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 Petrobras levará propostas do polo Urucu ao 

conselho- Valor 

Maria Luiza Filgueiras 

No colegiado será discutida também uma eventual 

relicitação das concessões de gás natural e óleo no 

Amazonas, caso nenhum dos lances seja aprovado 

A Petrobras vai levar ao conselho de administração as 

propostas que recebeu da 3R Petroleum e da Eneva pelo 

polo de gás Urucu, onde serão avaliadas as condições de 

cada uma delas e será discutida uma eventual relicitação 

das concessões de gás natural e óleo no Amazonas, caso 

nenhum lance seja aprovado. Em nota ao mercado na 

sexta-feira, a estatal confirmou detalhes da disputa 

antecipados pelo Valor na quinta-feira, como a disparidade 

entre as propostas, condicionantes nesses lances e na 

composição de garantias. 

>Voltar 

 Bancos impediram colapso econômico, avalia 

Febraban- Valor 

Talita Moreira e Pedro Cafardo 



Isaac Sidney, presidente da entidade, afirma que com R$ 2,9 

trilhões em concessões de crédito desde o início de março, os 

bancos atuaram como um “grande muro de contenção” 

Desde o início da pandemia no país, em março, os bancos 

brasileiros emprestaram R$ 2,9 trilhões. Foi “um grande 

muro de contenção” para evitar o colapso total da 

economia durante a crise sanitária, disse ao Valor o 

presidente da Febraban, Isaac Sidney. Segundo ele, os 

bancos foram “injustamente” acusados por um suposto 

represamento de recursos no início da pandemia, quando 

houve uma corrida ao crédito. 

>Voltar 

 Auxílio emergencial faz Caixa criar banco digital para 

baixa renda que pode render R$ 50 bilhões- Folha 

Julio Wiziack 

A pandemia da Covid-19 fez a Caixa Econômica Federal 

detectar uma oportunidade de negócio capaz de render ao 

menos R$ 50 bilhões. A perspectiva foi impulsionada 

pelo pagamento do auxílio emergencial. 

O montante bilionário é o valor estimado com a abertura de 

capital (49% das ações) de um banco digital que a Caixa 

pretende criar. O patrimônio da instituição viria dos serviços 

prestados pelo aplicativo Caixa Tem. 

Hoje, a ferramenta tecnológica está vinculada a 105 milhões 

de contas. Elas foram abertas para o pagamento do auxílio 

emergencial e outras transações financeiras via celular —

forma de estimular o distanciamento social. 

>Voltar 



 Indústria troca de marcha à espera de sinais de 

recuperação mais claros- Folha 

A forte recuperação da atividade industrial nos últimos 

meses deverá ser substituída por um ritmo mais lento até o 

início do próximo ano, sugerem pesquisas feitas com 

empresários do setor. A sondagem mais recente da 

Fundação Getúlio Vargas indica que o nível de utilização da 

capacidade instalada nas fábricas ainda está abaixo da 

média histórica. A falta de insumos, dificuldades para 

reposição de estoques e incertezas sobre a retomada do 

consumo tendem a desacelerar a produção. 

>Voltar 

 Volta da chuva deve aliviar setor elétrico- Estadão 

Anne Warth 

O longo período de estiagem, que derrubou as represas das 

hidrelétricas a níveis preocupantes, associado à retomada 

da economia, que aumentou o consumo de energia, 

obrigou o governo a acionar as termelétricas, que geram 

uma energia mais cara. O resultado foi o aumento das 

conta de luz, com adoção da bandeira vermelha nível 2 – 

com cobrança adicional de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-

hora (kwh) consumidos. E também uma preocupação com a 

possibilidade de apagões no País em 2021. 

>Voltar 

 AE News-Gol envia ao conselho da Smiles proposta de 

incorporação de ações 

Felipe Laurence 



A Gol enviou proposta de incorporação de ações para o 

Conselho de Administração da controlada Smiles, 

destacando em Fato Relevante divulgado há pouco que a 

combinação resultaria em uma maximização de valor para 

todos os acionistas ao alinhar os interesses das sociedades, 

"assegurando a continuidade da companhia aérea e do 

programa de fidelidade, simplificando a governança 

corporativa, reforçando a estrutura de capital, e reduzindo 

custos operacionais, administrativos e financeiros, assim 

como eliminando ineficiências fiscais 

A aérea propõe uma relação de troca de ações em que cada 

acionista detentor de um papel da Smiles receberia 0,825 

ação preferencial da Gol, ou resgate em dinheiro no valor 

de R$ 22,32 - o que representa um prêmio de 26,3% sobre 

o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias 

da Smiles (R$ 17,67) -, ou uma combinação das duas, 

respeitando que nenhum acionista receberá mais de 80% 

da sua consideração em ações da Gol ou em dinheiro. 

>Voltar 

 Gol registra geração líquida de caixa pela primeira vez 

desde início da crise, de r$ 3 mi/dia*  

A Gol informou nesta segunda-feira que apresentou 

geração líquida de caixa de R$ 3 milhões por dia em 

novembro, incluindo o pagamento integral de seu serviço 

de dívida e despesas financeiras, resultado melhor em 

comparação ao consumo líquido de caixa de R$ 3 milhões 

por dia que havia projetado para esse período. 

Informou ainda que encerrou novembro com 

aproximadamente R$ 2,3 bilhões em liquidez total, alta de 



4% em relação a outubro. Incluindo os valores financiáveis 

de depósitos não onerados, as fontes potenciais de liquidez 

da companhia totalizam aproximadamente R$ 6 bilhões. O 

prazo médio de vencimento da dívida de longo prazo da 

empresa, excluindo arrendamento de aeronaves e notas 

perpétuas, é de aproximadamente três ano 

>Voltar 

 Citi eleva preço-alvo dos ADRS de gol de US$ 10 para 

US$ 16 e reitera recomendação de compra 

 

 Neoenergia aposta alto para crescer no país- Valor 

Letícia Fuuchima 

Controlada do grupo espanhol desbancou as concorrentes 

CPFL, que é da chinesa State Grid, e a Equatorial em lelilão 

na B3; agora passa ter cinco distribuidoras 

Numa disputa acirrada e com lances agressivos, a 

Neoenergia venceu o leilão de privatização da distribuidora 

da Companhia Energética de Brasília (CEB), realizado na 

sexta-feira passada. O grupo desbancou as concorrentes 

CPFL e Equatorial e arrematou o ativo por R$ 2,515 bilhões, 

um ágio de 76,63% ante o preço mínimo. 

>Voltar 

 CTEEP  

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

(Isa CTEEP) comunicou que a IE Tibagi, sua subsidiária 

100%, iniciou operação com antecipação de 8 meses. A IE 

Tibagi está localizada nos Estados de São Paulo e Paraná e 



consiste na implantação da linha de transmissão de 230 kV 

Nova Porto Primavera (PR) a Rosana (SP), com 18km de 

extensão, e ampliação da subestação 230/138 kV Rosana 

com interligação na subestação Nova Porto Primavera. 

>Voltar 

 Klabin começa a desenhar novo ciclo de crescimento- 

Valor 

Stella Fontes 

Após decidir sobre segunda máquina do projeto Puma II, a 

companhia se dedicará a definir os próximos passos do seu 

plano de expansão 

Cristiano Teixeira, diretor-geral: Próximos dez anos serão 

tão promissores para a companhia quanto foi a última 

década, quando as receitas triplicaram —  

Em processo de execução do projeto Puma II, que engloba 

investimentos de R$ 9,1 bilhões e instalação de duas novas 

máquinas de papéis para embalagens até 2023, a Klabin já 

está se preparando para traçar as rotas de um novo ciclo de 

expansão. Após decidir se a segunda máquina será de papel 

kraftliner, como a primeira, ou de cartões, a companhia se 

dedicará a definir os próximos passos de crescimento 

>Voltar 

 Irani  

A B3 aprovou a admissão da Irani Papel e Embalagem no 

segmento Novo Mercado da Bolsa. "A migração para o 

Novo Mercado reforça o compromisso da companhia com 

elevados padrões de governança corporativa, além de 



poder permitir à companhia ampliar sua base de potenciais 

investidores", diz a Irani em fato relevante. A empresa ainda 

precisa finalizar o processo de migração. 

>Voltar 

 Dona da Sadia e da Perdigão fixa metas para reduzir 

sofrimento de animais- Folha 

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, assumirá nesta 

semana compromisso com dez objetivos para reduzir o 

sofrimento dos animais nas suas linhas de produção 

de suínos e aves, como parte de um novo plano de 

sustentabilidade que incluirá metas ambientais, sociais, de 

governança e diversidade. O plano será anunciado na terça 

(8). 

>Voltar 

 Lauro Jardim: Água no chope- Globo 

Deram uma esfriada as negociações para uma fusão entre a 

BR Malls (31 shopping centers em 12 estados) e a Ancar (24 

shoppings em sete estados). 

>Voltar 

 Kalunga  

A rede de papelarias Kalunga protocolou na CVM pedido 

de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A 

companhia pretende listar seus papeis no Novo Mercado da 

B3, com esforços de venda no Brasil e no exterior, de 

acordo com o prospecto preliminar da oferta. A Kalunga 

pretende usar os recursos da oferta primária (emissão de 

novas ações) para investimentos em novas lojas, abertura 



de um centro de distribuição no Nordeste, além do reforço 

e adequação na estrutura de capital da companhia e 

fortalecimento de suas operações de gráfica rápida nas 

lojas. 

>Voltar 

 Lauro Jardim: Dasa: A caminho do IPO 

Sem alarde, o grupo Dasa/ Impar, um dos maiores do Brasil 

no setor de saúde e que na quinta-feira comprou por R$ 1,7 

bilhão três hospitais e cinco clinicas em São Paulo, trabalha 

para fazer o seu IPO (abertura de capital em bolsa) no 

primeiro trimestre de 2021. 

 

 Lauro Jardim: J&F dá como certa vitória pelo controle 

da Eldorado Celulose 

Internamente, a J&F dá como certa a vitória sobre a asiática 

PE na bilionária disputa pelo controle da Eldorado Celulose. 

A contenda será decidida numa arbitragem promovida pela 

Câmara de Comércio Internacional. 

>Voltar 

 CCR 

 A CCR divulgou o tráfego consolidado referente às suas 

rodovias, à mobilidade urbana, e aos aeroportos, no 

período de 27 de novembro a 03 de dezembro. Nas 

rodovias, houve aumento de 6,4% no tráfego de veículos de 

passeio e comerciais, nas rodovias NovaDutra (SP-RJ), 

RodoNorte (PR), AutoBAn (SP), ViaOeste (SP), MSVia (MS) e 

ViaSul (RS). No consolidado do ano, foi apurada queda de 



2,6% na comparação anual. O aumento semanal tem 

impulsionado as ações 

>Voltar 

 Paranapanema tenta reestruturar dívida- Valor 

Ivo Ribeiro 

Empresa negocia com grupo de bancos, nacionais e 

estrangeiros, passivo de US$ 510 milhões; canadense 

Scotiabank divergiu das condições e pediu falência da 

fabricante 

Companhia, que opera unidade de produção de cobre 

metálico na Bahia (foto), enfrenta pedido de falência por 

dívida de R$ 174,4 milhões de ACCs, 7% do total 

>Voltar 

 ‘Já entramos em 2020 muito mais preparados’- 

Estadão 

Daniele Madureira 

Reinvenção, o conceito que dominou o ambiente 

corporativo e o cotidiano pessoal em 2020, começou a ser 

aplicado pela Eternit antes mesmo da pandemia. Fundada 

na década de 1940, a tradicional fabricante de telhas deixou 

o famigerado amianto para trás, vendeu a operação de 

louças e metais sanitários e agora se dedica a um produto 

sustentável, a telha fotovoltaica, que capta a luz solar para a 

produção de energia elétrica. A reestruturação dos 

negócios veio na esteira da recuperação judicial da 

companhia, iniciada em março de 2018, e já deixa boas 

impressões na B3: o papel ETER3 acumula alta de 324% em 



2020. Nos últimos 30 dias, o salto foi de 49%. “Foi a decisão 

de abolir o amianto, em 2017, que nos levou à recuperação 

judicial”, diz o presidente da companhia, Luís Augusto 

Barbosa. “A empresa previu a dificuldade de operar sem a 

matéria-prima e procurou se prevenir.” Ele diz não ver fatos 

pontuais que justifiquem a alta da ação. Entre setembro e 

novembro, a Eternit foi questionada cinco vezes pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a 

movimentação atípica das ações. A seguir, os principais 

trechos da entrevista: 

>Voltar 

 PetroRio  

Acionistas da PetroRio aprovaram o refazimento das 

demonstrações anuais completas de 2017 e 2019, além das 

informações referentes ao segundo e terceiro trimestres de 

2019, e ao primeiro e segundo trimestres de 2020. 

>Voltar 

 Eventos corporativos 

• AES Tietê tem reunião com analistas e investidores 

promovida pela Apimec, 16:00 

 


