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 Analistas projetam Ibovespa acima de 130 mil 

pontos- Valor 

Weruska Goerking 

Para o próximo ano, o otimismo com o mercado acionário 

permanece dentre os analistas. A expectativa de que o 

Ibovespa atingirá a marca de 130 mil pontos tem se 

tornado o consenso do mercado para o fim de 2021. Para 

alguns especialistas, o índice alcançará patamares ainda 

mais elevados nos próximos 12 meses. A leitura positiva é 

justificada pela ampla liquidez global, preços baixos, 

crescimento nos lucros e uma normalização gradual da 

atividade. 

>Voltar 

 Ação sensível à retomada da economia deve se 

destacar- Valor 

O BofA tem feito alterações em seus portfólios para incluir 

ações de empresas de valor e cíclicas, e o mercado 

brasileiro é o único da América Latina a receber 



recomendação acima da média (“overweight”), devido ao 

patamar baixo da Selic, o dólar mais fraco que o esperado e 

o aumento dos lucros das empresas. 

O setor de commodities será beneficiado pela retomada 

econômica, segundo Fernando Ferreira, estrategista-chefe 

da XP. Ele aponta, inclusive, que isso já está acontecendo 

com o aumento da demanda de países como a China, por 

exemplo. Para ele, algumas das melhores apostas são em 

Petrobras, Gerdau e Vale. 

Em análise semelhante, além de Vale, a Ativa tem olhado 

com bons olhos para os papéis da Usiminas. Sobre a 

Petrobras, a visão da empresa é positiva, porém, mais por 

causa da administração do negócio em si do que do cenário 

de preços do petróleo. De acordo com Pedro Serra, da 

Ativa, um teto entre US$ 50 e US$ 60 por barril deve ser 

estabelecido em 2021. Com os preços já nessa faixa, o 

espaço para rali pode estar limitado. “Os ganhos da 

Petrobras virão do seu programa de redução de dívidas, da 

venda de refinarias e de sua parte na Braskem”, diz. 

>Voltar 

 Petrobras recebe R$ 232,6 milhões em acordo de 

leniência firmado entre a Vitol e MPF - Estadão 

Fabiana Holtz 

A Petrobras anunciou ter recebido nesta terça-feira R$ 

232,6 milhões em razão do acordo de leniência celebrado 

entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Vitol, em 03 de 

dezembro. O acordo foi homologado no último dia 18 pela 

Câmara de Combate à Corrupção do MPF. 



Com isso, o total de recursos devolvidos para a companhia 

em decorrência de acordos de colaboração, leniência e 

repatriações, no âmbito da Operação Lava Jato, ultrapassa o 

montante de R$ 4,8 bilhões, acrescenta a petrolífera. 

>Voltar 

 Concorrentes da Petrobras dobram produção até 

2025- Valor 

André Ramalho 

Equinor, ExxonMobil, Petrogal, Shell, Total, além das 

chinesas CNOOC e CNPC, são algumas das companhias que 

devem fortalecer presenças no Brasil, nos próximos cinco 

anos. Atualmente, a estatal representa 74% de todo o 

volume de petróleo produzido no país, de acordo com 

dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Como a 

petroleira brasileira pretende manter a produção estável, a 

tendência é que a companhia perca participação de 

mercado. 

Equinor, ExxonMobil, Petrogal, Shell, Total, CNOOC e CNPC 

estão entre as empresas que vão crescer no Brasil 

>Voltar 

 Plano da China de reduzir produção de aço abala 

minério de ferro 

Bloomberg: O preço do minério de ferro sentiu o impacto 

dos planos da China de controlar a produção de aço no 

próximo ano, uma ameaça à demanda em um ano de fortes 

ganhos para a commodity. O abalo coincidiu com novos 

sinais de ampla oferta. 

 



*A China quer assegurar uma produção menor de aço bruto 

em 2021, segundo a agência de notícias Xinhua*, que citou 

o ministro da Indústria, Xiao Yaqing. O governo planeja 

novas diretrizes para a substituição da capacidade de aço e 

também visa reduzir as emissões de carbono, disse. 

 

Os futuros mais ativos chegaram a cair 4,4%, para US$ 

153,80 a tonelada na Bolsa de Cingapura, e eram 

negociados a US$ 155,20 às 13h34 no horário local. Seria o 

menor fechamento desde 16 de dezembro. *Em Dalian, o 

minério de ferro caiu 3,7%, enquanto os contratos de aço 

subiram em Xangai*. 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao, queda de 1,94%, US$ 

159,85/t 

 

 Itaú investe em plataforma para gestora de recurso- 

Valor 

Sergio Tauhata 

Nem só de investidores vivem as plataformas digitais das 

instituições financeiras. O Itaú Unibanco decidiu criar um 

serviço integrado para atender a outra ponta do setor: as 

gestoras de recursos. Batizada de iServices, a plataforma 

automatiza processos e concentra serviços como boletagem 

das operações, custódia e clearing feitas pelas casas junto 

às prestadoras de serviços. 

“Quando o cliente faz uma operação de compra e venda de 

ações ou derivativos o que a gente faz é uma boletagem só 



e automaticamente e isso flui para a corretora e a custódia”, 

afirma o CEO da Itaú Asset Management, Carlos Augusto 

Salamonde, que liderou o projeto como diretor de 

investment services, antes de assumir a gestora do banco. 

>Voltar 

 Vagas na construção civil aumentam 37% na 

pandemia, diz Banco Nacional de Empregos- Folha 

As vagas no setor de construção civil cresceram 37% até 

novembro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 

2019, segundo levantamento do BNE (Banco Nacional de 

Empregos). 

Apesar da pandemia, da escassez de algumas matérias-

primas e da alta no preço dos insumos, o setor prevê um 

2021 positivo. A projeção é de disponibilidade de ocupação 

para pedreiros e mestres de obras. 

>Voltar 

 Concessão de saneamento no RJ terá outorga mínima 

de R$ 10 bi e 4 blocos- Valor 

O edital de concessão de serviços da Cedae prevê para 27 

de abril do ano que vem o recebimento das garantias das 

propostas, da proposta comercial e dos documentos de 

habilitação, com o resultado da análise das garantias das 

propostas saindo em 29 de abril e com o leilão ocorrendo 

no dia seguinte. 

Dos R$ 10,6 bilhões, valor mínimo que será obtido com o 

leilão, o Estado do Rio ficará com 80%, enquanto 15% serão 

distribuídos aos municípios, proporcionalmente ao número 

de habitantes. Os demais 5% serão destinados ao Fundo de 



Desenvolvimento da Região Metropolitana. Caso as 

propostas pelos blocos superem a outorga fixa, o montante 

que superar esse valor será distribuído com 50% indo para 

o Estado e 50% para os municípios, mais uma vez de acordo 

com a população de cada um. 

>Voltar 

 Vendas de shoppings caem 12% na temporada do 

Natal- Valor 

Varejistas já vêm ressaltando há meses a lentidão maior na 

retomada dos shoppings, em relação a lojas de rua e ao 

canal digital. Na edição de ontem, o Valor informou que o 

varejo havia tido seu pior Natal desde a recessão de 2015-

2016. 

Redução no valor do auxílio emergencial, escalada da 

inflação e manutenção do desemprego em taxas elevadas 

afetaram o consumo neste fim de ano. 

A queda nos shopping centers é maior do que a prevista 

pela Abrasce inicialmente, na casa de 2% para o Natal. Os 

dados começaram a ser levantados com uma nova 

metodologia em 2018, e pelo curto histórico, não há base 

para comparações antes disso. 

>Voltar 

 Comércio eletrônico deve manter aquecida a 

demanda por galpões- Valor 

Chiara Quintão 

Apesar da expectativa de queda da taxa de vacância, o 

preço de locação tende a se manter estável, com a entrada 



esperada de novos galpões que se encontram em fase de 

construção. “O ciclo de galpões é muito rápido e tem 

havido entrega de muitas áreas”, afirma o presidente da 

Colliers International Brasil, Ricardo Betancourt. 

>Voltar 

 Vendas de remédios têm alta de 10,6% no ano- Valor 

Ana Paula Machado 

Foram comercializados 4,66 bilhões de unidades no 

período, um crescimento de 8% no comparativo com o ano 

passado. Desse volume, 34,8% foram de medicamentos 

genéricos. Nos doze meses terminados em novembro, de 

acordo com a IQVIA, foram comercializadas 1,46 bilhão de 

unidades, alta de 11%. Em valor, o aumento na venda de 

genérico foi de 17,5%, alcançando a R$ 9,61 bilhões. 

>Voltar 

 Amil está perto de vender carteira de plano 

individual- Valor 

Beth Koike 

A UnitedHealth Group, dona da Amil, está em negociações 

avançadas para se desfazer de sua carteira de planos 

individuais, formada por 370 mil usuários de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Curitiba, segundo o Valor apurou. 

A transação envolve ainda os hospitais Paulistano, Caieiras e 

Sumaré, localizados em São Paulo, e Vitória, na capital do 

Paraná. Esses hospitais são os mais utilizados pelos usuários 

dessa carteira de convênio médico individual. 



Ainda de acordo com fontes, cerca de seis interessados 

analisaram a proposta da UnitedHealth, que contratou o 

BTG Pactual para liderar o processo. 

>Voltar 

 Ser Educacional conclui alongamento de vencimento 

de dívidas 

    (Bloomberg) -- Foram renegociados os contratos de 

financiamentos firmados junto aos bancos Itaú Unibanco e 

Banco Santander Brasil, com a finalidade de reforço de 

caixa, como forma de prevenção contra impactos 

financeiros decorrentes da pandemia do coronavírus, Ser 

diz em comunicado ao mercado.  

>Voltar 

 Loggi dobra investimento após alta da concorrência- 

Valor 

Adriana Matos 

As empresas de comércio eletrônico que são parceiras da 

Loggi aceleraram em 2020 a implementação de estruturas 

de entrega próprias para vender serviços de logística aos 

varejistas de seus marketplaces (shopping virtual). Pelo 

serviço, as varejistas cobram entre 10% a 20% do valor da 

venda por um pacote de serviços que inclui entrega. Entre 

essas empresas que usam serviço da Loggi, além de 

Amazon e Mercado Livre, estão Dafiti, C&A e Centauro, 

segundo apurou o Valor. A companhia não comenta essa 

informação. 



Ao longo de 2020, foi anunciada a criação de novos centros 

de distribuição pela Amazon e Mercado Livre, que locam 

parte dos espaços de armazenamento para lojistas de seus 

sites. 

>Voltar 

 Dinamarquesa se prepara para entrar no mercado 

livre- Valor 

Marina Falcão 

A dinamarquesa European Energy, de energia eólica e solar, 

se prepara para entrar no mercado privado de energia 

renovável do Brasil. Thiago Arruda, diretor de 

desenvolvimento de negócios para América Latina, disse 

que a empresa está com negociações avançadas para firmar 

dois contratos com clientes em Pernambuco e na Bahia. Em 

paralelo, a companhia quer ampliar sua presença no 

mercado regulado, participando dos próximos leilões. 

>Voltar 

 Copel  

A Copel concluiu um Programa de Demissão Incentivada 

(PDI) na área de Call Center da Copel Distribuição com a 

adesão de 169 dos 375 empregados elegíveis. O resultado, 

segundo a companhia, representa um custo estimado de R$ 

25,3 milhões com indenizações e uma potencial redução de 

R$ 9 milhões em custos anuais a partir de 2022. Somados 

este e o penúltimo PDI, encerrado em 1º de dezembro, a 

Copel termina 2020 com a adesão de 480 funcionários a 

programas do tipo. Isso equivale a uma redução de 6,9% no 

quadro de funcionários observado em setembro. 



>Voltar 

 Smiles e Gol  

Atenção para as relações entre os minoritários da Smiles e 

os controladores da empresa. O Conselho de Administração 

da Smiles aprovou a convocação de uma Assembleia Geral 

Extraordinária em 5 de fevereiro para analisar a eventual 

propositura de uma ação de responsabilidade civil contra 

Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, 

Ricardo Constantino, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, André 

Coji, Leonardo Dutra de Moraes Horta, Leonardo 

Porciúncula Gomes Pereira e Edmar Prado Lopes Neto. A 

convocação atende a um pedido dos acionistas minoritários 

da empresa de fidelidade.  

O pedido dos acionistas é referente ao acordo de julho 

deste ano em que a Smiles concordou em comprar 

antecipadamente R$ 1,2 bilhão em passagens aéreas 

emitidas pela Gol, sua controladora. Além disso, também 

está incluída no pedido a proposta de reorganização 

societária da Smiles feita no início do mês, e que vem sendo 

questionada pelos minoritários. Este último ponto já havia 

sido alvo de um pedido, negado no dia 17 pelo conselho da 

Smiles. 

>Voltar 

 Sanepar: Agepar calcula em 2ª revisão tarifa básica 

preliminar de r$ 5,3031/m³, queda de 2,58% - Estadão 

Fabiana Holtz 

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) 

informou em comunicado enviado à Comissão de Valores 



Mobiliários (CVM) que estudos preliminares da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná 

(Agepar) sobre a segunda Revisão Tarifária apontam para 

uma tarifa básica preliminar de R$ 5,3031/m³ para o 

próximo ciclo. O novo valor representa uma redução de 

2,5882% em relação à tarifa que passará a vigorar em 05 de 

fevereiro. 

>Voltar 

 Randon  

Atenção para o setor industrial. A Randon e suas 

controladas Fras-Le, Jost, e Master poderão recuperar R$ 

860,813 milhões em créditos fiscais referentes à inclusão do 

ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins a partir de 

dezembro de 2001. Os créditos serão reconhecidos como 

receita no exercício de 2020.  

Segundo a empresa, "tal conclusão deu-se após análise, que 

contou com a assessoria de advogados e de empresas de 

consultoria especializadas, concordância dos membros do 

Conselho de Administração e sem ressalvas dos membros 

do Conselho Fiscal". A Randon vai habilitar os créditos 

perante a Receita Federal, usando decisão favorável emitida 

no último mês de outubro. 

>Voltar 

 AES Tiete rebaixada a underperform por Grupo 

Santander 

    (Bloomberg) -- AES Tiete Energia SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de Grupo Santander Thiago Roberto 

L Silva para underperform de manutenção. * Preço-alvo de 



R$14,97 implica potencial de baixa de 9,6% em relação ao 

último fechamento. Preço-alvo médio é R$15,56 

>Voltar 

 

 

 

 


