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 AE News-Light fará follow ON que pode girar em 

torno de r$ 3,22 bilhões; Cemig venderá participação 

A elétrica Light informou que fará distribuição primária 

(follow on) de 68.621.264 novas ações ordinárias a serem 

emitidas pela companhia e distribuição secundária de 

68.621.264 ações ordinárias de emissão da Companhia e de 

titularidade da Companhia Energética de Minas Gerais 

(Cemig). 

Levando em consideração o fechamento da ação no pregão 

de ontem (R$ 23,48), o montante total da oferta seria de R$ 

3,222 bilhões. O encerramento do procedimento de 

bookbuilding será em 19 de janeiro, com o início de 

negociação das ações no Novo Mercado da B3 em 21 de 

janeiro. 



De acordo com a empresa, os recursos líquidos 

provenientes da Oferta Primária serão destinados para 

fortalecimento e otimização de sua estrutura de capital, 

reduzindo assim o seu nível de endividamento e 

melhorando sua posição de caixa. 

A oferta será restrita no Brasil sob a coordenação do Banco 

Itaú BBA (Coordenador Líder), do Banco BTG Pactual, do 

Banco Santander, da XP Investimentos e do Citigroup. A 

Oferta Primária será realizada sob responsabilidade do 

Coordenador Líder, do BTG Pactual, do Santander e da XP, e 

a Oferta Secundária será realizada sob a responsabilidade 

do Citi 

>Voltar 

 Petrobras confirma aumento do GLP amanhã; reajuste 

será de 6% nas refinarias - Estadão 

Denise Luna 

A Petrobras confirmou há pouco o primeiro aumento do 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) este ano, da ordem de 6%, 

depois de ter reajustado em 5% em 03 de dezembro. O 

aumento segue a alta do preço do petróleo no mercado 

internacional, que nesta quarta-feira fechou cotado a US$ 

54,30 o barril do tipo Brent. Em 2020, a alta do GLP foi de 

21,9%. 

>Voltar 

 Braskem Idesa retoma parcialmente produção de 

polietileno no México 

 



 Governo de MG diz que R$ 28 bi é mínimo para 

acordo com Vale 

    (Bloomberg) -- (Atualiza para adicionar posicionamento 

da Vale no 7º bullet). * Autoridades brasileiras esperam 

finalizar este mês um acordo com a Vale pelo rompimento 

da barragem de Brumadinho que matou 270 pessoas, disse 

o secretário-geral do Governo de Minas Gerais Mateus 

Simões, por telefone. * “Todos os envolvidos esperam que, 

antes de completar 2 anos, dia 25/jan., já esteja resolvido”, 

disse Simões * Próxima audiência será realizada nesta 

quinta-feira, ... 

>Voltar 

 FT: Covid reforça supremacia da China no setor de 

aço- Valor 

Em 2020, até novembro, a proporção chinesa na produção 

mundial foi de 57,5%, segundo uma análise de dados da 

Associação Mundial do Aço (WSA, na sigla em inglês) feita 

pela Mysteel. Em comparação, à porcentagem em todo 

2019 foi de 53,3%. 

A produção na China aumentou nesses 11 meses em 

comparação ao mesmo período do ano anterior e somou 

quase 1 bilhão de toneladas, enquanto a mundial caiu. Na 

China, o registro de novos casos de contágio diminuiu até 

quase sumir na segunda metade do ano, enquanto a 

pandemia continuou (e continua) a assolar outras grandes 

economias. 

>Voltar 



 CNI vê subsídio irregular em produção chinesa de 

alumínio- Estadão 

Lorenna Rodrigues 

Alvo de medidas de defesa comercial de diversos países, a 

China multiplicou por sete sua produção de alumínio em 15 

anos e passou a ser a maior produtora do metal em todo o 

mundo. 

Estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 

parceria com a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), 

obtido pelo Estadão/broadcast, aponta que, apoiado em 

subsídios e políticas que contrariam normas da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), o país asiático aumentou sua 

participação na produção mundial de alumínio de 24%, em 

2005, para 54% em 2019. Em 15 anos, a China passou de 

12.ª para a principal exportadora do produto para o Brasil. 

>Voltar 

 ‘Efeito covid’ pressiona vendas de cerveja em 2021- 

Valor 

Cibelle Bouças 

O risco de os governos adotarem novas medidas de 

isolamento social em janeiro por causa do avanço da 

pandemia, o cancelamento do carnaval e a proibição de 

festas podem pressionar as vendas de bebidas alcoólicas 

durante o verão, que é tradicionalmente o período mais 

intenso em volume vendido no ano. 

Do lado da demanda, as empresas também terão que atrair 

um consumidor que está com o bolso mais apertado, por 

conta do fim do auxílio emergencial e do alto índice de 



desemprego no país, que chegou a 14,3% em novembro, de 

acordo com o dado mais recente do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

>Voltar 

 Cogna e Eleva negociam venda de ativos- Valor 

Beth Koike 

A Cogna e a Eleva Educação, que tem entre os acionistas o 

empresário Jorge Paulo Lemann, estão em negociações. A 

transação envolve a compra dos colégios da Cogna pela 

Eleva que, por sua vez, venderia seu sistema de ensino, 

segundo o Valor apurou. 

Ainda de acordo com fontes, as conversas partiram da Eleva 

que, em meados deste ano, pretende realizar uma abertura 

de capital (IPO, na sigla em inglês) e tem interesse em 

apresentar aos investidores uma companhia maior. A Cogna 

conta com 52 escolas conceituadas como pH (RJ), Sigma 

(Brasília) e Motivo (PE). A receita líquida desse negócio 

somou R$ 480 milhões no acumulado dos nove primeiros 

meses do ano passado. 

>Voltar 

 BTG Pactual  

O BTG Pactual confirmou na noite de ontem a emissão de 

US$ 500 milhões em Senior Notes, por meio de sua filial em 

Cayman Islands, com vencimento em 11 de janeiro de 2026 

à taxa fixa de 2,750% ao ano. A operação foi antecipada 

ontem por fontes ao Broadcast. As Notas serão listadas na 

bolsa de Luxemburgo. A emissão acontece no âmbito de 

um programa global de Medium Term Notes e visa o 



financiamento ou refinanciamento de green projects/ou 

projetos sociais elegíveis. As Notas foram oferecidas apenas 

a investidores institucionais qualificados e a investidores 

não residentes nos Estados Unidos. 

>Voltar 

 ABC Brasil: Chacur Neto renuncia como CEO; Sergio 

Jacob assume 

Conselho nomeou Sergio Lulia Jacob, atual diretor vice-

presidente executivo, para o cargo de diretor- presidente 

executivo, segundo ata de reunião enviada pelo banco ABC 

Brasil à CVM.  

* Mandato se iniciou em 4/jan. de 2021 e vigora até a 

primeira reunião do conselho, a ser realizada após 

assembleia geral ordinária de 2022  

* Cargo de diretor-vice presidente executivo ficará vago, 

segundo comunicado 

>Voltar 

 MRV: AHS conclui venda empreendimento deering 

groves por valor geral de vendas de US$ 57 MI - 

Estadão 

Luísa Laval 

A MRV Engenharia comunicou há pouco que foi concluída a 

venda do empreendimento Deering Groves, localizado em 

Miami (EUA) pelo Valor Geral de Venda (VGV) de US$ 57 

milhões. Foi a primeira venda de um empreendimento da 

subsidiária americana AHS Residential após sua aquisição 

pela MRV, em janeiro de 2020. 



Segundo a companhia, o empreendimento possui geração 

de caixa de US$ 21 milhões, lucro bruto de US$ 16,5 

milhões, yield on cost (rendimento de dividendos) de 7,21% 

e taxa de capitalização de 5,00%. 

O Deering Groves fazia parte do grupo de sete 

empreendimentos em negociação de venda que, conforme 

divulgado no balanço financeiro do terceiro trimestre de 

2020, totalizavam 1.450 unidades e, aproximadamente, US$ 

306 milhões de VGV. 

>Voltar 

 Klabin confirma emissão de US$ 500 milhões em 

notas sustentáveis no exterior - Estadão 

Renato Carvalho 

A Klabin confirmou há pouco a emissão de US$ 500 milhões 

em títulos sustentáveis no exterior, com juros de 3,20% ao 

ano e vencimento em janeiro de 2031. A operação foi 

antecipada pelo Broadcast. Segundo fontes, a demanda 

pelas notes batem em US$ 4 bilhões. 

Estes títulos têm como característica estarem associados a 

desempenhos de indicadores sustentáveis definidos para 

2025, que segundo a Klabin, estão em linha com as metas 

estabelecidas pela companhia para 2030. 

>Voltar 

 Eneva divulga relatório de auditoria de reservas de 

gás de bacias do Parnaíba e do Amazonas - Estadão 

Luísa Laval 



A Eneva divulgou há pouco o relatório executivo de 

Auditoria das Reservas de Gás Natural dos Campos nos 

quais a Eneva detém participação nas Bacias do Parnaíba e 

do Amazonas, elaborado pela consultoria independente 

Gaffney, Cline & Associates. 

De acordo com a companhia, a Bacia do Parnaíba detém 

24,157 Bm³ de reservas com certificação 1P, 25,976 Bm³ de 

classificação 2P e 29,371 Bm³ para 3P. Na Bacia do 

Amazonas, a empresa detém 5,376 Bm³ da certificação 1P, 

5,851 Bm³ de 2P e 6,344 Bm³ de 3P. 

No total, a empresa possui volume de 29,533 Bm³ de gás 

com classificação 1P, 31,827 Bm³ de 2P e 35,715 Bm³ de 3P. 

Segundo a Eneva, cinco campos estão em produção na 

Bacia do Parnaíba: Gavião Real, Gavião Azul, Gavião Branco, 

Gavião Caboclo e Gavião Vermelho. Outros quatro estão em 

desenvolvimento: Gavião Preto, Gavião Tesoura, Gavião 

Branco Norte e Gavião Carijó. Na Bacia do Amazonas, um 

campo se encontra em desenvolvimento, o Azulão. 

>Voltar 

 AE News-Citi: Eneva agora tem 'problema bom' com 

aumento de reservas de gás e pode vender excedente 

Felipe Laurence 

O Citi considera que a Eneva tem um "problema bom" após 

relatório executivo divulgado pela empresa ontem apontar 

aumento nas reservas nos campos de gás nas Bacias do 

Parnaíba e do Amazonas. As reservas de certificação 2P 

(provadas e prováveis) da petrolífera somam 31,827 Bm³, 

com novos achados totalizando 5,5 Bm³. 



"Reservas em Parnaíba subiram 3,2 Bm³, o equivalente a 

dois anos de produção de gás (em nossas projeções)", 

escrevem os analistas Antonio Junqueira e Guilherme Bosso, 

destacando que aumentar a vida útil das reservas sempre é 

uma notícia positiva. "Já Amazonas agora tem mais gás 

certificado do que a usina de Jaguatirica precisa para seu 

contrato de 15 anos", continua o relatório, apontando o 

crescimento das reservas em 2,2 Bm³, a 5,8 Bm³, o que 

permite à empresa vender excedente. 

O Citi tem*recomendação de compra para Eneva, com 

preço-alvo de R$ 57*, valor 4,05% menor que o preço de 

fechamento de ontem 

>Voltar 

 Neoenergia  

A Neoenergia iniciou a operação, no último dia 27 de 

dezembro, do terceiro de cinco trechos que fazem parte da 

linha de transmissão do lote de Dourados, no Mato Grosso 

do Sul. O trecho LT 230 kV Nova Porto Primavera-Ivinhema 

tem 64,5 km de extensão. Segundo a companhia, a entrega 

foi realizada com 19 meses de antecipação em relação ao 

contrato firmado com a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) no leilão realizado em 2017. 

>Voltar 

 Citi: Cesp é uma máquina de fluxo de caixa e tem 

espaço para comprar ativos eólicos da VTRM - 

Estadão 

Luísa Laval 



Os analistas do Citi avaliam que a Companhia Energética de 

São Paulo (Cesp) possui espaço para comprar ativos eólicos 

da VTRM em uma operação de débitos totais. "A Cesp é 

uma máquina de fluxo de caixa. Caso não adquira ativos, 

deverá atingir uma dívida líquida por Ebitda em torno de 

0,8 vez em 2021", escrevem Antonio Junqueira e Guilherme 

Bosso, analistas do banco. 

A VTRM é uma joint venture entre a Votorantim Energia e a 

CPP Investment Board, fundo de pensão do Canadá. 

>Voltar 

 Sao Martinho elevada a outperform por Bradesco BBI 

    (Bloomberg) -- Sao Martinho SA tem recomendação 

elevada pelo analista de Bradesco BBI Leandro Fontanesi 

para outperform de neutra. * Preço-alvo de R$36 implica 

potencial de alta de 26% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$28,80 

>Voltar 

 Mais lojistas abrem ações contra shoppings- Valor 

Adriana Mattos 

Há lojas e franquias de grandes cadeias de varejo e de 

restaurantes acionando os shoppings judicialmente, algo 

que não se via nos primeiros meses de pandemia. A 

projeção é que, com a cobrança do 13º aluguel, que sempre 

ocorre em janeiro, a pressão por novos acordos cresça nas 

próximas semanas. 

Houve alta de 73,3% no volume de ações de lojas contra 

shoppings no estado de São Paulo e de 27,6% no Rio em 

2020 versus o ano anterior. Na via oposta, a quantidade de 



ações de shoppings contra lojistas recuou quase 59% em 

São Paulo e 77% no Rio. Os dados consideram o período de 

pandemia (março a dezembro de 2020) versus o ano 

anterior. 

>Voltar 

 Companhias aéreas apostam em voos regionais para 

sair da crise- Globo 

Depois de a pandemia derrubar a demanda por voos 

domésticos em até 90% no auge da crise, as companhias 

aéreas começam 2021 retomando rotas canceladas, 

reforçando os destinos mais procurados no verão e 

inaugurando voos regionais. 

O pacote de socorro do governo para as aéreas não saiu e, 

se ainda não é possível reaver as perdas de 2020 — até o 

terceiro trimestre, o prejuízo acumulado das empresas era 

de R$ 19,7 bilhões —, ao menos é uma tentativa de 

recuperar o fôlego. 

O momento, porém, ainda é de preocupação com a nova 

onda de Covid-19, e especialistas recomendam que 

passageiros adiem os planos de viagem se for possível. 

A Azul informa que atualmente já retomou 70% das 

decolagens na comparação com o período de antes da 

pandemia. A ocupação dos assentos é de 80%. A 

recuperação se dá pelo público que busca lazer. 

>Voltar 



 AE News-Citi: dados operacionais da Gol continuam a 

mostrar melhoria sequencial nas operações 

Felipe Laurence 

O Citi considera os dados operacionais de dezembro e do 

quarto trimestre que a Gol divulgou ontem, destacando que 

os números mostram uma melhoria sequencial continuada, 

o que "reforça as expectativas positivas na sua cadência de 

recuperação em suas operações". 

O analista Stephen Trent destaca que a demanda (RPK) 

preliminar do quarto trimestre divulgada pela aérea mostra 

uma queda de 42,3% sobre o mesmo período de 2019, com 

uma taxa de ocupação de 81,1%, o que vem dentro das 

projeções do banco americano, com uma baixa no RPK de 

41,5% e taxa de ocupação de 79,5%. 

O Citi tem recomendação de compra para os American 

Depositary Receipts (ADRs) de Gol negociados na Bolsa de 

Nova York (Nyse), com preço-alvo de US$ 16, o que implica 

em potencial de alta de 82% sobre o preço de fechamento 

de ontem. 

>Voltar 

 Coluna do Broadcast: minoritários da Sabesp cobram 

governo Doria por mudanças na estatal  

Fernanda Guimarães e André Italo Rocha 

Passada a eleição municipal no ano passado, investidores 

minoritários da Sabesp, empresa de saneamento apontada 

como uma das joias da coroa do Estado de São Paulo, 

voltaram a pressionar o governo de João Doria (PSDB) por 

uma solução para a estatal. Apesar do pleito principal do 



mercado ainda ser a privatização, uma das cobranças para o 

curto prazo é de uma mudança na gestão. O governo, que 

controla a Sabesp com uma participação de 50,26%, 

respondeu ao grupo que contrataria uma consultoria 

financeira para analisar a situação da companhia. 

>Voltar 

 Balanços: 

• Camil pós-merc 

 

 

 


