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Fevereiro foi mais um mês pesado para a bolsa. Os yields dos Treasuries alcançaram patamar mais elevado em 
um ano e investidores temem que a aceleração da inflação, agravado na última semana pela decisão do governo 
de anunciar a troca de comando da Petrobras mesmo antes da convocação para a AGE que irá acontecer à 
frente.  O mau estar causado afastou investidores e derrubou ações quase que maneira generalizada na última 
semana.  

Principais destaques do período: 

• O principal acontecimento foi sem dúvida a interferência do goveno no comando da Petrobras, 
provocando uma desvalorização de 16,7% no preço da ação PN.  

• A vacinação contra a Covid-19 segue em ritmo lento no Brasil, ultrapassando de 3,0% na sexta-feira 
(26/02), enquanto as mortes aumentam. A retomada da economia pode demorar mais que o previsto.  

• O dólar fechou o mês com valorização de 2,39% frente ao real e sem a possibilidade de recuo no curto 
prazo. O Banco Central tem atuado para segurar o ímpeto da moeda americana.  

• A safra de balanços do 4T20 e 2020, mostra crescimento nos resultados de diversos setores, mas a 
atenção deve se voltar para o que vem pela frente. As previsões de dezembro para o PIB e outros 
indicadores já vêm sendo revisados, com uma dose de pessimismo para este ano.   

O mês de março conta ainda na primeira quinzena com a divulgação de resultados corporativos de 2020, que 
tem influência nos preços dos papéis. A partir daí o foco deverá concentrar na pauta de refornas do governo 
com grande desafio para avançar na Câmara e no Senado. Caminhando para o final do 1º trimestre, já será 
possivel ter uma visão do comportamento da economia neste periodo. Neste começo de mês, vemos 
investidores mais pessimistas. Nosso cenário é de uma bolsa perto da estabilidade, ainda sem justificativas para 
uma rrecuperação firme. 

 

Carteira Planner desvaloriza 6,37% em fevereiro e 
Ibovespa cai 4,37%  
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Rentabilidade mensal - Carteira Planner x Ibovespa 

Rentabilidade Acumulada - Carteira Planner 

Mês
Carteira 

Planner
Ibov. Dif. (%)

Janeiro (5,25)      (3,32)       (1,93)       

Fevereiro (6,37)      (4,37)       (2,00)       

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Acum. 2021 (11,29)   (7,54)      (3,74)      

Fonte: Planner Corretora e Economatica

Desempenho  Acumulado em 2021

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Carteira Planner Ibovespa

 

 

Rentabilidade acumulada - Carteira Planner vs Ibovespa
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acum. 

Carteira Planner -5,25% -6,37% -11,29%

Ibovespa -3,32% -4,37% -7,54%

Diferença -1,9% -2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,7%

Carteira Planner -1,58% -7,88% -19,23% 14,24% 8,91% 10,90% 7,73% 0,57% -5,21% -3,69% 8,14% 5,67% 14,20%

Ibovespa -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,80% -0,69% 15,90% 9,30% 2,93%

Diferença 0,0% 0,6% 10,7% 4,0% 0,3% 2,1% -0,5% 4,0% -0,4% -3,0% -7,8% -3,6% 11,3%

Carteira Planner 15,78% -2,82% 0,98% -3,17% -1,62% 5,82% 3,66% 0,29% 2,99% 2,45% 3,26% 14,24% 48,20%

Ibovespa 10,82% -1,86% -0,18% 0,98% 0,70% 4,06% 0,84% -0,67% 3,57% 2,36% 0,95% 6,85% 31,58%

Diferença 5,0% -1,0% 1,2% -4,2% -2,3% 1,8% 2,8% 1,0% -0,6% 0,1% 2,3% 7,4% 16,6%

Carteira Planner 7,99% -1,15% 1,74% 0,78% -7,37% -1,97% 4,08% -1,38% 2,21% 6,36% 5,78% -2,91% 13,90%

Ibovespa 11,14% 0,52% 0,01% 0,88% -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38% -1,81% 15,04%

Diferença -3,2% -1,7% 1,7% -0,1% 3,5% 3,2% -4,8% 1,8% -1,3% -3,8% 3,4% -1,1% -1,1%

Carteira Planner 5,34% 4,75% 4,27% 5,40% -0,90% -0,75% 3,89% 7,23% 4,06% -2,19% -2,73% 4,74% 37,78%

Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 6,16% 26,86%

Diferença -2,0% 1,7% 6,8% 4,8% 3,2% -1,0% -0,9% -0,2% -0,8% -2,2% 0,4% -1,4% 10,9%

Fonte: Planner Corretora e Economática
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1. Ações mantidas na Carteira 

B3 (B3SA3): Preço justo para a ação: R$ 67,00 

✓ O alto volume negociado nas principais linhas de negócios, aliado a forte presença dos investidores 
estrangeiros e o expressivo crescimento do número de investidores de varejo, vem contribuindo para o 
sólido desempenho financeiro da companhia;  

✓ Destaque para o crescimento da geração de caixa e a melhora de margem, com a disciplina na gestão de 
despesas. Para este ano as despesas ajustadas devem ficar entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,3 bilhão;  

✓ Em 2021, a companhia pretende distribuir entre 120% e 150% do seu lucro líquido societário aos 
acionistas, na forma de juros sobre capital próprio, dividendos, recompra de ações ou outros 
instrumentos aplicáveis;  

✓ Para 2021 os investimentos previstos devem situar-se entre R$ 420 milhões e R$ 460 milhões, e a 
alavancagem financeira (Dívida Bruta / EBITDA) em 1,5x.  

Porto Seguro (PSSA3) - Preço justo para a ação: R$ 65,00 

✓ A estratégia da companhia busca a otimização dos custos, melhora de eficiência operacional e maior 
rentabilidade, a ser realizada através da diferenciação e o crescimento dos negócios; 

✓ Sua sinistralidade tem sido uma das mais baixas do mercado, resultado principalmente do seu modelo 
de subscrição de riscos e da disciplina de preços; 

✓ Existem claras oportunidades relacionadas ao potencial do mercado, a melhora da sua operação, a 
expansão geográfica, a diversificação de negócios e acesso a novos canais de vendas através de sua 
plataforma digital. 

Randon (RAPT4): Preço Justo para a ação: R$ 17,50 

✓ A ação apresentou uma queda maior que o Ibovespa em fevereiro, mas esperamos que haja uma 
recuperação neste mês; 

✓ O resultado do 4T20 da Randon será divulgado no dia 4/março após o pregão e deve ser bastante 
positivo. Os números já divulgados da receita líquida em dois meses do 4T20 mostraram crescimentos 
(ano contra ano) de 27,4% e 31,1% em outubro e novembro, respectivamente; 

✓ A receita de janeiro/21 da Randon, que foi 53,5% maior que em janeiro/20, indica que o resultado do 
1T21 também será bastante forte. 

Simpar (SIMH3): Preço justo para a ação: R$ 42,00 

✓ A Simpar é a holding que controla um grupo de seis empresas independentes, dentre elas a Movida, 
Vamos e JSL, com mais de 20 mil colaboradores. É o resultado de uma reorganização societária do 
Grupo JSL, tem capacidade de gerar caixa, quase à prova de crises.  

✓ Recentemente, uma de suas subsidiárias, a Vamos, líder em locação em veículos pesados, fez IPO. Ela 
está inserida num mercado que possui baixa penetração e alto potencial de crescimento com boa 
rentabilidade (ROIC na casa de 8%). Estar posicionado em Simpar é uma forma de se expor a esse e 
outros negócios dentro do grupo. 

✓ A Simpar tem escolhido uma estratégia agressiva para crescer. No final de 2020 a empresa colocou um 
pé no setor de portos. A CS Brasil, controlada pela Simpar, levou a concessão de dois portos na Bahia. A 
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empresa pretende investir R$ 95 milhões nos portos entre 2021 e 2023, restando R$ 85 milhões até 
2031. 

Via Varejo (VVAR3): Preço justo para a ação: R$ 21,20 

✓ A ação VVAR3 vem sofrendo desvalorização forte nos últimos meses por conta de um repique da 
pandemia, desaquecimento da economia, maior pressão da inflação, além da sinalização negativa nas 
vendas de varejo em dezembro. Entretanto a companhia deverá apresentar um bom resultado no 
4T20, refletindo a transformação e recuperação dos seus negócios, principalmente digitais. 

✓ As tendências de crescimento do e-commerce seguem fortes, se firma cada vez mais como um canal de 
alta relevância para o varejo, com crescimentos importantes no GMV de duplo ou triplo dígitos. Os 
dados mais recentes mostram que a Via Varejo vem ganhando marketshare das suas principais 
competidoras e fazendo um bom trabalho dentro de casa para se reestruturar.  

✓ Vemos boa oportunidade na ação para médio prazo e longo, no preço atual. No 4T20 a Via Varejo 
realizou a maioria de suas vendas através do e-commerce, e por conta disso terá um impacto negativo 
em sua margem bruta em decorrência do aumento das despesas de frete, entretanto o lucro Líquido 
não deve ser impactado, uma vez que a Via Varejo tem benefícios fiscais. 

 

2. Ações incluídas na Carteira 

JBS (JBSS3) – Preço justo para a ação: R$ 32,00 

✓ Distribuição geográfica com forte presença no Brasil e nos EUA; aliado à sua liderança de mercado e 
escala, somado ao crescimento via aquisições; 

✓ Destaque para sua estratégia de redução de custos e maior eficiência operacional, o controle de 
qualidade de seus produtos e a busca por maior transparência; 

✓  O plano de abrir o capital da JBS Foods Internacional nos EUA pode ser retomado ao longo deste ano, 
resultando numa melhor precificação para a companhia. 

✓ Atentar para a volatilidade dos preços de commodities, por exemplo: grãos, milho, farelo de soja e 
suínos vivos, que correspondem aos maiores componentes individuais do custo de produção da 
companhia. 

 

Notre Dame Intermédica (GNDI3) - Preço justo para a ação:  R$ 98,00 

✓ A empresa formalizou a operação já anunciada ao mercado, com a Hapvida formando uma gigante no 
setor. São duas companhias que vieram para a bolsa com o objetivo de crescer usando o mercado.  

✓ O sucesso das duas companhias pode ser observado nos números recentes e agora, juntas formam uma 
força no mercado de saúde no Brasil. 

✓  A Notre Dame executou investimentos substanciais em 2020 com aquisições importantes que darão 
maior escala aos seus negócios e com maior presença geográfica no Brasil. 

✓ Os resultados e a capacidade de geração de caixa e o que os novos negócios irão agregar, dão a 
confiança aos papeis da companhia, com grande potencial de valorização no longo prazo. 
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Taesa (TAEE11) – Preço justo para a ação: R$ 35,00 

✓ Atua no segmento de transmissão de energia elétrica, com receita reajustada anualmente pela inflação 
e R$ 2,7 bilhões de Receita Anual Permitida – RAP (ciclo 2020-2021); 

✓  Excelente pagadora de dividendos com payout histórico médio de 90%; 

✓ Consistente geração de caixa, sólido resultado operacional, com taxas de disponibilidade de linhas de 
transmissão acima de 99,9%; 

✓ Atua com foco em ativos que gerem valor e taxas de retorno atrativas. Destaque para o crescimento 
médio de receita nos últimos 10 anos de 13% ao ano. 

 

Vale (VALE3): Preço justo para a ação: R$ 115,00 

✓ Estamos incluindo esta ação, porque acreditamos que sua recente queda seja injustificada, apenas 
seguindo o pessimismo do mercado.  Esperamos que a conjunção de melhores preços dos principais 
produtos e o aumento esperado na produção, principalmente de minério de ferro, levem a resultados 
crescentes nos próximos trimestres.   

✓ É importante lembrar que a Vale vai pagar em março um provento total de R$ 4,262386983 por ação.  
Este provento permitirá um retorno bruto de 4,5% para os acionistas da empresa, considerando a 
cotação de VALE3 ao final do último pregão.   

✓ Em 2021, VALE3 subiu 8,1%, mas o Ibovespa apresentou uma desvalorização de 7,6%.  A cotação desta 
ação no último pregão (R$ 94,52) estava 8,5% abaixo da máxima alcançada nos últimos doze meses e 
203,5% acima da mínima do período. 

 

3. Ações retiradas da Carteira 

Minerva (BEEF3) – Preço justo para a ação: R$ 14,00 

✓ Realocamos o papel da Carteira Mensal para a Carteira Dividendos por conta do dividendo 
complementar de R$ 0,73/ação a ser aprovado em 12/abril e yield estimado de 7,7%;  

✓ Nossa expectativa é de que a empresa continue a gerar caixa positivo, apresente margens sustentáveis, 
crescente eficiência operacional e redução de custos;  

✓ Os resultados seguem positivamente impactados pela forte demanda internacional e oferta limitada;  

✓ Destaque para a sua boa liquidez e redução da alavancagem. Ao final do 4T20 sua dívida líquida era de 
R$ 5,2 bilhões, equivalente a 2,4x o EBITDA, sendo R$ 6,4 bilhões em caixa.  

Neoenergia (NEOE3) – Preço justo para a ação: R$ 24,00 

✓ Reiteramos uma visão construtiva para a ação que segue descontada 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; 

✓ Seus resultados têm sido crescentes, um lucro líquido de R$ 2,8 bilhões em 2020 (+26% ante 2019), 
com redução da alavancagem de 3,0x em dez/19 para 2,9x em dezembro de 2020. 
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Ecorodovias (ECOR3) – Preço justo para a ação: R$ 15,90 

✓ Reiteramos uma visão construtiva para a ação que segue descontada 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; 

✓ Seus resultados têm sido crescentes, um lucro líquido de R$ 2,8 bilhões em 2020 (+26% ante 2019), 
com redução da alavancagem de 3,0x em dez/19 para 2,9x em dezembro de 2020. 

Rede D`Or São Luiz (RDOR3) - Preço justo para a ação: R$ 80,0 

✓ Estamos realizando lucro das ações da Rede D’Or São Luiz que é a maior rede privada de assistência 
médica integrada e de tratamento oncológico do país após uma valorização de 5,2% no mês.  

✓ A companhia captou R$ 11,4 bilhões no seu IPO e segue com uma proposta de fortes investimentos em 
aquisições, no desenvolvimento de novos hospitais, expansões de ativos existentes, e renovações. 

✓ O resultado líquido do 4T20 somou R$ 302,9 milhões, 7,0% acima do 4T19. Em 2020, devido 
principalmente aos impactos relacionados à fase inicial da pandemia, o lucro líquido foi de R$ 459,4 
milhões, menor em 61,4% em relação a 2019.  Vemos este resultado como extraordinário.  
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

 

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. 
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