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Bolsa 

A segunda-feira foi mais calmo com investidores aguardando a enxurrada 

de dados e decisões políticas aguardadas para os próximos quatro dias, 

para fechar o mês de abril. O giro financeiro de ontem ficou em R$ 29,1 

bilhões (R$ 22,7 bilhões à vista). Em compasso de espera, o Ibovespa 

fechou perto da estabilidade com ganho de 0,05% aos 120.595 pontos. 

Destaque ontem para a disparada das ações da Cia. Hering (valorização de 

26,2% no fechamento a R$ 28,62) após a notícia da venda para o Grupo 

SOMA. Hoje a agenda econômica traz em destaque a inflação da 

construção civil (INCC) e a inflação medida pelo IPCA, para abril. No 

exterior nenhum dado relevante na agenda, com os mercados aguardando 

a quarta-feira com o discurso de Biden sobre impostos. Hoje as bolsas 

internacionais mostram pequena queda na Europa e nos EUA os futuros 

estão positivos aguardando mais resultados corporativos do 1T21. Apple e 

Facebook divulgarão seus resultados amanhã. Ontem o Nasdaq foi 

novamente destaque de alta, testando novo pico. O cia começa com alta 

também no petróleo e no minério de ferro, o que poderá dar força também 

às empresas de locais de commodities, com o mercado precificando hoje o 

forte crescimento do lucro da Vale no 1T21. 

Câmbio 

A melhora no ambiente doméstico nos últimos dias, com a expectativa em 

relação a algum avanço na pauta política deu um alÍvio ao real, que ontem 

recuou para R$ 5,4358 de R$ 5,4764 no dia anterior (- 0,74%). 

Juros  

No fechamento de ontem, os juros ficaram perto da estabilidade com a 

taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 marcando 

4,63%, de 4,626% no ajuste da sexta-feira e para jan/27, a taxa passou de 

8,34% para 8,32%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 
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Vale (VALE3) - Um excelente resultado no 1T21 

Divulgados após o pregão de ontem, os resultados da empresa no 1T21 mostraram forte 

aumento de receita, expressivos ganhos de margem e um salto no lucro, na comparação com o 

mesmo trimestre do ano passado.  O resultado também foi beneficiado pela ausência de 

grandes provisões, como ocorreu no 4T20, e a contabilização de ganhos relativos à venda da 

VNC. 

O lucro líquido obtido pela Vale no 1T21 foi de US$ 5.546 milhões, 650,5% acima do trimestre 

anterior e mais de 23 vezes o número do 1T20. 

 

As vendas no 1T21 foram fracas em todos os produtos, com exceção de minério de ferro e 

níquel.  A Vale vendeu 59,3 milhões de toneladas de minério no 1T21, quantidade 14,8% maior 

que no 1T20, mas 28,4% menor que no trimestre anterior.  O crescimento de vendas em 

relação ao ano passado foi decorrente da maior disponibilidade de produto e aproveitando a 

forte demanda das siderúrgicas chinesas.  O prêmio de qualidade no minério foi de US$ 8,3 por 

tonelada no 1T21, valor 93,0% acima do trimestre anterior.  Isto ocorreu por conta da 

necessidade de elevação na produtividade das siderúrgicas na China, o que aumenta a 

demanda pelo produto de maior qualidade. 

Nos metais básicos, o níquel teve um bom desempenho, com crescimento de 8,6% no volume 

vendido, mas em cobre aconteceu uma forte queda (20,4%), em relação ao 1T20. 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Os bons resultados do 1T21 foram dados, principalmente pelos fortes aumentos nos preços de 

todos os principais produtos vendidos pela Vale, comparados ao 1T20.  No trimestre, o preço 

realizado do minério de ferro (US$ 155,5/t) ficou 85,6% acima do 1T20 e 19,0% superior ao 

trimestre anterior.  Os preços das pelotas interromperam sua alta e caíram 6,5% no trimestre, 

mas em doze meses tiveram aumento de 65,2%.  Para os metais básicos as altas foram de 

fortíssimos 139,8% no cobre e 14,6% no níquel, na comparação com o 1T20. 

 

O custo caixa C1 do trimestre foi de US$ 14,8/t, 16,5% acima do período anterior. As principais 

razões para esta alta foram a menor diluição de custos, dada pela produção sazonal mais baixa, 

pior mix no Sistema Centro-Oeste e aos maiores preços dos combustíveis.  Interessante notar 

que no 1T20, a menor diluição dos custos também fez com que o C1 tivesse uma elevação de 

11,7% e fechasse o período em US$ 16,2/t, patamar 9,5% acima do 1T21. 

As provisões para a reparação dos danos, derivados do acidente na Mina do Feijão ocorrido em 

janeiro/2019, foram pequenas no 1T21, não impactando severamente o resultado como em 

2020.  No 1T21, as provisões somaram “apenas” US$ 115 milhões.  Os desembolsos efetivos no 

1T21 somaram US$ 269 milhões e o volume de provisões chegou ao final do trimestre em US$ 

6,0 bilhões.  A Vale espera gastar US$ 1,5 bilhão em Brumadinho durante 2021. 

Os melhores preços e volumes em minério de ferro permitiram a expressiva elevação no 

EBITDA no 1T21.  O EBITDA Ajustado pró-forma no trimestre (US$ 8.350 milhões) ficou 

189,7% maior que no 1T20.  A queda em relação ao trimestre anterior (8,3%) se deveu à 

redução sazonal da receita.  No entanto, mesmo com um EBITDA menor que no 4T20, houve 

um ganho nesta margem de 4,4 pontos percentuais. 

O resultado financeiro do 1T21 foi melhor, com queda de 99,6% em relação ao 1T20.  Isso 

ocorreu pela contabilização de ganhos no valor de US$ 1.132 milhões com a reclassificação de 

ajuste de conversão devido à venda da VNC. 

No 1T21, a dívida líquida expandida da Vale (incluindo arrendamentos, Refis e provisões) 

atingiu US$ 10,7 bilhões, 19,7% menor que no trimestre anterior e 31,7% abaixo do 1T20.  Em 

doze meses, a Vale conseguiu reduzir sua dívida líquida expandida em US$ 5,0 bilhões.  A 

relação dívida líquida/EBITDA ajustado foi de 0,6x no 1T21, vindo de 0,8x no 4T20 e 1,2x no 

1T20. 

Nossa recomendação para as ações da Vale é de Compra com Preço Justo de R$ 132,00 

(potencial de alta em 22%).  Em 2021, VALE3 subiu 29,7% e o Ibovespa teve uma valorização 

de 1,3%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 108,57) estava 1,9% abaixo da máxima 

alcançada nos últimos doze meses e 172,4% acima da mínima deste período. 
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CCR (CCRO3) - Aditivo ao contrato do BH Airport 

Na noite de ontem, a empresa informou que celebrou o aditivo ao contrato de concessão de 

sua controlada indireta Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S/A (BH 

Airport), em função dos impactos econômicos decorrentes da Covid-19 em 2020. 

Em novembro/2020, a CCR já tinha informado que a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), havia aprovado este reequilíbrio contratual, que beneficiaria a empresa com a 

redução de R$ 112,5 milhões no pagamento das outorgas devidas relativas a 2020, valor já 

contabilizado no 4T20.  No ano passado, o BH Airport teve uma redução de 47,7% na 

movimentação de passageiros. 

Esta é uma notícia positiva para a CCR, compensando parte das fortes perdas que a pandemia 

trouxe para suas concessões aeroportuárias. 

Nossa recomendação para CCRO3 é de Compra com Preço Justo de R$ 16,00 (potencial de 

alta em 30%).  Em 2021, as ações da CCR caíram 8,1%, mas o Ibovespa apresentou uma 

valorização de 1,3%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 12,30) estava 21,9% abaixo da máxima 

alcançada nos últimos doze meses e 20,1% acima da mínima deste período. 

Smiles (SMLS3) - Lucro líquido de R$ 47,7 milhões no 1T21, queda de 15,3% em 
relação ao 1T20 

A pandemia afetou fortemente os negócios do setor de aviação e consequentemente a 

companhia. No comparativo trimestral, o volume de resgate de milhas caiu 21,7% e o 

faturamento bruto total recuou 29,8% de R$ 629,2 milhões no 1T20 para R$ 442,0 milhões no 

1T21.  

O impacto negativo foi observado também no recuo da margem bruta e queda do EBITDA 

(19,9%) no mesmo período comparativo, somando R$ 67,1 milhões no 1T21.  

O lucro líquido caiu de R$ 56,3 milhões no 1T20 para R$ 47,7 milhões no 1T21.  

Após um longo período de discussões, a Smiles considera o processo de incorporação pela Gol 

concluída. A proposta de incorporação foi aprovada no último dia 24 de março.  

Segundo a Smiles, a incorporação permitirá à companhia ter mais acesso ao inventário de 

passagens da Gol, o que trará competitividade adicional à empresa.  

Ontem a ação SMLS3 encerrou cotada a R$ 21,74 com alta de 10,2% no ano. 

Equatorial Energia S.A. (EQTL3) – Venda de energia elétrica registrou alta de 
4,0% no 1T21 

A Equatorial Energia divulgou seu desempenho operacional do primeiro trimestre de 2021. O 

total de energia vendida no 1T21 cresceu 4,0% em relação ao mesmo período de 2020 para 
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5.804.163 MWh. Nesta base de comparação o número de consumidores consolidado cresceu 

2,9% alcançando 7.857.085. 

 O maior avanço se deu entre os consumidores livres (+15,3%). Entre os clientes 

cativos, houve aumento de 2,3% no trimestre. Nas classes dentro do mercado cativo, 

os clientes residenciais tiveram alta de 7,9% e os comerciais registraram queda de 

5,6%, enquanto entre os industriais, o recuo foi de 1,5%. 

 Na separação por distribuidoras, o maior avanço no trimestre foi na Equatorial 

Maranhão e na Equatorial Piauí, com +5,4% cada. A Equatorial Pará registrou 

crescimento de 3,7% e a Equatorial Alagoas, +1,3%. 

 No que diz respeito às perdas de energia, a Equatorial Maranhão passou de 18,0% para 

18,6% em um ano. No Piauí foi apurada queda de 23,3% para 21,3% nas perdas, ante o 

limite regulatório de 20,5%. 

 No Pará, as perdas subiram de 29,5% para 30,7%, em um ano, ante limite de 27,6%. Em 

Alagoas, o indicador caiu de 29,8% para 23,1%, ante limite de 20,8%. 

Ao preço de R$ 25,03/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 25,3 bilhões, a ação 

EQTL3 registra alta de 8,1% este ano. O preço justo de R$ 27,00/ação aponta para um 

potencial de alta de 7,9%. 

Eletrobras (ELET3) – Pagamento de dividendos e JCP a partir de 03/05 

A Eletrobras informou nesta segunda-feira (26/04) que ratificou e fixou o pagamento de 

dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) a partir de 3 de maio, referentes ao exercício 

social de 2021, de acordo com proposta formulada pelo conselho de administração em 19 de 

março. 

O valor dos dividendos corrigidos pela taxa Selic até 26 de abril de 2021 é de R$ 1,710894526 

por ação ordinária. O valor referente aos JCP corrigidos é de R$ 0,010920987 por ação 

ordinária. O retorno líquido é de 4,6%. 

 

Via (VVAR3) - Investor Day mostram números ambiciosos no plano de 
expansão 

Durante o dia do investidor da Via Varejo (renomeada para VIa) realizado ontem, a empresa 

apresentou números que sugerem que a administração irá traçar um plano de crescimento 

muito ambicioso. Seu plano para 2025: 

- Participação de mercado online de pelo menos 20% até 2025, com base de R$ 500 bilhões no 

mercado online, logo a projeção implica GMV online de R$ 100 bilhões em 2025, de R$ 16 

bilhões em 2020. 

- Uma base de usuários ativa de 44 milhões em 2025, contra 22 milhões em 2020; 
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- O ecommerce será responsável por 2/3 do GMV geral até 2025, ante 21% em 2019 e 43% em 

2020; 

- TPV (ponto de venda) 20x superior ao valor dos últimos 12 meses de R $ 440M;  e 

- Uma carteira de crédito 7x maior do que 2020, com 35% desta carteira vindo de crédito ao 

consumidor online.  

  A ação VVAR3 fechou cotada a R$ 12,85 com desvalorização de 20% em 2021. 
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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 

 22/4/21 Mês Ano

Saldo (1.225,0) 5.435,8 21.411,7

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 
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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  
 

 


