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Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 23/6/21 Ano

Saldo Mercado Secundário (350,1) 49.417,2

Ofertas Públicas e Follow on 3.816,4
Saldo 53.233,6

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa 

A bolsa teve um dia de recuperação após dois dias de queda. No 
fechamento o Ibovespa marcou alta de 0,84% a 129.514 pontos, com giro 
financeiro de R$ 32,2 bilhões (R$ 24,8 bilhões â vista). Os dados divulgados 
no dia e a expectativa de melhora na economia brasileira para o segundo 
semestre ditaram o rumo do mercado ontem que teve ainda como 
referência a pressão de venda sobre o dólar. No exterior, passado o 
primeiro momento de decisão do Fomc, as atenções focam na expectativa 
de que o acordo bipartidário de US$ 579 bilhões para a infraestrutura seja 
aprovado e permita a aceleração da retomada econômica dos EUA.  Neste 
ambiente de otimismo, as bolsas de NY bateram novo recorde no 
fechamento. Para hoje, a agenda econômica traz o IPC Fipe semanal com 
alta de 0,78% (bem acima da expectativa de 0,59%), custos da construção 
civil, IPCA-15 e o saldo em conta corrente e investimento estrangeiro 
direto em maio.  Nos EUA, vários indicadores de maio, como renda e gastos 
pessoais e dados macro levantados pela Universidade de Michigan. As 
duas principais commodities seguem firmes com o petróleo tipo Brent 
acima de US$ 75/barril e o minério de ferro na curva de alta. Hoje as bolsas 
internacionais mostram comportamento misto na Europa e os futuros de 
NY ligeiramente positivos, nesta manhã. 
 
 

Câmbio 

O dólar encerrou o dia cotado a R$ 4,9143, queda de 1,06% ante R$ 

4,9667 na quarta-feira. O mercado já trabalha com projeções de uma 

puxada na taxa Selic e com dados mais otimistas para a economia no 

segundo semestre. O Banco Central elevou a projeção para o PIB neste 

ano de 3,6% para 4,6% e adiantou que antevê uma nova alta de 0,75 ponto 

porcentual da Selic em agosto. 

Juros  

Os juros futuros voltaram a recuar ontem com a taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechando em 5,725%, de 5,782% 

na quarta-feira e a do DI para jan/27 encerrou caiu de 8,633% para 8,53%. 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Banco Inter S.A. (BIDI11) – Aumento de Capital e Precificação da Oferta 

O Banco Inter informou que, no âmbito da oferta publica de distribuição primária, com 

esforços restritos de colocação, foi concluído o Procedimento de Bookbuilding, com o 

estabelecimento do volume da Oferta, tendo sido alocadas 143.017.604 ações ordinárias e 

142.252.104 ações preferenciais. 

No total, foram alocadas 285.269.708 ações, resultando em um montante total da Oferta 

de R$ 5,5 bilhões, valor que corresponde ao aumento de capital do Inter, dentro do limite 

do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, sujeito à homologação do Banco 

Central do Brasil. 

Destaques 

A quantidade ações inicialmente ofertada foi, a critério do Inter, em comum acordo com os 

Coordenadores da Oferta, acrescida em 100%, ou seja, em 71.508.802 ações ordinárias e 

71.126.052 ações preferenciais, mediante o exercício integral da opção de lote adicional, 

nas mesmas condições e pelo mesmo Preço por Unit e mesmo Preço por ação, inicialmente 

ofertados (“Lote Adicional”). 

A operação aconteceu dentro do esperado e no preço de R$ 57,84/Unit sendo o preço por 

ação fixado no valor de R$ 19,28. Considerando que cada Unit é formada por 1 (uma) ação 

ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Inter, o Preço por ação é 

correspondente a 1/3 (um terço) do Preço por Unit.  

O inicio de negociação das Ações e das Units na B3 ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 

28 de junho de 2021, e a efetiva liquidação da Oferta ocorrerá em 29 de junho de 2021. 

Localiza (RENT3) - Recompras e pagamento de provento 

Após o pregão de ontem, a empresa informou que seu Conselho de Administração aprovou 

três matérias importantes e positivas para os acionistas, que foram: distribuição de 

proventos, recompras de ações e debêntures. 

A empresa vai distribuir juros sobre o capital próprio (JCP) no total de R$ 72,4 milhões, 

equivalente a um valor de R$ 0,096195083 por ação (antes do Imposto de Renda).  O 

pagamento deste provento será realizado no dia 20 de agosto de 2021, com base nas 

posições dos acionistas em 29/junho (próxima terça-feira).  RENT3 passara a ser negociada 

“ex-JCP” a partir de 30/junho. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Vale lembrar que a Localiza paga proventos trimestralmente.  Em 2020, a empresa 

distribuiu aos acionistas um total de R$ 279,2 milhões (R$ 0,37/ação), valor equivalente a 

26,6% do lucro líquido anual. 

O Conselho também aprovou o 13º Plano de Recompra, para uma quantidade de até 50 

milhões de ações, com prazo de 365 dias (de 23/07/21 a 22/07/22).  A quantidade total do 

Plano é equivalente a 8,3% das ações em circulação no mercado. 

Finalmente, foi aprovado o 2º Plano de Recompra de Debêntures, visando adquirir até R$ 

600 milhões em títulos da empresa pelo prazo de 365 dias (de 24/06/2021 a 24/06/2022).  

O preço de aquisição das debêntures não poderá exceder ao valor nominal atualizado de 

cada série. 

A Localiza está realizando estas medidas que importam em desembolso de caixa, devido à 

sua forte geração de recursos e endividamento controlado, mesmo depois dos momentos 

mais difíceis da pandemia.  O EBITDA consolidado no 1T21 foi de R$ 806 milhões, com 

crescimento de 27,4% em relação ao 1T20.  A dívida líquida da empresa era de R$ 6,4 

bilhões ao final do 1T21, valor 4,8% maior que no 4T20, mas 6,9% menor que no 1T20.  A 

relação Dívida Líquida/EBITDA no 1T21 era de 2,4x, vindo de 2,5x no 4T20 e 2,7x no mesmo 

trimestre do ano passado. 

Nossa recomendação para RENT3 é de Compra com Preço Justo de R$ 76,00 (potencial de 

alta em 18%).  Este ano, as ações da Localiza caíram 6,3%, mas o Ibovespa teve uma 

valorização de 8,8%.  A cotação de RENT3 no último pregão (R$ 64,50) estava 12,6% abaixo 

da máxima alcançada em doze meses e 61,8% acima da mínima do período. 

Sanepar (SAPR11) – Distribuição de JCP no valor de R$ 0,5061/unit. Ex dia 1º 
de julho 

O Conselho de Administração da Sanepar aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital 

Próprio (JCP) com base nos resultados alcançados pela companhia no 1º semestre de 2021. 

O valor bruto atribuído é de R$ 151,08 milhões, corresponde a R$ 0,50612693478 por Unit. 

• O crédito aos acionistas será atribuído com base na posição acionária de 30 de 

junho de 2021.  

• A partir de 01 de julho de 2021, as ações serão negociadas ex-juros. 

• O pagamento será definido na AGO a ser realizada até o mês de abril de 2022. 

• Com base na cotação de R$ 21,07/Unit o retorno líquido semestral é de 2,0%.  

Temos recomendação de COMPRA para SAPR11 e Preço Justo de R$ 32,00/Unit, 

correspondente a um potencial de alta de 51,9%. 
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B3 (B3SA3) – Distribuição de dividendos e JCP. Ex dia 30 de junho 

O Conselho de Administração da B3 aprovou o pagamento: (i) de juros sobre capital próprio 

(JCP) no valor de R$ 280 milhões, equivalente ao valor bruto de R$ 0,04607482 por ação e 

(ii) de dividendos, referentes ao resultado do 1T21 no montante de R$ 1,024 bilhão, 

equivalente a R$ 0,16842617 por ação. 

• O pagamento será realizado em 07 de julho de 2021 e terá como base a posição 

acionária de 29 de junho de 2021. 

• As ações serão negociadas na condição “ex” JCP e dividendos a partir do dia 30 de 

junho de 2021. 

• Com base na cotação de R$ 16,99/ação o retorno líquido estimado é de 1,2%.  

Este ano a B3 pretende distribuir entre 120% e 150% do lucro líquido societário aos 

acionistas, na forma de JCP, dividendos, recompra de ações ou outros instrumentos 

aplicáveis. 

Temos recomendação de COMPRA para a ação B3SA3 e Preço Justo de R$ 22,00/ação, que 

aponta para um potencial de alta de 29,5%.  

Banco ABC Brasil (ABCB4) – Distribuição de R$ 0,2190/ação em JCP. Ex dia 1º 
de julho 

O Conselho de Administração do ABC Brasil aprovou a distribuição de juros sobre o capital 

próprio (JCP) referente ao 2º trimestre de 2021 no valor bruto total de R$ 48,2 milhões, 

equivalente a R$ 0,2190 por cada ação ordinária e cada ação preferencial. 

• O crédito dos JCP ocorrerá no dia 12 de julho de 2021 e considerará a posição 

acionária do dia 30 de junho de 2021.  

• A partir de 01 de julho de 2021 (inclusive), as ações de emissão do banco serão 

negociadas “ex” direitos aos juros sobre capital próprio. 

• O retorno líquido estimado é de 1,1%. 

Temos recomendação de COMPRA para ABCB4 e Preço Justo de R$ 20,00/ação, que traz 

um potencial de alta de 15,7%. 

Rede Energia (REDE3) – Conselho aprova distribuição de R$ 633 milhões em 
dividendos. Ex dia 30/junho 

O conselho de administração da Rede Energia aprovou a distribuição de dividendos no valor 

de R$ 633,1 milhões, referentes a dividendos intercalares do 1T21 de R$ 341,5 milhões, e 
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dividendos com base no saldo de reserva de lucros de exercícios anteriores de R$ 291,6 

milhões. 

• A distribuição será de R$ 0,30 por ação levando em conta a posição acionária do dia 

29 de junho de 2021. 

• Ações “ex” dividendos em 30 de junho de 2021. 

• Os dividendos ora aprovados serão pagos no dia 09 de julho de 2021. 

Com base na cotação de R$ 7,83/ação (equivalente a um valor de mercado de R$ 16,5 

bilhões) o retorno é de 3,8%. Nesse preço a ação REDE3 registra queda de 27,3% este ano. 

JHSF Participações (JHSF3) – Aprovação da ANAC e outros órgãos do governo 
para operar voos internacionais. 

Em comunicado ao mercado realizado ontem, a JHSF informou que recebeu da Agência 

Nacional de Aviação Civil, junto com autorizações expedidas pelo Ministério da Infraestrutura, 

Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro, a designação para operar voos 

internacionais. 

Assim, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional torna-se o primeiro Aeroporto 

Internacional dedicado exclusivamente à aviação executiva do país com a permissão para 

realizar pousos de aeronaves vindas de outros países e decolagens para fora do Brasil.  

O Aeroporto, localizado na Rodovia Presidente Castello Branco a 30 minutos de São Paulo, foi 

inaugurado em dezembro de 2019, conta com uma das maiores pistas de pouso do pais, 

operação 24 horas e padrões de segurança e estrutura nos mais elevados critérios de 

qualidade internacionais.  

O Aeroporto já conta com mais de 60 aeronaves baseadas em suas instalações.  

Sua primeira expansão de capacidade foi inaugurada em dezembro de 2020, com adição de três 

novos hangares totalizando 55.000 m² divididos entre cinco hangares e pátios.  

Ontem a ação JHSF3 foi a maior alta do Ibovespa (5,92%) cotada a R$ 7,82. 
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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 

Fluxo de capital estrangeiro - Sem IPOs e Follow on 

  23/6/21 Mês Ano 

Saldo  (350,1) 14.220,5  49.417,2  

Fonte: B3       
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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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