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 OPEP/ Barkindo: membros estão prontos para 

aumentar produção em 2021 - Estadão 

Wilian Miron 

Diante de uma perspectiva de melhora nas economias 

globais em 2021, a Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (Opep+) pretende aumentar gradualmente a 

produção de petróleo nos próximos meses, com o retorno 

de 2 milhões de barris por dia (b/d), disse o secretário-geral 



do cartel, Mohammad Sanusi Barkindo, na 47ª Reunião do 

Comitê Técnico Conjunto (JTC), realizada hoje, por meio de 

videoconferência. 

>Voltar 

 AE News-Petrobras: tribunal arbitral dos EUA emite 

sentença de US$ 70 mi à subsidiárias 

Beth Moreira 

A Petrobras informa que um tribunal arbitral, com sede em 

Nova Iorque, emitiu sentença em arbitragem iniciada pela 

IESA Óleo e Gás S.A. determinando o pagamento de cerca 

de US$ 37 milhões, mais juros, pela subsidiária integral 

Petrobras Netherlands B.V. (PNBV) e o pagamento de cerca 

de US$ 33 milhões, mais juros, pela subsidiária Tupi B.V. 

(67,589% de participação da PNBV). 

 

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), a estatal diz que a arbitragem, que corre sob 

confidencialidade, tinha como objeto um contrato de 

Engineering Procurement and Construction (EPC) para a 

construção de módulos para plataformas (FPSOs). 

 

"O valor referente à condenação da PNBV encontrava-se 

provisionado pela subsidiária, estando refletido nas 

demonstrações financeiras da Petrobras referentes ao 3º 

trimestre de 2020. Já o valor referente à participação na 

Tupi B.V. será provisionado e reconhecido no resultado 

consolidado da Petrobras do quarto trimestre de 2020", 

informa. 

>Voltar 



 Petrobras  

A Petrobras informou que sua subsidiária holandesa 

Petrobras Netherlands transferiu para empresas do Grupo 

Sete Brasil a participação societária de 15% que detinha em 

cada uma das sociedades de propósito específico 

holandesas controladas pelo grupo da Sete Brasil, pelo 

valor total simbólico de 7 euros. Em comunicado ao 

mercado, a petrolífera afirma que com a alienação não 

detém mais participação societária, direta ou indireta, nas 

empresas do Grupo. Além disso, com relação ao processo 

de venda da Gaspetro, a Petrobras informou que recebeu 

um ofício do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) afirmando que a continuação da Compass no 

processo não caracteriza descumprimento do Termo de 

Compromisso de Cessação (TCC). Com isso, a petrolífera 

afirma ter decidido readmitir a Compass no processo de 

desinvestimento. 

>Voltar 

 Inepar diz ter obtido vitória contra Petrobras em 

arbitragem em Nova York- Valor 

Allan Ravagnani 

Processo envolve o pagamento de perdas em consequência 

de violação de contratos 

A Inepar Indústria e Construções, que está em recuperação 

judicial, informou que sua controlada Iesa Óleo & 

Gás obteve uma vitória no procedimento arbitral em Nova 

York contra a Tupi BV e a Petrobras Netherlands BV, 

subsidiária da estatal na Holanda, no processo que envolve 



o pagamento de perdas em consequência de violação de 

contratos. A Tupi é um consórcio formado por Petrobras 

Netherlands (65%), BG (25%) e Galp (10%). 

>Voltar 

 Com acordo em AL, Braskem começa a liquidar suas 

grandes pendências- Valor 

Stella Fontes 

Acerto com autoridades extingue ações civis públicas em 

Alagoras e valor de reparação a atingidos sobe a R$ 12,7 

bilhões; fechado novo contrato de fornecimento de matéria-

prima com Petrobras 

Empresa faz acordo de longo prazo com Petrobras para 

fornecimento de nafta aos polos do ABC paulista (foto), no 

valor de R$ 19 bilhões, e de Duque de Caxias (RJ) —  

>Voltar 

 BR Distribuidora 

A proposta aprovada envolve cisão parcial da Sendas com 

objetivo de segregar a participação da subsidiária em 

Almacenes Éxito e transferir certos ativos operacionais, com 

a incorporação do acervo cindido pelo GPA e Cisão parcial 

do GPA, visando segregar a totalidade da participação 

acionária que o grupo detém na Sendas, com a entrega das 

ações da Sendas de propriedade do GPA aos acionistas do 

grupo, na razão de 1 ação da Sendas para cada ação do 

GPA. 

>Voltar 



 Mineradoras descartam explorar áreas indígenas- 

Valor 

Marcos de Moura e Souza 

Depois das grandes empresas do setor, as pequenas também 

afirmam não ter interesse nesses projetos 

Uma das pautas prioritárias do governo federal na área de 

mineração, a proposta de regulamentar a extração mineral 

em terras indígenas continua sendo vista com desinteresse 

por parte das mineradoras. Grandes empresas do setor já se 

manifestaram dizendo que não fazem planos para investir 

nessas regiões. E agora é a vez das empresas de menor 

porte, as chamadas “junior companies”, refutarem a 

estratégia do governo. 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao, fecha em alta de 

0,39%, negociado a US$ 160,47 

 

 Leilões de energia retornam em 2021- Valor 

Letícia Fuuchima 

Governo prevê até oito leilões de energia nova até 2023, mas 

cenário para demanda das distribuidoras é incerto 

Barroso: “Com os dados que temos hoje, vemos baixa 

demanda do lado das distribuidoras, mas cálculo não é 

trivial” —  

O governo federal pretende retomar os leilões para 

contratação de energia elétrica em 2021, após os certames 

previstos para o ano passado terem sido cancelados por 



causa da pandemia, que levou a uma forte queda do 

consumo de energia nos primeiros meses e trouxe 

incertezas sobre o crescimento do mercado. 

>Voltar 

 Empresas de energia incentivam tarifa social contra 

gatos e calote- Folha 

Nicola Pamplona 

Em dezembro, a Light, distribuidora de energia que atende 

parte da população do estado do Rio, iniciou um esforço 

para encontrar 270 mil clientes que poderiam se beneficiar 

de subsídios na conta, mas ainda não se cadastraram em 

programa conhecido como tarifa social. 

A estratégia segue a adotada por outras empresas do setor, 

que intensificaram, após o início da pandemia, a busca por 

consumidores que ainda não optaram pelo programa, seja 

por falta de conhecimento do benefício, seja porque 

passaram a se enquadrar a ele, com a perda de renda e a 

adesão a programas sociais. 

>Voltar 

 Pagamento digital deve dobrar em cinco anos- Valor 

Fernanda Bompan 

Bancos sofrem pressão adicional por mudanças em seus 

sistemas de pagamentos 

O volume de pagamentos digitais pode ficar perto de 

dobrar nos próximos cinco anos no Brasil. Segundo estudo 

da consultoria Accenture, essas transações podem saltar da 

casa de US$ 360 bilhões para US$ 650 bilhões por ano até 



2026 com a aceleração do processo de digitalização dos 

meios de pagamento em curso no país, incluindo a 

popularização do Pix, e a entrada de mais pessoas no 

sistema financeiro. 

>Voltar 

 Cielo  

Após a informação de que Banco do Brasil voltou a avaliar a 

venda de sua participação na Cielo, a operadora de 

maquininhas informou que questionou o banco. Em 

resposta, o BB disse que "realiza estudos regularmente para 

avaliação de suas participações no arranjo de meios de 

pagamento", mas que neste momento não há qualquer 

decisão sobre o tema 

>Voltar 

 BB Seguridade  

A BB Seguridade aprovou um reforço de capital na 

controlada Brasilprev de R$ 1,2 bilhão. De acordo com a 

empresa, a ação se faz necessária em virtude da forte alta 

do IGP-M. Considerando a manutenção da participação 

acionária de 74,995%, caberá à BB Seguros, subsidiária 

integral da BB Seguridade que detém o investimento direto 

na Brasilprev, subscrever e integralizar um valor de até R$ 

899,94 milhões do referido aumento de capital. 

>Voltar 

 AE News-IRB contrata consultoria em gestão 

empresarial para assessorar revisão estratégica 

Beth Moreira 



O IRB Brasil Resseguros informa que selecionou uma 

consultoria líder mundial em gestão empresarial para 

assessorar a companhia em sua revisão estratégica, 

incluindo profunda análise do "footprint" atual por 

negócios, geografias e modelo operacional, com visão de 

longo prazo, além de elaboração de planos para a 

implementação da estratégia. A empresa não revelou, no 

entanto, o nome da consultoria 

 

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), a empresa destaca que com o objetivo de 

aprofundar a transformação estratégica, operacional e 

financeira da companhia, a coordenação desse projeto 

ficará sob responsabilidade do Conselho de Administração 

do IRB Brasil RE e será liderada pessoalmente pelo 

presidente do Conselho, Antônio Cássio dos Santos. 

 

_"O foco dessa revisão estratégica terá como base a 

transparência e a qualidade da informação a ser transmitida 

para nossos stakeholders, enfatizando a importância e as 

responsabilidades individuais e do grupo para o 

atingimento das metas que construirão a nova base do IRB 

Brasil RE"_, diz. 

>Voltar 

 Plano da AB InBev para cortar dívida rende US$ 29 

bilhões- Valor 

Cibelle Bouças 

Companhia vende negócios nos Estados Unidos e na 

Austrália 



Dívida da AB InBev, comandada por Brito, deu um salto com 

compra da SABMiller  

Os esforços da Anheuser-Busch InBev (AB InBev) em 2020 

para reduzir seu endividamento somaram US$ 29,4 bilhões. 

O montante inclui a venda de ativos do grupo na Austrália e 

nos Estados Unidos e o resgate de dívidas emitidas em 

diferentes países. 

>Voltar 

 Nova lei do saneamento mantém pontos abertos- 

Valor 

Daniel Rittner 

Congresso ainda não emitiu sinal de quando pretende 

apreciar veto crucial para decisões de investimento 

Com quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto in natura 

lançadas por dia nos mares e rios brasileiros, o novo marco 

legal do saneamento básico foi celebrado como um dos 

maiores avanços da infraestrutura em 2020. No entanto, o 

veto surpreendente de um dispositivo da lei - sem que o 

governo tivesse dado qualquer sinalização durante as 

discussões do projeto - deixou o futuro do setor 

completamente em aberto. 

>Voltar 

 Ferrovias e portos recebem carnês milionários de 

IPTU- Valor 

Daniel Rittner 

Associação estima conta em R$ 3,7 bilhões por ano, 10% 

mais do que o valor investido pelo setor ferroviário em 2019 



Vinte anos foi o tempo que levaram as discussões judiciais 

até uma decisão, em 2018, que ainda provoca calafrios nas 

concessionárias de infraestrutura. Na ocasião, o plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) resolveu colocar um fim à 

imunidade de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

para empresas que ocupam áreas licitadas pela União. 

Estavam em jogo dois casos específicos: o de um terminal 

da Petrobras no porto de Santos (SP) e o de uma 

revendedora de veículos no aeroporto de Jacarepaguá (RJ). 

A deliberação, porém gerou um efeito cascata. Desde então, 

surgiram dezenas de cobranças por prefeituras de todo o 

país. 

>Voltar 

 Venda de imóveis cresce em 2020- Estadão 

Douglas Gavras 

Em 12 meses até outubro do ano passado, 51,2 mil imóveis 

novos foram vendidos na cidade de São Paulo, alta de 

13,1% em relação ao mesmo período de 2019. Juros em 

patamar baixo – em torno de 6,9% para financiamentos – e 

oferta de crédito explicam fenômeno em plena pandemia. 

Para 2021, setor teme efeitos de possível alta do 

desemprego. 

O ano que mudou padrões de consumo, fez o desemprego 

bater recorde e colocou a maior parte dos setores da 

economia em suspenso terminou melhor do que o 

esperado para o mercado imobiliário. Após um segundo 

trimestre de fortes incertezas, cancelamento de 

lançamentos e expectativa de queda nas vendas, o 



segmento chegou ao final de 2020 com números 

surpreendentes. De janeiro a novembro, as operações de 

financiamento contratadas com recursos da caderneta de 

poupança somaram R$ 106,5 bilhões. O valor mostra um 

aumento de 52% em relação ao mesmo período do ano 

anterior e é o melhor resultado desde 2014. 

>Voltar 

 Retomada de escritórios está atrelada à vacina- Valor 

Chiara Quintão 

No mercado paulistano, ano começa com perspectiva de 

entrada de novo estoque de imóveis e potenciais inquilinas 

ainda cautelosas em fechar contratos 

Celina Antunes, da Cushman: “O modelo híbrido de 

trabalho vai acontecer, mas, sem vacina, tudo fica como 

está” —  

Depois de um ano em que tanto se discutiu a possibilidade 

da devolução em massa de áreas de escritórios de alto 

padrão devido ao “home office”, o segmento chega a 2021 

com expectativa de retomada do ciclo de crescimento 

atrelada à vacina contra a covid-19. No mercado paulistano 

de grandes lajes corporativas - o maior do país -, o ano 

começa com incertezas: há previsão de oferta de novos 

imóveis e potenciais locadores ainda mostram-se 

cautelosos para fechamento de contratos. 

>Voltar 



 Renda cai, mas varejo torce pelo ‘gasto por vingança’- 

Valor 

Adriana Mattos 

Consumidor acredita que renda vai cair e preocupa-se em 

economizar, mas também quer gastar em entretenimento e 

viajar 

Quase metade dos brasileiros acredita que irá perder renda 

neste ano e apenas um a cada cinco crê num aumento, 

segundo pesquisa concluída em novembro pela consultoria 

Boston Consulting Group (BCG). Esse cenário leva a um 

represamento da demanda, que deve ser liberada de forma 

gradual, após o avanço na vacinação contra a covid-19. 

>Voltar 

 Empresas ainda temem efeitos do desemprego- 

Estadão 

Os dados do Secovi-sp ajudam a entender o movimento do 

consumidor durante os meses de pandemia: em janeiro e 

fevereiro do ano passado, ainda antes da primeira morte 

causada por covid19 registrada no País, as vendas estavam 

em alta. Logo depois, elas passam a cair, até atingir um 

fosso entre abril e maio. 

>Voltar 

 Restaurantes pressionam governo para manter 

benefício de redução de jornada- Folha 

O setor de restaurantes tenta negociar uma prorrogação do 

programa federal para manutenção de emprego e renda na 

pandemia, em que a União paga benefício a trabalhadores 



com salários reduzidos. O programa acabou em 31 de 

dezembro. 

“Temos discussões em Brasília para renegociar a vigência da 

lei. Era uma alavanca garantida ao setor, um dos mais 

afetados pela pandemia junto com o de turismo”, diz 

Fernando Blower, diretor-executivo da ANR (Associação 

Nacional de Restaurantes). 

>Voltar 

 GPA 

O GPA informa que a Sendas apresentou pedido de 

listagem de suas ações no Novo Mercado da B3 e irá 

apresentar um pedido para que seus American Depositary 

Securities (ADSs) sejam listados na New York Stock 

Exchange. O pedido ocorre após aprovação da proposta de 

reorganização societária do grupo 

>Voltar 

 Pandemia faz setor de limpeza ampliar portfólio- 

Valor 

Raquel Brandão 

No ano passado, a preocupação em deixar a casa limpa fez 

as vendas de produtos de limpeza crescer 8,5%, para quase 

R$ 23 bilhões 

As vendas dos produtos de limpeza no Brasil cresceram 

8,5% em 2020 em relação ao ano anterior, para R$ 28,22 

bilhões, estima a consultoria de mercado Euromonitor. O 

avanço reflete a maior preocupação com a higienização no 

ano em que o mundo teve de lidar com a disseminação do 



novo coronavírus. A covid-19 impulsionou o aumento de 

22% nas vendas de desinfetantes, de 13% nas de água 

sanitária e de 12% nas de produtos multiuso. Os fabricantes 

responderam à demanda crescente com embalagens 

maiores e uma série de lançamentos com foco na função 

sanitizante dos produtos. Neste ano de 2021, a tendência é 

que as vendas continuem em alta. 

>Voltar 

 Crédito a empresas registra expansão em quase todos 

os setores da economia, aponta BC- Valor 

Estevão Taiar 

Para 2021, o BC calcula crescimento de 4,2% do crédito a 

empresas 

O crédito para as empresas chegou ao fim de 2020 com 

crescimento em quase todos os setores da economia. 

Números apresentados pelo Banco Central (BC) em sua 

nota mensal mostram que, até novembro, o estoque de 

empréstimos cresceu em 36 de 38 segmentos. No mesmo 

período de 2019, havia alta em 14 dos mesmos 38 

segmentos. 

>Voltar 

 Após recuperação em 2020, indústria pode voltar ao 

‘velho normal’- Valor 

Ana Conceição 

Perspectiva de curto prazo é positiva, mas cenário a partir do 

2º trimestre deve ser mais difícil 



Rafael Cagnin, do Iedi: “Só vamos virar a página da crise 

quando resolvermos o problema sanitário, com a 

vacinação” —  

Puxada pela mudança temporária de hábitos de consumo, a 

produção da indústria brasileira teve uma recuperação 

incomum no segundo semestre de 2020, após o tombo 

inicial provocado pela pandemia. O prognóstico dos 

especialistas para 2021, contudo, é que o setor volte a um 

cenário de perda de dinamismo que já ocorria antes do 

surgimento do coronavírus. 

Com os estoques em baixa, a produção da indústria tem um 

quadro positivo de curto prazo por causa da necessidade 

de recomposição do nível de produtos armazenados. Mas, a 

partir do segundo trimestre em diante, o setor deve sentir 

mais os efeitos negativos do desemprego, da queda da 

renda e do recrudescimento da covid-19, fatores que 

podem conter o consumo das famílias. 

>Voltar 

 Planos de saúde abrem temporada de reajustes- 

Correio Braziliense 

Edis Henrique Peres e Fernanda Strickland 

Todo início de ano é marcado por despesas com itens como 

reajuste de mensalidades escolares, taxas de matrícula, 

material de ensino e pagamento de impostos como o IPVA 

(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e o 

Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Além 

disso, esses gastos normalmente se somam às contas das 

festas de fim de ano, férias e outras despesas periódicas. Em 



2021, o orçamento das famílias vai sofrer um novo e duro 

golpe: o reajuste dos planos de saúde, que começa a ser 

cobrado já a partir deste mês e pode ficar entre 20% e 25%, 

segundo estimativas de técnicos da Fundação Getulio 

Vargas (FGV). 

>Voltar 

 Porto do Açu diversifica suas operações com o 

agronegócio- Folha 

Nicola Pamplona 

Projeto idealizado por Eike, voltado a minério e petróleo, quer 

ser alternativa para grãos de Minas e do Centro-Oeste 

Com o crescimento de curto prazo focado em projetos 

relacionados ao gás natural, o porto do Açu, no norte 

fluminense, mira o agronegócio para diversificar suas 

operações no futuro. A empresa iniciou em 2020 os 

primeiros desembarques de fertilizante importado e se 

apresenta como alternativa para o escoamento de grãos de 

Minas Gerais e do Centro-Oeste. 

>Voltar 

 Santos Brasil assina sétimo termo aditivo de 

investimentos no Tecon Santos 

A Santos Brasil Participações informou em fato relevante 

que assinou com a União, por meio da Secretaria Nacional 

de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da 

Infraestrutura, o Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de 

Arrendamento do Tecon Santos. O documento estabelece 

um novo cronograma e estende o prazo final de execução 

dos investimentos de 31 de dezembro de 2020 para 31 de 



dezembro de 2031. De acordo com o comunicado, o novo 

cronograma preserva a equação econômico-financeira 

original do Contrato de Arrendamento e mantêm 

inalterados o montante a ser investido e o prazo de 

arrendamento previstos no Quinto Termo Aditivo. O novo 

termo aditivo prevê investimento mínimo de R$ 360 

milhões até o final de 2022 dos quais, segundo a Santos 

Brasil, aproximadamente R$ 313 já foram executados. 

>Voltar 

 JCP 

O BTG Pactual aprovou o pagamento de Juros sobre Capital 

Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,1764 por ação ON ou 

PN e de R$ 0,6226 por Unit. Ex-juros em 07 de janeiro 

A Hapvida pagará JCP referente aos resultados de 2020, no 

valor de R$ 93,360 milhões, ou R$ 0,0251 por ação ON. Ex-

juros em 08 de janeiro. 

A rede de laboratórios Fleury aprovou o pagamento de JCP 

no valor bruto de R$ 74,469 milhões, o equivalente a R$ 

0,2346 por ação. O pagamento será realizado em 05 de 

março de 2021. Exjuros em 07 de janeiro. 

A SulAmérica pagará JCP no valor bruto de R$ 60 milhões, 

ou R$ 0,1575 por Unit da empresa. Ex-juros em 07 de 

janeiro. 

O banco ABC Brasil aprovou o pagamento de JCP no valor 

bruto de R$ 73,5 milhões, ou R$ 0,3381 por ação ordinária e 

preferencial da empresa. Ex-juros em 07 de janeiro. 

>Voltar 


