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Bolsa 

O Ibovespa vem oscilando nesta semana e ontem foi dia de recuperação, 

com o índice fechando com alta de 0,81%, atingindo 123.989 pontos, O 

giro financeiro foi de R$ 33,4 bilhões (R$ 26,9 bilhões à vista. Nesta manhã, 

as bolsas operam com pequena queda na Europa e nos futuros de Nova 

York. Na Ásia o fechamento foi negativo. Os mercados seguem atentos aos 

dados de atividade econômica nos EUA, com destaque para a revisão do 

PIB do país e atenção ao comportamento da inflação e perspectivas sobre 

o estímulo monetário.  Do lado doméstico, destaque para o dado positivo 

de geração de empregos divulgado ontem com mais 120.935 empregos em 

abril e do lato negativo a volta do aumento de casos de Covid-19, já 

provocando adiamento da flexibilização em São Paulo.  O petróleo opera 

em baixa, com preocupações de que haverá um excesso de oferta se as 

sanções ao Irá forem flexibilizadas e o minério de ferro volta a cair com a 

China ditando o rumo deste mercado. Com a proximidade da virada de mês 

e um cenário de expectativas em relação ao comportamento da economia 

global e de decisões na política interna, os investidores poderão adotar 

cautela nestes dias. 

Câmbio 

A moeda americana cedeu mais um pouco ontem, de R$ 5,3320 para R$ 

5,3120 (- 0,38%) refletindo a divulgação de indicadores positivos da 

economia local, como mais criação de vagas de trabalho, e principalmente 

o melhor saldo da história na conta corrente do balanço de pagamentos em 

abril. 

Juros  

O dia foi de recuo nas taxas futuras com o Depósito Interfinanceiro (DI) 

para jan/22 fechando com taxa de 4,985%, de 5,006% no ajuste anterior e 

em 8,68% para jan/27. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 
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Simpar (SIMH3) -  Aumento de capital para plano de opções da companhia 

A Simpar divulgou ontem em fato relevante um aumento de capital aprovado pelo conselho em 

17 de maio de 2021, no âmbito do plano de opção de compra de ações, aprovado em 

Assembleia de 05 de agosto de 2020 (AGE), transferido para a companhia, conforme o 

“Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da JSL S.A. e Incorporação da Parcela Cindida pela 

Simpar S.A.”, celebrado entre a JSL e a Companhia em 20 de julho de 2020 e aditado em 31 de 

julho de 2020, e aprovado na AGE. 

O aumento de capital aprovado é de R$ 270.002,92. Após este aumento, o capital passou a ser 

de R$ 718.575.579,88, dividido em 206.275.655 ações ordinárias, sem valor nominal. O 

número de ações emitidas de cada espécie e classe. Foram emitidas 32.297 ações ordinárias. O 

preço de emissão das novas ações é de R$ 8,36 por ação. O percentual de diluição é de 

0,015660%.  

A ação SIMH3 fechou cotada a R$ 49,60 com valorização de 41% em 2021. 

Cielo S.A. (CIEL3) – Resposta às recentes oscilações de preços 

Em resposta às recentes oscilações de preços de suas ações a companhia esclareceu que 

desconhece ato ou fato relevante não divulgado a respeito de suas atividades que possa ter 

dado causa às oscilações. A Cielo ainda inquiriu seus acionistas controladores. 

• O Bradesco (Columbus Holding) informou que não possui conhecimento de nenhum 

fato que necessite ser divulgado ao mercado. 

• O Banco do Brasil (BB Elo Cartões Participações) informou que o banco avalia 

constantemente suas participações no segmento de meios de pagamento, visando 

identificar oportunidades e alternativas que contribuam com sua estratégia 

corporativa e que agreguem valor aos seus acionistas.  Entretanto, não há, no âmbito 

de sua governança, qualquer decisão no sentido de alterar a estrutura de controle da 

companhia. 

Ações da Cielo registram alta de 22,0% em maio até ontem (26) com o mercado aventando a 

possibilidade de que Bradesco e o Banco do Brasil pudessem desfazer a parceria como 

controladores da empresa, o que não foi confirmado.  

Ao preço de R$ 4,17/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 11,3 bilhões, a ação CIEL3 

registra alta de 5,3% este ano. O Preço Justo de R$ 4,50/ação aponta para um potencial de alta 

de 7,9%. 
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CCR (CCRO3) - Controladores não exercerão direito de preferência na venda 
da participação da AG Participações 

A empresa anunciou ontem, após o pregão, que recebeu carta dos integrantes do bloco de 

controle, na qual estes avisam que não exercerão seu direito de preferência na venda da 

participação da AG Participações para a IG4 Capital. 

Insistimos que esta transação pode ser positiva para os acionistas minoritários da CCR, dado 

que a presença de um fundo de investimentos no capital de uma companhia normalmente dá 

mais foco no resultado. 

Vale lembrar que no início do mês, a CCR informou que havia recebido carta enviada por um de 

seus controladores, a Andrade Gutierrez Participações S/A (AG Participações), sobre a 

intenção de negociar seu investimento na CCR (14,86% do capital). 

A AG Participações recebeu proposta vinculante da IG4 Capital Investimentos Ltda ao preço 

de R$ 15,44 por cada CCRO3, totalizando R$ 4,6 bilhões.  Além disso, a ofertante pagará a AG 

Participações, no prazo de doze meses a contar do fechamento da transação, um adicional de 

125% da diferença entre o preço médio da ação nos últimos 60 pregões (limitado a R$ 16,90) e 

o valor de R$ 15,44.  Poderá ainda ocorrer um pagamento complementar, se CCRO3 for cotada 

no dia anterior ao fechamento da transação em valor superior a R$ 15,44, sendo a diferença 

corrigida pelo CDI (limitada a R$ 1,46 por ação). 

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

alta em 15%).  Em 2021, as ações da CCR subiram 3,9% e o Ibovespa apresentou uma 

valorização de 4,2%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 13,90) estava 10,7% abaixo da máxima 

alcançada nos últimos doze meses e 35,8% acima da mínima deste período. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  

-7.441

343

-8.409
-444 -519

1.172

33.323

19.744

23.556

-3.558 -4.613

6.907 8.758

0
0

18
1.521

3.103 2.094

4.164

6.028
716

7.486

926

2.891 0

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21

Fonte: Planner Corretora/B3, dados até  24/05/21
(*)Estimativa ainda não confirmada  pela B3

Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 24/5/21 Mês Ano

Saldo 172,0 8.758,1 31.754,7

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 
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, CNPI  
kborges@planner.com.br  
 

 


