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Bolsa 

Após três pregões em alta, ontem o Ibovespa fechou com leve queda de 

0,39% aos 119.261 pontos. O giro financeiro foi de R$ 30,5 bilhões (R$ 

26,9 bilhões no à vista). A expectativa em relação à economia europeia em 

meio a mais restrições e afastamento social e o avanço lento das 

vacinações chamaram atenção no dia, mas os mercados lá fora operam em 

alta firme na Europa e nos futuros de NY.  Destaque para o petróleo que 

também sobe forte hoje. A agenda econômica traz a inflação de janeiro 

medida pelo IGP-DI, mas o destaque fica para os Estados Unidos com a 

divulgação dos dados do payroll, (variação na folha de pagamento) taxa de 

desemprego e balança comercial. A qualidade destes números deverá 

influenciar os mercados que já sobem lá fora. O Ibovespa poderá retomar o 

caminho de alta, mesmo sem motivação interna. 

Câmbio 

O dólar encerrou a quinta-feira com alta de    % passando de R$ 5,3780 

para R$ 5,4320 com as preocupações com o ritmo lento de vacinação, 

pesando sobre a economia europeia, enfraquecendo o euro e refletindo 

nas demais moedas, incluindo o real que ficou bem abaixo de seus pares. 

Juros  

Ao preço de R$ 22,30/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 1,4 

bilhão a ação AGRO3 registra alta de 17,2% este ano. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 
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Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 3/2/21 Ano

Saldo Mercado Secundário (1.980,8) 23.533,1

Ofertas Públicas e Follow on 0,0
Saldo 23.533,1
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Vale (VALE) - Fechamento do Acordo Judicial para Reparação Integral em 
Brumadinho 

A empresa informou ontem durante o pregão, que celebrou com Estado de Minas Gerais e 

vários órgãos da justiça um Acordo Judicial para Reparação Integral dos danos ambientais e 

sociais decorrentes do rompimento da barragem B-1 em Brumadinho. 

O impacto deste acordo será contabilizado no balanço do 4T20, com valor aproximado de R$ 

19,8 bilhões, sendo que “R$ 5,4 bilhões serão quitados mediante a liberação de depósitos 

judiciais e R$ 14,4 bilhões serão acrescidos no passivo associado à reparação socioeconômica e 

socioambiental de Brumadinho”. 

O fechamento deste acordo é positivo para a Vale, reduzindo riscos, mesmo que leve a 

elevados desembolsos no futuro. 

Neste acordo, a Vale assume compromissos de reparação socioeconômica e socioambiental.  

Na questão socioeconômica, o Acordo prevê que a empresa: 1) fará projetos demandados pela 

população atingida; 2) terá um programa de transferência de renda à população atingida; 3) 

conduzirá projetos para Brumadinho e para os demais municípios da Bacia do Paraopeba e; 4) 

proverá recursos para o Governo do Estado realizar um Programa de Mobilidade Urbana e do 

Programa de Fortalecimento do Serviço Público. 

A reparação socioambiental estabelece que a Vale execute vários projetos destinados à 

segurança hídrica da região impactada pelo acidente. 

As ações da Vale subiram 78,0% nos últimos doze meses, enquanto o Ibovespa teve uma 

valorização de 3,2%.  A cotação de VALE3 no último pregão (R$ 89,29) estava 13,6% abaixo da 

máxima alcançada nos últimos doze meses e 186,7% acima da mínima no período. 

 

Braskem (BRKM5) - Retorno à operação da fábrica de Alagoas 

Pouco antes do início do pregão de ontem, a empresa informou que reiniciou a operação da sua 

unidade industrial localizada no Pontal da Barra em Maceió (AL).  Com isso, a Braskem voltará 

a operar de forma integrada na produção de PVC e soda cáustica. 

Esta planta produz cloro-soda e dicloretano e estava parada desde maio de 2019.  Naquela 

época, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou um relatório concluindo que a principal 

causa para o surgimento das rachaduras nos imóveis em Maceió, era a exploração mineral 

realizada pela Braskem.  No dia seguinte à divulgação do relatório do CPRM, a empresa iniciou 

a paralisação de todas suas operações em Alagoas. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Esta notícia é positiva para a Braskem, com a normalização das atividades industriais em 

Alagoas, após todos os problemas com a extração de sal-gema. 

Vale destacar que esta unidade funcionará usando matéria-prima (sal-gema), que será 

importada do Chile, devido à impossibilidade de exploração deste produto em Alagoas. 

Nossa recomendação para BRKM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 30,00 (potencial de 

alta em 1%).  Nos últimos doze meses, BRKM5 caiu 11,1% e o Ibovespa apresentou uma 

valorização de 3,2%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 29,71) estava 15,1% abaixo da 

máxima alcançada nos últimos doze meses e 197,1% acima da mínima deste período. 

 

Tenda (TEND3) - Divulgação de guidance para 2021 

A Tenda divulgou metas para 2021 conforme a seguir: 

" Margem bruta entre 30.0% a 32,0% 

" Vendas líquidas (Vendas brutas - Distratos) - Entre R$ 2, 8 bilhões e R$ 3,0 bilhões 

Em 2019, as vendas líquidas somaram R$ 2,0 bilhões e a margem bruta foi de 33,2%. 

No 3T20 as vendas brutas somaram R$ 836,1 milhões, os distratos ficaram em R$ 94,0 milhões 

e as vendas líquidas em R$ 742,1 milhões. Em 9 meses, as vendas líquidas totalizaram R$ 1,76 

bilhão.  

No 3T20, a Tenda registrou lucro líquido de R$ 70,5 milhões, aumento de 9,9% a/a e 75,0% t/t. 

O lucro líquido do trimestre ex off-site foi de R$ 76,3 milhões e R$ 134,4 milhões nos 9M20. 

Ontem a ação TEND3 encerrou cotada a R$ 29,25 com queda de 3,1% no ano. 

 

Natura&Co (NTCO3) - Aprovação de um pequeno programa de recompra de 
ações 

A Natura possui 1.375.179.228 em circulação e 306.701 ações em tesouraria. A Companhia 

poderá adquirir até 631.358 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de 

correspondentes a até 0,05% do total de ações emitidas e até 0,08% das ações em circulação. 

Objetivo - Atender o exercício de incentivos outorgados de acordo com os programas de ações 

restritas e de opções de compra de ações da Companhia, podendo, ainda, serem mantidas em 

tesouraria, alienadas ou canceladas, sem redução do capital social da Companhia. 

Duração do Programa de Recompra - O prazo máximo para realização das compras e 

aquisições é de 8 dias, iniciando-se no dia 5 de fevereiro de 2021 e encerrando-se em 12 de 

fevereiro de 2021. 
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Recursos disponíveis - Uso das reservas de capital. 

Ontem a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 50,41 com queda de 4,0% no ano. 

WIZ S.A. (WIZS3) – Acordo operacional para distribuição de produtos de 
consórcios administrados pela Itaú Consórcios 

A Wiz celebrou em 04 de fevereiro, junto a Itaú Administradora de Consórcios Ltda e a Itaú 

Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda (em conjunto “Itaú Consórcios”) um 

acordo operacional para distribuição de produtos de consórcios administrados pela Itaú 

Consórcios. 

Com a celebração do Acordo Operacional, a Wiz passa a realizar a distribuição dos produtos de 

consórcios administrados pela Itaú Consórcios, por meio de sua rede de parceiros comerciais. 

Dentre as atribuições a serem desempenhadas pela WIZ, destacam-se:  

• A gestão e operacionalização de um canal de vendas de produtos de consórcio, 

formado por pessoas jurídicas aptas à representação do produto Consórcio da Itaú 

Consórcios (“Parceiros”);  

• A prospecção e cadastro de Parceiros;  

• A capacitação e suporte comercial e técnico aos Parceiros;  

• A elaboração de planos de comunicação e marketing destinados aos Parceiros;  

• A disponibilização de plataforma de relacionamento entre o Itaú Consórcios e os 

Parceiros. 

Este acordo operacional está alinhado com a estratégia de crescimento da companhia e visa a 

ampliação e diversificação de suas Unidades de Negócios. Será criada uma nova unidade de 

negócios, uma subsidiária integral da Wiz, que atuará com dedicação exclusiva ao Acordo 

Operacional, na comercialização de produtos financeiros, seguros e consórcios do Grupo Itaú. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para WIZS3 e Preço Justo de R$ 13,50/ação, 

equivalente a um potencial de alta de 66,1% em relação à cotação de R$ 8,13/ação. 

BrasilAgro (AGRO3) – Aquisição de 9,9 mil hectares na Bolívia e aumento de 
capital de R$ 440,0 milhões 

A BrasilAgro informa que, mediante o cumprimento das condições precedentes aplicáveis, 

foram concluídas ontem (04/02) as aquisições, pela companhia e por suas controladas 

Agrifirma Agro Ltda. e Imobiliária Engenho de Maracajú Ltda., de 100% das ações de emissão 

das seguintes sociedades com sede na Bolívia: (a) Agropecuaria Acres del Sud S.A.; (b) Ombu 

Agropecuaria S.A.; (c) Yatay Agropecuaria S.A.; e (d) Yuchan Agropecuarian S.A.  
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• A Aquisição consiste em uma área total de aproximadamente 9,9 mil hectares, já estão 

desenvolvidos e serão destinados ao cultivo de grãos e cana-de-açúcar, pelo valor 

agregado de aproximadamente USD 30,0 milhões (~USD 3,0 mil/ha). 

• As propriedades estão localizadas em região núcleo da Bolívia e possuem aptidão para 

plantio de segunda safra.  

• Com a Aquisição, a companhia pretende dar continuidade à sua estratégia de 

crescimento e internacionalização, passando a atuar em novo país (Bolívia), 

proporcionando o incremento do faturamento e o fortalecimento do seu 

posicionamento competitivo. 

Aumento de capital. O Conselho de Administração aprovou o aumento de capital social da 

companhia, dentro do limite do capital autorizado e sem a necessidade de deliberação pela 

assembleia geral de acionistas, no valor de R$ 440,0 milhões para R$ 1.139.810.576,79, 

mediante a emissão de 20.000.000 ações, ao preço de R$ 22,00/ação. 

Ao preço de R$ 24,00/ação a ação AGRO3 registra queda de 4,0% este ano. O Preço Justo de 

R$ 26,25/ação (mercado) traz um potencial de alta de 9,4%. 

Neoenergia (NEOE3) – Mercado da companhia no 4T20 

A companhia divulgou em 4 de fevereiro as informações prévias e não auditadas referentes ao 

mercado de energia elétrica do 4T20 dos segmentos de atuação da companhia. 

O volume de energia distribuída pela Neoenergia (consolidado) no 4T20 alcançou 18.006 

GWh, com crescimento de 1,29% em relação a igual trimestre do ano anterior. Em 2020 o 

volume de energia distribuída registrou queda de 1,50% para 66.857 GWh, impactado pelo 

cenário de pandemia. 

Na área de energia renovável (hidráulica e eólica) a companhia gerou 1.691 GWh no 4T20 (-

17,07% ante o 4T19) por baixa afluência e impacto na margem minimizado pelo seguro do GSF; 

e 10.681 GWh em 2020 (+0,08% ante 2019) sendo que a disponibilidade das usinas está 

dentro do programado. 

Geração Térmica. Foram gerados 1.029 GWh no 4T20 (-12,28% vs. 4T19), por menor 

quantidade de dias de operação. Em 2020 foram 70 dias a mais de parada que em 2019 sendo 

gerados 2.385 GWh com queda de 27,90% em relação a 2019. A empresa destaca que o efeito 

no seu resultado é minimizado pela compra de energia a PLD inferior ao custo variável unitário, 

para suprir seus contratos de venda. 

Ao preço de R$ 19,02/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 23,1 bilhões, a ação 

NEOE3 registra alta de 9,3% este ano. O Preço Justo de R$ 24,00/ação que traz um potencial 

de alta de 26,2%. 
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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 

 3/2/21 Mês Ano

Saldo (1.980,8) 702,9 23.533,1

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  
 

 


