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Bolsa 

O Ibovespa teve mais um dia pesado com o vencimento de opções sobre o 

Ibovespa e divulgação da ata do Fomc nos EUA, somado aos mesmos 

problemas que dominam a cena nas últimas semanas. No fechamento, o 

Ibovespa marcou queda de 1,07%, a 116.643 pontos, com giro financeiro 

de R$ 67,1 bilhões.  A agenda econômica de hoje traz, em destaque, dados 

dos Estados Unidos, com seguro-desemprego, etc, sem relevância num dia 

em que as preocupações focam no cenário global. As preocupações estão 

concentradas no que vem pela frente até o final deste ano. Se até então os 

mercados apenas especulavam sobre o momento em que os EUA 

mexeriam nos estímulos, agora estão fazendo contas em meio a outros 

fatores negativos, que podem provocar um forte ajuste nas bolsas, à frente. 

Nesta quinta-feira, os mercados despencaram lá fora, com investidores 

buscando proteção nos títulos do tesouro e no dólar, em meio a 

preocupações de que o Federal Reserve possa começar a reduzir o 

estímulo este ano, mesmo com a variante do vírus delta prejudicando 

crescimento. As bolsas caem forte na Europa e os futuros de NY seguem o 

mesmo rumo. O dia é de queda generalizada nos preços das principais 

commodities com destaque para o recuo forte nas cotações do petróleo 

(Brent) na faixa de US$ 66/barril e o minério de ferro que novamente 

despenca no mercado internacional. 

Câmbio 

Ontem o dólar saltou de R$ 5,2957 para R$ 5,3878 (+1,74%) e o mau dos 

mercados nesta quinta-feira pode puxar anda mais a cotação da moeda. A 

somatória de notícias negativas no Brasil e no exterior, que não se 

resolvem num mesmo dia, vem promovendo uma corrida à proteção de 

investimentos. 

Juros  

A taxa de juros mais curta encerrou o dia com a taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 em 6,72%, de 6,676% ontem, 

mas a taxa para jan/27 segue puxada, passando de 10,034% para 10.32%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 
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Vale (VALE3) - Pedido do MP-MG para que a empresa assuma as dívidas da 
Samarco 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP-MG) entrou com uma ação judicial na 

qual pede que a Vale e a BHP Bilinton, donas da Samarco, arquem com todas as dívidas da sua 

controlada, que somam cerca de R$ 50 bilhões.  Além disso, em um pedido de liminar, o MP-MG 

solicitou a apreensão judicial de Vale e BHP no valor de R$ 50,7 bilhões. 

Acerca disso, a Vale emitiu um comunicado na noite de ontem, refutando completamente este 

pedido e reafirmando que a lei garante as personalidades jurídicas distintas. 

Estas são notícias negativas, que colaboram para o mau desempenho da ação, principalmente 

neste momento de baixa acentuada da Bolsa. 

O argumento do MP-MG é de que a Vale e BHP tem responsabilidade solidária com relação às 

obrigações socioambientais envolvendo o rompimento da barragem do Fundão em Mariana 

(MG) de propriedade da Samarco, que ocorreu em novembro de 2015. 

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

(potencial de alta em 28%).  Em 2021, VALE3 subiu 26,0% e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 2,0%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 103,41) estava 12,5% 

abaixo da máxima alcançada nos últimos doze meses e 96,8% acima da mínima deste período. 

JBS (JBSS3) – S&P revisou a perspectiva de escala global de estável para 
positiva  

A agência de rating Standard & Poor´s (“S&P”) revisou a perspectiva de escala global da JBS de 

estável para positiva, dadas às melhorias de governança e indicadores financeiros, e afirmou a 

classificação de crédito da companhia em BB+. 

Olhando os indicadores financeiros, ao final de junho de 2021 a dívida líquida da companhia 

era de R$ 54,2 bilhões, equivalente a 1,6x o EBITDA, abaixo de 1,8x de março de 2021.  

O mercado global continua aquecido ratificando o bom momento para os exportadores de 

proteína animal. A companhia tem a seu favor sua distribuição geográfica com forte presença 

no Brasil e principalmente nos EUA, aliado à liderança de mercado, escala de produção e de 

vendas.  

Temos recomendação de COMPRA para a ação JBSS3 com Preço Justo de R$ 37,00/ação que 

traz um potencial de alta de 22,3% em relação à cotação de R$ 30,26/ação.  
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Copel (CPLE6) – Lançamento de novo Plano de Demissão Incentivada (PDI 

Após a venda de Telecom, a companhia abre novo PDI que tem indenizações estimadas em R$ 

80,6 milhões e e estabelece prazo para adesão no período de 18 a 31 de agosto de 2021. Os 

desligamentos estão previstos para 15/fev/2022. 

Atualmente, 350 empregados se enquadram nos requisitos de adesão, para os quais estima-se 

uma redução potencial de até R$ 83,4 milhões em custos anuais a partir de 2022, segundo a 

Copel. 

Ontem a ação CPLE6 encerrou cotada a R$ 6,45 com queda de 5,1% no ano. 

Sinqia (SQIA3) – Parceria com a espanhola TechRules 

A Sinqia SA, provedora de tecnologia para o sistema financeiro, comunica que assinou um 

contrato de parceria com a TechRules S.A. para oferecer solução para gerenciamento de 

patrimônio para entidades financeiras. 

 Com essa parceria, a Sinqia passa a oferecer soluções, por meio de APIs, para o serviço de 

private wealth, incluindo gestão de grandes fortunas, reforçando seu plano de ampliação dos 

segmentos de atuação, complementando as soluções para Asset Managers, Private Banking, 

Family Offices e Advisers. 

 A TechRules é uma empresa espanhola, com mais de 20 anos de experiência e líder em 

consultoria e fornecimento de software de gerenciamento de patrimônio para entidades 

financeiras a nível internacional, estando presente em 19 países e com mais de 2 milhões de 

usuários finais. Oferece soluções modulares, por meio de APIs, aprimoradas com Inteligência 

Artificial, sendo uma WealthTech para entidades financeiras. 

Petrobras Distribuidora (BRDT3) - Venda de participação na Unimetal 

A empresa informou ontem que assinou o contrato de venda da totalidade de sua participação 

(49%) na Unimetal Indústria, Comércio e Empreendimentos Ltda para a Brasil Carbonos S/A.  O 

fechamento da operação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE). 

O valor do negócio é de R$ 18,9 milhões, a ser pago em trinta parcelas iguais, mensais e 

consecutivas, que serão corrigidas por CDI + 2%. 

A Unimetal Indústria está sediada em Sorocaba (SP) e foi fundada em 1984.  A empresa é 

especializada na transformação de Coque Verde de Petróleo (CVP) para uso nas indústrias de 

siderurgia, fundição, alumínio, ferro ligas e outras. 

Vemos como positiva esta venda, porque a empresa negociada não está no foco dos negócios 

da Petrobras Distribuidora. 
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Nossa recomendação para as ações da Petrobras Distribuidora é de Compra com Preço Justo 

de R$ 35,50 (potencial de alta em 36%).  Este ano, BRDT3 subiu 26,6%, mas o Ibovespa teve 

uma desvalorização de 2,0%.  Esta ação estava cotada no último pregão (R$ 26,15) em 12,6% 

abaixo da máxima alcançada em doze meses e 54,0% acima da mínima deste período. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 16/8/21 Mês Ano

Saldo 1.212,1 3.642,9 71.833,2

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  
 

 


