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Bolsa 

O Ibovespa marcou a terceira queda consecutiva, desvalorizando 1,10% no 

fechamento de ontem, (118.329 pontos), com giro financeiro de R$ 34,9 

bilhões (R$ 28,3 bilhões no à vista). A semana foi recheada de fatos 

importantes, mas continua girando em torno do combate à covid-19, com 

estatísticas negativas. A agenda de hoje vem carregada de dados com 

indicadores projetados de produção da Europa e Estados Unidos, em 

janeiro. No Brasil, nenhum dado importante para hoje, só mesmo as 

preocupações com o rombo fiscal e o atraso na vacinação da população. As 

bolsas internacionais mostram queda hoje e os futuros de NY também 

indicam baixa nesta manhã, com os sinais de que a pandemia ainda vai 

fazer muitas vítimas no mundo antes de seu controle, com grandes rombos 

financeiros. O petróleo também tem queda forte, neste começo de sexta-

feira. O fechamento da semana pode ser novamente negativo para o 

Ibovespa. 

Câmbio 

Em meio a notícias negativas do lado externo e doméstico, investidores 

buscam proteção na moeda americana, que ontem subiu 0,98% de R$ 

5,3080 para R$ 5,3598. 

Juros  

Os assuntos, auxílio emergencial e flexibilização de teto de gastos seguem 

no centro das discussões em Brasília, numa tentativa de encontrar saida 

para o rombo da pandemia e ajuda aos menos favorecidos. Os ativos 

financeiros seguem relfetindo estes problemas e nos juros, as taxas 

começam a subir. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 

jan/22 subiu de 3,251% para 3,38% e a do DI para jan/27 passou de 

7,154% para 7,26%. 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on
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Saldo Mercado Secundário 2.265,5 21.112,3
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Wiz (WIZS3) – Acordo com a CAOA para constituição de corretora de seguros 

A Wiz fechou acordo de investimentos com o fundador da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira 

Andrade, e outros representantes da empresa para a constituição futura de uma corretora de 

seguros, a Caoa Seguros. A Wiz terá participação societária de 50%. Não houve divulgação de 

valores relacionados à operação. 

A Caoa é o distribuidor oficial das marcas de veículos Subaru, Hyundai e Chery no Brasil, além 

de ser o maior revendedor Ford da América Latina. Segundo a Wiz, a operação é estratégica 

por estar alinhada à visão de crescimento da empresa no contexto de ampliação e 

diversificação de suas unidades de negócios. 

Adicionalmente, serão celebrados entre a Caoa e a Caoa Seguros o direito de comercializar 

com exclusividade, na rede de distribuição controlada pela Caoa, produtos e serviços de 

seguridade pelo prazo de 20 anos a partir do fechamento da operação. Além disso, haverá um 

acordo de quotistas entre a Wiz, a Caoa e a nova corretora, que disciplinará os direitos 

societários relacionados a` condução dos negócios da nova operação. 

O fechamento e a efetiva realização da operação estão sujeitos à aprovação pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Ontem a ação WIZS3 encerrou cotada a R$ 7,68 com queda de 4,5% em janeiro. No ano 

passado a ação desvalorizou 37,7%.  

 

Ser Educacional (SEER3) – Aprovado programa de recompra de ações de até 
9,09% das ações em circulação 

A Ser Educacional aprovou um programa de recompra de ações de até 4,939 milhões de ações 

ordinárias, correspondentes a até 3,8376% do total de ações de emissão da Companhia e até 

9,09% das ações em circulação.  

• O prazo máximo para a realização da recompra de ações é de 12 meses, de hoje a 21 de 

janeiro de 2022.  

• A recompra de ações será realizada com recursos disponíveis na conta de lucros 

acumulados, que totalizam R$ 279,554 milhões.  

• A aquisição de ações será intermediada pelo BTG Pactual e pelo Santander. 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Ontem a ação SEER3 encerrou cotada a R$ 15,01 com queda de 3,1% no ano. Ao preço atual, 

não haverá pressão de caixa sobre a empresa e nem sobre a liquidez.  

 

EDP Brasil (ENBR3) – Aumento de 1,9% no volume de energia vendida no 4T20 

Destaques da prévia operacional do 4T20: 

• A companhia comunicou que o volume de energia distribuída pela EDP Brasil registrou 

alta de 1,9% no 4T20 sobre o 4T19.  Em 2020, a queda do volume foi de 4,6%.  

• O número de clientes da companhia no segmento subiu 2,2% no ano, para 3,600 milhões.  

• No mercado cativo foi apurada queda de 1,3% no volume distribuído no comparativo 

entre mesmos trimestres.  

• No mercado livre foi reportada alta de 5,9%.  

• No ano, os dois segmentos registraram recuo de 5,4% e 3,5%, respectivamente.  

• Em 2020, o número de clientes no mercado livre saltou 25,6%, e no cativo, subiu 2,2%. 

• Entre outubro e dezembro, a maior queda de consumo foi anotada na classe comercial, 

que teve volume de energia distribuída 5,9% menor que no mesmo intervalo de 2019.  

• Na classe industrial, foi registrado aumento de 3,7%.  

• Em Outras Classes, a baixa foi de 5,4%. O segmento residencial, por outro lado, registrou 

alta de 7,6%. 

De acordo com a EDP, os resultados do segmento de distribuição refletiram a recuperação da 

atividade econômica frente aos demais trimestres do ano, com uma retomada gradual do 

comercio e da indústria observada ao longo do terceiro trimestre. 

Geração - No segmento de geração, o volume de energia vendida caiu 53,8% no trimestre, 

considerando as empresas consolidadas, causada principalmente pelas quedas nas vendas em 

Energest, de 745,3 GWh, e em Enerpeixe, de 664,3 Gwh e Lajeado, de 527 GWh. O risco 

hidrológico (GSF) médio do período foi de 68,3%, com exposição de 648,3 GWh, ao Preço de 

Liquidação das Diferenças (PLD) médio de R$ 352,35/Mwh. 

No ano, o volume de energia, considerando as empresas consolidadas, foi de 6.602GWh, 

apontando uma queda de 37,5%. Considerando os projetos não consolidados, o volume reduziu 

1,7%. 

Comercialização - O volume vendido pela EDP caiu 55,9% no trimestre, em razão da 

volatilidade no preço da energia, refletindo em aumento do risco de crédito entre seus pares de 

mercado e às medidas protetivas para um cenário de default, consequentemente reduzindo o 

volume comercializado. 
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Vale (VALE3) - Três comunicados importantes 

Na noite de ontem e nesta manhã a empresa divulgou três comunicados importantes, acerca do 

incêndio no porto de Ponta da Madeira (PDM), a falta de acordo para uma reparação de danos 

sobre o acidente de Brumadinho e o retorno à produção da pelotizadora instalada em Vargem 

Grande (MG). 

No primeiro comunicado, a Vale informou que o incêndio ocorrido na semana passada em um 

dos carregadores de navio do Terminal Marítimo de Ponta da Madeira em São Luís – (MA), não 

teve vítimas ou danos ambientais.  A outra boa notícia é de que não haverá atrasos nos 

embarques de minério a partir deste porto.  Isso vai ocorrer devido à sazonalidade na região 

pelo atual período chuvoso e de uma produção de minério de ferro no Sistema Norte abaixo da 

capacidade de embarque do porto.  Os reparos no porto serão finalizados ainda no primeiro 

semestre deste ano. 

O PDM tem uma capacidade nominal de embarcar 230 milhões de toneladas ao ano, contando 

com um total de três píeres, cinco berços e oito carregadores de navios. 

A Vale informou também que em audiência realizada ontem, não houve acordo com o Estado 

de Minas Gerais e várias instancias de justiça, referente aos valores de benefícios para as 

populações de Brumadinho e outros municípios impactados ao longo do rio Paraopeba pelo 

acidente ocorrido em janeiro de 2019. 

Segundo o secretário-geral do Estado de Minas Gerais, citado pela imprensa, a proposta da 

Vale é de R$ 21 milhões e o pedido do governo e órgãos de justiça para a reparação por danos 

materiais e morais é de R$ 54,6 bilhões. 

Finalmente, a empresa informou que retomou na quarta-feira (22/janeiro) a produção de 

pelotas em Vargem Grande (MG), que estava paralisada desde fevereiro de 2019.  Esta unidade 

tem uma capacidade nominal de 7 milhões de toneladas ao ano, devendo produzir este ano 

entre 4-5 milhões de toneladas. 

Vemos os comunicados como positivos, sendo que o acordo em Minas Gerais está bem 

encaminhado e o mercado já “digeriu” que a empresa terá outra perda elevada ainda 

relacionada com Brumadinho. 

Nos últimos doze meses, as ações da Vale subiram 73,6% e o Ibovespa teve uma valorização de 

1,1%.  A cotação de VALE3 no último pregão (R$ 93,36) estava 9,7% abaixo da máxima 

alcançada nos últimos doze meses e 19,7% acima da mínima do período. 

 

 

 



 

Página | 5  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
22 de Janeiro de 2021 

 

PetroRio (PRIO3) - Aprovação da ANP para a compra do Campo de Frade 

Na noite de ontem, a empresa informou que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) aprovou a cessão da participação de 30% do Campo de Frade, que 

antes pertencia à Petrobras. 

Com esta aquisição, a PetroRio passará a deter 100% do Campo de Frade e o mesmo 

percentual do FPSO Frade.  Com a compra, a PetroRio terá um acréscimo de 17 milhões em 

suas reservas provadas e 5,2 mil barris dia à produção diária. 

Esta operação foi anunciada em novembro/2019, com preço total de US$ 100 milhões, sendo 

US$ 7,5 milhões pagos na assinatura do contrato e o restante (US$ 92,5 milhões) no 

fechamento da transação.  Poderá ser pago ainda US$ 20 milhões dependendo do potencial de 

uma nova descoberta, que ainda não foi incluída no Plano de Revitalização do Campo de Frade. 

Esta é uma notícia positiva para a PetroRio, ampliando suas reservas e produção. 

Nos últimos doze meses, as ações da PetroRio subiram 66,1% e o Ibovespa teve alta de 1,1%.  A 

cotação de PRIO3 no último pregão (R$ 74,28) estava 12,2% abaixo da máxima alcançada nos 

últimos doze meses e 716,3% acima da mínima deste período. 
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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 

 18/1/21 Mês Ano

Saldo 2.265,5 21.112,3 21.112,3

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  
 

 


