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MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Bolsa 

Se já não faltavam problemas do nosso lado e as incertezas com respeito ao 
ritmo de crescimento da economia global, o Ibovespa agora sofre a pressão 
de venda por conta do risco envolvendo a gigante do setor imobiliário 
chinês Evergrande. Com isso, tivemos mais um dia com perdas expressivas, 
com o Ibovespa cedendo 2,33% para 108.844 pontos. O giro financeiro foi 
de R$ 38,7 bilhões (R$ 28,8 bilhões à vista), acima da média de pregões 
normais. Nos EUA, não foi diferente, os mercados pesaram, com destaque 
para as ações do setor de tecnologia e petrolíferas, com a queda forte no 
preço da commodity. Agenda econômica. Em dia de agenda esvaziada no 
Brasil, destaque nos EUA para o indicador de Construção de casas novas 
de agosto, na OCDE o panorama econômico, a presença do presidente 
Bolsonaro na ONU e a estimativa de manutenção da taxa de juros na 
China. Commodities. Hoje mais cedo o petróleo operava em alta com o 
Brent a US$ 74,88 (+0,85%). Já o comportamento do minério de ferro deve 
permanecer associado aos eventos no mercado chinês: à atuação do 
governo para conter a especulação na commodity e a redução na produção 
de aço por questões ambientais. Bolsas. Com exceção do Japão, demais 
bolsas asiáticas fecharam em campo positivo. Na China os mercados 
reabrem apenas na quarta-feira. Na Europa as bolsas operam em alta em 
movimento de recuperação frente às quedas do dia anterior. Futuros 
americanos também em alta sinalizam uma abertura positiva na B3. O 
mercado busca entender os potenciais impactos da crise imobiliária 
chinesa, enquanto riscos como o teto da dívida nos EUA e a disparada dos 
custos de energia na Europa seguem no radar. Atentar para a decisão de 
política econômica nos Estados Unidos (Fomc) e no Brasil (Copom), que 
acontecem amanhã. 
 

Câmbio 

A crise de solvência da incorporadora chinesa Evergrande, reascendeu 

temores de risco sistêmico no mercado financeiro global e de 

desaceleração mais forte da economia na China. Assim, em dia de mercado 

estressado, os investidores buscaram proteção no dólar que encerrou o dia 

com alta de 0,67% a R$ 5,3245. 

Juros  

O mercado de juros futuros teve comportamento distinto em relação a 

outros ativos financeiros, com a taxa do contrato de DI para jan/23 

encerrando o dia em 8,985% ante 9,052% no dia anterior e a do DI para 

janeiro de 2027 recuou de 10,634% para 10,54%. 
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Raízen S.A. (RAIZ4) – Companhia fecha primeiro contrato de longo prazo de 
fornecimento de biometano 

A Raízen firmou com a Yara Brasil Fertilizantes S.A. (“Yara”), um dos maiores consumidores de 

gás natural no Brasil, sua primeira venda de longo prazo para a comercialização de gás natural 

renovável (“biometano”), um contrato de 5 anos com um volume de 20 mil m³/dia.  

 O fornecimento do biometano será efetuado por meio do portfólio da Raízen, 

utilizando os resíduos do processo de produção de etanol, vinhaça e torta de filtro, nos 

parques de bioenergia do grupo. 

 Já a Yara utilizará o biometano para a produção de hidrogênio e amônia verde em seus 

parques industriais. 

Cotada a R$ 7,11/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 73,6 bilhões, a ação RAIZ4 

registra queda de 3,9% desde a abertura de capital realizada a R$ 7,40/ação. O Preço Justo de 

mercado de R$ 10,00/ação traz um potencial de alta de 40,6%. 

 

Wiz (WIZS3) – Acordo de investimento para a criação de JV com LG 
Informática 

A Wiz celebrou ontem (20/09) com a LG Informática S.A. (“LG Lugar de Gente”), acordo de 

investimentos visando à constituição de uma Joint Venture (“JV”) para o desenvolvimento e 

exploração comercial de uma plataforma digital para a distribuição de benefícios por adesão, a 

ser disponibilizada para as áreas de Recursos Humanos de empresas e seus colaboradores. 

 A JV a ser constituída terá participação societária de 50,1% da LG Lugar de Gente e 

49,9% da Wiz, e será responsável por criar e comercializar uma plataforma digital de 

benefícios por adesão, entre eles produtos de crédito, como consignado privado e 

produtos de seguro, como previdência privada, dentre outros, para colaboradores das 

empresas clientes. 

 A companhia entende que esta é mais uma operação estratégica, em linha com a visão 

de crescimento da Wiz, no contexto de ampliação e diversificação de suas Unidades de 

Negócios e de expansão da sua atuação no setor de crédito.  

Cotada a R$ 12,73/ação (valor de mercado de R$ 2,0 bilhões) a ação WIZS3 registra alta de 

70,2% este ano. Temos recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 13,50/ação. 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Brasil Agro (AGRO3) – Companhia vende parte da Fazenda Rio do Meio, na 
Bahia, por R$ 130 milhões 

A Brasil Agro vendeu uma área de 4.573 hectares (2.859 hectares úteis) da Fazenda Rio do 

Meio, localizada em Correntina (BA), pelo valor de 250 sacas de soja por hectare útil, ou R$ 

130,1 milhões. 

 O comprador já fez o pagamento inicial de R$ 5,3 milhões e o pagamento adicional de 

R$ 10,6 milhões será realizado ainda em 2021, sendo o saldo remanescente, pago em 

sete parcelas anuais. 

 Do ponto de vista contábil, o valor desta área da Fazenda é de R$ 40 milhões (valor 

que compreende a aquisição e os investimentos líquidos de depreciação) e tem uma 

Taxa Interna de Retorno (TIR) esperada em reais de 56,5%. 

 A Fazenda Rio do Meio foi adquirida em janeiro de 2020 e possuía uma área total de 

12.288 hectares. Com a venda de parte das terras, a empresa ainda detém 7.715 

hectares da propriedade rural. A área objeto desta venda estava arrendada para 

terceiros até 2027.  

 A companhia reitera que esta venda “se insere na sua estratégia de negócios, que 

objetiva, além de ganhos com produção agrícola, a realização de ganhos de capital com 

a venda das propriedades". 

Cotada a R$ 27,75/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 2,8 bilhões, a ação AGRO3 

registra alta de 11,0% este ano. O Preço Justo de R$ 40,00/ação traz um potencial de alta de 

44,1%. 

 

Siderurgia/Mineração - Produção de aço na China caiu 13,2% em agosto 

O volume de aço produzido pelas siderúrgicas chinesas em agosto/21 foi de 83,2 milhões de 

toneladas, 13,2% menos que no mesmo mês de 2020, segundo os dados publicados pelo 

Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS na sigla em inglês).  Comparado a julho, a 

produção caiu 4,1%. 

No acumulado de oito meses em 2021, a quantidade de aço produzida na China atingiu 733,0 

milhões de toneladas, ficando 5,3% acima do mesmo período em 2020. 

Esta é uma notícia negativa para as produtoras de minério de ferro no Brasil (principalmente 

Vale e CSN Mineração), porque a China é o maior cliente do produto nacional.  Esta diminuição 

na produção de aço reflete as medidas do governo chinês para combater a alta das 

commodities e a poluição. 
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Fonte: NBS 

Figura 1: Produção Chinesa de Aço 

 

 

As exportações brasileiras de minério de ferro em agosto não foram impactadas pela redução 

na produção de aço.  O volume exportado foi de 34,8 milhões de toneladas, 11,7% acima de 

agosto/2020, conforme os dados fornecidos pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e 

Assuntos Internacionais (SECINT).  A receita das exportações em agosto atingiu US$ 5,7 

bilhões, valor 139,5% maior que em igual mês no ano passado.  A forte alta dos preços 

(114,4%), foi fundamental para o crescimento das receitas destas vendas. 

 

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

(potencial de alta em 58%).  Em 2021, VALE3 subiu 1,5% e o Ibovespa teve uma desvalorização 

de 8,6%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 83,31) estava 29,5% abaixo da máxima 

alcançada nos últimos doze meses e 55,6% acima da mínima deste período. 

 

Siderurgia - Forte crescimento da produção e das vendas de aço no Brasil em 
agosto 

A produção de aço bruto em agosto no Brasil atingiu 3,1 milhões de toneladas, quantidade 

14,1% maior que no mesmo mês de 2020, segundo os dados publicados pelo Instituto Aço 

Brasil (IABr).  Comparado a julho, a produção em agosto foi 4,7% maior. 

O crescimento da produção e das vendas de aço no mercado interno em agosto são indicações 

positivas para os resultados das siderúrgicas nacionais no 3T21. 
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Em agosto, as vendas de aço no mercado interno foram de 1.962 mil toneladas, maiores em 

10,4% que no mesmo mês do ano passado.  No acumulado de oito meses em 2021, o 

crescimento foi de 34,2%, com o volume somando 16,0 milhões de t. A expansão das vendas de 

aços planos continuaram sendo o destaque, com aumento de 12,0%.  O volume de aços longos 

vendidos teve um crescimento de 5,6% em relação a agosto/2020. 

 

 

Fonte: IABr 

Figura 1: Vendas Mensais de Aço no Mercado Interno 

 

 

As exportações reverteram em agosto a tendência de baixa observada nos últimos meses, 

mostrando um volume de 865 mil toneladas, com crescimento de 2,9%.  As receitas das vendas 

ao mercado externo somaram US$ 868 milhões, 128,3% mais que em agosto/20. 

As importações continuaram muito aquecidas em agosto.  O volume importado somou 461 mil 

toneladas, com um enorme salto de 254,9% comparado a ago/20. 

Nossa recomendação é de Compra para Usiminas (Preço Justo de R$ 24,50 – potencial de alta 

em 79%), CSN (R$ 54,00 - 87%) e Gerdau (R$ 34,00 - 40%). 
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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. 


