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Bolsa 

O desânimo dos investidores e a corrida para proteção no dia 08, passou 

por um alívio ontem com a mudança de comportamento do presidente 

Bolsonaro em relação aos acontecimentos de pronunciamentos do dia 07.  

Com a grande maioria dos papeis amassados em poucos pregões, 

investidores aproveitaram este fato para retornarem `às compras, em 

movimentos especulativos que seguem acontecido com maior frequência. 

Ao final, o índice da B3 mostrava ganho de 1,72%, aos 115.3606 pontos 

com giro financeiro de R$ 39,0 bilhões. A agenda desta sexta-feira vem 

carregada de indicadores com destaque para o IPC-Fipe semanal e as 

vendas no varejo em julho.  Nos EUA, muitos indicadores para hoje, mas o 

destaque fica para a pesquisa econômica da Bloomberg para o país. Na 

China, foram divulgados dados de oferta monetária e financiamentos, 

números robustos como de costume.  As principais commodities mostram 

recuperação nesta sexta-feira, com cotações firmes no tipo Brent 

enquanto o minério de ferro, mostra recuo nos dados mais recentes. As 

bolsas americanas fecharam a quinta-feira em baixa, com as incertezas 

sobre o ritmo de crescimento da economia e o avanço da variante delta 

rondando o país. Com isso, o Dow Jones e o S&P 500 recuaram pela quarta 

sessão consecutiva. Hoje, os mercados mostram alta no andamento na 

Europa, no fechamento da Ásia e nos futuros de Nova York. Desta vez, o 

“argumento” é que as preocupações sobre a redução do estímulo e a 

repressão regulatória na China diminuíram. Ou seja, o que derruba as 

bolsas em um dia, faz subir no dia seguinte. 

Câmbio 

Após o salto do dia anterior, o dólar encerrou a quinta-feira devolvendo 

parte da valorização passando de R$ 5,3205 para R$ 5,2045 (- 2,18%). 

Juros  

Os juros futuros também tiveram dia de alívio ontem, após a derrocada do 

dia anterior. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 

jan/22, o mais negociado no dia, encerrou em 7,40%, de 6,983% ontem no 

ajuste da quarta-feira e para jan/27 a taxa caiu de 10,54% para 10,43%, 

ainda nos dois dígitos. 
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Eletrobras (ELET3) – Eletronorte assinou contrato para venda de 49% da NBTE 
para a Leovac Participações por R$ 700 milhões 

Ontem (09/09) foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Ações (“CCVA”) da Norte Brasil 

Transmissora de Energia S.A. (“NBTE”), pela controlada Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

(“Eletronorte”) e a Leovac Participações S.A., detida pela Ontario Teachers' Pension Plan Board 

(“OTPP”). 

• Através do CCVA a Eletronorte comprometeu-se a alienar a totalidade de sua 

participação de 49% na NBTE pelo valor de R$ 700 milhões, referenciado a 31 de 

dezembro de 2020.  

• A operação será concluída após a obtenção das devidas aprovações da Aneel, Cade e 

dos credores, a partir das quais se dará a realização do pagamento e a transferência 

das ações da NBTE.  

A Eletrobras destaca que a operação objetiva a racionalização das suas participações 

societárias e está em linha com o Plano Diretor de Negócios e Gestão (“PDNG 2021-2025”). A 

ação ELET3 cotada a R$ 36,37/ação registra alta de 6,7% este ano sendo negociada a 0,8x o seu 

valor patrimonial. O desempenho em 2021 se compara a queda de 3,1% do Ibovespa. 

EDP - Energias do Brasil S.A. (ENBR3) – Aquisição adicional de ações pela 3G 
Radar 

A 3G Radar Gestora de Recursos Ltda. – gestora das carteiras de 3G Radar Master Fundo de 

Investimento de Ações e Maliko Investments LLC - Banco de Investimentos Credit Suisse 

(Brasil) S/A, aumentou sua posição em ações para 30.424.100 ações ordinárias de emissão da 

EDP Brasil. 

Em termos de participação no capital, o aumento foi de 4,90% para 5,01% do total de ações 

ordinárias da companhia e de acordo com a 3G Radar essa posição atual “não objetiva alterar a 

composição do controle ou a estrutura administrativa da EDP - Energias do Brasil”. 

Cotadas a R$ 18,09/ação (valor de mercado de R$ 11,0 bilhões) a ação ENBR3 registra queda 

de 3,0% este ano. O preço Justo de R$ 23,00/ação traz um potencial de alta de 27,1%. 

Boa Vista Serviços S.A. (BOAS3) – Monica Simão substitui Isolírio Schoneborn 
como CFO e DRI 

A Boa Vista Serviços recebeu ontem (09/09) o pedido de renúncia do Sr. Isolírio Schoneborn do 

cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. 

• Em reunião do conselho de administração realizada na mesma data, a Sra. Monica 

Freitas Guimarães Simão foi eleita para o cargo de Diretora Financeira e de Relações 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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com Investidores da Companhia, cujo mandato se encerrará na mesma data do 

mandato dos demais diretores, em 15 de julho de 2023. 

• A Sra. Monica possui Bacharel em Economia e Negócios Internacionais assim como 

MBA em Finanças pela Louisiana State University, MBA em Controladoria pela 

USP/Fipecafi (2002), conta com especialização em Negociação na The Wharton School 

(2015) e Mestrado em Gestão com Certificado em Business Analytics no MIT (2019). 

Cotadas a R$ 12,22/ação (valor de mercado de R$ 6,5 bilhões) a ação BOAS3 registra queda de 

3,3% este ano. O preço Justo de R$ 16,00/ação traz um potencial de alta de 30,9%. 

Vale (VALE3) - Reunião com analistas enfatiza agenda ESG e crescimento 
mais lento na produção 

A empresa realizou ontem reunião com analistas e investidores, focando na apresentação de 

uma forte agenda ESG, que inclui novos produtos para redução das emissões de poluentes na 

siderurgia.  Além disso, a Vale mostrou que sua produção no Sistema Norte deve crescer de 

forma mais lenta. 

Acreditamos que as informações prestadas pela Vale na reunião foram positivas, com exceção 

do ritmo mais lento de produção. 

Os principais pontos discutidos na reunião foram: 

• Os novos produtos destinados a reduzir as emissões de carbono vão somar 60 milhões de 

toneladas, diminuir em 80% o CO2, 99% o SOx e 75% de NOx, gerando US$ 500 milhões de 

EBITDA; 

• A capacidade de produção do minério de ferro está hoje em 335 milhões de toneladas ao 

ano (mtpa), devendo subir para 343 mtpa ao final deste ano, 370 mtpa em 2022, chegando a 

400 mtpa no médio prazo e entre 400-450 mtpa no longo prazo; 

• A Vale fez uma “abertura” do fluxo de caixa partindo das estimativas médias de EBITDA 

feitas por analista sell-side (faixa entre US$ 37 e 43 bilhões).  Nesta avaliação, os dividendos e 

buy-backs ficariam em US$ 17 bilhões, o que seria excelente, dado que este número é 

equivalente a 18,8% do valor de mercado da empresa ontem; 

• Os principais pontos na agenda ESG da Vale são os seguintes: 

Ambiental: 

- Vão investir US$ 4-6 bilhões para reduzir emissões; 

- Desenvolvendo projetos eólico e solar para produzir energia sem emissões; 

- Novos processos e produtos em minério de ferro; 

Social: 
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- Engajamento e diálogo com as comunidades; 

- Liderança nas ações para combate à pandemia; 

- Processo de due diligence em Direitos Humanos; 

Governança: 

- Ajuste no Estatuto; 

- Eleição individual dos membros do Conselho de Administração; 

- Remuneração atrelada a metas ESG; 

- Rating com Grau de investimentos na Fitch e Moody’s. 

• Como no ano passado, a Vale enfatizou as ações de redução no risco (de-risking), 

redesenho do negócio (reshaping) e melhoria nos índices (re-rating).  Os principais pontos destes 

objetivos são: 

- De-risking: Brumadinho, segurança de barragens, práticas ESG robustas e retomada da 

produção; 

- Reshaping: Foco no core business e controle dos redutores de caixa; 

- Re-rating: Ser a melhor operadora e mais confiável, organização orientada para os talentos, 

líder em mineração de baixo carbono e referência em criação e compartilhamento de valor. 

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

(potencial de alta em 39%).  Em 2021, VALE3 subiu 15,4% e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 3,1%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 95,04) estava 19,8% 

abaixo da máxima alcançada nos últimos doze meses e 80,3% acima da mínima deste período. 

CSN (CSNA3) - Aquisição das operações de cimento da LafargeHolcim 

A empresa informou hoje, que adquiriu as operações da LafargeHolcim no Brasil por US$ 1,025 

bilhão, sujeito a ajustes, através de sua controlada CSN Cimentos. 

Esta aquisição adiciona uma capacidade de 10,3 milhões de toneladas de cimento ao ano, por 

meio de unidades localizadas nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, além de reservas 

de calcário de alta qualidade e unidades de concreto.  Com esta compra, a CSN Cimentos terá 

uma capacidade para produzir 16,3 milhões de toneladas. 

Esta é uma notícia positiva para todo o grupo, adicionando mais capacidade na CSN Cimentos, 

cuja abertura de capital está programada para breve. 

Vale lembrar que em julho último a empresa celebrou Contrato de Compra e Venda para a 

aquisição da Elizabeth Cimentos S/A e da Elizabeth Mineração Ltda.  As adquiridas atuam na 

região Nordeste, especialmente na Paraíba e Pernambuco, tendo uma capacidade para 
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produzir 1,3 milhão de toneladas ao ano de cimento e dispõem de reservas de calcário.  O valor 

do negócio era de R$ 1,08 bilhão, incluindo pagamento em dinheiro, aporte de capital e 

assunção de dívidas. 

Nossa recomendação para as ações da CSN é de Compra com Preço Justo de R$ 54,00 

(potencial de alta em 58%).  Em 2021, CSNA3 subiu 11,9% e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 3,1%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 34,20) estava 34,8% 

abaixo da máxima alcançada em doze meses e 133,9% acima da mínima deste período. 
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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 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. 


