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18.12.2021 

 

A Taesa  –  Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 

anunciou que se sagrou vencedora da disputa pelo lote 1, 

referente ao Leilão de Transmissão n. 02/2021 promovido na 

mesma data pela ANEEL, com as seguintes características:  

 

 
 
Segundo a companhia, o lote arrematado aproveita sua 

estrutura de operação e manutenção, gera a otimização de CAPEX 

e antecipa a entrega do empreendimento. A companhia pontuou 

que o resultado do certame consolida seu posicionamento 

estratégico.  

 

 

    AÇÕES  
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20.12.2021 

 

 

A Log-in  Logística Intermodal S.A.,  comunicou que se 

manifestou favoravelmente à aceitação da oferta pública 

voluntária para aquisição do controle da companhia lançada pela 

Sas Shipping Agencies Services Sàrl,  subsidiária integral da MSC 

Mediterranean Shopping Company S.A., conforme aprovado em 

reunião do Conselho de Administração,  

A MSC Mediterranean Shipping Company trata-se de 

empresa global dedicada aos setores de transporte marítimo e 

logística, agilizando o comércio internacional entre países 

desenvolvidos e mercados emergentes, fundada em 1970 e, desde 

1978, com sede em Genebra, na Suíça.  

 

21.12.2021 
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A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. informou suas ações 

ordinárias serão negociadas no segmento Nível 2 de Governança 

Corporativa da B3, a partir do dia 27.12.2021, sob o ticker GOLL3.  

A companhia pontuou que foi mantida pela B3 a autorização 

para que sejam consideradas, para fins do cômputo do percentual 

mínimo de ações de emissão própria e circulação, exclusivamente 

as ações preferenciais da empresa, desde que tal percentual seja 

mantido no patamar de 50% do total de ações preferenciais.  

 

22.12.2021 

 

 

A Sinqia  S.A. comunicou que, por meio de sua Controlada 

Sinqia Tecnologia Ltda, adquiriu 100% do capital da Newcon  

Software Tecnologia e Sergviços Ltda , empresa fornecedora de 

tecnologia para o sistema financeiro no Brasil ,  com ênfase em 

softwares  usados por administradoras de consórcios.  

O preço da transação será de até R$422,5 milhões, composto 

por uma parcela à vista além de cinco prestações anuais.  

Com a operação, a companhia pretende fortalecer sua 

posição como provedora de tecnologia e ampliar as aveni das de 

crescimento para unidade Sinqia Digital.   
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A MRV  Engenharia e Participações S.A. comunicou a 

conclusão da venda, em conjunto, dos empreendimentos Pine 

Groves e Princeton Groves, localizados na Flórida, EUA, pelo valor 

de venda geral (VGV) de US$95 milhões, representante um 

recebimento líquido de US$47,4 milhões, lucro bruto de US$ 35,5 

milhões, Cap Rate  de 4,3% e Yield On Cost  de 7,6% 

Além dos citados empreendimentos e dos demais vendidos 

em 2021, a MRV ainda detém outros dois conjuntos imobiliários, 

que correspondem a 391 unidades e aproximadamente US$ 105 

milhões de VGV. 

 

 

A AES Brasil  Energia S.A. f irmou acordo com uma empresa 

subsidiária integral da Unipar  Carbocloro S.A. a constituição de 

uma joint venture  com controle compartilhado, cujo objeto é a 

geração de energia eólica.  

A parceria visa um novo projeto de autoprodução com 

capacidade eólica instalada de 91 MW, equivalentes a 46 MW 

médios de energia assegurada a P50, dos quais 40 MW médios 

serão comercializados por meio de contrato com vigência , com 

início em 2024. 

A construção do projeto será iniciada no segundo trimestre 

de 2022, a ser desenvolvida no Complexo Eólico Cajuína, no Rio 

Grande do Norte. O CAPEX estimado para criação do parque 

eólico é de aproximadamente R$5,6 milhões por MW instalado.  
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Segundo a AES Brasil ,  a transação reforça sua estratégia de 

crescimento e diversificação de seu portfólio.  

 

23.12.2021 

 
 

 

A B3 S.A. comunicou a conclusão da aquisição de 100% da 

Neoway  Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios S.A., 

empresa de big data analytics e inteligência artificial,  que 

oferece soluções de produtividade e precisao na tomada de 

decisão em vendas de marketing, crédito, prevenção, fraudes, 

compliance  e inteligência jurídica.  

Segundo a B3, a aquisição trata-se de um movimento 

importante para o aprimoramento de sua operação, estando em 

linha com seu planejamento estratégico de crescimento.  

 

 

 

A Orizon Valorização de Resíduos S.A. comunicou o 

encerramento da oferta pública com esforços restritos de sua 4ª 

emissão de debêntures simples, não conversíveis, em duas séries, 

tendo sido integralizado o montante de R$500 milhões de reais.  
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Segundo a companhia, os  recursos obtidos com a emissão 

serão utilizados para (i)  pagamento e refinanciamento de dívidas 

existentes; (ii)  projetos de investimento e (iii)  reforço da estrutura 

de capital .   
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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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