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 2021 vai ser um ano crucial para setor de óleo e gás- 

Valor 

Andre Ramalho e Gabriela Ruddy 

A Petrobras tem até o fim do próximo ano para concluir 

desinvestimentos que esbarraram num cenário difícil 

Depois de um 2020 turbulento para a indústria de óleo e 

gás, 2021 se desenha como um ano crucial para o avanço 

dos processos de abertura dos mercados de gás natural, 

refino e de campos maduros. A Petrobras tem até o fim do 

próximo ano para concluir os desinvestimentos nessas 

áreas, mas esbarrou num cenário difícil e viu alguns dos 

negócios atrasarem. 

>Voltar 

 Petrobras assina contrato para venda da BSBios por 

R$ 322mi 

    (Bloomberg) -- A subsidiária Petrobras Biocombustível 

assinou hoje com a empresa RP Participações em 

Biocombustíveis um contrato para a venda das suas ações, 

que correspondem a 50% do capital da BSBios, segundo 

comunicado ao mercado. * O valor da negociação está 

sujeito a ajustes, sendo que R$ 255 mi serão sacados pela 

PBio no fechamento da transação e R$ 67 mi serão 



mantidos em conta vinculada para indenização de eventuais 

contingências * BSBios é ... 

>Voltar 

 Assembleias de GPA, Suzano; 3ª prévia do Ibovespa: 

Radar SA 

    (Bloomberg) -- A B3 divulga a terceira prévia da carteira 

teórica do seu principal índice nos últimos dias de 2020, 

quando a bolsa retoma os patamares pré-pandemia, perto 

dos 118 mil pontos, depois de ter tocado 63 mil pontos em 

março.  

Na segunda prévia divulgada no dia 16/dezembro, Copel, 

Eneva, JHSF e Unidas foram mantidas e nenhuma ação foi 

excluída. Suzano e GPA realizam AGEs no apagar das luzes 

do ano. 

>Voltar 

 Vale  

Atenção para a Vale. A empresa comunicou que a Samarco, 

joint venture com a BHP Billiton, iniciou a retomada gradual 

de suas operações, com a volta dos Complexos de 

Germano, em Mariana (MG), e Ubu, em Anchieta (ES). As 

operações reiniciaram com a utilização de um dos três 

concentradores para beneficiamento de minério de ferro 

em Germano e de uma das quatro usinas de pelotização em 

Ubu, representando 26% da capacidade produtiva da 

Samarco.  

A empresa prevê que, em seis anos, a produção de minério 

de ferro em Mariana deve subir para entre 14 milhões e 16 

milhões de toneladas. Outro incremento deve ocorrer em 



nove anos, com a produção subindo para até 24 milhões de 

toneladas por ano. O processo depende da concessão de 

licenças ambientais. A retomada da Samarco, joint venture 

entre a Vale a BHP Billiton, será feita sem a disposição de 

rejeitos em barragens, como a ruiu em 2015. De acordo 

com a Samarco, os rejeitos serão descartados na Cava 

Alegria Sul, e também serão filtrados a seco. 

>Voltar 

 Minério de ferro recua 1,32% em Qingdao, a US$ 163 

a tonelada 

 

 Lauro Jardim: BB volta a pensar em se desfazer da 

Cielo- Globo 

O Banco do Brasil voltou a avaliar a venda de sua 

participação na Cielo. 

>Voltar 

 Lauro Jardim: Vai vender 

A GP Investimentos já está se movimentando para vender 

sua gorda participação na Centauro até o meio de 2021. 

>Voltar 

 Aneel: Bandeira tarifária para janeiro de 2021 será 

amarela 

    (Bloomberg) -- Taxa extra para cada 100 quilowatts-hora 

consumidos será mantida em R$ 1,343, informou a Aneel 

em seu website. * Previsão hidrológica para janeiro do ano 

que vem sinaliza elevação das vazões afluentes aos 



principais reservatórios ** Condição levou ao incremento no 

patamar da produção hidrelétrica, com a consequente 

redução nos custos relacionados ao risco hidrológico  

>Voltar 

 Eletrobras  

No setor elétrico, destaque para a Eletrobras. A estatal 

divulgou o seu Plano Diretor de Negócios e Gestão 2021-

2025, com a previsão de investimentos totais de R$ 41,103 

bilhões no período. O maior volume de aportes acontecerá 

em 2022, com R$ 10,115 bilhões. A usina nuclear de Angra 

3, que vai receber R$ 15,3 bilhões entre 2021 e 2025, se 

destaca no Plano. 

Os aportes na obra se concentram principalmente entre 

2022 e 2024, com valores entre R$ 3,2 bilhões e R$ 3,5 

bilhões por ano. Em 2021, os investimentos totais previstos 

pela estatal somam R$ 8,245 bilhões, dos quais R$ 2,813 

bilhões vão para a usina nuclear. 

>Voltar 

 AES Tietê compra por R$ 806 milhões dois complexos 

eólicos da cúbico Brasil - Estadão 

Cristian Favaro 

A AES Tietê informou, neste domingo, que assinou contrato 

com a Cúbico Brasil para a aquisição pela AES Brasil da 

totalidade das ações das sociedades de propósito específico 

(SPE) que compõe o Complexo Eólico MS e o Complexo 

Eólico Santos. “A conclusão da Operação estará sujeita ao 

cumprimento das condições precedentes acordadas no SPA 

(Contrato de Compra e Venda de Ações), todas elas 



compatíveis com esse tipo de operação”, disse a empresa, 

em fato relevante enviado à CVM. 

>Voltar  

 Copasa investirá cerca de R$ 6,4 bi até 2025 

 

 Bancos 

 O investidor também fica atento ao noticiário sobre o setor 

bancário. O Conselho Monetário Nacional (CMN) flexibilizou 

de forma parcial a restrição de distribuição dos resultados 

das instituições financeiras em 2020 via dividendos ou de 

remuneração do capital próprio. As restrições, impostas no 

início da pandemia, tinham como objetivo fortalecer a 

liquidez das instituições e manter o fluxo de crédito em 

meio à crise. 

Em termos agregados do sistema, a potencial distribuição 

de resultados passaria de R$ 30 bilhões para R$ 36 bilhões, 

de acordo com estimativas do BC. Isso resultaria em uma 

redução potencial da capitalização do sistema da ordem de 

apenas 0,56% do Patrimônio de Referência (PR). 

>Voltar 

 Bradesco  

Por falar em distribuição de resultados no setor, o conselho 

de administração do Bradesco aprovou o pagamento de 

juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 3,502 bilhões, ou R$ 

0,3775 por ação ordinária e R$ 0,4152 por ação preferencial. 

O pagamento será concedido aos acionistas na base do 



banco até hoje (28), sendo a data de "ex-juros" definida a 

partir do dia 29. 

Além disso, o Bradesco anunciou a renovação do programa 

de recompra de ações. O banco pode adquirir até 15 

milhões de papéis, sendo 7,5 milhões de ON e 7,5 milhões 

de PN, entre esta segunda-feira e 28 de junho de 2022. 

>Voltar 

 AE News-IRB Brasil RE: prejuízo líquido é de r$ 23,8 

mi em outubro de 2020 

Matheus Piovesana 

O ressegurador IRB Brasil Re fechou o mês de outubro de 

2020 com prejuízo líquido de R$ 23,8 milhões. De acordo 

com a companhia, o resultado negativo foi causado por 

maiores provisionamentos na carteira internacional de 

vidas, em um impacto único (one off). 

 

Além disso, o IRB afirma que os números de outubro 

também foram influenciados pela transferência/venda de 

portfólio de sinistros do segmento rural. Sem estes 

impactos, a empresa teria registrado lucro líquido de R$ 

110,3 milhões. 

 

Estes dados constam do Formulário de Informações 

Periódicas (FIP) referente a outubro enviado pelo IRB à 

Superintendência de Seguros Privados (Susep). Ainda de 

acordo com a empresa, os prêmios emitidos (faturamento 

bruto) em outubro chegaram a R$ 692,9 milhões, alta de 

17,9% em relação ao mesmo período de 2019. 



>Voltar 

 IRB adia pagamento de juros sobre capital próprio de 

r$ 28 milhões  

O IRB Brasil Resseguros informa que adiou o pagamento de 

juros sobre capital próprio de R$ R$ 28.027.175,61 que 

estavam previstos inicialmente para 29 de dezembro, até 

que a Superintendência de Seguros Privados (Susep) 

certifique formalmente o cumprimento dos índices 

regulatórios exigidos no Plano de Regularização de Liquidez 

(PRL) apresentado pela companhia e devidamente 

aprovado pela referida autarquia. 

>Voltar 

 Discussão sobre lista de acionistas do IRB deve ir para 

a Justiça- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

O IRB e o Instituto Ibero-Americano da Empresa (IE) 

deverão levar a discussão sobre o acesso à lista de 

acionistas do ressegurador à Justiça. O IE pediu o 

documento à empresa porque deseja iniciar procedimento 

arbitral contra o IRB, em busca de ressarcimento de 

prejuízos recentes com as ações. De seu lado, o IRB 

argumenta que o interesse do IE seria apenas comercial — 

quer acessar os acionistas para obter ganhos ao representá-

los. 

>Voltar 



 XP  

A XP fechou a aquisição da Riza M&A, empresa 

independente de assessoria financeira focada em fusões e 

aquisições. Conforme nota divulgada à imprensa, a Riza 

conta com experiência em cargos de alta gestão nas 

maiores instituições financeiras do País e participação ativa 

em algumas das mais importantes transações de fusões e 

aquisições nas últimas décadas. 

>Voltar 

 Após recorde em 2020, ofertas de ações devem 

continuar em alta- Estadão 

Fernanda Guimarães 

Apesar da pandemia, as ofertas de ações de empresas na 

Bolsa brasileira somaram R$ 117 bilhões em 2020, com 28 

aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês), um recorde – 

em 2019, foram R$ 90 bilhões. Para 2021, os bancos de 

investimento esperam safra ainda maior, com oferta de até 

R$ 140 bilhões, em pelo menos 40 IPOS. As operações têm 

sido impulsionadas pelos juros na mínima histórica, o que 

leva investidores a buscar mais risco e rentabilidade. 

>Voltar 

 BV: banco quer reforçar guinada digital- Estadão 

Os sócios Banco do Brasil e família Ermírio de Moraes já 

bateram o martelo. Havendo condições de mer- cado, eles 

levarão o BV, ex-voto- rantim, para a Bolsa em 2021, uma 

oferta que deve movimen- tar R$ 5 bilhões. 



A operação servirá para tra- zer caixa à instituição financei- 

ra e para a venda de ações do BB e dos Ermírio de Moraes. 

>Voltar 

 CSN: IPO ajudará a reduzir dívida do grupo- Estadão 

Aabertura de capital da CSN Mineração promete 

movimentar mais de R$ 8 bilhões, sendo que R$ 7 bi- lhões 

devem ir para o caixa da CSN, pela venda de uma fatia 

minoritária na unidade – dinhei- ro prometido para ajudar a 

redu- zir o endividamento da siderúrgica. Essa é uma velha 

cobran- ça do mercado, diante da dívida líquida da 

companhia, que está na casa dos R$ 30 bilhões. 

>Voltar 

 Grupo BIG: Ex-Walmart reestrutura operação- 

Estadão 

Ex-walmart do Brasil, o nome mudou após a operação 

passar para as mãos do fundo Advent, no pro- cesso de 

reestruturação da em- presa. O faturamento do Grupo Big, 

que também é dono da mar- ca Sams Club, é alto: a receita 

líquida no acumulado do ano até setembro deste ano 

chegou a R$ 15,7 bilhões. Os recursos também irrigarão o 

caixa da em- presa. 

>Voltar 

 Grupo Cortel: funerária pode ser a 1ª do setor na B3- 

Estadão 

Fundado no Rio Grande do Sul em 1963, o Grupo Cortel 

trabalha com cremação (incluindo a de animais de 



estimação), funerais e serviços auxiliares e faturou quase R$ 

84 milhões no ano passado. 

>Voltar 

 Havan: IPO de rede de Luciano Hang ficou para 2021- 

Estadão 

Varejista de Santa Catari- na, a Havan é do polêmico 

empresário Luciano Hang, que ficou conhecido na- 

cionalmente pelo seu apoio ir- restrito ao presidente Jair 

Bol- sonaro, desde a época da campa- nha. 

A empresa suspendeu a opera- ção que estava planejada 

para ocorrer em 2020, depois de in- vestidores avaliarem a 

compa- nhia abaixo de R$ 70 bilhões, valor colocado como 

“mínimo” por Hang para seguir com a ope- ração. 

>Voltar 

 Kalunga: Líder, empresa mira abertura de novas lojas- 

Estadão 

Rede de lojas de papelaria com um faturamento anual de 

cerca de R$ 2 bilhões, a Kalunga é a líder em ven- das com 

13,1% de participação do mercado nacional no seg- mento 

de suprimentos para es- critório e material escolar. 

>Voltar 

 Mobly: Loja de móveis online tem lado ‘tech’- Estadão 

Loja online de móveis fundada em 2011, a companhia 

Mobly possui cerca de 925 mil usuários ativos. E vem 

crescendo na pandemia. No mundo físico possui duas 

megastores. Contando com elas, possui, no total, 11 lojas 

físicas. 



Nos nove primeiros meses do ano, a receita líquida da 

empresa cresceu 50% e atingiu R$ 420,8 milhões. As 

pessoas em casa, muitas de home office, buscaram 

pequenas mudanças em suas casas. A empresa tenta 

evidenciar seu perfil “tech”. 

>Voltar 

 São Salvador Alimentos : gigante de goiás busca 

expansão- Estadão 

Gigante do frango de Goi- ás, o grupo industrial São 

Salvador Alimentos (SSA), dono da marca Super- Frango, 

quer fazer uma oferta de R$ 1,5 bilhão. A empresa aba- te 

350 mil aves por dia e abaste- ce mercados de oito estados 

bra- sileiros e Distrito Federal, além de exportar para cerca 

de 70 paí- ses. A receita líquida no ano pas- sado ficou em 

R$ 1,6 bilhão. 

>Voltar 

 Tok&Stok: Investimento na operação digital- Estadão 

Arede de lojas de móveis e decoração Tok & Stok nasceu 

de uma pequena loja na Avenida São Gabriel em São Paulo, 

e possui atualmente 59 lojas em quatro formatos di- 

ferentes. 

O fundo norte-americano Carlyle, que controla hoje a 

empresa, fez seu investimento em 2012. Ou seja: esse é um 

ativo bastante antigo na carteira da gestora, que tem 

atuação forte no Brasil. 

>Voltar 



 Westwing: quarentena ajudou ganho de receita- 

Estadão 

De olho no interesse do investidor nas empresas com 

pegada digital, o e-commerce de produtos de decoração e 

artigos para casa Westwing quer fazer um IPO de cerca de 

R$ 500 milhões, co- menta uma fonte. Com mais pessoas 

em casa em função da quarentena, que foi mandatória para 

conter a disseminação da covid-19, a receita líquida foi de 

quase R$ 170 milhões, com cres- cimento da ordem de 80% 

nos nove primeiros meses do ano. 

>Voltar 

 Petrorio contrata bancos para coordenação potencial 

de oferta de ações 

 A PetroRio anunciou nesta quinta-feira a contratação dos 

bancos BTG Pactual, Citigroup, Credit Suisse, Itaú BBA, Safra 

e Santander para coordenar uma potencial oferta 

subsequente de ações (follow on) da companhia.  

>Voltar 

 BrasilAgro estuda oferta de ações, compra ativos na 

Bolívia 

    (Bloomberg) -- Banco BTG Pactual e XP Investimentos 

estão conduzindo trabalhos preparatórios para definição da 

viabilidade e dos termos da potencial oferta primária de 

ações pela BrasiAgro, diz a empresa em comunicado ao 

mercado. * BrasilAgro e as controladas Agrifirma Agro e 

Imobiliário Engenho de Maracajú foram autorizadas pelo 

conselho a comprar 100% das ações de quatro empresas 



com sede na Bolívia: Agropecuaria Acres del Sud, Ombu 

Agropecuaria, Yatay Agropecuaria ... 

>Voltar 

 Expedição de papelão ondulado projeta expansão de 

5,4% em 2020- Valor 

Stella Fontes 

Crescimento em dezembro deve ficar próximo de 7,3% 

As expedições brasileiras de caixas, chapas e acessórios de 

papelão ondulado devem crescer 7,3% em dezembro, na 

comparação anual, encerrando 2020 com expansão de 

5,4%, de acordo com estimativas da Associação Brasileira de 

Embalagens em Papel (Empapel), novo nome da Associação 

Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). 

>Voltar 

 Rumo  

O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos 

(CPPI) recomendou a qualificação do empreendimento 

ferroviário Malha Oeste no âmbito do PPI para fins de 

relicitação. O empreendimento pertence à antiga Rede 

Ferroviária Federal S.A., atualmente sob responsabilidade da 

concessionária Rumo Malha Oeste. 

>Voltar 

 Acionista da Smiles quer assembleia para avaliar ação 

de responsabilidade contra controladores- Valor 

Ana Paula Ragazzi 



Ponto central da discussão é a aprovação de antecipação de 

compra de passagens da Gol pela Smiles no valor R$ 1,2 

bilhão durante a pandemia 

Dois acionistas minoritários da Smiles encaminharam à 

companhia um pedido de convocação de assembleia geral 

extraordinária. Os fundos Samba Theta e Centauro I, que 

juntos concentram pouco mais de 4% das ações da 

empresa de programas de fidelidade, querem que os 

acionistas votem sobre uma ação de responsabilidade 

contra o conselho da empresa. Eles questionam as decisões 

recentes desse colegiado que, no entender dos fundos, 

aprovou medidas anunciadas pela controladora Gol que 

prejudicaram o caixa da Smiles. 

>Voltar 

 Sky entra no jogo e tenta sair fortalecida do 

fatiamento da Oi- Valor 

Ivone Santana 

Operadora namora TV paga que vai a leilão e vê na luta de 

rivais por 5G uma chance para crescer 

Estanislau Bassols: competição no segmento de plataformas 

de internet é uma opção para conter a perda de clientes —  

Maior operadora de TV via satélite do país, com 4,7 milhões 

de clientes, a Sky Brasil duplicou o número de assinantes de 

seu aplicativo Sky Play durante a pandemia, para 2 milhões 

de usuários. Embora a base de clientes de TV paga venha 

sangrando mês a mês no mercado brasileiro, a Sky tem 

buscado alternativas para tentar conter o vazamento na sua 

carteira ou compensar com outras receitas. Entre as opções 



para ganhar musculatura, a companhia analisa se fará uma 

oferta pelo negócio de TV da Oi, que será leiloado 

possivelmente no primeiro trimestre de 2021. 

>Voltar 

 Financeira da Renner prepara carteira virtual- Valor 

Álvaro Campos 

Com 6 milhões de cartões ativos, a financeira já responde 

hoje por cerca de 20% da receita do grupo 

Faccio, diretor-presidente da Lojas Renner: com advento da 

desintermediação financeira, papel da financeira ganha 

ainda mais importância —  

A Realize CFI, financeira da Lojas Renner, deve lançar no 

primeiro trimestre de 2021 uma carteira virtual, também 

conhecida como “wallet”, que será um marco no processo 

de digitalização da companhia, iniciado há quase três anos. 

Com 6 milhões de cartões ativos, a financeira já responde 

hoje por cerca de 20% da receita do grupo. 

>Voltar 

 Paranapanema e Scotiabank firmam acordo e pedido 

de falência será suspenso- Valor 

Ivo Ribeiro 

A fabricante de produtos de cobre apresentou novas bases 

para repactuação da dívida, dentro de um pacote que está 

sendo negociado com outros nove credores financeiros da 

companhia 

>Voltar 



 Decisão da CVM surpreendeu, diz dona da Panvel- 

Valor 

Ana Paula Ragazzi 

“Os acionistas têm o direito de discordar. Só gostaria que 

toda essa situação estivesse sendo conduzida com menos 

barulho”, afirma diretor financeiro 

Alvo de questionamentos de acionistas minoritários por 

conta dos termos de uma proposta de conversão de ações 

preferenciais em ordinárias para uma futura adesão ao 

Novo Mercado, a Dimed, dona da rede de farmácias Panvel, 

afirma que está agindo de acordo com as regras 

>Voltar 

 Wiz diz que vai avaliar termos da competição Caixa 

Seguridade 

    (Bloomberg) -- Wiz informou que irá avaliar os termos e 

condições do procedimento competitivo em parceria a 

Caixa Seguridade, segundo comunicado ao mercado. * 

Processo competitivo é para seleção de co-corretora para 

atuação em linhas de negócios em parceria com a corretora 

própria da Caixa Seguridade  

>Voltar 

 

 


