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Bolsa 

A recuperação de ontem, após o tombo do pó- feriado, durou só um dia. O 

mercado vem dando cada vez mais peso às falas do presidente Bolsonaro e 

na sexta-feira não foi diferente, com a bolsa caindo 0,93% a 114.286 

pontos com giro financeiro de R$ 35,0 bilhões (R$ 26,6 bilhões). No mês, o 

Ibovespa acumula desvalorização de 3,78%, e no ano a perda é de 3,98%.  A 

agenda econômica de hoje vem vazia com destaque apenas para o Boletim 

Focus com as estimativas econômicas do mercado e a balança comercial 

semanal. Entre as commodities, o petróleo começa a semana em alta no 

mercado internacional com o Brent se aproximando de US$ 74/barril e 

WTI cotado acima de US$ 70, o que poderá ajudar ações da Petrobras, 

apesar do momento ruim do lado doméstico. Nesta segunda-feira, as 

bolsas da Europa operam em alta e os futuros de Nova York também 

mostram sinal positivo, em dia de agenda fraca, mas com os mercados 

aguardando dados de inflação nesta semana para continuar avaliando as 

expectativas sobre o momento de retirada dos estímulos nos EUA e 

aumento das taxas de juros. Na China, ações de empresas de tecnologia 

despencaram após um relatório em que as autoridades tentam interferir 

nas empresas com regulações. 

Câmbio 

No fechamento da semana, o mercado de câmbio mostrou cautela de 

investidores buscando proteção no dólar, com o cenário político pesando 

sobre o comportamento dos mercados, mais acentuadamente, nas duas 

últimas semanas.  O dólar passou de R$ 5,2045 para R$ 5,2468 no dia. (+ 

0,81%). 

Juros  

O mercado de juros futuros também não conseguiu sustentar a melhora da 

quinta-feira, após o stress do dia 08/09. A taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 fechou a 9,16% de 9,025% no 

fechamento da quinta-feira. Para jan/27 a taxa fechou em 10,58%, 

segurando acima de dois dígitos.  

 

 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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B3 S.A. (B3SA3) – Destaques operacionais de agosto de 2021 e Potencial 
Emissão de Títulos de Dívida Internacional 

A B3 publicou na sexta-feira (10/09) os destaques operacionais de agosto de 2021. No 

mercado de Ações, o Volume Financeiro Médio Diário alcançou R$ 34,0 bilhões, com 

crescimento de 8,4% frente agosto de 2020 (R$ 31,4 bilhões) e alta de 17,3% em comparação 

aos R$ 29,0 bilhões de julho de 2021. 

• O total de contas alcançou 3,96 milhões (+32,3% em 12 meses e +1,4% em base 

mensal) e o número de investidores (CPFs Individuais) ao final de agosto era de 3,29 

milhões (+1,5% em base mensal e alta 32,2% frente agosto/20).  

• O número de empresas listadas elevou-se de 394 em agosto de 2020 para 455 em 

agosto de 2021, sendo de 449 em julho de 2021. A tendência é de crescimento vis a vis 

os IPOs previstos. 

Em outro comunicado a B3 informou que está avaliando a realização de uma emissão de 

títulos de dívida no mercado internacional, cujos recursos serão usados para a gestão 

ordinária dos negócios da companhia. Na sexta-feira (10/09) a companhia iniciou reuniões 

com potenciais investidores, sendo que a efetiva realização da operação está sujeita às 

condições de mercado, interesse dos investidores e aprovações societárias necessárias.  

• De acordo com o comunicado, “caso a operação seja realizada, a alavancagem 

financeira da B3 poderá, temporariamente, ultrapassar o valor de 1,5x”. Sendo assim 

“o guidance de alavancagem para 2021 deverá ser revisado para 2,0 vezes Dívida 

Bruta sobre o EBITDA recorrente”. 

• Esta emissão busca diversificar as fontes de captação da companhia e está alinhada 

com sua estratégia de otimizar a gestão e o custo do endividamento.  

Cotada a R$ 13,81/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 84,6 bilhões, a ação 

B3SA3 registra queda de 30,3% este ano. Temos recomendação de COMPRA e Preço Justo de 

R$ 22,00/ação, que aponta para um potencial de alta de 59,3%. 

Eletrobras (ELET3) – Criação da ENBpar 

Foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto 10.791/2021, de 10 de setembro de 2021, 

que cria a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. – 

ENBpar.  

A nova estatal, criada em razão do processo de capitalização da Eletrobras, conforme previsto 

na Lei nº 14.182/2021, foi desenhada como um modelo de holding e terá como objeto: 

• Deter o capital social e a comercialização da usina hidrelétrica de Itaipu,  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• Ser a sócia majoritária na Eletronuclear,  

• Gerir os contratos da Reserva Global de Reversão - RGR firmados até 2016,  

• Administrar os programas de governo: Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica – Procel, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 

PROINFA, Mais Luz para Amazônia e Mais Luz para Todos.  

Vemos como positivo. A ENBpar será organizada como uma sociedade anônima, vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia (MME), sendo mais um passo para "viabilizar a desestatização da 

Eletrobras". A forma de segregação dos ativos ainda está em avaliação pelo BNDES e deverá 

ser aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Eletrobras.  

A ação ELET3 cotada a R$ 36,38/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 4,0% do Ibovespa. 

Cosan S.A. (CSAN3) – Bradesco liquidou investimento de R$ 810 milhões na 
Compass 

A Cosan informou que na sexta-feira (10/09) ocorreu a liquidação financeira do investimento 

realizado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. (“Bradesco”), via aumento de capital na 

Compass Gás e Energia S.A. (“Compass”), no valor de R$ 810 milhões por meio da emissão de 

novas ações preferenciais classe B representativas de 4,47% do capital da Compass. 

• A liquidação do investimento restante no valor total de R$ 630 milhões, que é parte da 

segunda rodada de investimentos via transação privada para aumento de capital, 

ocorrerá tão logo sejam cumpridas as formalidades necessárias.  

• Após a referida conclusão, a participação do Bradesco no capital social da Compass 

será de 4,32% passando a ser efetivo o Acordo de Acionistas firmado entre Compass, a 

Cosan e o Bradesco.  

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

que traz um potencial de alta de 37,3% em relação à cotação de R$ 21,85/ação. 

CCR (CCRO3) - Números fracos de tráfego devido ao feriado 

Na noite da última sexta-feira, a empresa divulgou seus números operacionais do período entre 

3 e 9 de setembro, com destaque para a forte diminuição do tráfego por conta do feriado da 

Independência, que em 2019 ocorreu num domingo. 

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, a tabela seguinte mostra comparações entre dados de 2021 e 2019, quando a 

economia não sofria os efeitos da pandemia. 
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O tráfego comparável (sem a ViaSul e ViaCosteira) nas concessões rodoviárias da CCR teve 

uma redução de 8,5% entre 27 de agosto e 2/setembro, em relação ao mesmo período de 2019.  

A movimentação dos veículos comerciais neste período teve uma queda de 14,5% e nos de 

passeio houve uma contração de 1,5%.  Na semana anterior, o tráfego comparável havia 

crescido 1,1%. 

No acumulado do ano, até o dia 9/setembro, a movimentação nas rodovias administradas pela 

CCR (considerando todas as concessões) aumentou 9,9%, em função do crescimento de 22,4% 

no tráfego dos veículos comerciais, negativamente impactado pela queda de 4,5% nos de 

passeio. 

A quantidade de passageiros transportados na CCR Mobilidade, entre 3 e 9 de setembro, 

comparado ao mesmo período de 2019, caiu 46,4%, um percentual bem pior que na semana 

anterior (-41,2%).  Na CCR Aeroportos, houve uma redução de 32,1% na movimentação de 

passageiros, número também pior que na semana passada (-29,2%). 

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

alta em 36%).  Em 2021, esta ação caiu 11,9% e o Ibovespa apresentou uma desvalorização de 

4,0%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 11,78) estava 19,3% abaixo da máxima alcançada nos 

últimos doze meses e 15,1% acima da mínima deste período. 

Via (VIIA3) – Aprovação de emissão de R$ 1 bilhão em debêntures simples 

O conselho de administração da Via aprovou neste domingo a emissão de R$ 1 bilhão em 

debêntures simples. Conforme ata da reunião, os recursos a serem captados se destinarão ao 

"alongamento do perfil da dívida da companhia e reforço do capital de giro. 

A emissão será dividida em até três partes: 

A primeira série terá papéis com prazo de três anos, a contar da data de emissão, prevista para 

15 de setembro, e remuneração calculada com base na taxa de juros negociada no mercado 

interbancário (CDI), acrescida de até 1,5% ao ano.  A segunda série, com vencimento em cinco 

anos, pagará CDI acrescido de até 1,7% ao ano e terceira, com prazo de sete anos, CDI mais 

1,9% ao ano. 

A oferta será feita sob esforços restritos, conforme as regras previstas na Instrução 476 da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com garantia firme de colocação. 
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A companhia encerrou o 2T21 com lucro líquido de R$ 132 milhões, acumulando R$ 312 

milhões no semestre.  No final de junho a dívida bruta somou R$ 4,46 bilhões, sendo R$ 3,29 

bilhões (73,7%) vencíveis no curto prazo. Considerando o caixa disponível e as contas a receber 

de cartões de crédito, a empresa mostra uma posição de caixa positivo.  

 A ação VIIA3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 9,02 com queda de 44,2% no ano. A euforia 

em torno de setor de consumo e varejo deu uma esfriada nos últimos meses e os papéis 

sofreram bastante. 
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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 20/2021. 

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. 


