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 Petrobras  

A contaminação por covid-19 nas plataformas da Petrobras 

fez mais uma vítima, subindo para quatro o número de 

óbitos declarados pela estatal. A informação sobre a morte 

de mais um petroleiro ocorre uma semana após a 

companhia ultrapassar a marca de 4 mil casos de 

contaminação. Segundo o Boletim de Monitoramento da 

covid-19, divulgado semanalmente pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME), dos 46.416 empregados efetivos da 

empresa, 4.158 já tiveram a doença - 148 a mais do que há 

uma semana -, sendo que 3.906 já estão recuperados, 252 

confirmados e em quarentena, e 17 hospitalizados. 

>Voltar 



 Bahia Asset chama assembleia por arbitragem contra 

Vale 

    (Bloomberg) -- (Adiciona informação sobre participação 

de outras gestoras no último item.) * Fundo de 

investimento gerido pela Bahia Asset chama assembleia 

para que cotistas se manifestem sobre uma possível 

abertura de arbitragem contra a Vale pelo rompimento da 

barragem em Brumadinho, segundo comunicado 

distribuído pela administradora do fundo * Chamada da 

assembleia diz que procedimento arbitral vai propor 

indenização por violação de dever de informação correta, ... 

>Voltar 

 Minério de ferro sobe 0,31% em Qingdao, negociado 

a US$ 172,67, 

 

 Itaú, FS Agrisolutions e Marfrig lançam emissões 

externas 

O mercado primário de renda fixa dá sinais de fôlego e três 

empresas brasileiras começaram emissões externas, Itaú 

Unibanco, FS Agrisolutions e Marfrig. O segmento de bonds 

segue forte, influenciado pela liquidez sem precedentes no 

mercado financeiro internacional, de acordo com fontes de 

bancos de investimentos. Apenas na semana passada, as 

captações de bonds superaram os US$ 50 bilhões, segundo 

o Financial Times.  

>Voltar 



 Com saneamento, IFC prevê alocar US$ 6,4 bi no 

Brasil até 2023- Valor 

Talita Moreira 

“É a prioridade das prioridades”, afirma Carlos Leiria Pinto, 

que assumiu o comando do escritório brasileiro em maio e 

concedeu ao Valor sua primeira entrevista desde então. 

“Vamos alocar mais recursos [no setor].” 

Saneamento já era um dos alvos da IFC, mas ainda não era 

a aposta número um no planejamento anterior - quando o 

governo Bolsonaro estava começando, havia, no mercado, a 

expectativa de que investimentos em infraestrutura teriam 

forte impulso. Agora, a leitura da agência é a de que 

projetos de água e esgoto devem ganhar fôlego com as 

oportunidades trazidas pelas novas regras. Estimativas do 

Ministério da Economia apontam em cerca de R$ 700 

bilhões o potencial de atração de recursos do setor a partir 

da mudança na legislação. Ao mesmo tempo, a covid-19 - 

que tem a higiene como principal medida de prevenção - 

também contribuiu para escancarar as deficiências do Brasil 

nessa área. 

>Voltar 

 Bahia prepara concessões de saneamento e rodovias- 

Valor 

O governo baiano deverá começar a estruturar seus 

primeiros projetos regionais de saneamento em parceria 

com o BNDES. O Estado firmou uma carta de intenções com 

o banco, para a estruturação de concessões. A primeira 



delas deverá ser na região de Feira de Santana, segundo o 

vice-governador, João Leão (PP). 

A princípio, a ideia é que a estatal Empresa Baiana de Águas 

e Saneamento (Embasa) se mantenha na produção de água, 

diz ele. O modelo foi adotado nos projetos de Alagoas 

(leiloado em setembro de 2020 à BRK Ambiental) e do Rio 

de Janeiro (com leilão marcado para abril). Porém, ainda 

será preciso fazer os estudos para definir o formato. 

>Voltar 

 BB reformula rede e promove PDV em busca de 

eficiência- Valor 

Talita Moreira’ 

“O transacional vai caminhando cada vez mais para o 

autosserviço, enquanto o canal físico se volta mais para a 

geração de negócios”, afirmou ao Valor o vice-presidente 

corporativo do BB, Mauro Ribeiro Neto. 

Diante dessa mudança de comportamento, a instituição 

planeja enxugar e simplificar sua rede. O banco vai desativar 

112 agências, 242 postos de atendimento e sete escritórios. 

Outras 243 agências serão convertidas em postos e 145 

unidades de negócios serão transformadas em lojas, 

estruturas mais simples e sem caixa. Em paralelo, serão 

criadas oito novas agências e 28 unidades de negócios, das 

quais 14 voltadas ao agronegócio e 14, ao atendimento 

digital. 

>Voltar 



 Compra e fusão de companhias bateram recorde em 

2020- Valor 

Quantidade de negócios fechados foi 42% superior à média 

do mesmo período dos últimos cinco anos: 638 transações 

O número de fusões e aquisições no Brasil bateu novo 

recorde de janeiro a novembro de 2020, chegando a 909 

transações, mostra levantamento da consultoria PwC Brasil. 

No período, a quantidade de negócios fechados foi 42% 

superior à média do mesmo período dos últimos cinco anos 

(638 transações), com aumento de 14% em relação a igual 

intervalo do ano anterior (798 transações). 

Somente em novembro foram 107 fusões e aquisições, 19% 

a mais do que no mesmo período de 2019. A PwC afirma 

que o avanço no número de transações reforça a tendência 

de recuperação acelerada do mercado de fusões e 

aquisições, que foi fortemente afetado nos em abril e junho 

pela pandemia da covid-19. 

>Voltar 

 MRV: Eduardo Paes Barreto renúncia ao cargo de 

diretor executivo de comercial e crédito - Estadão 

Renato Carvalho 

A MRV recebeu nesta segunda-feira pedido de renúncia de 

Eduardo Paes Barreto ao cargo de diretor executivo de 

Comercial e Crédito da companhia. Ele havia sido eleito em 

março de 2019, para um mandato de dois anos. Segundo a 

MRV, o plano de aposentadoria já vinha sendo 

contemplado no planejamento sucessório, que se iniciou 



em 17 de abril do ano passado com a eleição de Thiago 

Corrêa Ely. 

>Voltar 

 Seguro privado para pessoas cresce 4,5% no ano da 

pandemia- Folha 

Cálculo da Susep mostra que foram R$ 41,03 bilhões em 

prêmios 

A receita de seguros e previdência registrou R$ 22,92 

bilhões em novembro de 2020, alta de 2,9% em relação ao 

mês anterior, mantendo a trajetória de recuperação do 

setor. O dado é da Susep (Superintendência de Seguros 

Privados). 

No ano da pandemia, produtos do segmento chamado 

"pessoas", que inclui seguro de vida, funeral, desemprego e 

de acidentes, por exemplo, cresceram 4,5% no acumulado 

até novembro, em comparação ao mesmo período de 2019. 

Foram R$ 41,03 bilhões em prêmios. 

Em relação a novembro de 2019, houve uma alta de 15,1%. 

>Voltar 

 Hapvida e Intermédica ganham R$ 32,5 bi- Valor 

Beth Koike 

As ações da Intermédica fecharam ontem em alta de 11% e 

Hapvida, 8,46%, mesmo após os fortes de ganhos de sexta-

feira, quando a negociação foi confirmada pelas operadoras 

de planos de saúde. Na sexta-feira, a valorização dos papéis 

da Intermédica foi de 26,59% e de 17,68% na Hapvida - o 

que foi visto como uma demonstração de que o mercado 



acredita no potencial da fusão. Com base no preço atual 

dos papéis e múltiplos das operadoras, a projeção de 

investidores é que a fusão pode gerar um incremento de R$ 

1,2 bilhão na linha de lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda), por ano. 

>Voltar 

 Hapvida vê sinergias ‘óbvias’, baixa sobreposição c/ 

Intermédica 

    (Bloomberg) -- Há nenhuma ou quase nenhuma 

sobreposição entre as operações da Hapvida e da Notre 

Dame Intermédica em todas as regiões do Brasil, disse 

Jorge Pinheiro, diretor presidente da Hapvida, em 

teleconferência com analistas e investidores. * As duas 

companhias adquiriram complementaridade geográfica e 

possuem modelos de negócio muito similares * “Não vejo 

nenhum risco do ponto de vista concorrencial”, disse 

Pinheiro * Hapvida está segura de que proposta ... 

>Voltar 

 Farmácia escapa da crise e inicia novo ciclo de 

aberturas- Valor 

Adriana Mattos 

A projeção é de um saldo final positivo, entre inaugurações 

e fechamentos, de cerca de 900 unidades no país neste ano, 

maior volume desde 2018, segundo a Abrafarma, entidade 

que reúne as maiores cadeias. É mais que o dobro do ano 

passado - em 2020, o saldo foi de 400 pontos. 



O total passaria de 8,3 mil lojas das redes associadas para 

9,2 mil entre 2020 e 2021. A associação responde por quase 

metade das vendas em drogarias no país. 

>Voltar 

 Rede de Soros está de olho em hotéis à venda no 

País- Estadão 

A Atlantica Hotels International (AHI), controlada pelo fundo 

Quantum Strategic Partners, do megainvestidor George 

Soros, pode ir às compras em solo nacional. O grupo é o 

segundo maior do Brasil, com 135 hotéis, 22 mil quartos e 

bandeiras como Confort, Quality e Radisson. Neste 

momento, seus executivos estão avaliando chances de 

ampliar a participação no mercado por meio da aquisição 

de concorrentes, como empresas em situação financeira 

delicada em meio à crise prolongada. A Atlantica concluiu 

no ano passado o processo de compra da mineira Vert, 

então nona maior operadora do País, com a gestão de mais 

de 20 hotéis. Esse tipo de transação leva a ganhos de escala 

importantes, como negociações mais vantajosas junto a 

fornecedores. 

>Voltar 

 Falta de estoques afeta entrega de carros a locadoras- 

Estadão 

Renée Pereira  

A decisão da Ford de encerrar sua produção é só uma parte 

da crise hoje no setor no País. A queda no estoque de 

automóveis de fábricas e concessionárias registrada nos 

últimos meses respinga também no mercado de locação de 



veículos. Atualmente, as empresas de aluguel de carros 

aguardam a entrega de 100 mil veículos adquiridos e em 

atraso, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de 

Automóveis (ABLA). “Tudo isso se refletiu no preço dos 

carros e também no valor das diárias, uma vez que esse é 

um período de forte demanda”, diz o presidente da 

entidade, Paulo Miguel Jr. 

>Voltar 

 Para analistas, mudança global pressiona montadoras 

no País- Estadão 

Cleide Silva Márcia De Chiara Fernanda Guimarães 

O anúncio de fechamento das fábricas da Ford no Brasil foi 

um choque e uma surpresa para quase todo mundo. Quem 

acompanha mais de perto esse mercado, porém, não se 

surpreendeu tanto assim. Os analistas dizem que a indústria 

automobilística vem tentando se reinventar no mundo todo, 

e uma das alternativas é focar nos veículos elétricos e 

híbridos. A corrida para chegar a produtos viáveis nos 

mercados globais está deixando para trás empresas e países 

que entraram tarde, ou ainda nem participam dessa disputa, 

avalia Cássio Pagliarini, da Bright Consulting. 

Esse processo exige elevados investimentos e, no caso da 

Ford, tudo indica que a matriz não quis ter esse gasto no 

Brasil. O movimento anunciado ontem é algo similar ao que 

ocorreu recentemente com a Mercedes-benz, que em 

dezembro fechou sua fábrica de automóveis em 

Iracemápolis (SP). 

>Voltar 



 Dados da FGV indicam ociosidade superior a 30% no 

setor- Estadão 

Daniela Amorim 

A despeito de a indústria brasileira já ter superado as 

perdas decorrentes da crise provocada pela covid-19 no 

País, os fabricantes de veículos automotores e produtos de 

metal registraram uma ociosidade média do parque fabril 

superior a 30% nos últimos quatro meses, segundo dados 

desagregados da Sondagem da Indústria do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 

(IBRE/FGV), obtidos com exclusividade pelo 

Estadão/broadcast. 

>Voltar 

 Fundo do BTG se une a CPPIB em oferta por unidade 

da Oi 

Bloomberg: O Canada Pension Plan Investment Board 

(CPPIB) associou-se a um fundo gerido pelo Banco BTG 

Pactual SA para apresentar oferta vinculante pela unidade 

de fibra ótica da empresa brasileira de telecomunicações Oi 

SA, segundo pessoas a par do assunto. 

A unidade, batizada de InfraCo, deve receber outras duas 

outras ofertas vinculantes, uma da Highline do Brasil, 

subsidiária local da Digital Colony, e outra da Ufinet, 

empresa da qual a italiana Enel possui uma fatia, disseram 

as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as 

discussões não são públicas. 

>Voltar 



 Simpar 

A Simpar, holding que controla JSL, Movida, entre outras 

empresas, anunciou o início de uma oferta pública de 

aquisição (OPA) de US$ 625 milhões em Notas de sua 

emissão e vencimento em 2024, com remuneração de 

7,750%. Os títulos serão adquirido por sua subsidiária 

financeira, a Simpar Europe. 

>Voltar 

 AE News-Citi reduz preço-alvo de Via Varejo de R$ 24 

para R$ 19 e mantém compra 

Felipe Laurence 

O Citi reduziu o preço-alvo de Via Varejo de R$ 24 para R$ 

19, o que implica em potencial de alta de 25,66% sobre o 

preço de fechamento de ontem. Ainda assim, o banco 

reiterou recomendação de compra, ao atualizar suas 

projeções da empresa, que demonstram uma força no curto 

prazo, mas margens mais conservadoras no longo prazo. Os 

analistas Tobias Stingelin e João Pedro Soares estimam que 

a taxa nominal de crescimento perpétuo da empresa será 

de 7%, 50 pontos base menor que a estimativa anterior 

>Voltar 

 AE News-Citi reduz preço-alvo de Lojas Renner de R$ 

48 para R$ 46 e mantém neutro 

Felipe Laurence 

O Citi reduziu o preço-alvo de Lojas Renner de R$ 48 para 

R$ 46, potencial de alta de 10,97% sobre o preço de 

fechamento de ontem, mantendo recomendação neutra, 



com os analistas Tobias Stingelin e João Pedro Soares 

destacando que as novas estimativas do banco no curto 

prazo são menores que o esperado, mas que no longo 

prazo a varejista se mantém com fundamentos sólidos. 

>Voltar 

 Banco Inter iniciada como compra por HSBC; preço-

alvo R$108 

    (Bloomberg) -- HSBC iniciou a cobertura de Banco Inter 

SA como compra. 

• Preço-alvo de R$108 implica potencial de baixa de 

8,5% em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$100,80  

>Voltar 

 ) Intermedica rebaixada a neutra por Safra; preço-

alvo R$116,21 

    (Bloomberg) -- Notre Dame Intermedica Participacoes SA 

tem recomendação rebaixada pelo analista de Banco Safra 

de Investimento Ricardo Boiati para neutra de outperform.  

• Preço-alvo de R$116,21 implica potencial de alta de 

15% em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$86,54  

>Voltar 

 Grupo Mateus iniciada como fairly valued por Nau 

Securities 

    (Bloomberg) -- Nau Securities Ltd iniciou a cobertura de 

Grupo Mateus SA como fairly valued.  



• Preço-alvo de R$10 implica potencial de alta de 15% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$11,07  

>Voltar 

 


