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•  Alupar (ALUP11):  nada relevante.  

 

•  B3 (B3SA3):  nada relevante. 

 

•  Banco do Brasil (BBAS3):  em 11.01.2022, o banco informou 

que precificou, em 06.01.2022, captação internacional sustentável 

de dívida sênior, do tipo social bond ,  no montante de US$ 500 

milhões, com vencimento em 11.01.2029 e cupom de 4,875% ao 

ano. A liquidação financeira da operação ocorreu em 11.01.20 22. Os 

social bonds  são títulos de dívida emitidos pelas instituições, que 

visam financiar projetos com impacto social positivo. Esse foi o 

primeiro social bond  emitido pelo Banco do Brasil.  

 

Em 20.01.2022, a instituição comunicou a aprovação de 

payout  de 40% para o exercício de 2022, por meio de dividendos 

e/ou juros sobre capital próprio.  Isso pode ser equivalente a 

dividend yield  de 8,0% considerando sua atuação cotação e l ucro 

nos últimos doze meses.  

 

•  BB Seguridade (BBSE3):  nada relevante.  

 

•  Bradesco (BBDC4): em 18.01.2022, o banco comunicou a 

emissão de seu primeiro Sustainable Bond  atrelado a critérios 

socioambientais, no valor de US$500 milhões . Trata-se de 
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captação internacional de dívida sênior, com prazo de 60 meses 

e cupom de 4,375% ao ano.  

 

A entidade bancária informou que a emissão reforça seus 

compromissos institucionais com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável e com os princípios para 

responsabilidade bancária (ODS e PRB das Nações Unidas).  

 

•  Bradespar (BRPA4): nada relevante. 

 

•  BrasilAgro (AGRO3):  nada relevante.  

 

•  Boa Safra (SOJA3):  em 13.01.2021, a companhia comunicou 

que adquiriu um terreno de 90 mil m² na cidade de Sorriso –  MT, 

para construção de um centro de distribuição. A iniciativa é parte 

do plano de expansão da sementeira , anunciado durante o 

processo de IPO  em abril  de 2021. Segundo a corporação, o 

empreendimento assegurará mais qualidade, pontualidade e 

segurança nas entregas. No imóvel, poderão ser estocadas até 

40.000 big bags  em posições refrigeradas (cerca de 1.000 KG 

cada), garantindo-se que as sementes beneficiadas e tratadas 

sejam armazenadas por mais tempo em condições de 

temperatura e umidade ideais, mantendo a capacidade 

germinativa.  

A empresa tem como objetivo iniciar as obras em Sorriso –  

MT em janeiro de 2022, esperando que a nova estrutura entre em 

operação ainda no corrente ano.  

 

•  Camil (CAML3): nada relevante. 
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•  Cyrela (CYRE3):  em 17.01.2022, a construtora comunicou a 

assinatura de memorando de entendimentos para venda de 60% 

de participação em 4 projetos de empreendimentos imobiliários 

em desenvolvimento na região metropolitana do Rio de Janeiro  - 

RJ para a empresa Direcional Engenharia S/A. As partes acreditam 

que a operação atingirá o número de 3.560 unidades, com 

potencial de vendas estimado de R$624,7 milhões.  

 

•  Copel (CPLE6):  nada relevante.  

 

•  EDP Energias Do Brasil (ENBR3): em 14.01.2022, a elétrica 

informou que, em decorrência de aquisições de ações de emissão 

própria, o número de ações ex-tesouraria  foi reduzido após a data 

da primeira divulgação acerca da distribuição de JCP, realizada 

em 29.12.2021. Assim, o valor bruto dos juros sobre capital próprio 

a ser pago a cada ação ordinária de emissão da companhia foi 

atualizado de R$0,7886027561 para R$0 ,7892318369. A EDP 

reiterou que não houve qualquer alteração nos termos e 

condições da distribuição de JCP, sendo que o valor bruto de juros 

sobre capital próprio permanece em R$454,8 milhões . 

 

Em 27.01.2022, a companhia comunicou que solicitou ao 

Operador Nacional do Sistema Elétrico –  ONS o termo de 

liberação do início de operação comercial do primeiro trecho da 

linha de transmissão EDP Transmissão SP -MG S.A, com 07 meses 

de antecipação frente ao cronograma da ANEEL. A entrada em 

operação comercial representa uma receita anual permitida –  

RAP de R$11,8 milhões, correspondente a 45% da RAP total.  
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•  Eletrobras (ELET3): as ações sofrem de maior volatilidade 

nos últimos meses devido ao descrédito que parte do mercado 

colocou quanto ao avanço do projeto de desestatização , devido 

ao atraso na entrega de alguns documentos/estudos. 

 

A desestatização é um evento que altera a percepção de 

valor da companhia, por isso o grande impacto em seu valuation .  

 

•  Engie (EGIE3):  nada relevante.   

 

•  Equatorial (EQTL3):  Em 27.01.2022, a empresa aprovou a 

realização de oferta pública de distribuição primária inicialmente 

de 87,7 milhões de ações ordinárias de emissão própria.  A oferta 

será realizada no Brasil , sob a coordenação de diversas 

instituições financeiras, e, simultaneamente, no exterior por meio 

de esforços a serem efetuados por agentes de colocação 

internacional.  

 

Até a conclusão do procedimento de bookbuilding ,  a 

quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, em comum 

acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 35% 

do número originário de ações, as quais serão destinadas a 

atender eventual excesso de demanda constatado no momento 

em que for fixado o preço por ação (em 08.02.2022).  

 

A companhia informou que, com base no preço de 

fechamento do pregão de 26.01.2022 da B3 (de R$22,16), a oferta 

restrita seria de cerca de R$1,9 bilhões, desconsideradas as 

eventuais ações adicionais acima mencionadas, e de R$2,6 

bilhões se as consideradas (valores estes meramente indicativos).  
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Os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados 

para o financiamento da aquisição da totalidade da Echoenergia 

Participações S.A., anunciada em outubro de 2021, pelo valor de 

R$6,6 bilhões.  

 

•  Eztec (EZTC3):  nada relevante.  

 

•  Fleury (FLRY3): nada relevante. 

 

•  Itaú (ITUB4): Em 13.01.2022, a instituição comunicou a 

aquisição de até 100% da  Ideal  Holding Financeira S.A.,  corretora 

100% digital que oferece soluções de trading  e DMA (direct 

market access) .  A compra será realizada em duas etapas ao longo 

de 5 anos.  

 

Na primeira, a entidade bancária adquirirá 50,1% do capital 

social e votante da Ideal,  por meio de um aporte primário e da 

aquisição secundária de ações que totalizam cerca de R$650 

milhões, passando a deter o controle da companhia. Na segunda 

fase, após 5 anos, o Itaú Unibanco poderá exe rcer o direito de 

compra do percentual restante (49,9%) do capital social da Ideal.  

O banco informou que a aquisição reforça seu compromisso de 

buscar soluções transformadoras em um mercado em franca 

expansão, ampliando seu portfólio de produtos e serviços . 

 

•  Itaúsa (ITSA4):  nada relevante. 

 

•  M. Dias Branco (MDIA3): nada relevante. 

 
•  Movida (MOVI3): nada relevante. 
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•  Odontoprev (ODPV3): Em 27.01.2022, a empresa comunicou 

a aprovação, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –  ANS, 

da incorporação da Magidonto Planos Odontológicos Ltda.   

 
•  Pão de Açúcar (PCAR3): nada relevante. 

 

•  Petrobras (PETR4): Em 17.01.2022, a companhia comunicou 

o protocolo, perante a CVM, do pedido de registro de oferta 

pública de distribuição secundária de 75.704.061 ações 

preferenciais classe A ,  de emissão da Braskem S.A., e de 

titularidade da Petrobras e da NSP Investimentos S.A. –  Em 

Recuperação Judicial.  As ações serão distribuídas 

simultaneamente no Brasil  e no exterior, sendo cada ADR 

correspondente a duas ações.  

 

Em 25.01.2022, a empresa informou, conforme comunicado 

divulgado em 05.11.2021, que está em fase de negociação com os 

consórcios liderados pela Petro Rio S/A para o desinvestimento 

dos campos de Albacora e Albacora Leste, na Bacia de Campos. 

As ofertas para ambos os campos superaram US$4 bilhões. Não 

há data definida para conclusão das tratativas e assinatura dos 

contratos.  

 

Em 31.01.2022, a corporação comunicou a venda da 

totalidade de sua participação no Polo Potiguar (conjunto de 22 

concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, 

com acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, 

armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás 

natural) , situado na Bacia Potiguar, no estado do Rio Gra nde do 

Norte.  
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O valor total da venda é de US$ 1,38 bilhão, sendo (i)  US$ 110 

milhões pagos em 31.01.2022; (ii)  US$1,04 bilhão no fechamento 

da transação e (iii)  US$235 milhões a serem pagos em 4 parcelas 

anuais de US$58,75 milhões, a partir de março de 20 24.  

 

•  PetroRio (PRIO3): Em 03.01.2022, a companhia aprovou a 

ratificação da conversão de 4.315.540 ações ordinárias de emissão 

própria e a decorrente homologação do aumento de seu capital 

social para 5,543 bilhões, que passou a ser dividido em 

882.646.385 ações ordinárias. A majoração do capital social foi de 

R$16,596 milhões.  

 

•  Porto Seguro (PSSA3): nada relevante. 

 

•  Sanepar (SAPR11):  Em 17.01.2022, a empresa comunicou 

aprovação de sua 12ª emissão de debêntures simples , no 

montante total de R$600 milhões. A oferta é destinada 

exclusivamente a investidores profissionais.  O valor nominal 

unitário dos títulos será de R$1.000,00 e serão remunerados de 

acordo com o que for definido em procedimento de coleta de 

intenções.  

Segundo a companhia, a totalidade dos recursos captados 

com a emissão será destinada à complementação do plano de 

investimentos, consistente na ampliação e melhorias de seus 

sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

resíduos sólidos, além de outras operações.   

 

Em setembro/2021, a Sanepar apresentou um 

endividamento em DL/EBITDA de 1,3, patamar conside rado 

saudável.  
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Em 19.01.2022, a corporação informou que os reservatórios 

que compõem o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba 

(SAIC) atingiram nível médio de 80,34% da capacidade com as 

chuvas ocorridas nas últimas semanas. O aumento da capacidade 

fez a empresa decretar o encerramento do rodíz io de 

abastecimento vigente em Curitiba –  PR e na região 

metropolitana normalizando o abastecimento até 21.01.2022.  

 

•  SulAmérica (SULA11):  nada relevante.  

 

•  Taesa (TAEE11):  nada relevante.  

 

•  Tegma (TGMA3): nada relevante.  

 

•  Vale (VALE3): Em 10.01.2022, a mineradora informou que 

paralisou parcialmente a circulação de trens na Estrada de Ferro 

Vitória a Minas e a produção dos Sistemas Sudeste e Sul visando 

garantir a segurança dos seus empregados e comunidades e em 

razão do nível elevado de chuva que atingiram o estado de Minas 

Gerais. As atividades foram parcialmente retomadas em 

17.01.2022.  

 

Em 13.01.2022, a companhia informou que a Bradespar 

restituiu a seus acionistas 130.654.877 ações ordinárias da Vale 

S.A.,  que eram anteriormente de sua propriedade. Após a redução 

de capital , o total de ações de emissão da Vale detido pela 

Bradespar passou de 293.907.266 ações para 163.252.389 ações (de 

6,01% para 3,34% do capital social da Vale) .  
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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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