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Bolsa 

O Ibovespa segue refletindo a desconfiança dos investidores na condução 
das contas do governo. A aprovação da PEC dos Precatórios ontem em 
primeiro turno na Câmara dos Deputados não trouxe alívio ao mercado, 
que enxerga um caminho ainda difícil para passar pelo Senado. Enquanto 
este nó não for destravado a bolsa deverá seguir pressionada, com o risco 
fiscal presente, e os próximos passos da PEC serão fundamentais para os 
mercados. Dessa forma, o Ibovespa segue pressionado e a quinta-feira 
marcou mais uma queda, 2,09% a 103.412 pontos. O giro financeiro foi de 
R$ 36,0 bilhões (R$ 26,3 bilhões à vista). A agenda econômica desta sexta-
feira traz vendas a varejo de setembro na Europa e o payroll (variação na 
folha de pagamentos) nos Estados Unidos e a taxa de desemprego em 
outubro. A qualidade destes dados pode influenciar os mercados hoje junto 
com outros eventos no exterior e o andamento da pauta política 
doméstica.  As bolsas internacionais mostram predomínio de alta, mas com 
variação moderada neste fechamento de semana, mesmo comportamento 
sinalizado pelos índices futuros de Nova York.  As commodities mostram 
novamente, alta do petróleo e queda do minério de ferro, uma repetição da 
curva de sessões anteriores, após a cotações do Brent terem recuado nos 
últimos dias de faixa de US$ 86 para US$ 80 por barril. Os dados de 
estoques nos EUA e as decisões da Opep+ para a produção, têm 
influenciado esta variação. Na reunião da Opep+ de ontem, a Arábia 
Saudita e seus aliados rejeitaram o pedido do presidente dos EUA Joe 
Biden para impulsionar a produção, o que pode levar os EUA a utilizarem 
sua reserva estratégica. Com isso, os preços não devem recuar. A 
expectativa de um aumento da produção fica mais para frente. 
 
 

Câmbio 

A moeda americana voltou a subir, em dia de muitas articulações políticas 

em Brasília para levar em frente a PEC dos Precatórios, que não tem 

garantia de aprovação final no Senado.  Com isso, investidores aumentam a 

cautela em relação a posicionamento nos ativos de risco.  

Juros  

O ambiente segue piorando e os ativos vão refletindo esta pressão. Ontem 

a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 fechou em 

12,095%, de 12,106% na quarta-feira e para jan/27 a taxa encerrou em 

12,19%, de 12,043%. As preocupações com o futuro da PEC dos 

Precatórios, aprovada ontem em primeiro turno na Câmara, não deram 

alivio ao mercado. 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Bradesco (BBDC4) – Lucro líquido recorrente de R$ 6,8 bilhões no 3T21 

O Bradesco registrou no 3T21 um lucro líquido recorrente de R$ 6,8 bilhões (ROAE de 18,6%) 

com alta de 7,1% em relação aos R$ 6,3 bilhões do 2T21 (ROAE de 17,6%), explicado pelo forte 

crescimento do resultado de seguros, crescimento da margem financeira com clientes, pela 

redução do custo do crédito, o bom incremento das receitas de serviços e aumento das 

despesas operacionais em linha com a inflação. No 9M21 o lucro líquido recorrente somou R$ 

19,6 bilhões (ROAE de 18,3%), com alta de 55% em relação a igual período do ano anterior. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para BBDC4 e Preço Justo de R$ 30,00/ação. 

 

 Destaques  

Margem Financeira contribuiu para a formação do resultado. A margem financeira alcançou R$ 

15,7 bilhões no 3T21, uma leve redução de 0,2% em relação ao trimestre anterior, refletindo o 

bom desempenho da margem com clientes que cresceu 4,3% em base trimestral, devido à 

melhora no mix de produtos, com destaque para a contribuição das carteiras de pessoas físicas 

(cartão de crédito, crédito pessoal e consignado) e do aumento no volume de operações. Além 

disto, a melhora do mix da carteira e dos spreads da originação, principalmente nas operações 

massificadas, contribuíram para o crescimento de 0,1 p.p. no spread médio trimestral, que 

atingiu 9,0%. 

Margem Financeira com Mercado. A redução da margem financeira com mercado deveu-se ao 

impacto do aumento do CDI nas posições de ALM, parcialmente compensada pelo maior 

resultado de capital de giro próprio e pela maior quantidade de dias úteis/corridos no 3T21.   

A carteira de crédito expandida cresceu 16,4% em 12 meses e 6,5% no trimestre para R$ 773,3 

bilhões. Destaque para o crescimento em praticamente todos os produtos (PF e PJ), com 

destaque para as operações de cartão de crédito, financiamento imobiliário, crédito rural, 

conta garantida e CDC, que cresceram acima de dois dígitos. A originação média diária com 

pessoas físicas evoluiu 16% em 12 meses, principalmente em função do ótimo desempenho do 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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financiamento imobiliário, reflexo das constantes inovações na jornada de contratação de 

crédito, principalmente por meio dos canais digitais. 

Do total de créditos liberados no 3T21, cerca de R$ 30 bilhões foram disponibilizados por meio 

dos Canais Digitais, onde o cliente tem autonomia e segurança para se auto servir. Destaque 

para os créditos liberados para pessoas físicas, que obtiveram forte crescimento e atingiram R$ 

15 bilhões (+58% em 12 meses), dos quais cerca de 80% foram originados por meio do canal 

mobile (+45% em 12 meses). 

A PDD Expandida foi de R$ 3,4 bilhões no 3T21, com queda de 3,7% em relação ao 2T21 e 

redução de 39,9% em base de 12 meses. O índice de cobertura acima de 90 dias, terminou o 

trimestre em 296,9% frente 324,7% do trimestre anterior. 

Leve crescimento da inadimplência. A inadimplência total acima de 90 dias foi de 2,6% no 3T21 

e se compara a 2,5% no 2T21, permanecendo nos menores patamares da série, mesmo com o 

forte crescimento das operações de crédito, refletindo as ações de gestão de risco. O leve 

aumento nos períodos reflete o movimento já esperado nos segmentos de pessoas físicas e 

micro, pequenas e médias empresas. Vale destacar a melhora no segmento de grandes 

empresas, que apresentou redução no trimestre e em 12 meses. espesas operacionais 

cresceram no trimestre. As despesas operacionais apresentaram forte evolução de 8,1% em 

base trimestral, com destaque para a alta das despesas de pessoal pelo acordo coletivo a partir 

de setembro de 2021 (+10,97% em 2021 vs 1,5% em 2020). No acumulado de 9M21 as 

despesas caíram 2,5% para R$ 34,1 bilhões. 

 

 Ressalte-se o bom desempenho das receitas de serviços (R$ 8,8 bilhões no 3T21), refletindo a 

retomada da atividade econômica e o crescimento dos negócios no 3T21. Destaque para a 

evolução das receitas com cartões, operações de crédito e consórcios, que apresentaram 

crescimento em todos os períodos comparativos. 

Ao final de setembro de 2021 os Ativos Totais do banco somavam R$ 1.716,2 bilhões (+3,4% 

em doze meses). A Basileia era de 15,2% sendo de 13,7% de capital nível I para um patrimônio 

líquido de R$ 147,6 bilhões. O banco se encontra capitalizado e líquido, com destaque para a 

adequada gestão dos riscos de crédito, operacional e de capital. 

Guidance 2021 

As projeções de crescimento para 2021 foram, em sua maioria, revisadas para cima. 
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A carteira de crédito expandida cresceu 16,4% no 9M21, acima do intervalo esperado (entre 

9% e 13%). A tendência é a de que a carteira cresça acima do topo do guidance que foi revisado 

para o intervalo entre 14,5% a 16,5%. A margem com clientes cresceu 4,7% no 9M21 na média 

do intervalo previsto, entre 2% a 6% do guidance e deve permanecer no centro do guidance 

para este ano. 

As receitas de serviços registraram alta de 5,0% no 9M21 no teto do guidance de crescimento 

entre 1% e 5% com tendência de ficar acima topo do intervalo previsto neste ano, que foi 

revisto para (2% a 6%). 

As despesas operacionais caíram 2,5% no 9M21 dentro do intervalo (entre -5% e -1%) e foram 

mantidas com expectativa de que permaneçam no piso. A PDD expandida somou R$ 10,8 

bilhões no 9M21, dentro do intervalo previsto (entre R$ 14,0 e R$ 17,0 bilhões). A expectativa 

é de crescimento das receitas no ponto médio do guidance, cujo intervalo foi reduzido para (R$ 

13,0 bilhões a R$ 16 bilhões). 

O resultado de seguros, previdência e capitalização, apresentou queda de 19,5% no 9M21 e o 

novo guidance aponta para o intervalo entre 0% e -10%. 

JHSF (JHSF3) – Lucro líquido do 3T21 soma R$ 213,8 milhões (+23,1% sobre o 
3T20) 

Os números do 3T21 mostraram um forte crescimento em relação ao mesmo período do ano 

passado, que teve o peso da pandemia, sobretudo no negócio de shopping centers. Mesmo 

assim, os resultados da companhia seguem consistentes.  

No 3T21 A receita liquida somou R$ 476,3 milhões (+35%) com redução na margem bruta de 

74,5% para 65,6% no comparativo trimestral. O EBITDA ajustado fechou o 3T21 em R$ 265,6 

milhões (+17,2% sobre o 3T20). 

O lucro líquido subiu de R$ 173,7 milhões para R$ 213,8 milhões (+23,1%).  A grande parte do 

resultado segue constituída no segmento de incorporação.  

Endividamento - No final do 3T21 a empresa possuía um caixa Líquido de R$ 197,1 milhões. Em 

setembro de 2021, foi concluída a 1ª Emissão de Nota Promissória da Companhia no valor de 

R$ 100,0 milhões, com remuneração de CDI+1,40% e prazo de 1 ano. Segundo a empresa, os 

recursos dessa captação serão utilizados no programa de redução do custo de financiamento e 

composição do capital de giro da companhia. 

No acumulado do ano, o lucro líquido da JHSF somou R$ 726,7 milhões contra R$ 449,7 

milhões nos 9M20, aumento de 61,5%. O lucro por ação foi de R$ 1,05 com a ação cotada a R$ 

5,36 no fechamento de ontem com queda de 27% no ano.  

A JHSF3 está cotada abaixo do valor patrimonial (0,86x) e com múltiplo P/L baixo. 

 

 



 

Página | 5  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
05 de novembro de 2021 

ENGIE Brasil Energia (EGIE3) – Lucro líquido de R$ 639 milhões no 3T21 (+30%) 

A ENGIE Brasil Energia (EBE) registrou no 3T21 um lucro líquido de R$ 639 milhões, com alta 

de 30,4% em relação ao lucro líquido de R$ 490 milhões do 3T20 refletindo o incremento de 

receita (+5,6%), o crescimento do EBITDA (+22,1%) e piora do resultado financeiro. Excluindo-

se o efeito não recorrente com impacto positivo de R$ 34 milhões, o lucro líquido teria 

apresentado um aumento de 23,5% entre os trimestres em comparação (abaixo dos 30,4% 

registrados). 

Cotada a R$ 39,79/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 32,4 bilhões, a ação EGIE3 

registra queda de 5,3% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de 

R$ 50,00/ação que traz um potencial de alta de 34,8%. 

Destaques 

Em grandes números do 9M21 versus o 9M20: A receita líquida cresceu 15,1% para R$ 9,8 

bilhões; o EBITDA ajustado foi de R$ 5,0 bilhões (+22,9%) e o lucro líquido registrou queda de 

15,9% para R$ 1,5 bilhão. 

• O preço médio dos contratos de venda de energia, líquido dos tributos sobre a receita 

e das operações de trading, foi de R$ 217,52/MWh no 3T21, valor 11,5% superior ao 

registrado no 3T20. 

• A quantidade de energia vendida no 3T21, sem considerar as operações de trading, foi 

de 8.270 GWh (3.745 MW médios), volume 14,6% inferior ao comercializado no 3T20.  

• A Companhia registrou, no 3T21, o montante de R$ 372 milhões, decorrente da 

repactuação do risco hidrológico. 

• A receita operacional líquida no 3T21 somou R$ 3,4 bilhões, 5,6% acima do montante 

apurado no 3T20. 

• A Companhia registrou no 3T21 um efeito não recorrente de reversão de impairment 

no valor de R$ 51 milhões, decorrente de reavaliação do Complexo Termelétrico Jorge 

Lacerda e da Usina de Cogeração Lages.  

• O EBITDA registrado no 3T21 foi de R$ 1,75 bilhão, com aumento de 22,1% em 

comparação ao 3T20. 

• O Sistema de Transmissão Gralha Azul obteve autorização para iniciar a operação 

comercial das linhas de transmissão de 230 kV – Ponta Grossa – São Mateus do Sul e 

Ponta Grossa – Ponta Grossa Sul, a partir de 21 de agosto. 

Ao final de setembro de 2021 a dívida líquida da companhia era de R$ 14,2 bilhões (2,0x o 

EBITDA) com alta de 8,2% em relação ao trimestre anterior e um caixa de R$ 4,6 bilhões. Os 

investimentos totais da EBE no 3T21 foram de R$ 881 milhões. Para este ano estão previstos 

investimentos da ordem de R$ 3,6 bilhões de modo a fortalecer a atuação em infraestrutura 

por meio dos projetos de transmissão de energia. 
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Minerva (BEEF3) – Lucro Líquido de R$ 72,4 milhões no 3T21 (+24% vs 3T20) 

A Minerva registrou no 3T21 um lucro líquido de R$ 72,4 milhões, com alta de 24% ante o 

3T20, acumulando nos últimos 12 meses terminados em set/21 um lucro líquido de R$ 562,7 

milhões (-31,9%). 

 O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de dividendos intercalares 

no montante total de R$ 200 milhões, correspondentes a R$ 0,3488435008 por ação 

ordinária. Terão direito os acionistas na data-base de 10 de novembro de 2021. As ações da 

companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 11 de novembro de 2021. O 

pagamento será realizado no dia 25 de novembro de 2021. O retorno é de 3,3%. 

Ao preço de R$ 10,42/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 6,2 bilhões, a ação 

BEEF3 registra alta de 9,8% este ano. Temos recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 

14,00/ação, equivalente a um potencial de alta de 34,4%. 

Destaques 

VDQ Holdings exercerá a totalidade dos seus bônus de subscrição. A Minerva recebeu em 

06/10 , correspondência do seu acionista controlador VDQ Holdings S.A. ("VDQ") informando 

que pretende exercer até 14 de outubro de 2021, por um valor total de R$ 251.835.671,01, a 

totalidade dos seus 46.722.759 bônus de subscrição que foram emitidos como vantagem 

adicional do aumento de capital da companhia em 15 de outubro de 2018. 

• Uma vez confirmado o exercício, a VDQ passará a deter um total de 141.554.787 

ações ordinárias de emissão da companhia, representando aproximadamente 23,7% 

do capital social. O exercício já estava previsto dado às condições amplamente 

vantajosas vis a vis o preço atual das ações da companhia. Atualmente a VDQ possui 

17,3% do capital total da Minerva. 

A Receita Bruta consolidada da companhia atingiu R$ 26,6 bilhões no nos últimos 12 meses 

terminados em set/21, com alta de 36% versus igual período do ano anterior. No 3T21, a 

receita bruta cresceu 44% na comparação anual, e as exportações atingiram 69% da Receita, 

mantendo a empresa como líder em exportação de carne bovina na América do Sul com 

aproximadamente 20% de market share. 

A Receita Líquida somou R$ 7,4 bilhões no 3T21, com crescimento de 43% versus 3T20 e de 

17% versus 2T21. No LTM3T21 a Receita Líquida foi de R$25,2 bilhões (+36% na base anual).  

O EBITDA do 3T21 foi recorde, atingindo R$ 648,1milhões, +17% se comparado ao 3T20 e 

com alta de 19% versus o trimestre anterior. No LTM3T21, o EBITDA totalizou R$ 2,3 bilhões, 

crescimento de 8% na base anual e alcançando o maior patamar para um período de 12 meses, 

com uma margem EBITDA de 9,1%;  

O Fluxo de Caixa Livre do 3T21, após Despesas Financeiras, Capex e Capital de Giro, foi 

positivo alcançando R$ 53 milhões na métrica recorrente e R$ 83 milhões após o efeito caixa 

do hedge cambial. No LTM3T21 o fluxo de caixa livre totalizou R$ 849 milhões 
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A alavancagem permaneceu estável em 2,4x, refletindo a subscrição dos warrants do grupo 

controlador em outubro; mesmo considerando o pagamento de dividendos intercalares, a 

alavancagem líquida se mantém praticamente estável.  

Em continuidade ao processo de liability management a companhia recomprou e cancelou uma 

parcela de R$ 384,1 milhões (USD 70.6 milhões), referente ao Bond 2028 (cupom 5,875%), 

reduzindo a alavancagem bruta. 

No 3T21 o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 464 milhões acima de R$ 382 

milhões negativos no 3T20, impactado pela marcação a mercado dos instrumentos de 

derivativos e reflexo da política de hedge cambial. 

Ao final de setembro de 2021 a dívida líquida da companhia era de R$ 5,6 bilhões. A 

alavancagem líquida, mensurada pela relação Dívida Líquida/EBITDA dos últimos doze meses, 

encerrou o 3T21 em 2,4x, estável ante o 2T21. Ao final do 3T21 a posição de caixa da 

companhia era de R$ 5,6 bilhões. 

Tegma (TGMA3) – Lucro líquido soma R$ 34,2 milhões no 3T21 e R$ 78,5 
milhões em 9 meses 

A companhia encerrou o 3T21 com receita liquida de R$ 231,4 milhões com queda de 20% em 

relação ao 3T20 e no acumulado do ano a receita foi de R$ 702,4 milhões, aumento de 0,5% 

sobre os 9M20.  

O lucro bruto foi mais pressionado, mas teve uma compensação com crédito de PIS e Cofins de 

R$ 17,7 milhões no 3T21. O resultado final foi também ajudado pela reversão de R$ 9,6 

milhões de imposto de renda e contribuição social.  

O ROIC do 3T21 foi de 20,4%, uma queda de 3,0 p.p comparado com o ROIC do 2T21. A queda 

do indicador reflete principalmente a dificuldade de produção da indústria automotiva ao 

longo dos 9M21 com a crise dos semicondutores e mais acentuadamente em um importante 

cliente da Tegma.  

A despeito dos problemas do setor, a empresa mantém boa geração de caixa com o fluxo de 

caixa livre no 3T21 positivo em R$ 21,1 milhões (R$ 55,5 milhões positivos nos 9M21) e uma 

posição de caixa líquido em 30/09, de R$ 93,7 milhões.  

Ontem a ação TGMA3 encerrou cotada a R$ 15,14 com queda de 42,4% no ano. 

Eneva (ENEV3) – Lucro líquido de R$ 362,6 milhões (+552% s/ 3T20) 

A Eneva registrou um lucro líquido de R$ 362,6 milhões no 3T21 com expressivo crescimento 

em relação ao lucro de R$ 55,6 milhões do 3T20 reflexo do forte incremento de receita e do 

resultado operacional. 

Cotada a R$ 14,88/ação (valor de mercado de R$ 18,8 bilhões) a ação ENEV3 registra queda de 

4,1% em 2021. O preço Justo de R$ 17,00/ação aponta um potencial de alta de 14,2%. 
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Destaques 

A companhia reportou uma Receita líquida operacional de R$ 1,53 bilhão no 3T21 que se 

compara a receita de R$ 562 milhões no 3T20 (+172%) acima da estimativa do mercado. No 

9M21 a receita cresceu 70% para R$ 3,4 bilhões. 

O EBITDA ajustado somou R$ 572,7 milhões no 3T21 (+98,6%) com margem de 37,5%. No 

9M21 o EBITDA alcançou R$ 1,4 bilhão. 

Ao final de setembro de 2021 a dívida líquida era de R$ 5,9 bilhões (+23% em 12 meses) com 

alavancagem de 3,0x o EBITDA.  

O Capex somou R$ 498,6 milhões no 3T21 (+22% em 12 meses). 

Tim (TIMS3) – Arremate do lote F07 para oferecer tecnologia 4G nos Estados 
do RJ, MG e ES 

A TIM arrematou o lote F07 para oferecer tecnologia 4G nos Estados do Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Minas Gerais, dentro da faixa 2,3 GHz. A empresa saiu vencedora ao propor 

uma outorga de R$ 450 milhões, e ágio de 616,69%.  

A área de prestação é formada por Rio, ES e MG, mas com exceção de alguns municípios 

mineiros. A disputa foi com a Claro que chegou até R$ 421 milhões na sua última proposta.  

A Telefônica Brasil (Vivo) também atuou no leilão, arrematando o lote E07 para oferecer 

tecnologia 4G nesses mesmos lugares, também dentro da faixa 2,3 GHz. A diferença é que nos 

lotes tipo E, já leiloados, o bloco é de 50 MHz, enquanto os do tipo F são de 40 MHz. 

O setor promete grandes transformações na qualidade dos serviços de comunicações até 

meados de 2022. 

 



 

Página | 9  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
05 de novembro de 2021 

 

 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@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. 


