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 Petrobras conclui venda dos Polos Pampo e Enchova, 

na bacia de Campos, à Trident Energy - Estadão 

Ana Luiza de Carvalho 

A Petrobras comunicou ao mercado, em fato relevante 

divulgado há pouco, que concluiu hoje a venda de sua 

participação nos dez campos que compõem os polos 

Pampo e Enchova, nas águas rasas da Bacia de Campos. A 

Trident Energy do Brasil, subsidiária da britânica Trident 

Energy, vai deter 100% das operações das unidades, após o 

pagamento de US$ 365,4 milhões. Outros US$ 53,2 milhões 

já haviam sido pagos pela britânica. 

>Voltar 

 ANP aprova cessão de 30% do campo de Frade que 

pertencia à Petrobras para Petrorio- Estadão 

Fabiana Holtz 



A PetroRio informa que obteve aprovação da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

para a cessão da participação de 30% do Campo de Frade, 

atualmente detida pela Petrobras, para a empresa. Segundo 

fato relevante divulgado pela companhia, a aquisição deve 

ser concluída nos próximos dias, com a assinatura de um 

Termo Aditivo ao Contrato de concessão. 

>Voltar 

 Braskem fecha com Casa dos Ventos acordo de R$ 1 

bilhão- Valor 

Letícia Fuuchima 

Contrato firmado entre as empresas supera R$ 1 bilhão e 

viabilizará novo parque eólico no Rio Grande do Norte 

Lucas Araripe, diretor da Casa dos Ventos: “Modelo de 

autoprodução desenvolvido é bem competitivo e atende ao 

anseio da ‘agenda verde’ das empresas”  

Reforçando o compromisso de tornar sua matriz energética 

mais renovável, a Braskem acaba de fechar um acordo de 

compra de energia com a Casa dos Ventos, uma das 

maiores investidoras na fonte eólica do país. O contrato, 

que supera R$ 1 bilhão, tem prazo de 20 anos e vai 

viabilizar a construção de um novo parque em Rio do 

Vento, complexo eólico com capacidade instalada total de 

504 megawatts (MW) que está sendo desenvolvido pela 

Casa dos Ventos no Rio Grande do Norte. 

>Voltar 



 Acordo entre Vale e MG não sai e aumenta risco de 

judicialização- Valor 

Cibelle Bouças e Francisco Góes 

Mineradora e autoridades de Minas Gerais não alcançam 

acordo em audiência de mediação sobre Brumadinho 

Tragédia de Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 

2019, completa dois anos ainda sem acordo definitivo entre 

a mineradora, dona da barragem que se rompeu, e 

autoridades da União e Minas —  

Na véspera dos dois anos do rompimento da barragem da 

mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), que se 

completam na segunda-feira, terminou frustrada, ontem, a 

tentativa de entendimento entre a Vale e o governo de 

Minas Gerais em torno a um acordo definitivo sobre as 

reparações e indenizações resultantes da tragédia. 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao queda de 0,90%, US$ 

169,97 a tonelada  

 

 Arbitragem contra a empresa tem 250 adesões- Valor 

Juliana Shincariol 

Os investidores pretendem obter parte das perdas na bolsa 

ocorridas logo na sequência da tragédia de Brumadinho 

Centenas de investidores institucionais brasileiros já 

aderiram à arbitragem na Câmara de Arbitragem do 

Mercado (CAM) da B3, que pede ressarcimento de danos 

por conta dos prejuízos causados pelos desastres 



ambientais da barragem de Brumadinho, da Vale, há dois 

anos. Os investidores pretendem obter, pelo menos, parte 

das perdas na bolsa ocorridas logo na sequência do 

acidente. 

>Voltar 

 Vale retoma produção de pelotas em vargem grande- 

Estadão 

Renato Carvalho 

A Vale retomou ontem (20) a produção de pelotas na 

unidade de Vargem Grande, em Nova Lima (MG), que 

estava paralisada desde fevereiro de 2019. A pelotizadora, 

com capacidade nominal de 7 milhões de toneladas por 

ano (Mtpa), tem expectativa de produção de cerca de 4 a 5 

Mtpa em 2021. 

>Voltar 

 Vale: incêndio em terminal marítimo no maranhão é 

contido sem vítimas ou danos ambientais- Estadão 

Renato Carvalho 

Em comunicado, a Vale informa que um incêndio ocorrido 

no último dia 14 em um dos oito carregadores de navio do 

Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (PDM), em São 

Luís, no Maranhão, foi contido sem vítimas ou danos 

ambientais. Segundo a companhia, o local passa por 

avaliação e as causas do incidente estão sendo apuradas. 

O PDM tem capacidade nominal de embarque de 230 

milhões de toneladas por ano (Mtpa) e conta com três 

píeres, cinco berços e oito carregadores. O incidente 



ocorreu no carregador 6, no berço Sul do Píer IV. O 

segundo carregador do mesmo píer não foi danificado. 

>Voltar 

 Bancos devem ter maior queda no lucro em 20 anos- 

Valor 

Álvaro Campos e Fernanda Bompan 

A temporada de balanço dos bancos começa em fevereiro e 

deve mostrar a maior queda anual no lucro médio desde 

2000, quando um prejuízo bilionário no antigo Banespa — 

que depois foi comprado pelo Santander — derrubou o 

resultado combinado das principais instituições financeiras. 

Desta vez, os números foram puxados para baixo pelas 

provisões para lidar com possíveis perdas com empréstimos 

causadas pela pandemia de coronavírus. Para 2021, a 

perspectiva dos analistas é de recuperação firme nos 

resultados, em função da base de comparação baixa e da 

retomada da economia, além da esperada alta da Selic. 

>Voltar 

 BB nega que controlador tenha pressionado por saída 

de presidente e reitera programas de demissão- Valor 

O conselho de administração do Banco do Brasil realizou 

reunião extraordinária na qual tratou das notícias dando 

conta de possível destituição do atual presidente 

supostamente em razão das recentes medidas de eficiência 

e austeridade implementadas pela administração. Em 

resposta, o grupo destacou que o banco vem adotando 

programas de aposentadoria/desligamento e de 



ajustamento de quadros (PAQ) ao longo dos últimos anos, 

contando com a adesão de 17.482 funcionários desde 2015. 

>Voltar 

 Giro com ações na B3 aumenta 54,5% em dezembro  

 A B3 divulgou seus destaques operacionais do mês de 

dezembro, e no mercado de renda variável, registrou 

volume financeiro médio diário de R$ 35,417 bilhões, valor 

54,5% maior que o apurado no mesmo mês de 2019. Em 

relação a novembro, houve alta de 3,6%. 

>Voltar 

 B3: Número de investidores ativos em ações Dez. 

+93% 

    (Bloomberg) -- B3 tem Número de investidores ativos em 

ações Dez. +93%. * Volume financeiro médio diário para 

segmento de ações Dez. +54,5% * Volume médio diário no 

segmento de derivativos Dez. +14,2% NOTA * 11 comprar, 

5 manter, 2 vender Comunicado: "B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, 

BALCÃO Comunicado ao Mercado 20210121"  

>Voltar 

 Procon multa banco C6 em mais de R$ 7 milhões por 

empréstimos não solicitados- Folha 

Júlia Moura Isabela Bolzani 

O Procon-SP multou o banco C6 em R$ 7,1 milhões por 

prática abusiva e outras infrações ao Código de Defesa do 

Consumidor. 

A penalidade vem depois de o Procon ter notificado o 

banco, em outubro, para pedir explicações sobre a suposta 



liberação de empréstimos consignados não solicitados. 

Segundo o órgão afirmou na época, foram registradas 

149 reclamações sobre o C6 só em setembro. 

>Voltar 

 AE News-Preço por Unit em Follow ON do BTG fica 

em r$ 92,52 e movimenta r$ 2,570 bilhões 

O banco BTG Pactual informou que o preço por unit em sua 

oferta pública primária (follow on) com esforços restritos de 

distribuição de 27.777.778 Units, compreendendo 

27.777.778 ações ordinárias e 55.555.556 ações 

preferenciais, ficou em R$ 92,52, resultando no montando 

total, considerando o lote adicional, de R$ 2.570.000.020,56. 

As ações passam a ser negociadas na B3 no dia 26 de 

janeiro. 

De acordo com comunicado, o banco pretende utilizar os 

recursos líquidos provenientes da oferta para a consecução 

do curso normal dos seus negócios, para acelerar iniciativas 

estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo 

digital, além de manter "fortes indicadores de capital e 

liquidez". 

>Voltar 

 Pátria levanta US$ 625 milhões em IPO; preço sai 

acima da faixa 

Reuters: O Pátria Investments Ltd., uma das maiores 

gestoras de recursos de terceiros da América Latina, fixou 

em US$ 17 o preço de sua ação em oferta pública inicial, de 

acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. 



O Pátria vendeu as ações acima da faixa de preço proposta, 

de US$ 14 a US$ 16, disseram as pessoas, pedindo para não 

serem identificadas porque o número ainda não é público. 

A empresa vendeu 36.777.000 ações ordinárias Classe A na 

bolsa de valores americana Nasdaq, após elevar a oferta em 

20%, devido à demanda de 14 vezes a oferta, disseram as 

pessoas. O Blackstone, um de seus acionistas, vendeu pelo 

menos 10.000.000 ações. O total levantado foi de US$ 625 

milhões. 

>Voltar 

 Eletrobras rebaixada a neutra por Bradesco BBI; 

preço-alvo R$41 

    (Bloomberg) -- Centrais Eletricas Brasileiras SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Bradesco BBI 

Francisco Navarrete para neutra de outperform.  

• Preço-alvo de R$41 implica potencial de alta de 30% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$50,17  

• Próximos catalisadores: * Reunião Anual: 28 de jan.  

>Voltar 

 Eletronorte fecha acordo de R$ 390 milhões com IRB, 

SulAmérica e outras seguradoras 

A Eletrobras informou que o Conselho de Administração da 

subsidiária Eletronorte aprovou acordo judicial para 

encerramento da ação proposta pelo IRB Brasil Re, Sul 

América e outras seguradoras em face da Eletronorte, que 

tinha como objetivo o ressarcimento dos valores pagos à 

empresa Albras -Alumínio Brasileiro em decorrência de 



sinistro envolvendo interrupção de energia elétrica, cujo 

fornecimento era responsabilidade da Eletronorte. 

Diante disso, o acordo prevê o pagamento de R$ 390 

milhões, a ser pago à vista, após homologação judicial. 

>Voltar 

 Eneva planeja usar caminhões para fornecer gás no 

Norte e Nordeste- Valor 

Gabriela Ruddy 

Empresa pretende se tornar referência no mercado livre de 

gás, no qual o cliente escolhe o próprio fornecedor 

Marcelo Habibe, diretor da Eneva: “Queremos democratizar 

a chegada do gás“ —  

Após reestruturar sua área de comercialização em 2020, a 

Eneva iniciou as primeiras conversas com potenciais clientes 

para fornecimento de gás. Com a expectativa de 

desenvolvimento do mercado livre de gás natural a partir da 

Nova Lei do Gás, atualmente em discussão no Senado, a 

companhia iniciou a prospecção de clientes para fornecer 

gás natural e condensado no Norte e Nordeste. 

>Voltar 

 Neoenergia aprova recompra de até 2,555 milhões de 

ações via "equity swap" - Estadão 

Daniele Madureira 

A Neoenergia, grupo do setor elétrico, informou na noite 

desta quarta-feira a aprovação da recompra de até 2,555 

milhões de ações da companhia, via operações de troca de 

resultados de fluxos financeiros futuros com liquidação 



financeira (“equity swap”). 

 

O objetivo da operação, segundo a empresa, é "proteger a 

companhia da volatilidade do preço dos valores mobiliários 

de sua emissão no contexto da obrigação de entrega de 

ações assumida no âmbito de seu Programa de Incentivo de 

Longo Prazo". O referido programa foi aprovado em 

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de abril. 

>Voltar 

 Copel: Aneel estabelece reajuste de "raps" para o 

ciclo 2020-2021- Estadão  

Daniele Madureira 

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou na 

noite desta quarta-feira que ontem (14) a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel) divulgou as Receitas Anuais 

Permitidas (“RAPs”) para os ativos de transmissão de 

energia elétrica para o ciclo 2020-2021. A vigência é a partir 

de 1º de julho de 2020. 

>Voltar 

 Copel aprova pacote de melhoria de governança- 

Valor 

Letícia Fuuchima 

Mudanças estatutárias, nova política de dividendos e 

programa de units fazem parte de um plano estratégico mais 

abrangente da Copel, segundo o presidente 

As mudanças estatutárias, a nova política de dividendos e o 

programa de units fazem parte de um plano estratégico 

mais abrangente da Copel, que envolve criação de valor aos 



acionistas a partir de uma agenda permanente de melhora 

de governança corporativa e busca por mais eficiência nas 

operações, segundo Daniel Slaviero, diretor presidente da 

elétrica paranaense. 

>Voltar 

 Sabesp: agência reguladora autoriza reajuste de 

3,4026% - Estadão 

Daniele Madureira 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp) informou na noite desta quarta-feira que a a 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo (Arsesp) autorizou a empresa a aplicar o índice 

de reajuste tarifário de 3,4026% em relação às tarifas 

vigentes. 

 

O porcentual é composto pelo reajuste tarifário anual de 

2,4924% e pelo ajuste compensatório de 0,8881%. Este 

último refere-se à compensação pela postergação do 

reajuste tarifário anual. Segundo a empresa, o índice não 

contempla a isenção de pagamento das categorias 

"residencial social" e "residencial favela", que fará parte do 

processo da Terceira Revisão Tarifária Ordinária. 

 

"A deliberação com as novas tabelas tarifárias será 

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 

passará a vigorar 30 dias a partir da sua publicação", diz a 

Sabesp, em fato relevante.  

>Voltar 



 Ambev fecha acordo com startup FNM e Agrale para 

mil veículos elétricos- Folha 

A Ambev fechou parceria com a startup brasileira FNM e 

com a montadora nacional Agrale para mil veículos 

elétricos incluindo caminhões e vans, como parte dos 

planos da fabricante de bebidas de ter metade de sua frota 

rodando com energia limpa até 2023. 

O valor do investimento não foi revelado, com a Ambev 

afirmando apenas que o projeto é "viável economicamente 

devido ao menor custo de energia e manutenção". 

Com cerca de 5.300 caminhões, a Ambev tem uma das 

maiores frotas dedicadas do país. E é com a conversão 

dessa estrutura que a companhia planeja reduzir em 25% a 

emissão de CO2 em toda sua cadeia até 2025. 

>Voltar 

 Leilão da Oi 

Nesta sexta deve ser realizado o leilão da fibra óptica da Oi. 

De acordo com a Bloomberg, o BTG Pactual (do mesmo 

grupo controlador da Exame) e o Canada Pension Plan 

Investment Board estariam se preparando para uma oferta 

conjunta. Highline do Brasil e Ufinet – apoiada pela italiana 

Enel – também estariam interessadas no negócio. 

 Em live realizada na semana passada, a diretora de finanças 

da Oi, Camille Farria, disse que espera conseguir valores 

acima do valor mínimo. Os ativos de fibra óptica foram 

separados em uma unidade produtiva isolada (UPI) avaliada 

em 20 bilhões de reais. A empresa espera vender até 51% 

no leilão. 



>Voltar 

 Oi: Geração de caixa op. recuperandas Nov. -R$ 509 

mi 

    (Bloomberg) -- Oi tem geração de caixa operacional 

líquida das recuperandas Nov. -R$ 509 mi, +36% a/a. * 

Investimentos Nov. R$ 463 mi, -22% a/a * Pagamentos Nov. 

R$ 2,38 bi, +33% a/a * Saldo final do caixa financeiro das 

recuperandas Nov. R$ 4,37 bi, +95% a/a Comunicado: "OI 

S.A. Informações de Companhias em Recuperação Judicial 

ou"  

>Voltar 

 Com prorrogação das concessões, indústria 

ferroviária sai da crise- Valor 

Daniel Rittner 

Fabricantes de locomotivas, vagões e equipamentos retomam 

crescimento 

Estrada de Ferro Carajá, da Vale, está entre as concessões 

que tiveram os contratos prorrogados antecipadamente —  

Depois de ter atingido os piores indicadores da década em 

2019 e demitido quatro mil trabalhadores nos últimos 

quatro anos, a indústria ferroviária reencontrou o caminho 

do crescimento. O início da recuperação, verificado na forte 

alta das encomendas para locomotivas e vagões com 

entrega prevista em 2021, é efeito direto da renovação 

antecipada de concessões pelo governo federal e de novos 

projetos entrando no setor. 

>Voltar 



 MP tenta barrar, no TCU, proposta para Ferrogrão- 

Valor 

Daniel Rittner 

Os dois órgão questionam a ideia do governo de colocar até 

R$ 2,2 bilhões em recursos públicos como garantia contra 

imprevistos nas futuras obras da ferrovia 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

(TCU) questiona a ideia do governo de colocar até R$ 2,2 

bilhões em recursos públicos como garantia contra 

imprevistos nas futuras obras da Ferrogrão. A nova ferrovia, 

cujo projeto é ligar Sinop (MT) a Miritituba (PA) e 

impulsionar o escoamento de grãos pelo Arco Norte, deve 

ser leiloado neste ano. 

>Voltar 

 Planalto confirma demais vetos de Bolsonaro ao novo 

marco do saneamento- Estadão  

Amanda Pupo 

O Planalto confirmou na noite desta quarta-feira (15) o teor 

de todos os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao novo 

marco legal do saneamento. Conforme antecipou o 

Broadcast Político mais cedo, os vetos se referem a 

questões como o limite de subdelegação dos contratos de 

saneamento e ao licenciamento ambiental para as 

atividades do setor. 

>Voltar 



 Votorantim vende 25 milhões de ações da Suzano em 

levanta R$ 1,6 bilhão- Estadão 

 Bloomberg - O conglomerado Votorantim reduziu sua 

participação na Suzano em uma operação que movimentou 

R$ 1,6 bilhão (US$ 300 milhões), de acordo com pessoas 

familiarizadas com o assunto. Nesta quinta-feira, a empresa 

vendeu 25 milhões de ações da maior produtora de 

celulose de eucalipto do mundo a R$ 64,60 a ação em um 

leilão na bolsa, tendo o JPMorgan como único subscritor. 

Procurada, a Suzano disse que não iria comentar a 

informação. A Votorantim, por sua vez, não respondeu de 

imediato ao pedido de entrevista. 

>Voltar 

 OceanPact define faixa de preço e pode movimentar 

R$ 1,1 bilhão em IPO- Valor 

Álvaro Campos 

A empresa de serviços marítimos definiu a faixa indicativa de 

preço na oferta pública inicial de ações entre R$ 11,15 e R$ 

13,85 

A OceanPact Serviços Marítimos definiu a faixa indicativa de 

preço na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em 

inglês) entre R$ 11,15 e R$ 13,85. Considerando o meio da 

faixa, de R$ 12,50, e o número de 89.686.099 ações da 

oferta-base, a operação pode movimentar R$ 1,121 bilhão. 

>Voltar 



 Sócios da Elo buscam novo presidente e preparam 

IPO 

Aline Bronzati, Mariana Durão, Circe Bonatelli e Fernanda 

Guimarães 

Os sócios da bandeira de cartões Elo parecem ter chegado 

a um consenso quanto à estrutura societária da companhia, 

desatando os nós que amarravam sua abertura de capital, 

apurou a Coluna. Na mesa, agora, estão questões de 

governança, e o plano é emplacar a oferta pública inicial de 

ações (IPO, na sigla em inglês) no primeiro semestre, 

revelam duas fontes, na condição de anonimato. Enquanto 

isso, outra etapa foi iniciada: a busca de um novo CEO para 

a Elo por conta da ida de Eduardo Chedid para o PicPay, da 

J&F. O processo, nas mãos dos sócios Bradesco, Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal, já estaria bem avançado. 

Auxílio público. O crescimento da emissão de cartões pela 

Caixa, impulsionado pelo pagamento do auxílio 

emergencial, causou desconforto entre os sócios e vinha 

travando o IPO. A cada quatro anos, conforme acordo de 

acionistas, as participações são contabilizadas novamente, 

considerando o volume de cartões Elo emitidos por cada 

banco. O ano de 2020 encerra um desses ciclos. 

>Voltar 

 IRB Brasil Re tem prejuízo líquido de R$ 124,5 mi em 

novembro de 2020 

Felipe Laurence 

O IRB Brasil Re fechou o mês de novembro de 2020 com 

prejuízo líquido de R$ 124,5 milhões. De acordo com a 



empresa, o resultado foi impactado por "desenvolvimentos 

relevantes de sinistros nos segmentos de rural e 'property' 

reportados pelas cedentes em novembro", além de um 

provisionamento adicional dos impactos dos negócios 

descontinuados em novembro e maior provisionamento da 

carteira de vida internacional. Sem o impacto de negócios 

descontinuados, o prejuízo líquido teria sido de R$ 80,7 

milhões. 

>Voltar 

 Grupo Caoa entra no segmento de seguros- Estadão 

Cleide Silva 

O Grupo Caoa segue ampliando sua atuação em novos 

negócios e anunciou ontem a criação da Caoa Seguros, que 

vai atuar no segmento em parceria com a Wiz, maior 

companhia do País no ramo de produtos financeiros e 

distribuição de seguros, com carteira de mais de 100 mil 

veículos e faturamento anual de R$ 1 bilhão. 

“Hoje atuamos com corretoras do mercado, mas queremos 

ter a nossa própria para oferecer mais qualidade de serviço, 

preço competitivo e o melhor pacote para nossos clientes 

de veículos”, diz o presidente da Caoa, Mauro Correia. O 

grupo espera vender cerca de 120 mil veículos este ano e, 

segundo ele, atualmente entre 35% a 40% dos clientes 

adquirem seguro junto com a compra do carro. 

>Voltar 



 Gafisa prevê lançar até R$ 1,7 bi em novos projetos 

em 2021 

    (Bloomberg) -- Projeção para lançamentos este ano é 

entre R$ 1,5 bi a R$ 1,7 bi, aproximadamente o dobro do 

volume de lançamentos realizados pela empresa em 2020, 

disse a Gafisa em comunicado ao mercado.  

>Voltar 

 Zara fechará lojas menores no Brasil e focará em 

vendas online- Folha 

Bruna Narcizo 

Empresa pretende investir 2,2 bilhões de euros na 

digitalização da marca até 2022 

A varejista de moda Zara, do grupo espanhol Inditex, vai 

fechar sete lojas no Brasil. O número representa pouco mais 

de 10% do total de espaços físicos que a empresa mantém 

abertos no país. 

Pessoas ligadas à empresa, que pediram para que seus 

nomes fossem mantidos em sigilo, afirmam que o 

movimento não tem ligação com a pandemia do novo 

coronavírus. 

Segundo elas, os fechamentos começaram no ano passado 

e fazem parte de uma estratégia de digitalização da 

empresa, que já foi anunciada há sete anos e também está 

sendo feita em outros países em que a empresa mantém 

operações. 

>Voltar 



 Ser Educacional aprova programa de recompra de 

ações - Estadão 

Por Luísa Laval 

A Ser Educacional aprovou um programa de recompra de 

ações da companhia. A empresa poderá adquirir até 4,939 

milhões de ações ordinárias, correspondentes a até 3,8376% 

do total de ações de emissão da Companhia e até 9,09% 

das ações em circulação. O prazo máximo para a realização 

da recompra de ações é de 12 meses, de hoje a 21 de 

janeiro de 2022. A recompra de ações será realizada com 

recursos disponíveis na conta de lucros acumulados, que 

totalizam R$ 279,554 milhões. A aquisição de ações será 

intermediada pelo BTG Pactual e pelo Santander>Voltar 

>Voltar 

 Wiz  

A Wiz fechou acordo de investimentos com o fundador da 

Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, e outros 

representantes da empresa para a constituição futura de 

uma corretora de seguros, a Caoa Seguros. A Wiz terá 

participação societária de 50%. Não houve divulgação de 

valores relacionados à operação. 

>Voltar 

 Citi eleva preços-alvo de Gerdau e Usiminas com 

fortalecimento do mercado de aço interno 

O Citi elevou os *preços-alvo de Gerdau e Usiminas de R$ 

25 para R$ 28 e de R$ 12 para R$ 15*, mantendo 

recomendação neutra para ambas. 



Os analistas Alexander Hacking e Xiao Feng esperam que o 

mercado de aço do Brasil se mantenha fortalecido, com 

demanda elevada, preços globais em alta e câmbio 

desvalorizado, "o que cria o melhor cenário de preços em 

15 anos". 

>Voltar 


