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Bolsa 

No retorno do final de semana prolongado, a B3 engatou alta, ajustando 
aos ganhos das bolsas de Nova York. No fechamento, o Ibovespa marcou 
alta de 1,73% a 127.594 pontos, com giro financeiro de R$ 30,7 bilhões (R$ 
24,3 bilhões à vista). Os fatores que penalizaram a bolsa na semana 
passada, ontem, deram uma trégua com os mercados aguardando o início 
da temporada de resultados nos EUA, nesta terça-feira.  A agenda 
econômica de hoje mostra a balança comercial chinesa de junho com forte 
expansão tanto nas exportações quanto nas importações. Nesta manhã, os 
mercados futuros mostram estabilidade, aguardando os principais dados 
da inflação americana e os resultados do 2T de alguns grandes bancos. A 
expectativa é de ganhos sólidos, o que pode sustentar os mercados de 
bolsa.  Contudo, as pressões inflacionárias continuam sendo uma 
preocupação em meio a especulações em torno quando o Federal Reserve 
vai começar a cortar o estímulo.  As bolsas internacionais operam com 
pequena queda na Europa e na Ásia o fechamento foi positivo no Japão e 
China. O petróleo e o minério de ferro voltam a subir nesta terça-feira, mas 
os últimos dias tem sido de volatilidade com os preços permanecendo em 
nível elevado enquanto não temos uma sinalização clara de tendência dos 
mercados.   
 

Câmbio 

Em meio às oscilações dos principais ativos financeiros diante das 

incertezas tanto do lado doméstico quanto no exterior, o dólar não 

consegue se firmar.  No fechamento o dólar ficou em R$ 5,1734 de R$ 

5,2598 na sexta-feira, queda de 1,64%.  Com a arrancada no final da 

semana passada, o Banco Central voltou a atuar com leilões para inibir 

distorções exageradas, Ontem o BC anunciou que dará início hoje à 

rolagem de contratos de swap cambial com vencimento em 01/10, no 

montante de US$ 11,6 bilhões (231.050 contratos). 

Juros  

A volatilidade esteve presente também no mercado de juros futuros, com a 

cautela dominando as decisões dos investidores. A taxa A taxa do contrato 

de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 encerrou em 5,815%, de 

5,843% no ajuste de quinta-feira e para jan/27 a taxa passou de 8,707% 

para 8,77%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 
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B3 S.A. (B3SA3) – Investimento de R$ 600 milhões na TFS Soluções em 
Software S.A. 

A B3 firmou ontem (12/07) um acordo de investimento com a Totvs S.A. (TOTS3) para aportar 

recursos no valor de R$ 600 milhões, sujeito a ajustes, na TFS Soluções em Software S.A 

(“TFS”). 

• A partir dessa transação a B3 passará a deter participação minoritária de 37,5% do 

capital social da TFS, permanecendo a Totvs como controladora e única sócia da B3 

nesse investimento.  

• O portfólio da TFS inclui (i) uma plataforma de destaque no mercado de fundos de 

investimentos, com soluções para o processamento e controle de middle e back 

offices; (ii) uma plataforma de soluções de core banking voltada a pequenos e médios 

bancos; e (iii) uma plataforma de processamento e gestão para operações de cartões 

private label.  

Este investimento está alinhado com a estratégia da B3 de expandir sua presença em áreas 

adjacentes de alto potencial de crescimento e agregação de valor. A operação não deverá gerar 

impactos relevantes nos resultados da companhia neste exercício. Sua política de alavancagem 

(Dívida Bruta/EBITDA de até 1,5x) e distribuição de proventos (entre 120% e 150% do lucro 

societário), permanecem.  

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

que aponta para um potencial de alta de 31,7% ante a cotação de R$ 16,71/ação. 

EDP Energias do Brasil S.A. (ENBR3) – Release Operacional do 2T21 

O volume de energia distribuída nas áreas de atuação da companhia registrou aumento de 

16,0% no 2º trimestre de 2021 para 6.417 GWh, sendo de 18,0% na EDP São Paulo (3.889 

GWh) e 13,2% na EDP Espírito Santo (2.528 GWh).  

• O consumo de energia distribuída do trimestre é resultante dos impactos da 

recuperação da atividade econômica, refletindo o aumento da produção industrial e da 

atividade comercial, comparado ao ano anterior, quando houve o maior período de 

restrições da pandemia. As condições climáticas também contribuíram positivamente 

para o desempenho do consumo. 

• A companhia registrou aumento de 2,5% no número de novos clientes e de 29,4% no 

número de clientes livres (233 clientes na EDP SP e 111 clientes na EDP ES) em função 

das migrações dos clientes cativos para o mercado livre. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• No semestre, o volume de energia distribuída aumentou 10,0% para 13.055 GWh, 

sendo +10,5% na EDP SP e +9,3% na EDP ES. 

Geração Hídrica. O volume de energia vendida, considerando as empresas consolidadas, foi de 

1.707 GWh, aumento de 5,2%. No semestre, o volume de energia foi de 3.254 GWh, 

representando um aumento de 1,2%. 

• O GSF médio no trimestre foi de 99,0%, resultando em uma exposição de 18,7 GWh, 

ao PLD médio de R$ 229,4/MWh (Submercado SE/CO). No semestre, o GSF médio foi 

de 91,5%, resultando em uma exposição de 255,0 GWh, ao PLD médio de R$ 

201,0/MWh (Submercado SE/CO). 

Geração Térmica. A disponibilidade média no semestre foi de 90,1%, em função da 

manutenção corretiva programada ocorrida nas unidades geradoras entre os meses de maio e 

junho, em função do aumento da demanda para despacho atrelada à piora das condições 

hidrológicas. 

Comercialização. O volume de energia comercializada no trimestre totalizou 3.260 GWh, 

queda de 19,7%, em função do cenário hidrológico desfavorável no Sistema Interligado 

Nacional (SIN), resultado em preços mais elevados, com aumento da volatilidade e redução do 

volume transacionado. No semestre, o volume de energia totalizou 7.152 GWh, redução de 

50,0%, reflexo da estratégia de proteção do portfólio e do maior volume de energia 

comercializada no ano anterior. 

Cotadas a R$ 17,10/ação (valor de mercado de R$ 10,7 bilhões) a ação ENBR3 registra queda 

de 5,1% este ano. O preço Justo de R$ 22,00/ação traz um potencial de alta de 24,3%. 

Eletrobras (ELET3) – Chesf aprovou a adesão à repactuação do risco 
hidrológico 

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco S.A (“Chesf”) controlada da Eletrobras, aprovou a 

adesão à repactuação do risco hidrológico (GSF) na forma, condições e prazos estabelecidos. 

Nesse contexto, a Chesf desistirá do processo judicial após avaliar que, do ponto de vista 

econômico-financeiro, é mais vantajosa a adesão à repactuação do risco hidrológico. 

• A Chesf irá requerer junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) a 

incidência dos efeitos relativos à repactuação do risco hidrológico.  

• Com a desistência do processo judicial, haverá o pagamento do valor retido na CCEE 

de R$ 1,415 bilhão, com previsão de desembolso no dia 05 de agosto de 2021, a 

depender das tratativas e aprovações junto à CCEE.  

• Em contrapartida a desistência do processo judicial, a Chesf será beneficiada, nos 

termos das condições de repactuação do risco hidrológico, com a postergação da 

concessão das usinas, com destaque para UHE Sobradinho, que terá sua concessão 

prorrogada por mais 7 anos. 
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Notícia positiva para a Chesf e que fortalece o caminho de privatização/capitalização da 

Eletrobras. O referido processo judicial está classificado como provável e já se encontrava 

provisionado, em 31 de março de 2021, pelo valor de R$ 1,631 bilhão. 

Enjoei (ENJU3) - Prévia Operacional mostra um crescimento de 82% no GMV 
a/a 

A companhia divulgou ontem sua prévia operacional mostrando forte crescimento em sua 

transações totais, com crescimento de GMV de 82% atingindo R$ 250 milhões no trimestre 

mostrando recorrência do usuário ativo. Os novos Sellers cresceram124% a/a representando 

215 mil impulsionados pelas iniciativas de branding. O número de novos compradores cresceu 

30% a/a. 

A ENJU3 fechou cotada a R$ 9,26 com queda de 27% em 2021. 

Locaweb (LWSA3) - Sua subsidiária, Tray Tecnologia, celebra compra da  
Bagy Soluções 

Sua subsidiária, Tray Tecnologia celebra compra da  Bagy Soluções. Com essa aquisição, a Bagy 

se junta às plataformas de e-commerce para PME’s Tray e Dooca, e a Locaweb se consolida 

como o mais completo ecossistema para digitalização desse público no Brasil. A Bagy 

intensificará as iniciativas de social commerce da companhia, segmento que vem apresentando 

forte crescimento em mercados com maior penetração do e-commerce, e se encaixará na 

jornada dos nossos clientes como uma importante ferramenta para captação e conversão de 

leads para todo o ecossistema da Locaweb. Os sócios  permanecerão na operação da Bagy. 

A LWSA3 fechou cotada a R$25,81 com valorização de 28% em 2021. 

Petrobras (PETR4) - Venda de ativo e acordo para exploração 

A empresa divulgou ontem, pouco antes do início do pregão, dois comunicados importantes, 

versando sobre a venda de um campo de produção e o Acordo de Coparticipação em Itapu com 

a Pré-sal Petróleo S/A (PPSA). 

As duas notícias são positivas para a Petrobras, com o prosseguimento do Plano de 

Desinvestimentos e um importante acordo para a conciliação de duas formas jurídicas para a 

exploração de petróleo em uma área muito produtiva. 

Inicialmente, a Petrobras comunicou que assinou o contrato para a venda do campo de Papa-

Terra com a 3R Petroleum.  O valor da venda é de US$ 105,6 milhões, sendo US$ 6,0 milhões já 

pagos na assinatura do contrato, mais US$ 9,6 milhões no fechamento da transação e US$ 90,0 

milhões em pagamentos previstos em contrato, relacionados a níveis de produção do campo e 

preços futuros do petróleo. 

No segundo comunicado, a empresa informou a assinatura do Acordo de Coparticipação de 

Itapu, que vai regular a coexistência do Contrato de Cessão Onerosa e do Contrato de Partilha 

de Produção do Excedente da Cessão Onerosa para o campo de Itapu (pré-sal da Bacia de 
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Santos).  Foi estabelecido ainda que a compensação devida ao Contrato de Cessão Onerosa 

(100% Petrobras) pelo Contrato de Partilha de Produção é de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,6 bilhões).  

Esta compensação será integralmente recuperada como Custo em Óleo pela Petrobras. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 35,00 (potencial de alta 

em 27%).  Nos últimos doze meses, esta ação subiu 1,1% e o Ibovespa apresentou uma 

valorização no período de 7,2%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 27,73) estava 9,8% 

abaixo da máxima alcançada neste ano e 61,6% acima da mínima. 

CCR (CCRO3) – Melhoria da operação na semana 

A empresa divulgou na noite de ontem seus dados operacionais entre 2 e 8 de julho, mostrando 

números melhores em todas as operações, comparado à semana anterior. 

Na tabela seguinte, fizemos comparações com 2019 e não com o ano anterior.  Isso ocorreu 

porque nesta época em 2020 já havia começado a quarentena, o que distorce as conclusões.  

Em função disso, preferimos comparar com os mesmos períodos de 2019 (tabela seguinte), 

quando a economia não sofria ainda os efeitos da pandemia. 

 

Entre 2 e 8 de julho, o tráfego comparável (sem a ViaSul e ViaCosteira) foi 2,0% maior que o 

mesmo período de 2019.  A movimentação dos veículos comerciais teve um crescimento de 

9,1%, mas nos de passeio ocorreu uma queda de 6,5%.  Na semana anterior, houve uma queda 

no tráfego total comparável de 2,0%. 

No acumulado do ano até o dia 8/julho, o a movimentação de veículos nas rodovias 

administradas pela CCR (considerando todas as concessões) aumentou 5,9%, com a elevação 

de 19,4% no tráfego dos veículos comerciais, mas queda de 9,4% nos de passeio. 

Na CCR Mobilidade, a quantidade de passageiros transportados entre 2 e 8 de julho, 

comparado ao mesmo período de 2019, caiu 38,5%, um percentual bem melhor que na semana 

passada (-43,2%).  Na CCR Aeroportos, houve uma redução de 45,2% na movimentação de 

passageiros, número ligeiramente melhor que na semana anterior (-46,2%). 

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

alta em 18%).  Em 2021, as ações da CCR subiram 1,8% e o Ibovespa apresentou uma 

valorização de 7,2%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 13,61) estava 8,7% abaixo da máxima 

alcançada nos últimos doze meses e 32,9% acima da mínima deste período. 
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JHSF (JHSF3) – Vendas contratadas crescem 105,5% no 1S21 somando R$ 
903,2 milhões 

A JHSF divulgou seus dados do 1S21 com crescimento de 63,9% nas vendas contratadas do 

2T21, somando R$ 556,8 milhões contra R$ 339,7 milhões no 2T20. No acumulado do 

semestre o crescimento foi de 105,5%, passando de R$ 439,4 milhões para R$ 903,2 milhões. 

No período, destaque para o pré-lançamento do Boa Vista Estates, com R$ 187,4 milhões em 

vendas contratadas no 1S21. Este projeto tem VGV estimado de aproximadamente R$ 5,5 

bilhões.  

O Parque Catarina acumulou R$ 99,6 milhões com a venda de terreno localizado na Catarina 

Town para a XP Investimentos. O complexo reúne ainda o São Paulo Catarina Aeroporto 

Executivo Internacional, o Catarina Fashion Outlet, e o futuro projeto Catarina Resort. 
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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 

 8/7/21 Mês Ano

Saldo (584,0) 16.626,5 64.987,0

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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