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Bolsa 

Ainda na comemoração dos dados positivos divulgados para a economia 

brasileira, com a melhora na parte fiscal e com o PIB do 1º trimestre 

mostrando alta de 1,2%, o Ibovespa engatou a quinta alta consecutiva. No 

fechamento o Ibovespa mostrou valorização de 1,63% atingindo 128.267 

pontos, com giro financeiro elevado de R$ 43,2 bilhões (R$ 38,3 bilhões), 

após o feriado nos EUA. Nesta manhã, as bolsas internacionais mostram 

pequena alta na Europa e os futuros de NY andam perto da estabilidade. A 

agenda econômica traz do lado doméstico, o IPC-Fipe de maio com alta de 

0,41% e a produção industrial de abril, completando com dados da Europa 

e dos Estados Unidos, sem grande relevância hoje. Destaques somente 

para os eventos nos EUA com os presidentes do Fed dos estados: 

Filadélfia, Chicago, Atlanta e Dallas, que podem dar indicações sobre a 

política monetária a ser aplicada na próxima reunião do Fomc, 

antecedendo a divulgação do relatório de emprego na sexta-feira. As 

principais commodities (petróleo e minério de ferro) sobem novamente 

neste começo de quarta-feira, o que poderá dar mais fôlego às empresas 

destes setores. 

Câmbio 

A moeda estrangeira teve novo recuo ontem, passando de R$ 5,2191 para 

R$ 5,1512 (- 1,30%).  

Juros  

O mercado de juros reagiu ao desempenho da economia, com a taxa de 

juros futuros subindo no curto prazo, (jan/22) de 5,07% para 5,12%, mas 

com queda na ponta mais longa (jan/27) de 8,474% a 8,44%. 

 

 

 

 

 

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

 28/5/21 Ano

Saldo Mercado Secundário 1.355,0 35.536,3

Ofertas Públicas e Follow on 3.816,4
Saldo 39.352,7
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Vivara (VIVA3) - Plano de expansão com recorde histórico de abertura de lojas 
no mês de maio 

A Vivara divulgou ontem o andamento do seu plano de expansão, com recorde de abertura de 

lojas no mês de maio. A companhia inaugurou 9 pontos de vendas em 7 diferentes estados 

brasileiros, em um único mês. Com isso, fecharam o mês com 265 pontos de vendas em 

operação, sendo 218 lojas Vivara, 14 lojas Life e 33 quiosques. 

A empresa também confirmou que está conversando com algumas empresas para possíveis 

aquisições. Segundo a mídia estaria negociando a aquisição da H.Stern. A Empresa é familiar e 

independente, fundada no Rio de Janeiro em 1945 focada no público AA e tem quase 1800 

funcionários com cerca de 70 lojas.  

A ação VIVA3 fechou cotada R$ 31,10 com valorização de 5,7% em 2021 vs 7,7% do Ibovespa. 

Dasa (DASA3) – Aquisição de 100% do capital da HBA - Assistência Médica e 
Hospitalar por R$ 850 milhões 

A companhia informou que sua subsidiária Ímpar Serviços Hospitalares celebrou um contrato 

de compra e venda para adquirir indiretamente ações representativas de 100% do capital 

social da sociedade HBA - Assistência Médica e Hospitalar, que detém e explora os negócios de 

atendimento médico hospitalar, ambulatorial, serviços clínicos e diagnósticos por imagem do 

complexo hospitalar do Hospital da Bahia, localizado em Salvador, pelo valor de R$ 850 

milhões. 

O valor a ser pago inclui parcela atribuída a determinados imóveis onde é conduzido o negócio 

e que serão oportunamente transferidos para a HBA, sendo certo que o preço está sujeito a 

ajuste com base na variação de dívida líquida e capital de giro consolidados das sociedades, a 

ser verificado na data de fechamento. 

A Dasa informa que a conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de algumas 

condições precedentes, dentre as quais se incluem a aprovação da Operação pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Ontem a ação DASA3 encerrou cotada a R$ 57,35 com queda de 28,6% no ano. 

GPA (PCAR3) – Comunicado do Grupo Casino sobre potencial abertura do 
capital da Cnova 

Em continuação ao comunicado realizado em 12 de abril de 2021, A Companhia Brasileira de 

Distribuição (“GPA”) comunicou ontem aos seus acionistas e ao mercado em geral que, recebeu 

do Grupo Casino cópia do comunicado divulgado pela Cnova N.V., na qual o GPA detém 

34,17% do capital social, sobre potencial projeto para realizar, até o final do ano e sujeito a 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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condições de mercado, oferta primária de ações emitidas pela Cnova N.V. no valor de, 

aproximadamente, €300 milhões, com o objetivo de acelerar seu crescimento, e incluindo, 

potencialmente, uma oferta secundária por alguns de seus acionistas. 

Cosan S.A. (CSAN3) – Com reorganização societária a Raízen Combustíveis 
(RCSA) passou a deter 100% do capital da Raízen Energia (RESA) 

A Raízen Combustíveis S.A. (“RCSA”) e a Raízen Energia S.A. (“RESA”) informam que em 

01/06/2021, os acionistas da RCSA, Cosan Investimentos e Participações S.A. (“Cosan”) e Shell 

Brasil Holding BV (“Shell”), contribuíram a totalidade das ações ordinárias, bem como das ações 

preferenciais classes A e D, todas de emissão da RESA, em aumento de capital da RCSA (com 

exceção de duas ações ordinárias que remanesceram de titularidade uma de cada acionista), 

pelo seu respectivo valor patrimonial contábil.  

• Nesta data também foi realizado o resgate pela RESA da totalidade das ações 

preferenciais classe B de sua própria emissão.  

Como resultado, a RCSA se tornou a titular de ações representativas de 100% (cem por cento) 

do capital social da RESA (respeitada a exceção anteriormente mencionada).  

• Em decorrência da Reorganização, Cosan e Shell rescindiram o acordo de acionistas de 

RESA e aditaram o acordo de acionistas da RCSA a fim de adaptar os seus termos e 

condições à nova situação societária da RCSA. 

Nesta mesma data, ainda, os acionistas da RCSA aprovaram, em AGE a realização da oferta 

pública de distribuição de ações da RCSA, anunciada através de fato relevante divulgado no dia 

anterior, em 31 de maio de 2021.  

A companhia reitera que os contratos de longo prazo firmados entre os acionistas da Raízen, 

bem como demais partes, serão aditados para refletir a presente reorganização, preservando o 

que foi originalmente acordado. Cotada a R$ 24,04 (valor de mercado de R$ 45,1 bilhões) a 

ação CSAN3 registra alta de 28,5% este ano. 

Equatorial Energia S.A. (EQTL3) – Entrada em operação da SPE 03 com RAP de 
R$ 116,5 milhões 

A companhia informa que em 01 de junho de 2021, o Operador Nacional do Sistema (ONS) 

emitiu o Termo de Liberação Definitivo (TLD) referente a entrada em operação do ativo SPE03, 

ocorrida em 26 de maio, equivalente a 100% da RAP (Receita Anual Permitida), no valor total 

de R$ 116,5 milhões, conforme garantido no contrato de concessão. 

O Contrato de Concessão da SPE 03 foi assinado em 10 de fevereiro de 2017, e a antecipação 

de sua receita representa 10 meses de antecedência em relação ao prazo regulatório. 

Uma notícia positiva, lembrando que o termo de liberação definitivo desse projeto, a Equatorial 

passa a ter RAP ativa de todos os seus empreendimentos em transmissão. 
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Ao preço de R$ 25,05/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 25,3 bilhões, a ação 

EQTL3 registra valorização de 11,4% este ano. O preço justo de R$ 27,00/ação aponta para um 

potencial de alta de 7,8%. 

JBS S.A. (JBSS3) – JBS EUA e Pilgrim’s anunciam avanço na resolução de 
ataque cibernético 

A JBS comunicou ontem (01/06) que foi informada pela JBS USA e pela Pilgrim's que as 

companhias tiveram avanços significativos na solução do ataque cibernético que impactou as 

operações da empresa na América do Norte e na Austrália.  

As operações do México e do Reino Unido não foram impactadas e estão funcionando 

normalmente. Ontem, a JBS USA e a Pilgrim's conseguiram enviar produtos para clientes a 

partir de quase todas as suas unidades.  

A empresa também continua a progredir na retomada das operações das fábricas nos EUA e na 

Austrália. Várias fábricas de suínos e aves da empresa operaram ontem e suas instalações de 

carne bovina no Canadá retomaram a produção.  

Os sistemas estão voltando a funcionar e a previsão é que a maioria das unidades de carne 

bovina, suína, de aves e alimentos preparados estará operacional hoje.  

A JBS reitera que “não tem conhecimento de nenhuma evidência neste momento de que 

quaisquer dados de clientes, fornecedores ou funcionários tenham sido comprometidos”.  

Cotada a R$ 30,84 a ação da companhia registra alta de 34,7% este ano. Nesse preço os 

múltiplos para 2021E são: P/L de 7,8x e VE/EBITDA de 5,0x. Temos recomendação de 

COMPRA para JBSS3 e Preço Justo de R$ 37,00/ação. 

Banrisul S.A. (BRSR6) – Distribuição de JCP de R$ 0,2423/ação PNB. Ex em 
04/06 (sexta-feira) 

O Banrisul aprovou em reunião da Diretoria realizada no dia 28 de maio de 2021, o pagamento 

de juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao 2T21, no valor total de R$ 99,08 milhões, 

equivalente a R$ 0,24226757 por ação PNB.  

• Serão beneficiados os acionistas na data de 02 de junho de 2021, passando as ações a 

serem negociadas "ex-direito" a partir de 04 de junho de 2021.  

• O pagamento ocorrerá em 28 de junho de 2021. O retorno líquido estimado é de 1,5%. 

Temos recomendação de COMPRA para BRSR6 e preço justo de R$ 18,00/ação, que traz um 

potencial e alta de 29,5% em relação à cotação de R$ 13,90/ação. 
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Fleury (FLRY3) – Aquisição de 100% do Laboratório Pretti e do Laboratório 
Bioclínico  

A Fleury CPMA, subsidiária integral do Fleury, comprou 100% do Laboratório Pretti e do 

Laboratório Bioclínico. As aquisições marcam a entrada do Grupo Fleury no estado do Espírito 

Santo.  

• Laboratório Pretti tem 25 unidades de atendimento em Vitória. 

• Laboratório Bioclínico tem 15 unidades de atendimento na grande Vitória. 

Ontem a ação FLRY3 encerrou cotada a R$ 26,32 com alta de 2,1% no ano. 

Ecorodovias (ECOR3) - Pequena contração no tráfego 

Ontem pela manhã, a empresa divulgou seus dados de tráfego no período de 24 a 30 de maio 

com números comparáveis ligeiramente menores que na semana anterior.  Porém, o volume 

total de tráfego ainda é muito positivo, indicando um bom resultado operacional no 2T21. 

É importante notar que as comparações feitas na tabela seguinte são com o mesmo período de 

2019.  Fizemos isso porque nesta época em 2020 já haviam começado a vigorar as medidas de 

distanciamento social tomadas para combate à pandemia. 

 

No período de 24 a 30 de maio de 2021, o tráfego comparável (sem a Eco135, Eco050 e 

Ecovias do Cerrado), apresentou um incremento de 5,3% em comparado à mesma semana de 

2019.  A elevação apresentada no período anterior foi de 6,9%. 

O tráfego acumulado em 2021 de todas as concessões da Ecorodovias, mostrou um aumento 

de 15,6%, comparado a 2019.  Em relação ao mesmo período de 2020, o crescimento foi de 

22,5%. 
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Nossa recomendação para ECOR3 é de Compra com Preço Justo de R$ 14,00 (potencial de alta 

em 9%).  Em 2021, as ações da Ecorodovias caíram 4,1%, mas o Ibovespa teve uma valorização 

de 7,8%.  A cotação de ECOR3 no último pregão (R$ 12,82) estava 14,4% abaixo da máxima 

alcançada nos últimos doze meses e 30,4% acima da mínima deste período. 

Vale (VALE3) - Interrupção nas operações de Sudbury 

Na manhã de ontem, após o início do pregão, a empresa informou que as operações em 

Sudbury (Canadá) serão paralisadas, porque os empregados representantes do pessoal das 

áreas de produção e manutenção votaram pela rejeição da oferta da Vale para um acordo 

coletivo de cinco anos.  As negociações continuarão com o sindicato para alcançar um acordo. 

Esta foi uma má notícia e já impactou VALE3 no pregão de ontem, quando a ação caiu 1,4%, 

enquanto CMIN3 subiu 2,2% e o Ibovespa teve uma valorização de 1,6%.  Não esperamos que 

isso continue no pregão de hoje. 

A Vale tem em Sudbury cinco minas e as instalações de metalurgia, empregando 4 mil pessoas.  

Os produtos deste complexo são níquel, cobre, cobalto, ouro, prata e metais do grupo da 

platina. 

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

(potencial de alta em 17%).  Em 2021, VALE3 subiu 35,3% e o Ibovespa teve uma valorização 

de 7,8%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 113,20) estava 6,0% abaixo da máxima 

alcançada nos últimos doze meses e 137,1% acima da mínima deste período. 
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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 

 28/5/21 Mês Ano

Saldo 1.355,0 12.539,7 35.536,3

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. 
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kborges@planner.com.br  
 

 


