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 Fim do auxílio e repique da pandemia podem atrasar 

retomada de serviços- Valor 

À frente, os sinais para ambos os segmentos são ambíguos: 

a expectativa é que a retomada, ainda que lenta, continue 

nos próximos meses, mas o repique da pandemia e o fim 

do auxílio emergencial podem inibir a volta do consumo 

das famílias. 

>Voltar 

 Com Biden e vacinas, estrangeiros ingressaram com 

R$ 53 bi na B3 entre nov/dez- Valor 

Fabiana Holtz e Felipe Laurence 

O retorno do capital estrangeiro aos mercados emergentes 

ganhou tração a partir de novembro, perante a 



movimentação de peças no tabuleiro de xadrez da política 

internacional, a partir da vitória do democrata Joe Biden na 

disputa presidencial dos Estados Unidos, aliada à aprovação 

de vacinas contra a coid-19. As boas notícias repercutiram 

com força em todas as economias emergentes e inverteram 

o fluxo de capital estrangeiro verificado ao longo de 2020, 

na B3. 

>Voltar 

 Recomendações do BofA para América Latina incluem 

cinco ações brasileiras- Valor 

Adriana Cotias 

O documento contempla ainda papéis com indicação 

“underperform”, ou seja, expectativa de performance abaixo 

da média do mercado, que equivale a venda 

Entre as principais ideias de investimentos do Bank of 

America para América Latina no primeiro trimestre, há sete 

indicações de compra de ações na região, sendo cinco delas 

no Brasil. Conforme relatório divulgado hoje pelo time de 

pesquisa global, a lista contempla B3, Bradesco, Cosan, 

Sabesp e Vale. 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao alta de 0,51%; US$ 

168,72 a tonelada 

 

 AE News-Sachsida crê que governo terá sucesso na 

privatização da Eletrobras este ano  

Mateus Fagundes 



O secretário de Política Econômica do Ministério da 

Economia, Adolfo Sachsida, afirmou à CNN que acredita 

que o ano de 2021 será marcado pelas privatizações, as 

concessões e a abertura econômica. Ao comentar do caso 

da Eletrobras, ele demonstrou otimismo. 

>Voltar 

 Eletrobras 

Eletrobras, por meio de sua subsidiária Chesf, concluiu a 

transferência da administração do Hospital Nair Alves de 

Souza, em Paulo Afonso, na Bahia, para a Poder Público. 

Durante 2019, a Chesf realizou gastos com o hospital no 

valor de R$ 56 milhões. Em 2020, em razão da transferência 

gradativa para o poder público, os gastos no exercício 

totalizaram R$ 34 milhões 

>Voltar 

 Equatorial 

 A Equatorial Piauí recebeu ofício da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) solicitando informações para 

subsidiar a fiscalização sobre o apagão registrado na área 

de concessão da distribuidora entre os dias 31 de dezembro 

e 3 de janeiro. Em nota, a distribuidora salientou que o 

pedido de esclarecimento por parte do regulador é um 

procedimento usual da agência em eventos como o 

ocorrido. "A empresa prestará todos os esclarecimentos e 

informações solicitadas pela Aneel", afirmou a empresa. 

>Voltar 



 Belo Monte enfrenta nova polêmica, agora em torno 

do Pacu- Globo 

Manoel Ventura 

Ibama determina vazão menor de água à usina para reduzir 

danos ambientais; ONS vê risco de hidrelétrica parar de 

janeiro a abril 

A definição sobre a quantidade de água que será liberada 

para o Rio Xingu pela hidrelétrica de Belo Monte, instalada 

no Pará, gerou uma polêmica dentro do governo. De um 

lado, técnicos do setor elétrico avaliam que a manutenção 

de regras mais restritivas adotadas pelo Ibama no fim do 

ano passado vai reduzir a geração de eletricidade pela usina 

e prejudicar o sistema nacional de energia, em um 

momento de expectativa de aumento da demanda com a 

retomada da economia. 

>Voltar 

 FT: Arábia Saudita alerta produtores de petróleo para 

mercado frágil- Valor 

O príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro do Petróleo do 

reino, disse aos 23 países-membros do grupo Opep+, que 

inclui a Rússia, que é preciso manter os esforços para 

restringir a produção e administrar a grande queda na 

demanda em razão da covid-19. 

>Voltar 

 EIG se desfaz da TBG, mas mira novos negócios em 

gás no Brasil- Valor 

André Ramalho 



O presidente global da EIG, Blair Thomas, conta que a 

empresa quer se posicionar ativamente na abertura do 

mercado, no desenvolvimento da infraestrutura de gás no 

país. A empresa controla a Prumo Logística, dona do Porto 

do Açu, em São João da Barra (RJ), e tem em carteira, hoje, 

projetos da ordem de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões, 

para construção de dois gasodutos - e um oleoduto - para 

conectar o complexo portuário à malha nacional. 

>Voltar 

 Com volta da Braskem, oferta de cloro deve subir- 

Valor 

Stella Fontes 

Em demanda, a expectativa da Associação Brasileira de 

Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor) é de expansão de 5% 

frente ao visto em 2018, quando todas as fábricas instaladas 

no país estavam em funcionamento. Até outubro de 2020, 

segundo dados da entidade, a produção de cloro totalizou 

648,8 mil toneladas, queda de 9,9% em relação ao mesmo 

período de 2019, quando foram produzidas 720,3 mil 

toneladas. A comparação já se dá sobre base fraca, por 

causa da suspensão das atividades em Maceió. 

>Voltar 

 Após revisão de foco dos negócios, Ultra vai renovar 

conselho- Valor 

O comando intensifica no início deste ano decisões para 

definir o novo conselho de administração a ser nomeado na 

reunião em abril. Dois nomes passarão a fazer parte das 11 

vagas do colegiado, apurou o Valor com fontes a par do 



assunto. Um dos nomes cotados é o de Marcos Lutz, que foi 

presidente do grupo Cosan até abril de 2020. 

Conglomerado contratou bancos para se desfazer da 

química Oxiteno e da rede de farmácias Extrafarma 

Lutz conta com o apoio de um dos ramos da família Igel, 

fundadora do grupo, e do fundo Pátria, um dos sócios do 

conglomerado. O segundo nome, ainda não definido, 

também deverá substituir um dos atuais membros do 

conselho na assembleia de acionistas e de formação do 

conselho para o período 2021-2023. 

>Voltar 

 AE News-Gol: demanda total recua 36,4% em 

dezembro ante igual mês de 2019, no 4tri queda foi 

de 42,3%* 

Beth Moreira 

A Gol divulgou hoje seus dados operacionais prévios 

referentes à dezembro e do acumulado do quarto trimestre 

de 2020. No último mês do ano a demanda total, medida 

em RPK, recuou 36,4% e cedeu 42,3% nos últimos três 

meses do ano, ambos na comparação com o registrado em 

igual etapa de 2019. 

A oferta (ASK), por sua vez, caiu 35,6% em dezembro e 

recuou 41,9% no quarto trimestre, na mesma base de 

comparação. A taxa de ocupação ficou em 81% em 

dezembro (-1 ponto porcentual) e 81,1% no trimestre (-0,4 

p.p.). 

No acumulado do ano, a demanda ficou 51,9% menor, com 

oferta caindo 50,8%, com taxa de ocupação de 80% ou 1,9% 

p.p. menor que 2019. 



Durante o mês de dezembro, a Gol operou uma média de 

476 voos por dia, reabriu três bases (Jericoacoara, Caldas 

Novas e Cabo Frio) e adicionou 2.052 operações nos 

aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo), Santos 

Dumont e Galeão (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), 

Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). 

Doméstico 

 No mercado doméstico, a demanda por voos da empresa 

caiu 28,5% em dezembro, 35,3% no quarto trimestre e 

48,3% no fechado do ano. A oferta caiu em menor escala, 

com recuo de 26,7% em dezembro, 34,1% nos últimos três 

meses de 2020 e 46,8% no acumulado do ano. 

Internacional  

A empresa não teve voos internacionais em dezembro e no 

quarto trimestre. No ano, a demanda internacional ficou 

76,3% menor, com recuo de 75% na oferta, resultando em 

uma taxa de ocupação de 72,3%, uma queda de 4,1 p.p. 

ante 2019. 

>Voltar 

 Venda de ativos da Triunfo fracassa- Valor 

Tais Hirata 

A operação de venda dos ativos de energia da Triunfo 

Participações e Investimentos (TPI) para a BlackRock 

fracassou. O motivo, segundo uma fonte, foi a falta de 

consenso sobre o preço final do negócio. Com o fim do 

prazo para o acordo se concretizar, o contrato foi 

rescindido. 

>Voltar 



 Metalúrgica Gerdau vende todas as suas ações PN da 

Gerdau- Estadão 

Renato Carvalho 

Em comunicado divulgado há pouco, a Metalúrgica Gerdau 

informa que vendeu todas as ações preferenciais da Gerdau 

que estavam em seu poder. Segundo a companhia, o 

objetivo da participação era somente de investimento, sem 

mexer na estrutura societária da Gerdau. Assim, a 

metalúrgica passou a deter 97,26% das ações ON da 

companhia. 

>Voltar 

 CSN  

O diretor executivo de Relações com Investidores da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Marcelo Cunha 

Ribeiro, fechou um acordo no valor de R$ 510 mil para 

encerrar um processo administrativo em que a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) apurava a divulgação inadequada 

de números relevantes relacionados aos negócios da 

companhia. O valor é acima dos R$ 200 mil proposto 

inicialmente, mas o fim do processo pode beneficiar as 

ações da CSN, já que a CVM considerou os bons 

antecedentes do executivo e o fato de o caso estar ainda 

em fase pré sancionadora. 

>Voltar 

 Suzano  

A Suzano concluiu uma venda de terras para a Bracell SP 

Celulose e Turvinho Participações, recebendo o preço de 



compra de R$ 1,056 bilhão. A operação foi divulgada no 

último dia 20 de novembro, com o acordo de venda de 

21.066 hectares. 

>Voltar 

 China suspende importações de frango da França 

devido a gripe aviária 

 

 Natal e Ano Novo têm 100% de ocupação nas 

locadoras de veículos- Valor 

Raquel Brandão 

“Desempenho foi motivado tanto por viagens de curto 

quanto de longo prazo”, diz a Abla 

A projeção de ocupação máxima no Natal e no Ano Novo 

de 2020 para as locadoras de veículos se confirmou, de 

acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de 

Automóveis (Abla). A taxa de ocupação dos 280 mil veículos 

que estavam disponíveis para aluguel diário foi de 100%. 

>Voltar 

 Venda de carro manterá ritmo de alta- Valor 

Ana Paula Machado 

“No mercado total, com vendas de motos, implementos 

rodoviários, a perspectiva de alta é de 16,6%. Nossa 

estimativa só não é maior em função da nova alíquota de 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

em São Paulo para venda de usados. Isso vai afetar a 

comercialização de novos, pois, muitos negócios acontecem 

na base da troca”, disse o dirigente. 



>Voltar 

 Concessionários esperam alta de 16% nas vendas de 

veículos em 2021, diz Fenabrave- Folha 

Alberto Alerigi Jr. 

Os distribuidores de veículos do Brasil esperam um 

crescimento de 16% nas vendas este ano, após registrarem 

em dezembro o maior volume mensal de licenciamentos de 

2020, segundo dados do setor informados nesta terça-feira 

(5) pela Fenabrave. 

>Voltar 

 Brasileiro não resiste e venda de passagens mostra 

reação- Valor 

Cibelle Bouças 

A CVC Corp. relatou que no fim de dezembro, as vendas de 

viagens no país alcançaram de 70% a 75% do volume de 

vendas no fim de 2019. As vendas de viagens ao exterior 

estavam em 5% a 8% do ritmo do ano anterior. “Até 15 de 

dezembro todas as viagens de Natal já estavam vendidas”, 

disse o presidente da CVC, Leonel Andrade. 

“Tenho a visão otimista de que até meados do ano vai 

melhorar muito”, acrescentou. O executivo estima que, 

quando o país começar a vacinação, haverá uma explosão 

das vendas de viagens. 

>Voltar 



 Parlamentares prometem estudo não ideológico 

sobre 5G- Folha 

O grupo de trabalho do 5G na Câmara tem se articulado 

para elaborar um posicionamento sobre a implementação 

da tecnologia no país antes do lançamento do edital do 

leilão elaborado pela Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações). Uma das preocupações, diz a 

presidente do grupo, Perpétua Almeida (PCdoB-AC), é a 

sobreposição de questões ideológicas com relação à 

presença da chinesa Huawei no processo. 

>Voltar 

 Ambipar  

A Ambipar anunciou a aquisição total das quotas da 

Custom Environmental Services (CES), através de sua 

controlada integral indireta Ambipar Holding USA. O valor 

da operação não foi divulgado. A empresa, sediada no 

estado do Colorado (EUA), tem mais de 20 anos de atuação 

no mercado norte-americano de respostas a emergências, 

especializada em atendimentos terrestres (rodoviário e 

industrial). A companhia teve faturamento de US$ 4 bilhões 

em 2019. 

>Voltar 

 CCR  

A concessionária CCR informou que o seu tráfego total 

entre 18 e 24 de dezembro apresentou alta de 1,8% na 

comparação com igual período de 2019. O porcentual 

desconsidera a entrada da ViaSul. Considerando o ativo, o 

tráfego apresentou alta de 8%. Já entre 25 e 31 de 



dezembro foi registrada queda de 5,8% (desconsiderando a 

ViaSul). Considerando o ativo, o tráfego apresentou leve 

alta de 0,9%. No acumulado do ano a queda é de 7,4% no 

tráfego (sem ViaSul). 

>Voltar 

 XP inicia cobertura de JHSF com recomendação de 

compra e preço-alvo de R$ 9,70 

Corretora destaca alto potencial de crescimento do setor 

nos próximos anos e recursos levantados em recente 

follow-on 

>Voltar 

 


