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O mês de dezembro foi muito positivo para o Ibovespa com alta de 9,30% chegando aos 119.017 pontos, 
revertendo a perda acumulada no ano até novembro. Em dezembro, o bom desempenho da bolsa brasileira foi 
influenciado pela expectativa positiva em relação ao comportamento da economia global em 2021 e de 
crescimento do PIB nacional, acreditando-se na volta à normalidade das atividades após a aplicação da vacina 
contra o coronavírus neste primeiro trimestre. Contudo, esta expectativa pode ser minimizada no curto prazo 
com a nova onda de contaminação e mortes com a variante do vírus que vem se espalhando rapidamente. No 
Brasil, destaque negativo para o atraso na aprovação das vacinas e a chance de um novo surto de contaminação 
após o relaxamento da população nas comemorações de final de ano.  

Os indicadores macroeconômicos seguem dentro das expectativas, sem surpresas, com a inflação em elevação, 
mas ainda controlada e a taxa de juros e o dólar também respeitando uma faixa estreita de negociação. Por 
outro lado,  no contexto político as coisas não avançaram, e com o recesso parlamentar que vai até o começo de 
fevereiro não se deve esperar nenhuma mudança de cenário para as questões fundamentais - reforma 
administativa e fiscal - que foram empurradas para este ano.  No exterior os problemas não são muito 
diferentes. A demora para a aprovação do pacote fiscal americano de US$ 900 bilhões, pelo presidente Trump, 
que acabou acontecendo somente na última semana de dezembro, dará um alivio à economia, ficando a 
proxima demanda de incentivos nas mãos do governo Biden.  

Temos a expectativa de um inicio de ano ainda positivo para a bolsa, mas sem entusiasmo. A chegada das 
vacinas ao mercado e sua aplicação em massa é importante, mas o rombo provocado pela doença irá exigir 
muito do governo brasileiro que lida com uma taxa recorde de desemprego e um deficit  fiscal histórico. Outro 
ponto importante é a leitura que os profissionais de mercado farão para os setores da economia e a expectativa 
de resultados das empresas em 2021, ressaltando que muitas ações encerraram 2020 bem precificadas, 
considerando os múltiplos no encerramento de ano.  Assim, optamos por abrir o ano  com uma carteira com 
papéis que ainda ficaram um pouco para traz ou que tenham posição de destaque em seus setores, além de 
pouca exposição financeira.  Projetamos para 2021 o Ibovespa a 138.200 pontos, o que implica uma valorização 
potencial de 16,1%.  

 

Rentabilidade Acumulada - Carteira Planner 

Mês
Carteira 

Planner
Ibov. Dif. (%)

Janeiro (1,58)      (1,63)       0,05         

Fevereiro (7,88)      (8,43)       0,55         

Março (19,23)    (29,90)     10,67       

Abril 14,24      10,25      3,99         

Maio 8,91        8,57        0,34         

Junho 10,90      8,76        2,14         

Julho 7,73        8,27        (0,54)       

Agosto 0,57        (3,44)       4,01         

Setembro (5,21)      (4,80)       (0,41)       

Outubro (3,69)      (0,69)       (3,00)       

Novembro 8,14        15,90      (7,76)       

Dezembro 5,67        9,30        (3,63)       

Acum. 2020 14,20    2,93       11,28     

Fonte: Planner Corretora e Economatica
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Carteira Planner valoriza 5,67% em dezembro e encerra 
2020 com ganho de 14,20% ante 2,93% do Ibovespa  
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1. Ações mantidas na Carteira 

B3 (B3SA3): Estamos mantendo os papéis da companhia em nossa carteira, antevendo a continuidade do bom 
desempenho da ação. Os altos volumes negociados nos principais negócios da empresa, a volta dos investidores 
estrangeiros e o forte crescimento do número de investidores de varejo, contribuiu para o sólido desempenho 
financeiro e a forte geração de caixa. Esses aspectos, combinados com a disciplina na gestão de despesas, 
resultou no crescimento das margens operacionais. A B3 tem como alvo para 2021 distribuir entre 120% e 
150% do seu lucro líquido societário aos seus acionistas, na forma de juros sobre capital próprio, dividendos, 
recompra de ações ou outros instrumentos aplicáveis. Para 2021 as Despesas ajustadas devem ficar no 
intervalo entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,3 bilhão. Os investimentos previstos, entre R$ 420 milhões e R$ 460 
milhões; e a alavancagem financeira (Dívida Bruta / EBITDA) em 1,5x. Temos o Preço Justo de R$ 67,00/ação 
para B3SA3. 
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Ecorodovias (ECOR3): Mantivemos a ação na Carteira Mensal, mesmo após sua boa valorização em dezembro, 
quando subiu 11,1%. Os números semanais divulgados pela Ecorodovias vêm mostrando que está ocorrendo 
uma boa recuperação no tráfego, após os momentos de forte queda determinados pelas medidas de 
distanciamento social, principalmente no 2T20.  Os resultados da empresa no 3T20 apresentaram uma forte 
recuperação no tráfego de suas nove concessões rodoviárias, que cresceu 27,7% comparado ao 2T20.  Com 
isso, o lucro líquido ajustado no 3T20 alcançou R$ 89 milhões (R$ 0,16 por ação), valor 5,9% acima do trimestre 
anterior e 53,2% maior que o resultado obtido no 3T19. Nossa recomendação para ECOR3 é de Compra com 
Preço Justo de R$ 15,90 (potencial de alta em 19%). 

M Dias Branco (MDIA3): A companhia vem executando sua estratégia de crescimento nos mercados de 
atuação, com a criação de novas categorias e o fortalecimento nas exportações. A Política de Remuneração aos 
Acionistas, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, prevê o percentual alvo de 60% do lucro líquido ajustado 
relativo ao exercício de referência. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 45,00/ação. 

Minerva (BEEF3): A manutenção da ação em nossa carteira reflete a perspectiva de continuidade dos bons 
resultados, devido à forte demanda internacional e os problemas na oferta de outros exportadores de carne 
bovina. Destaque para a melhora no fluxo de caixa, sua boa liquidez e redução da alavancagem. Ao final do 
3T20 sua dívida líquida era de R$ 4,7 bilhões, equivalente a 2,2x o EBITDA, sendo R$ 7,3 bilhões em caixa, 
suficiente para atender ao cronograma de amortização das dívidas até 2025. Seguimos com recomendação de 
COMPRA e Preço Justo de R$ 14,00/ação. 

Neoenergia (NEOE3): Permanecemos com a ação em nossa carteira dado o desconto em relação aos seus 
pares. É uma empresa integrada com destaque no segmento de distribuição de energia, foco na eficiência e no 
crescimento com disciplina financeira. A despeito do cenário de pandemia, os resultados têm sido crescentes, 
um lucro líquido de R$ 1,8 bilhão 9M20, com alta de 13% frente igual período de 2019. Destaque para a 
redução da alavancagem de 3,3x em set/19 para 2,9x em set/20. Temos o Preço Justo de R$ 24,00/ação. 

Petrobras Distribuidora (BRDT3): Estamos mantendo esta ação por mais um mês em nossa Carteira, 
esperando que seu desempenho seja ainda melhor que em dezembro, quando ela subiu 9,9%. As ações da 
Petrobras Distribuidora ainda têm um grande potencial de alta e esperamos que ela venha a ser mais bem 
precificada com a continuidade da recuperação nas vendas de combustíveis no Brasil. Os resultados da 
empresa foram positivos no 3T20, mostrando uma forte recuperação de vendas e lucro em relação ao trimestre 
anterior.  No 3T20, o lucro líquido foi de R$ 335 milhões (R$ 0,29 por ação), 78,2% acima do 2T20. Nossa 
recomendação para BRDT3 é de Compra com Preço Justo de R$ 31,00 (potencial de alta em 40%). 

Telefônica Brasil (VIVT3): Mantivemos a ação na carteira para janeiro, considerando que a aquisição de parte 
dos ativos móveis da OI, em parceira com a TIM e Claro, deverá resultar numa nova precificação da ação nos 
próximos trimestres, considerando a expectativa da incorporação do negócio e também a continuidade de 
investimentos com bom retorno para a empresa, que detém a liderança deste mercado no Brasil. Além disso, a 
empresa anda deverá vir com mais um provento relativo ao exercício de 2020, lembrando que a companhia já 
antecipou parte dos proventos, com é sua prática em todos os anos.  

Trisul (TRIS3): Seguimos com a Trisul na carteira para janeiro, considerando a ação ainda descontada em 
relação ao mercado e outras incorporadoras. A companhia deverá mostrar um bom resultado final para 2020, 
tendo acumulado um lucro líquido de R$ 114,6 milhões no período de 9 meses.  Temos também expectativa de 
retomada de lançamentos em 2021 e do ritmo de vendas. A empresa possui uma posição financeira confortável 
e boa rentabilidade.  A ação TRIS3 encerrou 2020 com queda de 17,7% e pode buscar uma recuperação com a 
normalização da economia em 2021.   

Via Varejo (VVAR3): A companhia encerrou o ano com uma valorização de 44,67% apesar do desempenho 
ruim nos últimos 3 meses. Acreditamos que a ação tenha espaço de valorização após um mês de dezembro 
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muito fraco (pior desempenho do incide). O 3T20 com um forte crescimento nos seus resultados 
principalmente no lucro líquido que somou R$ 590 milhões, acumulando R$ 667 milhões de janeiro a setembro.  
O destaque ficou para a grande transformação observada na empresa desde o final de 2019, com a 
concentração em investimentos para a transformação digital e aproveitamento da maior rede de usuários 
cadastrados entre as empresas de varejo no Brasil. Acreditamos que os resultados da Black Friday e as vendas 
de final de ano, deverão sustentar mais um bom trimestre para a empresa. A Via Varejo está muito mais 
preparada para competir num mercado onde o e-commerce virou grande destaque em vendas. 

2. Ação incluída na Carteira 

Petrobras (PETR4): Estamos incluindo a ação em nossa Carteira, porque esperamos que seu bom desempenho 

recente possa continuar. A evolução de PETR4 foi beneficiada nos últimos meses pelos bons números 

operacionais que a empresa mostrou no 3T20 e também pela volta dos investidores estrangeiros ao mercado 

nacional, que dão preferência para as ações de maior liquidez. No 3T20, o volume total produzido pela 

Petrobras teve aumentos de 5,4% em relação ao trimestre anterior e 2,6% quando comparado ao 3T19.  As 

vendas no 3T20 tiveram incrementos de 9,8% em relação ao 2T20 e 2,6% no comparativo com o mesmo 

trimestre de 2019.  Estes ganhos permitiram que a Petrobras mostrasse no 3T20 um EBITDA de R$ 33,4 

bilhões, valor 33,8% maior que no trimestre anterior e 2,6% acima do 3T19.  Em 2020, a ação PETR4 caiu 6,1%, 

enquanto o Ibovespa teve uma valorização de 2,9%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 28,34) estava 

9,3% abaixo da máxima alcançada no ano e 161,2% acima da mínima. 

 

3. Ação retirada da Carteira 

Notre Dame Intermédica (GNDI3): Retiramos a ação da carteira recomendada para janeiro, para realização de 
lucro após ter registrado alta de 14.4% em dezembro. A empresa vem num ritmo forte de crescimento orgânico 
e via aquisições, o que traduzirá em fortes resultados à frente. Contudo, no curto prazo, vemos boa 
oportunidade em outra ação, e neste caso a troca foi pela ação da Petrobras.  
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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. 


