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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a sexta-feira com ganho de 0,76% aos 118.053 

pontos, mas ainda teve uma semana com perda de 2,56%.  O giro financeiro 

do dia foi de R$ 55,1 bilhões (R$ 26,9 bilhões à vista em dia de vencimento 

de opções sobre ações que movimentou R$ 20,4 bilhões. O dia foi positivo 

também para as bolsas de NY, recuperando parte das perdas na semana, 

com expectativas em relação ao simpósio de Jackson Hole, com o discurso 

do presidente do BC americano, Jerome Powell, na próxima sexta-feira 

(27) podendo dar uma sinalização sobre o cronograma da redução gradual 

nas compras de bônus. Outro ponto de atenção é o avanço da variante 

delta da covid-19. Os mercados globais já refletem esta realidade e buscam 

se adaptar a uma convivência com vírus até o seu controle. A agenda 

econômica traz as projeções do PMI - Índice de atividade econômica da 

Europa e EUA estimado para agosto. Outros indicadores serão divulgados 

também nos EUA, com destaque para a confiança do consumidor, vendas 

de casas, etc. Na sexta-feira o petróleo fechou em baixa enquanto o 

minério de ferro mostrou recuperação após seguidas quedas. O contrato 

do WTI para outubro caiu 2,14%, a US$ 62,14 o barril, e o Brent para o 

mesmo mês recuou 2,14%, a US$ 62,14. Na semana, o Brent perdeu 7,66%. 

A segunda-feira mostra alta firme nas cotações do petróleo (WTI e Brent) e 

também no minério de ferro.  As bolsas internacionais abrem a semana em 

alta na Europa e nos futuros de Nova York, com investidores aproveitando 

a queda nos preços na semana passada, ao mesmo tempo em que ficam de 

olho nos riscos da variante delta da Covid-19 e da repressão regulatória na 

China. As bolsas asiáticas tiveram dia de alta. 

Câmbio 

Após quanto dias de altas consecutivas, a moeda americana encerrou o dia 

com recuo de 0,63% de R$ 5,4150 para R$ 5,3807. Na sexta-feira (13) a 

cotação estava em R$ 5,2486. 

Juros  

Os juros futuros fecharam com novo recuo. A taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechou em 6,70%, de 6,747% na quinta-

feira. Para jan/27 a taxa passou de 10,174% para 10,00%. O cenário de 

curto prazo permanece inalterado, mas o mercado busca encontrar um 

ponto de ajuste. 
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Itaúsa (ITSA4) – Assembleia para deliberar incorporação da XPart pela XP será 
em 1º de outubro 

A Itaúsa comunicou que as Assembleias Gerais Extraordinárias da XPart e da XP para deliberar 

sobre a incorporação da XPart pela XP serão realizadas em 1º de outubro de 2021. 

• Considerando a fixação da data das AGEs de Incorporação e o cancelamento das ações 

de emissão da XPart em tesouraria, a relação de troca final será de 43,3128323 ações 

de emissão da XPart por 1 ação Classe A de emissão da XP ou 1 BDR lastreado em 

ação Classe A de emissão da XP.  

• Com isso, uma vez aprovada a incorporação pelas Assembleias de acionistas da XPart e 

da XP, a Itaúsa passará a ser, direta e indiretamente, detentora de ações Classe A de 

emissão da XP equivalentes a 15,07% do capital total da XP e 4,74% de seu capital 

votante. 

• As ações de emissão do Itaú Unibanco, bem como os ADRs do banco, continuarão a ser 

negociados com direito ao recebimento dos valores mobiliários de emissão da XPart 

até o encerramento do pregão de 1º de outubro de 2021, dia da realização das AGEs 

de Incorporação. 

Caso a incorporação da XPart pela XP seja aprovada nas AGEs de Incorporação, os acionistas 

do Itaú Unibanco, receberão:  

(a) no caso dos acionistas controladores do Itaú Unibanco, IUPAR, Itaúsa, e dos titulares de 

ADRs – ações Classe A de emissão da XP;  

(b) e no caso dos demais acionistas – BDRs, em substituição aos valores mobiliários da XPart, 

que não se tornará uma empresa listada em bolsa (pois será extinta com sua incorporação pela 

XP). 

Também em 1º de outubro de 2021, caso a incorporação seja aprovada, Itaúsa e IUPAR 

passarão a ser parte do Acordo de Acionistas da XP, principalmente quanto ao direito da Itaúsa 

e da IUPAR de indicarem membros ao Conselho de Administração e Comitê de Auditoria da 

XP. 

Vemos como positivo estes desdobramentos que acontecem dentro do previsto. Seguimos com 

recomendação de COMPRA para ITSA4 e Preço Justo de R$ 13,50/ação equivalente a um 

potencial de alta de 20,8% em relação à cotação de R$ 11,18/ação. 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Taesa (TAEE11) – Ecopetrol concluiu a compra de todas as ações da ISA do 
Ministério da Fazenda e Crédito Público da República da Colômbia 

Na sexta-feira, 20 de agosto de 2021, a ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. 

(acionista da Taesa), controlada pela Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (“ISA”) informou que as 

condições estipuladas no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado 

em 11 de agosto de 2021 entre o Ministério da Fazenda e Crédito Público da República da 

Colômbia, na condição de vendedor (“Vendedor”), e Ecopetrol S.A., na condição de compradora 

(“Compradora”) foram satisfeitas. 

• A operação compreende a venda da totalidade das ações detidas pelo Vendedor na ISA 

e, abrange, consequentemente, suas subsidiárias, tendo sido concluído, com sucesso, o 

fechamento da Transação.  

• Conforme destacado, a transação não implica em troca de controle acionário direto ou 

indireto da TAESA, uma vez que a Vendedora também é controladora da Compradora. 

Suas units (TAEE11) cotadas a R$ 40,49 (valor de mercado de R$ 13,9 bilhões) registram alta 

de 30,7% este ano. 

Copasa (CSMG3) – Emissão de debêntures de R$ 750 milhões em duas séries 

Na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 19 de agosto de 2021, foi aprovado a 

contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 16ª emissão pública de 

debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sob regime de 

garantia firme, em 2 (duas) séries, para distribuição pública, no montante de R$ 750,0 milhões. 

Mais uma operação de longo prazo, em reais, no curso normal dos investimentos da companhia, 

usando debêntures como “funding”, uma vez que se trata da 16ª emissão. Os recursos da 

Primeira Série serão destinados aos Projetos enquadrados como prioritários para fins de 

emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura e os da Segunda Série serão destinados 

à complementação do programa de investimentos da companhia. 

A alacancagem da Copasa é saudável. Ao final de junho de 2021 sua dívida líquida somava R$ 

2,6 bilhões equivalente a 1,3x o EBITDA dos últimos 12 meses. Seguimos com uma visão 

construtiva em relação à companhia que mantém um bom histórico de crescimento e de 

geração operacional de caixa. Temos recomendação de COMPRA para CSMG3 com Preço 

Justo de R$ 19,00/ação, que embute um potencial de alta de 33,8% ante a cotação de R$ 

14,20/ação. 

Eztec (EZTC3) – Aprovado programa de recompra de até 5,035 milhões de 
ações 

O conselho de administração da Eztec aprovou um programa de recompra de até 5,035 

milhões de ações ordinárias de emissão própria.  

Prazo – 6 meses, com início nesta segunda-feira (23) e término em 23 de fevereiro de 2022.  
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A empresa declarou que possui 100,717 milhões de ações em circulação no mercado. 

Na sexta-feira a ação EZTC3 fechou cotada a R$ 25,81 com queda de 39,0% no ano.  

A Eztec encerrou o 1S21 com lucro líquido de R$ 212,4 milhões com margem liquida de 43,9%. 

O caixa líquido no final de junho somou R$ 1,05 bilhão, uma condição bastante confortável 

para investir parte destes recursos na recompra de suas ações, com desconto em relação ao 

desempenho do passado. 

BR Properties (BRPR3) – Encerramento de programa de recompra de ações 
de 2020 e abertura de novo programa para este ano 

A BR Properties informou o encerramento do programa de recompra 2020 de ações de 

emissão da companhia, no qual totalizou 10.994.600 de ações ordinárias, adquiridas pelo preço 

médio de mercado de R$ 8,63 por ação, representando 99,95% do Programa de Recompra 

2020. Diante do encerramento, o conselho aprovou o novo plano de recompra 2021. 

Ações em tesouraria - A totalidade de ações em tesouraria, nesta data correspondente a 

17.350.586 de ações ordinárias serão canceladas, conforme aprovado, sem redução do valor 

do capital social, o qual passa a ser de R$ 4.369.144.124,79, dividido em 474.159.697 ações 

ON. 

O programa de recompra 2021 visa a aquisição de ações de emissão da própria companhia 

para manutenção em tesouraria, cancelamento, e/ou entrega aos beneficiários do plano de 

opção de compra de ações na medida dos exercícios dos seus lotes anuais e "também para 

maximizar o retorno dos acionistas. 

O Programa de Recompra 2021 ficará vigente 19 de fevereiro de 2023, e contempla a 

aquisição da quantidade máxima de 18 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia. 

Na sexta-feira a ação BRPR3 encerrou cotada a R$ 8,51 com queda de 12,1% no ano.  

Randon (RAPT4) - Receita continuou crescendo em julho 

A empresa informou que sua receita líquida em julho/21 foi de R$ 816,7 milhões, 75,9% acima 

daquela verificada no mesmo mês de 2020.  Em relação ao mês anterior, a receita de julho foi 

12,0% maior. 

No acumulado de sete meses em 2021, a receita líquida da Randon somou R$ 4,8 bilhões, valor 

88,8% acima do mesmo período no ano passado.  Esta forte alta reflete os problemas trazidos 

pela pandemia em 2020, que também afetaram em parte as vendas do 2T21. 

Estes números são indicativos muito positivos de que os resultados da Randon vão continuar 

melhorando no 3T21. 

No 2T21, sempre comparando ao 2T20, a Randon mostrou uma forte recuperação de vendas 

em todos as áreas.  No segmento Montadoras, o volume de Semirreboques para o mercado 

interno cresceu 57,2% e os exportados mais que triplicou (211,5%).  Uma boa notícia foi o 
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volume vendido de vagões (132 unidades), retomando as vendas deste produto.  No segmento 

Autopeças, foram os produtos da Fras-Le, que tiveram um crescimento de 290,9% nas 

unidades vendidas, principalmente devido à base fraca (paralisação das montadoras) no 2T20. 

 

 

Fonte: Randon 

Figura 1: Randon - Receita Líquida Mensal Consolidada 

 

 

Nossa recomendação para RAPT4 é de Compra com Preço Justo de R$ 19,50 (potencial de alta 

em 64%).  Em 2021, as ações preferenciais da Randon caíram 23,6% e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 0,8%.  A cotação de RAPT4 no último pregão (R$ 11,86) estava 26,9% abaixo 

da máxima alcançada nos últimos doze meses e 15,5% acima da mínima do período. 

CCR (CCRO3) - Números melhores em todos os negócios 

Na noite da última sexta-feira, a empresa divulgou os dados de suas operações entre 13 e 19 de 

agosto, mostrando números melhores nos três principais negócios. 

É importante destacar que normalmente fazemos comparações com o ano anterior, mas nesta 

época em 2020 os efeitos das medidas de distanciamento social ainda eram fortes, o que 

distorceria as conclusões.  Em função disso, preferimos comparar com os mesmos períodos de 

2019, quando a economia não sofria os efeitos da pandemia. 
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O tráfego comparável (sem a ViaSul e ViaCosteira) de 13 a 19 de agosto nas concessões 

rodoviárias da CCR teve um aumento de 0,2%, comparado ao mesmo período de 2019.  A 

movimentação dos veículos comerciais apresentou um aumento de 7,5% e nos de passeio 

houve uma queda de 8,7%.  Na semana anterior, o tráfego nestas bases ficou estável. 

No acumulado do ano, até o dia 19 de agosto, a movimentação nas rodovias administradas pela 

CCR (considerando todas as concessões) cresceu 9,7%, em função do aumento de 22,9% no 

tráfego dos veículos comerciais, negativamente impactado pela queda de 5,5% nos de passeio. 

A quantidade de passageiros transportados na CCR Mobilidade entre 13 e 19 de agosto, 

comparado ao mesmo período de 2019, caiu 41,8%, um número ligeiramente melhor que na 

semana anterior (-41,9%).  Na CCR Aeroportos, houve uma redução de 37,0% na 

movimentação de passageiros, percentual melhor que da semana passada (-38,6%). 

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

alta em 26%).  Em 2021, as ações da CCR caíram 5,0% e o Ibovespa apresentou uma 

desvalorização de 0,8%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 12,71) estava 13,3% abaixo da 

máxima alcançada nos últimos doze meses e 24,1% 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 

 18/8/21 Mês Ano

Saldo 3.004,0 6.646,9 73.019,9

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  
 

 


