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Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 30/8/21 Ano

Saldo Mercado Secundário (860,5) 74.766,7

Ofertas Públicas e Follow on 28.433,8
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Bolsa 

O Ibovespa encerrou o último pregão de agosto com queda de 0,80%, aos 

118.781 pontos com giro financeiro de R$ 42,7 bilhões (R$ 36,1 bilhões à 

vista) com aumento expressivo em relação aos pregões anteriores. No mês 

a desvalorização foi de 2,48% em agosto. No ano, o Ibovespa mostra perda 

de 0,20%. A agenda econômica de hoje traz o PMI de agosto na zona do 

euro e a taxa de desemprego de julho. No Brasil, sai o IPC-S e o PIB do 2º 

trimestre com projeção de alta de 0,2% no comparativo trimestral e um 

acumulado de 1,8% em 4 trimestres e a balança comercia mensal, dados 

que podem influenciar o Ibovespa hoje.  Destaque para o envio do 

Orçamento para 2022 que já provoca discussões em Brasília e a realidade 

de uma crise hídrica que vai impactar dados de inflação à frente.  Nos EUA, 

saem indicadores diversos sem representatividade, ficando mesmo a 

expectativa na divulgação do payroll na sexta-feira. As bolsas 

internacionais iniciaram setembro do lado positivo na Europa e na Ásia e 

os futuros de Nova York também sinalizam bom desempenho para esta 

quarta-feira. Ontem, fechamento de agosto, predominou a cautela nos 

mercados com o S&P 500 e o Nasdaq em queda, mas ainda com ganhos 

relevantes em agosto, após recordes nas últimas sessões. Indicadores 

divulgados nos EUA e a nova variante do coronavirus (Delta) vem pesando 

sobre os mercados.  As principais commodities mostram comportamento 

oposto, com o petróleo em alta e a minério de ferro em queda, neste 

primeiro dia de setembro. Após uma trajetória de alta no mês de julho, a 

volatilidade tomou conta destes mercados em agosto, o que pode repetir 

em setembro, com mais incertezas no mercado global.   

Câmbio 

A moeda americana recuou pelo terceiro dia consecutivo (0,64%), 

encerrando ontem cotado a R$ 5,1512 de R$ 5,1848 na segunda-feira. O 

Banco Central tem atuado com leilões de swap e tem mais um lote 

preparado para esta quarta-feira. 

Juros  

Ontem, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 

passou de 6,759% para 6,74% e o DI para jan/27 encerrou com taxa de 

9,95%, de 9,723% na segunda-feira.  

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Eletrobras (ELET3) – Companhia vai pagar R$ 23,2 bilhões à União após 
capitalização 

A Eletrobras divulgou que vai pagar R$ 23,2 bilhões à União pelas outorgas de 22 usinas 

hidrelétricas que terão contratos renovados, em consequência do processo de capitalização da 

companhia, depois de o governo ter aprovado resolução que define o valor do benefício 

econômico dos novos contratos de concessão da estatal. 

• Ontem (31/08) a companhia recebeu ofício do Ministério das Minas e Energia (MME) 

informando que o “Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou a 

Resolução nº 15 de 31 de agosto de 2021, que determina o valor do benefício 

econômico dos novos contratos de concessão da Eletrobras, condição definida na Lei 

nº 14.182/2021 para a capitalização da empresa”. 

• O valor definido pelo CNPE foi de R$ 62,5 bilhões de valor adicionado pelos novos 

contratos de concessão de geração de energia elétrica para 22 usinas hidrelétricas da 

Eletrobras atingidas pela Lei nº 14.182.  

• Nesse contexto, “parte do valor adicionado, equivalente a R$ 23,2 bilhões, será pago à 

União, pela Eletrobras capitalizada ou suas controladas, pelas outorgas das usinas 

hidrelétricas, que sairão do atual regime de cotas, que só remunera operação e 

manutenção, para o de produção independente de energia”. 

A Eletrobras informou também que foi aprovada a incorporação da FOTE (Fronteira Oeste 

Transmissora de Energia S.A.) pela CGT Eletrosul, após realização das assembleias gerais 

extraordinárias das duas companhias. Esta operação visa à racionalização das participações 

societárias da Eletrobras, nos termos do Plano Diretor de Negócios e Gestão (“PDNG 2021-

2025”). 

A ação ELET3 cotada a R$ 37,63/ação registra alta de 10,4% este ano sendo negociada a 0,8x o 

seu valor patrimonial. O desempenho em 2021 se compara a queda de 0,2% do Ibovespa. 

SLC Agrícola (SLCE3) – Avaliação do portfólio de terras 2021 

As terras de propriedade da SLC Agrícola foram avaliadas em R$ 6,94 bilhões pela Deloitte 

Touche Tohmatsu, 75,2% acima da avaliação de R$ 3,96 bilhões realizada em 2020, validando a 

tese de investimento em terras no Brasil.  

• O valor atual do hectare médio agricultável de propriedade da companhia 

corresponde à R$ 35.693. As avaliações consideram apenas a terra nua, não 

contemplando, portanto, prédios, instalações, benfeitorias e maquinário. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• O valor líquido dos ativos (Net Asset Value), atualizado pela nova avaliação do 

portfólio de terras da companhia é de R$ 8,496 bilhões equivalente a R$ 44,00/ação – 

que se compara à cotação de R$ 40,74/ação de ontem (31/08). 

A empresa vem buscando o crescimento dos resultados com aumento de produtividade 

agrícola, incremento de geração de caixa, maior eficiência operacional e ganhos de escala. 

Temos recomendação de COMPRA para SLCE3 e Preço Justo de R$ 57,00/ação. 

Ambipar (AMBP3) – Aquisição de 70% da Transportadora de Resíduos 
Suprema 

A Ambipar anunciou ontem, a aquisição de 70% da empresa Suprema, através de sua 

controlada Environmental ESG. A Suprema atua há 26 anos no gerenciamento, movimentação 

e tratamento de resíduos, coprocessamento, valorização de recicláveis, carregamento e 

transporte de rocha com foco principal no setor de mineração. 

Conforme o fato relevante, a Suprema tem abrangência nacional, com operações em São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul. Com isso, o Grupo 

Ambipar poderá  diversificar a carteira de clientes e setores de atuação utilizando a Suprema 

como plataforma para oferta de soluções completas em gerenciamento total de resíduos 

industriais com foco na valorização, em linha com o seu plano estratégico de crescimento, com 

captura de sinergias e potencial maximização das margens e retorno. Com a aquisição, a 

Suprema passa a se chamar Ambipar Environmental Suprema Industrial. 

A Ambipar realizou seu IPO e iniciou negociações na B3 no dia 10/07/2020 a R$ 24,75 não 

ajustada e R$ 24,67 (ajustada). Ontem a ação fechou a R$ 66,50, uma valorização de 169,6%. 

Desde a abertura de seu capital a Ambipar vem num ritmo forte de aquisições que deverão 

impulsionar os resultados futuros.   

Banrisul S.A. (BRSR6) – JCP de R$ 0,2570/ação PNB. Ex em 06/09 

Em reunião da Diretoria ocorrida em 31 de agosto de 2021 foi deliberado o pagamento de 

juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao 3T21, no valor total de R$ 105,1 milhões, 

sendo de R$0,25701429 por ação PNB. 

• Serão beneficiados os acionistas na data de 03 de setembro de 2021 (data da 

declaração), passando as ações a serem negociadas "ex-direito" a partir de 06 de 

setembro de 2021. 

• O pagamento ocorrerá em 28 de setembro de 2021. Com base na cotação de R$ 

12,48/ação o retorno líquido é de 1,75%. 

Temos recomendação de COMPRA para a ação BRSR6 e Preço Justo de R$ 18,00/ação, 

equivalente a um potencial de alta de 44,2%. 
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Unidas (LCAM3) - Aquisição da Getrak 

Na manhã de ontem, a empresa informou que adquiriu a Nexcorp Serviços e Telecomunicações 

S/A (Getrak), para reforçar sua área de telemetria veicular. 

A Getrak é uma empresa de tecnologia há mais de 17 anos no mercado, com mais de 780 mil 

assinaturas e 830 clientes.  Neste segmento, a Unidas já tinha a iTER, especializada em 

rastreamento e telemetria veicular, que foi adquirida no ano passado. 

A Unidas não informou o valor a ser pago pela Getrak, mas não deve ser alto.  Esperamos que 

estas aquisições de empresas de tecnologia possam ser positivas para a Unidas, agregando 

valor aos seus serviços. 

Este ano, as ações da Unidas caíram 14,3% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 0,2%.  

LCAM3 estava cotada ontem a R$ 24,92/ação, valor 18,2% abaixo da máxima alcançada em 

doze meses e 25,1% acima da mínima deste período. 

Vibra (BRDT3) - Acordo para a produção de biometano 

Antes do início do pregão de ontem, a empresa comunicou a celebração de uma Acordo de 

Cooperação com o ZEG Biogás e Energia S/A, para o desenvolvimento do mercado de 

biometano. 

As duas empresas querem viabilizar uma solução ambientalmente adequada para a 

transformação da vinhaça (resíduo da destilação da cana-de-açúcar) para a produção de 

biometano, que pode substituir diversos combustíveis fósseis como o gás natural, óleo 

combustível, diesel e GLP. 

Este acordo deve ser complementar à associação da Vibra (nova marca da Petrobras 

Distribuidora) com a Copersucar, para a criação da Empresa Comercializadora de Etanol (ECE), 

o que é positivo. 

Nossa recomendação para as ações da Vibra é de Compra com Preço Justo de R$ 35,50 

(potencial de alta em 31%).  Este ano, BRDT3 teve uma alta de 31,7%, mas o Ibovespa caiu 

0,2%.  Esta ação estava cotada no último pregão (R$ 27,19), 9,2% abaixo da máxima alcançada 

em doze meses e 60,1% acima da mínima deste período. 

Ferbasa (FESA4) - Distribuição de proventos 

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

distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no total de R$ 31,3 milhões, sendo de R$ 

0,34547345412 por ação ordinária e de R$ 0,38002079953 para cada preferencial (valores 

antes do Imposto de Renda). 

O pagamento deste JCP será realizado no dia 22/setembro/2021, com base nas posições 

acionárias de 8/9.  As ações da empresa já serão negociadas “ex-JCP” a partir do dia 

9/setembro. 
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Este provento permitirá um retorno de 0,7% (bruto) para os acionistas de FESA4, considerando 

a cotação desta ação ao final do último pregão.  É importante destacar que a empresa paga 

proventos trimestralmente. 

Nos últimos doze meses, as ações preferenciais da Ferbasa subiram 193,5%, mas o Ibovespa 

teve uma desvalorização no período de 0,2%.  A cotação de FESA4 no último pregão (R$ 55,79) 

estava 2,5% abaixo da máxima alcançada neste ano e 244,3% acima da mínima. 
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Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 0/1/00 Ano

Saldo Mercado Secundário 805,6 74.766,7

Ofertas Públicas e Follow on 28.433,8
Saldo 46.332,9
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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 
20/21.:  

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. 


