente a R$ 20 milhões. 

• Serão consideradas as posições de ações até ontem, dia 29 de dezembro. Os papéis 

passam a ser negociados 'ex-juros' a partir de hoje, 30 de dezembro. 

• O pagamento será feito em 12 de janeiro de 2021 e o retorno líquido é de 0,4%. 

Ao preço de R$ 11,27/ação (valor de mercado de R$ 4,2 bilhões) a ação CAML3 registra alta de 

31,1% este ano. 
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Simpar (Ex-JSL) (SIMH3) - Aprovação de JCP no valor de R$ 0,1165 por ação. 
Ex-JCP no dia /01 

O Conselho de Administração da holding de logística e serviços Simpar, que antes utilizava o 

nome JSL (agora utilizado pela unidade de logística do grupo), aprovou o pagamento de juros 

sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 24 milhões, o equivalente a R$ 0,1165 por 

ação.  

• O pagamento será realizado em 29 de janeiro de 2021. 

Terão direito ao pagamento, acionistas que constam na base da companhia em 6 de janeiro. As 

ações serão negociadas "ex-juros" a partir de 7 de janeiro. 

Ontem a ação encerrou cotada a R$ 34,29 cm ganho de 29,3% no ano. Com base nesta cotação 

o retorno para os acionistas é de 0,34%. 
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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 

 23/12/20 Mês Ano

Saldo 512,3 17.037,5 (34.526,5)

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  
 

 


