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11.12.2021 

 

 

A Simpar S.A. comunicou que sua controlada Original 

Holding S.A. celebrou a aquisição de 100% das quotas de emissão 

da Sagamar Serviços, Administração e Participações Ltda  

(integrante do Grupo Saga) fundada em 1972, que tem como 

atividades a venda de veículos novos , seminovos e prestação de 

serviços pós-venda, com operações em São Luís –  MA, Goiás, 

Distrito Feral,  Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia.  

O enterprise value  da adquirida atinge R$306 milhões, valor 

que será ajustado com base na dívida líquida, capital d e giro e 

outros ajustes na data de fechamento da transação.  

Segundo a Simpar, o movimento de aquisição faz parte do 

novo ciclo de desenvolvimento da controlada, ampliando a 

capilaridade e o mix de marcas oferecidas pela empresa no 

segmento de comercialização de automóveis.  

 

13.12.2021 

 

    AÇÕES  
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A GPS Participações  e Empreendimentos S.A. aprovou sua 2ª 

emissão de debêntures simples, em série única, de 750.000 

debêntures, com valor unitário de R$1.000,00, totalizando o 

montante de R$750 milhões, as quais serão ofertadas com 

esforços restritos de colocação.  

Os títulos têm vencimento de até 7 anos contados da data 

de sua emissão e contam com garantia adicional fidejussória da 

companhia.  

Segundo a GPS, os recursos líquidos captados serão 

destinados para reforço de caixa.  

Os balanços divulgados até o momento demonstram um 

endividamento em DL/EBITDA saudável. O IPO da companhia 

ocorreu em abril de 2021.  

 

 

A Unidas  S.A e a Companhia de Locação das Américas –  

Locamérica  aprovaram sua 16ª emissão de debêntures simples, 

em série única, de 850.000 debêntures, com valor nominal 

unitário de R$1.000,00, perfazendo o montante de R$850 milhões, 

as quais serão ofertadas com esforços restritos de distribuição e 

destinadas exclusivamente a investidores profissionais.  A 

Locamérica, na operação, prestará garantia adicional fidejussória.  
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Os títulos não sofrerão atualização monetária e farão jus ao 

pagamento de juros remuneratórios correspondente a 100% da 

Taxa DI, expressa na forma percentual ao ano (base 252 dias úteis) , 

acrescida de sobretaxa de 1,8% ao ano, sob a mesma base de dias 

úteis. O vencimento dos títulos está fixado na data de 15.12.2027.  

Segundo as companhias, os recursos líquidos obtidos na 

operação serão utilizados no curso regular das atividades e para 

reforço de caixa.  

Em setembro de 2021, as companhias apresentaram um 

endividamento em DL/EBITDA de 2,9, patamar considerado no 

limite do razoável.  

 

 

A São Martinho S.A. aprovou sua 4ª emissão de debêntures 

simples, quirografárias, em até duas séries, mediante pedido de 

registro de oferta pública de distribuição.  

A empresa emitirá 1.000.000 de debêntures, com valor 

nominal de R$1.000,00, totalizando montante inicial de R$1 

bilhão, observada a possibilidade de aumento de até 20% da 

quantidade total de títulos.  

As debêntures, na primeira e segunda série, terão, 

respectivamente, o prazo de 10 e 15 anos, com juros 

remuneratórios de 0,40% acrescidos de IPCA+ ao ano ou 5,15% ao 

ano, aplicando-se o que for maior no fechamento do dia útil 

imediatamente anterior à data de realização do procedimento do 
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bookbuilding ,  e 0,65% ao ano, acrescidos de IPCA+ ou 5,35% ao 

ano, aplicando o que for maior na mesma data.  

Segundo a companhia, os recursos líquidos da oferta serão 

destinados ao desenvolvimento, construção e operação de 

projetos de investimento para financiar operações recorrentes, 

por meio da manutenção de canaviais e indústrias das usinas 

localizadas no estado de São Paulo, assim como investimentos em 

plantio de cana, manutenção de entressafra e equipamentos na 

usina localizada no estado de Goiás.  

Em setembro de 2021, a São Martinho apresentou 

endividamento em DL/EBITDA de 2,2, patamar considerado 

razoável.  

 

 

A Neoenergia  S.A. aprovou a prorrogação, por novo período 

de 18 meses, do programa de recompra de até 2.555.000 ações de 

emissão própria, por meio da contratação de instrumento 

financeiro (Equity Swap) , com o objetivo de proteger a empresa 

contra a volatil idade do preço das suas ações, para fins de 

atendimento de obrigações de entrega de ações a executivos, 

assumidas no âmbito de seu Programa de Incentivo de Longo 

Prazo, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

20.04.2020. 

 

14.12.2021 
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A Itaúsa  S.A. comunicou a venda de 7.800.00 ações Classe A 

de emissão da XP Inc., correspondentes a 1 ,39% do capital social 

da XP, pelo valor líquido de R$1,2 bilhão.  

Assim, a  holding  passa a deter 76.470.985 ações ordinárias 

Classe A  de emissão da XP, equivalentes a 13,67% do capital social 

da XP e 4,30% de seu capital votante.   

A Itaúsa ressaltou que os termos e condições do acordo de 

acionistas da XP, em especial no que concerne ao direito de 

indicar membros ao Conselho e Administração e Comitê de 

Auditoria da XP, permanecem inalterados.  

A companhia também informou que a alienação decorre de 

sua decisão estratégica de diversificar seu portfólio em ativos do 

setor não financeiro, bem como da busca contínua pela melhor 

alocação de seu capital .   

Por fim, a holding destacou que o ganho da alienação 

impactará positivamente seus resultados no quarto trimestre em 

aproximadamente R$900 milhões, líquidos de impostos.  
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A Azevedo e Travassos  S.A. concluiu a aquisição da UPI 

Heftos, tornando-se a única acionista da Heftos  Óleo e Gás 

Construções S.A, empresa operacional especializada em 

prestação de serviços para o setor petrolífero em unidades e 

plantas existentes, onshore e offshore ,  para execução de 

ampliações, reformas e manutenções de suas instalações.  

Em contrapartida, a companhia procedeu ao pagamento à 

UTC e à UTC Engenharia a quantia de R$80 milhões e deverá 

pagar R$20 milhões até 15.02.2022.  

Segundo a Azevedo e Travassos, a aquisição é um passo 

importante no seu projeto de expansão e consolidação no 

mercado de óleo e gás.  

 

 

15.12.2021 

 

 

A Gafisa  S.A. aprovou a realização de duas emissões de 

valores mobiliários consistentes em:  

(i)  emissão de CRIs, lastreados por debêntures simples, 

também de emissão da companhia, no valor de R$85 milhões, 

tendo como garantia unidades que já constam de seu estoque, 

utilizando-os para permitir a capitalização da corporação e  

(ii)  emissão de debêntures conversíveis em ações de 

emissão da companhia, mediante oferta pública com esforços 
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restritos de colocação, cujo objeto da transação é o pagamento 

das quotas das sociedades que detêm os empreendimentos 

localizados em Cabo Frio e Campo Grande, na cidade do Rio de 

Janeiro. As debêntures conversíveis em ações serão emitidas com 

prazo máximo de 3 anos, sendo conversíveis em intervalores 

específicos a partir do 1º aniversário da emissão para 50% das 

debêntures emitidas, e a partir do 2º para os 50% restantes. 

Segundo a Gafisa, a emissão terá o volume de R$245.515.000,00 

realizado em duas séries iguais, com cada debênture tendo valor 

nominal de R$10.000,00 

 A corporação informou que ambos os empreendimentos são 

elementos principais no seu retorno ao Rio de Janeiro, com 

potencial de geração de valor.  

 

 

16.12.2021 

 

 

A Camil  celebrou contrato de investimento e outras avenças 

com a Café Bom Dia  Ltda –  Em Recuperação Judicial e com a 

Agro Coffee  Comércio Importação e Exportação Ltda –  Em 

Recuperação Judicial,  prevendo seu ingresso como nova acionista 

controladora e aumento de capital de ambas as sociedades.   

Como resultado da operação, a Camil: (i) alcançará a 

participação de 97,71% do capital so cial da Café Bom Dia, 
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mediante a integralização de aproximadamente R$62 milhões em 

aumento de capital dessa sociedade e (ii) alcançará a 

participação de 90,33% do capital social da Agro Coffee, mediante 

a integralização de aproximadamente R$1 milhão em aum ento de 

capital dessa companhia.  

Segundo a empresa, o investimento se trata de passo 

importante para a diversificação de suas operações no Brasil ,  

vindo ao encontro de seus objetivos estratégicos e de aquisições 

de marcas e ativos no setor de alimentos na América Latina.  

 

 

A Movida Participações S.A. anunciou a aquisição da 

totalidade das quotas de emissão da Marbor Frotas Corporativas 

Ltda, empresa de gestão e terceirização de frota, fundada em 

1996.  

O enterprise value  atrelado à operação atinge o importe de 

R$130 milhões. O preço final de aquisição das quotas de emissão 

da adquirida será pago em dinheiro, sendo 50% à vista e 50% no 

primeiro aniversário da transação.  

Segundo a Movida, a aquisição fortalece sua operação em 

nichos específicos de mercado, além de aumentar ainda mais sua 

participação e carteira de clientes no segmento de gestão e 

terceirização de frota, estando, assim, alinhada  ao seu 

planejamento estratégico.  

 



 

10  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  

   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

17.12.2021 

 

 

A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. comunicou 

a conclusão de parte da operação de aquisição do negócio de 

plataformas elevatórias das vendedoras Altoplat  Locações de 

Plataformas Aéreas Ltda e Equipamentos e Locação Juceli  Ltda. 

Por conta da conclusão da primeira parte da operação , será 

pago o valor de R$38 milhões pela totalidade do negócio de 

plataformas da Altoplat  em Porto Alegre –  RS, o qual contempla 

295 equipamentos e base diversificada de clientes. A última 

etapa, relativa às operações em Içara –  SC, deverá ser concluída 

até o próximo mês.  

 

 

 

 

A Randon S.A .  Implementos e Participações deliberou pelo 

cancelamento de ações mantidas em tesouraria e a abertura de 

novo programa de recompra de ações de emissão própria.  

A companhia cancelará a totalidade das ações mantidas em 

sua tesouraria, no montante total de 16.445.276 ações 

preferenciais, sem valor nominal, de sua emissão e sem redução 

do capital social.  Em razão do cancelamento, o capital social da 
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corporação passou a ser dividido em 116.515.527 ações ordinárias 

e 212.815.006 ações preferenciais, totalizando 329.330.533 ações, 

todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.  

Por outro lado, a Randon, no âmbito do novo programa de 

recompra, adquirirá até 5.000.000 ações preferenciais, 

representativas de 2,847% das ações preferenciais em circulação, 

considerando o aludido cancelamento das ações mantidas em 

tesouraria. O prazo máximo para cumprimento do programa é de 

18 meses, iniciando-se em 20.12.2021 e encerrando-se em 

19.06.2023. Atualmente a companhia detém 175.622.739 ações 

preferenciais escriturais e sem valor nominal em circulação.  

O programa de recompra é bem recebido pelo mercado, 

apesar do módico percentual de ações a ser adquirido.  
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários 

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 

20/2021, com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, 

o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário 

contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e 

estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de 

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao 

seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são 

adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório 

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise 

refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 

independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas 

envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam 

configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o 

conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a 

terceiros, sem autorização prévia. 

 

Gabriel é Analista CNPI, certificado pela Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC).  Graduado em Engenharia Química 

pela Universidade Federal de Viçosa –  UFV/MG.  

Siga: @gabriel.investimento 
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