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Bolsa 

O Ibovespa teve uma semana bastante negativa, encerrando com baixa de 
3,10%. A sexta-feira fechou com leve alta de 0,22% a 116,9 mil pontos, com 
todos os assuntos da semana já digeridos pelo mercado O giro financeiro 
foi de R$ 46,2 bilhões (R$ 37,0 bilhões à vista), acima da média de pregões 
anteriores. O resultado ruim do payroll nos EUA para agosto, não chegou a 
afetar as bolsas de NY e o discurso sobre estímulos, permanece o mesmo. 
Esta semana será encurtada pelo feriado 07 de setembro na terça-feira e 
na segunda-feira nos EUA, o Dia do Trabalho, reduzindo a liquidez. A 
expectativa fica em torno das manifestações populares no Brasil amanhã, 
após uma semana de derrotas do governo nas votações de projetos em 
Brasília e ameaças diante de um clima ruim na política e no institucional 
Com o feriado nos EUA, a agenda econômica de hoje traz dados apenas do 
Brasil, (balança comercial semanal, produção e vendas de veículos em 
agosto. Na Europa saiu o dado de confiança do investidor abaixo da leitura 
anterior. Nesta semana, o presidente Joe Biden deverá fazer sua escolha 
sobre a renomeação do presidente do Fed, Jerome Powell para um 
segundo mandato. As bolsas internacionais mostram alta na Europa e os 
futuros de NY também subiram mesmo com o feriado de hoje no país. O 
dado fraco do payroll na sexta-feira levou investidores a avaliar um atraso 
na redução do estímulo do Fed. As bolsas da Ásia também subiram com 
destaque para a Nikkei (Japão). O petróleo voltou a cair depois que a 
Arábia Saudita reduziu preços do petróleo para compradores asiáticos. O 
WTI opera na casa de US$ 69 e o Brent em U$S 72,6 / barril. O minério de 
ferro também mostra recuo neste começo de semana. 

 

Câmbio 

A moeda americana encerrou a sexta-feira cotada a R$ 5,1926 com alta de 

0,16% ante R$ 5,1842 na quinta-feira. Na semana, a variação foi negativa 

em 0,23% (R$ 5,2046). 

Juros  

Os juros futuros estressaram um pouco mais na ponta mais longa com o O 

DI para jan/27 terminando om taxa de 10,30%, de 10,204% na quinta-feira. 

O contrato para jan/23 caiu de 8,676% para 8,665%.  

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Porto Seguro (PSSA3) – Aumento de capital com bonificação de 100% em 
ações 

O conselho de administração da Porto Seguro aprovou a submissão, à deliberação da 

Assembleia Geral, de proposta de aumento de capital da companhia, no valor de R$ 4,0 bilhões, 

mediante a capitalização de reservas de lucros, com a bonificação de 100% em ações aos 

acionistas.  

• A proposta é a de que, no referido aumento de capital, sejam bonificadas 323.293.030 

novas ações ordinárias, a serem distribuídas aos acionistas, na proporção de 1 (uma) 

nova ação para cada 1 (uma) ação de que forem titulares na data da Assembleia Geral, 

a ser oportunamente convocada. 

• O objetivo da bonificação é a adequação da estrutura de capital da companhia e a 

contribuição para uma maior liquidez das ações no mercado. Nos últimos 21 dias 

terminados em 03/09, o volume médio diário negociado foi de R$ 99,7 milhões. 

• O comunicado destaca que “com a aprovação deste aumento de capital com 

bonificação em ações, a administração da companhia deixa de considerar a convocação 

de assembleia geral para deliberar sobre o possível desdobramento das ações”. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para a ação PSSA3 e Preço Justo de R$ 65,00/ação 

que traz um potencial de alta de 19,3% ante a cotação de R$ 54,48/ação. 

Cosan S.A. (CSAN3) – Compass recebe segunda rodada investimento de R$ 
1,44 bilhão 

Aconteceu em 4 de setembro de 2021 uma segunda rodada de investimento por meio de 

transação privada na Compass Gás e Energia S.A. (“Compass”), subsidiária da companhia, 

através de aumento de capital realizado pelo Bradesco Vida e Previdência S.A., BC Gestão de 

Recursos Ltda., Prisma Capital Ltda. e Núcleo Capital Ltda. (em conjunto “Investidores”). 

• O acordo de investimento que prevê a subscrição pelos investidores, de R$ 1,44 bilhão 

e a emissão de novas ações preferenciais classe B, representativas de 7,68% do capital 

da Compass. 

• A operação teve como base um Valor de Mercado da Compass de R$ 17,31 bilhões, 

anterior à conclusão da transação (“Equity Value pre-money”), e após a efetivação da 

capitalização da primeira rodada de investimento de R$ 810 milhões, concluída em 

27.08.2021. 

• Em conjunto, estas duas rodadas de investimentos, resultam num aumento de capital 

de R$ 2,25 bilhões, passando a Cosan a deter 88,00% do capital social total da 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Compass, contribuindo para o reforço da capacidade de investimento da companhia, 

que continua avaliando alternativas para otimização de sua estrutura de capital. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para a ação CSAN3 e Preço Justo de R$ 30,00/ação 

que traz um potencial de alta de 35,6% em relação à cotação de R$ 22,13/ação. 

Méliuz (CASH3) - Desdobramento de ações de 1 para 6 

A companhia informou que foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) o 

desdobramento da totalidade de suas ações na proporção de uma ação ordinária para seis 

ações, sem modificação do valor do capital social. 

As ações da companhia serão negociadas ex-desdobramento a partir de 9 de setembro de 2021 

e as ações resultantes deste desdobramento serão creditadas aos acionistas até o dia 13 de 

setembro de 2021. 

 ação CASH3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 35,40 com alta de 136,1% no ano. A ação 

iniciou as negociações na B3 a R$ 10,00 no dia 04 de novembro de 2020.  

Eternit (ETER3) - Controlada SAMA retoma atividades  

A Eternit (em recuperação judicial) comunicou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

suspendeu a Liminar e a Sentença de Ação Civil Pública que impediam a continuidade das 

atividades da controlada SAMA com sede em Goiás.  

Desta forma, a Sama S.A Minerações Associadas retomou suas atividades no dia 04/09, 

amparada na Lei do Estado de Goiás n. 20.514/19, regulamentada pelo Decreto 9.518. 

Na sexta-feira, a ação ETER3 encerrou cotada a R$ 18,01 com alta de 52,4% no ano. 

Alimentos – Brasil suspende exportação de carne à China por casos de vaca 
louca 

O Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente neste sábado (04/09) as 

exportações de carne bovina para a China, atendendo o protocolo sanitário entre os dois 

países. Foram detectados dois casos “atípicos” da doença conhecida como o “mal da vaca 

louca”, um em Nova Canaã do Norte (MT) e o outro em Belo Horizonte (MG). 

• De acordo com a nota do ministério, “os dois casos de EEB (Encefalopatia 

Espongiforme Bovina) atípica foram detectados durante a inspeção ante-mortem. 

Trata-se de vacas de descarte que apresentavam idade avançada e estavam em 

decúbito nos currais”. A EEB atípica ocorre de forma espontânea e esporádica e não 

está relacionada à ingestão de alimentos contaminados. O Brasil nunca teve um 

caso de doença “clássica” da vaca louca. 
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• Não há risco para os humanos e o Brasil continua a ser considerado com “risco 

insignificante para a doença, não justificando qualquer impacto no comércio de 

animais e seus produtos e subprodutos”. 

• A medida vai durar até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das 

informações já repassadas sobre os casos. Em 2019, quando o país registrou o caso 

atípico anterior a esse, as vendas à China ficaram suspensas por 13 dias. O Brasil 

nunca teve um caso de doença “clássica” da vaca louca. 

O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina e a China nosso maior mercado. A 

suspensão temporária de exportação de carne para a China coloca na berlinda produtores 

brasileiros, dentre eles a JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) que seguem 

protocolos sanitários bilaterais e adequados e cujo impacto, “se houver”, será limitado. 

Lembrando ainda que essas companhias podem utilizar suas estruturas de produção e 

exportação localizadas em outros países, sem sofrer qualquer interrupção no fornecimento.  

CCR (CCRO3) - Avanço na movimentação nos aeroportos 

Após o último pregão, a empresa divulgou os dados de suas operações entre 27 de agosto e 2 

de setembro, que comparados à semana anterior, mostraram números piores em tráfego e 

mobilidade urbana, mas uma expressiva melhoria na movimentação dos aeroportos. 

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 os dados operacionais da 

CCR com os mesmos períodos de 2019 (tabela seguinte), quando a economia não sofria os 

efeitos da pandemia. 

 

Entre 27 de agosto e 2/setembro, em relação ao mesmo período de 2019, o tráfego comparável 

(sem a ViaSul e ViaCosteira) nas concessões rodoviárias da CCR apresentou um aumento de 

1,1%.  Neste período, a movimentação dos veículos comerciais teve um aumento de 8,1% e nos 

de passeio houve uma diminuição de 8,0%.  Na semana anterior, o tráfego comparável tinha 

crescido 4,4%. 
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No acumulado do ano, até o dia 2/setembro, a movimentação nas rodovias administradas pela 

CCR (considerando todas as concessões) aumentou 10,1%, em função do crescimento de 

23,2% no tráfego dos veículos comerciais, negativamente impactado pela queda de 4,9% nos 

de passeio. 

A quantidade de passageiros transportados na CCR Mobilidade entre 27/agosto e 2/setembro, 

comparado ao mesmo período de 2019, caiu 41,2%, um número um pouco pior que na semana 

anterior (-40,2%).  Na CCR Aeroportos, houve uma redução de 29,2% na movimentação de 

passageiros, percentual muito melhor que da semana passada (-34,1%). 

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

alta em 34%).  Em 2021, esta ação caiu 10,9% e o Ibovespa apresentou uma desvalorização de 

1,8%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 11,92) estava 18,6% abaixo da máxima alcançada nos 

últimos doze meses e 16,4% acima da mínima deste período. 

 

 



 

Página | 6  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
06 de setembro de 2021 

 

 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@planner.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@planner.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@planner.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

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 Resolução 
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. 


