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O começo de ano foi bastante positivo para o Ibovespa com alta de 6,98%, período em que as bolsas 

internacionais, sobretudo as de Nova York, passaram por realização diante dos diversos problemas 

que marcaram o mês. A Carteira Planner superou o bom desempenho da bolsa, encerrando com 

valorização de 8,33%.  

Principais destaques do período: 

 A B3 começou o ano ainda influenciada pelas incertezas que dominaram o 2S21, mas a volta 

dos investidores estrangeiros buscando papéis depreciados deu força ao mercado para fechar o 

mês com ganho expressivo, mesmo considerados todos os problemas que seguem rondando o 

Brasil e que tem pela frente uma corrida eleitoral que deve desviar a atenção dos mercados.  

 Nos EUA, as bolsas passaram o mês avaliando a expectativa de alteração na política monetária, 

sem mudança na reunião do Fed na última quarta-feira (26), mas com sinalização de alteração 

em março. Pesaram também sobre os mercados, a ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia e 

o aumento global de casos de Covid.  

 Janeiro foi de alta no mercado de petróleo, com aumento da demanda mundial e preços se 

aproximando da casa de US$ 90 por barril no tipo Brent, sem sinais de arrefecimento. O dólar 

acomodou em nível elevado, encerrando o mês com desvalorização de 4,69% a R$ 5,3102 

refletindo o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa. 

 A temporada de balanços corporativos nos EUA, não têm empolgado os investidores e nesta 

semana começa no Brasil a divulgação de resultados de 2021.  Após um mês de alta expressiva, 

a expectativa é que os resultados das empresas tenham peso sobre o mercado neste mês, que 

acompanha também os dados domésticos e os acontecimentos no exterior.  

 

Carteira Planner valoriza 8,33% em janeiro e Ibovespa sobe 6,98% 
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Rentabilidade mensal - Carteira Planner x Ibovespa 

 

Rentabilidade Histórica - Carteira Planner x Ibovespa (2020 a Atual) 

 

Rentabilidade - Carteira Planner x Ibovespa (Base 100) 
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Cart. Planner Ibovespa
 

Rentabilidade Acumulada - Carteira Planner  

Mês Carteira  
Planner Ibov. Dif. (%) 

Janeiro 8,33 
          6,98 

          1,4 
             

Fevereiro - 
            

Março - 
            

Abril - 
            

Maio - 
            

Junho - 
            

Julho - 
            

Agosto - 
            

Setembro - 
            

Outubro - 
            

Novembro - 
            

Dezembro - 
            

Acum. 2022 8,33 
         6,98 

         1,4 
            

Fonte: Planner Corretora e Economatica 

Desempenho  Acumulado em 2022 
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Carteira Planner Ibovespa 

Rentabilidade acumulada - Carteira Planner vs Ibovespa 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acum.  

Carteira Planner 8,33% 8,33% 
Ibovespa 6,98% 6,98% 
Diferença 1,4% 1,4% 
Carteira Planner -5,25% -6,37% 7,35% 4,22% 4,40% 3,03% 3,65% -3,55% -1,32% -8,68% -2,30% 6,46% 0,04% 
Ibovespa -3,32% -4,37% 6,00% 1,94% 6,16% 0,46% -3,94% -2,48% -6,57% -6,74% -1,53% 2,85% -11,92% 
Diferença -1,9% -2,0% 1,4% 2,3% -1,8% 2,6% 7,6% -1,1% 5,3% -1,9% -0,8% 3,6% 12,0% 
Carteira Planner -1,58% -7,88% -19,23% 14,24% 8,91% 10,90% 7,73% 0,57% -5,21% -3,69% 8,14% 5,67% 14,20% 
Ibovespa -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,80% -0,69% 15,90% 9,30% 2,93% 
Diferença 0,0% 0,6% 10,7% 4,0% 0,3% 2,1% -0,5% 4,0% -0,4% -3,0% -7,8% -3,6% 11,3% 
Fonte: Planner Corretora e Economatica 

2021 

2020 

2022 
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1. Ações mantidas na Carteira 

Cosan S.A. (CSAN3) - Preço Justo de R$ 30,00 

 As perspectivas seguem positivas baseadas no seu desempenho e adequada estrutura de capital; 

 Destaque para a diversificação do seu portfólio de atuação e negócios sinérgicos nos setores de energia 

e logística; 

 Reduzida alavancagem financeira (2,1x o EBITDA base set/21); práticas ESG, administração focada no 

incremento de eficiência e no retorno para os acionistas; 

 Capacidade de execução e bom histórico de alocação de capital. Atentar que a empresa vem realizando 

investimentos importantes, objetivando o fortalecimento nos segmentos de atuação. 

Eztec (EZTC3) - Preço Justo: R$ 27,00 

 Mantivemos a Eztec na carteira para fevereiro com a expectativa de um bom resultado no 4T21 e 

dando sequência a uma trajetória crescente neste ano, com os lançamentos anunciados no final de 

2021; 

 A empresa divulgou sua prévia operacional do 4T21, mostrando um VGV lançado de R$ 1,91 bilhão. O 

guidance do biênio 2020/2021 era de um teto de R$ 4,5 bilhões. 

 A confortável posição financeira da empresa, somando R$ 1,5 bilhão (caixa líquido + recebíveis 

performados) e as margens elevadas, dão tranquilidade para o ano de 2022.  

Gerdau (GGBR4) – Preço Justo: R$ 31,30 

 Seguimos com a Gerdau na carteira, na expectativa de mais um resultado trimestral robusto, após ter 

acumulado lucro líquido de R$ 12 bilhões nos 9 meses do ano (+301% sobre os 9M20); 

 A Gerdau tem hoje um perfil defensivo, dividindo suas operações principalmente entre Brasil e Estados 

Unidos.  

  A empresa vem operando com uma posição financeira confortável o que suporta projetos de crescimento 

sem maior exposição.  

 Temos a expectativa também de anúncio de um bom dividendo para o ano. 

Grendene (GRND3) – Preço Justo: R$ 13,40/ação 

 A Grendene foi mantida na carteira aguardando a divulgação de bons resultados para o 4T21 e o início 

do novo negócio prometido a partir deste mês, através da joint venture constituída com a 3G Radar 

para a criação de uma plataforma de distribuição de seus produtos em grandes mercados, com 

destaque para a China; 

 A empresa, já antecipou o pagamento de parte dos dividendos do ano de 2021, mas ainda deverá 

anunciar algum provento em cima do resultado do ano. Em 9 meses, o lucro líquido somou R$ 370,4 

milhões; 

 Destaque para sua posição de caixa líquido de R$ 1,8 bilhão e a boa geração de caixa histórica. 
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Vale (VALE3) - Preço Justo: R$ 100,00 

 A Vale está mantida na carteira para fevereiro, aguardando os resultados de 2021 e a anúncio de um 

bom dividendo para seus acionistas.  

 A recuperação dos preços do minério mercado internacional já teve um reflexo nas ações em janeiro, 

mas ainda vemos espaço para valorização no curto prazo.  

 Acreditamos que no preço atual da ação, o potencial de valorização é ainda relevante. 

2. Ações incluídas na Carteira 

Ambipar (AMBP33) - Preço Justo: R$ 50,00 

 A Ambipar veio para a bolsa em julho de 2020, captando R$ 1,1 bilhão para a execução de seu plano de 

crescimento e expansão. Neste curto espaço de tempo foram realizadas aquisições importantes que 

deverão contribuir para a aceleração dos resultados a companhia nos trimestres seguintes. A 

companhia destaca a realização de 12 aquisições, sendo sete na Response e cinco na Environment, 

movimento estratégico para a geração de valor para os acionistas; 

 Nos 9M21 a receita bruta consolidada somou R$ 1,42 bilhão, 160% acima do mesmo período de 2020. 

O EBITDA atingiu R$ 331 milhões com margem de 26,8%, R$ 197 milhões de aumento em relação ao 

9M20; 

 O lucro líquido registrado no 3T21 foi de R$ 43,6 milhões, totalizando R$ 116,5 milhões em 9 meses; 

 No final de setembro/21 sua dívida líquida era de R$ 1,5 bilhão e o aumento se deve a uma emissão de 

debêntures (R$ 900 milhões) e a uma captação de capital de giro (R$ 450 milhões), para suportar 

aquisições e fomentar o crescimento.  

Banco ABC Brasil (ABCB4) – Preço Justo: R$ 20,00 

 Reafirmamos nossa visão positiva para o banco. Sua estratégia contempla o crescimento da base de 

clientes com aumento das transações, a expansão do seu portfólio de produtos com diversificação de 

receitas; 

 A linha de atuação é a de diferenciação dos produtos e a proximidade com clientes; 

 Destaque ainda para os investimentos em tecnologia, a otimização dos canais de distribuição, aliado à 

agilidade com responsabilidade na oferta de crédito; 

 O banco está sendo negociado a múltiplos atrativos, a 0,8x o valor patrimonial e com P/L de 6,2x para 

2022. 

Banco Santander (SANB11) – Preço Justo: R$ 48,00 

 O Santander permanece focado na adequada gestão dos riscos, na melhora de eficiência e de 

produtividade e segue entregando o melhor retorno entre seus pares; 

 O banco vem apresentando resultados consistentes, reflexo do bom desempenho da margem 

financeira, das receitas de serviços e do crescimento das despesas operacionais abaixo da inflação; 
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 A inadimplência medida pelos créditos em atraso acima de 90 dias, permanece em patamar reduzido 

(2,4%), em níveis pré-pandemia. 

São Martinho (SMTO3) – Preço Justo: R$ 41,00 

 A companhia vem reportando resultados crescentes com incremento de receita, melhora de EBITDA e 

alavancagem reduzida (1,2x o EBITDA) para uma dívida líquida de R$ 3,2 bilhões; 

 As terras próprias foram avaliadas em R$ 4,8 bilhões, com valorização de 56% em relação à avaliação 

anterior;  

 Recentemente o Conselho aprovou a 4ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,0 bilhão em até duas 

séries, com classificação de risco ‘brAAA’ pela S&P; 

 As perspectivas são amplamente favoráveis. A demanda continua consistente e os preços do açúcar e 

do etanol são remuneradores. 

 

3. Ações retiradas da Carteira 

Banco Bradesco (BBDC4) - Preço Justo: R$ 30,00 

 A retirada reflete uma estratégia de realização de lucro na posição; 

 O banco permanece entregando bons resultados em resposta à redução do custo do crédito e 

consequente incremento da margem financeira; 

 A inadimplência medida pelos créditos em atraso acima de 90 dias permanece nos menores patamares 

da série, mesmo com o forte crescimento das operações de crédito, refletindo as ações do banco na 

gestão de risco.  

Copel (CPLE6) – Preço Justo de R$ 7,50 

 A estratégia de geração de valor da companhia compreende o foco no negócio de energia com a venda 

de ativos non core, melhora de eficiência com adequada alocação de capital e disciplina financeira; 

 Ressalte-se sua baixa alavancagem (0,8x o EBITDA) e a Nova Política de Dividendos, que traz maior 

previsibilidade em linha com a solidez financeira da companhia.  

 Suas ações estão sendo negociadas no Nível 2 de governança da B3 desde 1º de dezembro de 2021 

com tag along de 100% para as ações ordinárias e preferenciais. 

Hermes Pardini (PARD3) – Preço Justo: R$ 23,00 

 Retiramos a Hermes Pardini para realização de lucro após uma valorização de 19,1% em janeiro.  

Seguimos com visão positiva para a empresa no médio prazo, mas as incertezas para a bolsa no curto 

prazo justificam a troca por outra ação com bom potencial e ainda atrasada.  

 A empresa registrou crescimento nas principais contas de resultado no 3T21 e no acumulado de 9 meses, 

com lucro líquido de R$ 173,7 milhões de janeiro de setembro/21 (109% sobre os 9M20). O EBITDA 

acumulou R$ 378,9 milhões em 9 meses (+88,4% sobre os 9M20).  
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 No encerramento do 3T21, a Companhia apresentou dívida financeira líquida de R$ 69,8 milhões, 

representando um grau de alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA LTM) de 0,1x. 

SLC Agrícola (SLCE3) – Preço Justo: R$ 57,00 

 A companhia reportou no 9M21 um resultado consistente explicado pelo aumento nos preços e da 

dinâmica de contabilização dos Ativos Biológicos, devido às expectativas de margens superiores em 

relação à safra anterior; 

 A SLC vem buscando o crescimento dos resultados com aumento de produtividade agrícola, incremento 

de geração de caixa, maior eficiência operacional e ganhos de escala. A tendência permanece positiva 

sendo esperado um bom nível de rentabilidade tanto para 2021 como também em 2022; 

 Ao final de setembro de 2021 sua dívida líquida ajustada era de R$ 2,2 bilhões (1,5x o EBITDA), reflexo do 

aumento na Necessidade de Capital de Giro, o investimento na aquisição da Terra Santa Agro e o novo 

contrato de arrendamento da Agrícola Xingú; 

 Ao final do 3T21 o NAV (Valor Líquido dos Ativos) da companhia era de R$ 8,3 bilhões, que corresponde a 

R$ 43,34/ação. 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

 

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. 

mailto:vmartins@planner.com.br

