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24.01.2022 

 

 

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. fechou um financiamento de até 

US$600 milhões com a Castlelake LP,  para f inanciar  a aquisição de novas 

aeronaves 737 MAX 8, com o objetivo de instaurar um novo ciclo para sua 

frota. A companhia entende que a aceleração na transformação da frota para 

o citado modelo a posiciona de forma mais competit iva para crescer com maior 

f lexibi l idade de gestão e expansão de rotas e destinos.  

Desde 2015, a companhia aérea apresenta patrimônio l íquido negativo.  

 

26.01.2022 

 

A Petz  comunicou que adquiriu 100% das ações de emissão da Holding 

Petix ,  empresa fundada em 2007, que atua no segmento de fabricação e 

vendas de tapetes higiênicos. No âmbito da operação,  a Petix foi aval iada em 

R$70 milhões (enterprise value) .  

    AÇÕES  
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O pagamento pela Petz será feito mediante: (i)  incorporação de ações 

representativa de 51% das ações de emissão da Petix, que corresponderá ao 

valor de R$35 milhões e (i i)  aquisição de ações representativas de 49% das 

ações de emissão da Petix, por meio de pagamento na data de fechamento de 

no importe de R$24.860.935,00. Caso a adquirida atinja determinadas 

métricas de desempenho, a Petz poderá pagar, como preço adicional ,  até R$10 

milhões divididos em três parcelas, com base no desempenho verif icado nos 

anos de 2023, 2024 e 2025. 

 

27.01.2022 

 

A Brasil  Brokers  Part icipações S.A. comunicou o aumento de seu capital  

social,  dentro do l imite autorizado. A majoração do capital foi aprovada no 

montante mínimo de R$39 milhões e máximo de R$100 milhões, mediante a 

emissão, para subscrição privada, de ações ordinárias correspondentes a, no 

mínimo, 38.613.861 ações e, no máximo, 99.009.901 ações, a um preço de 

emissão de R$1,01. 

Segundo a companhia, o aumento de capital tem por razões o 

fortalecimento da estrutura acionária e a melhoria de sua l iquidez.  

 

  

A Equatorial  Energia S.A aprovou a realização de oferta pública de 

distribuição primária inicialmente de 87,7 milhões de ações ordinárias de 

emissão própria.  
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A oferta será real izada no Brasi l  sob a coordenação de diversas 

instituições f inanceiras, 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 in icialmente 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 f ixado 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.  

Os recursos l íquidos provenientes da oferta serão destinados para o 

f inanciamento da aquisição da totalidade da Echoenergia  Participações S.A.,  

anunciada em outubro de 2021, pelo valor de R$6,6 bi lhões.  

 

 

A Arezzo  Indústr ia e Comércio S.A. aprovou a realização de oferta 

pública de distribuição primária de inicialmente 7,5 milhões de novas ações 

ordinárias de emissão própria (que poderá ser acrescida em até 35% da 

quantidade original,  ou seja, em 2,625 milhões de novas ações até a data de 

conclusão do procedimento de bookbuilding) ,  no Brasi l  e no exterior.  

A companhia, considerando o fechamento de suas ações no pregão desta 

quarta-feira (26.01.2022), no valor de R$81,91, informou que o montante total 

da oferta seria de R$614,3 milhões, desconsideradas as eventuais ações 
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adicionais acima mencionadas, e de R$826,3 milhões se as consideradas,  

valores estes meramente indicativos.  

Os recursos l íquidos captados com a operação, segundo a Arezzo, serão 

destinados para investimentos em ativos de longo prazo “incluindo:  

desenvolvimento das marcas e abertura de lojas; investimentos em supl ly,  

centro de distribuição e modelo de abastecimento; investimentos em 

tecnologia, plataforma digital e omnicanalidade; M&As .”  

O f im do processo de coleta de intenções está previsto para a próxima 

quinta-feira (03.02.2022), passando a serem negociadas as novas ações da 

companhia em 07.02.2022, com liquidação no dia seguinte.  

 

28.01.2022 

  

A Americanas S.A. aprovou novo programa de recompra de até 17,5 

milhões de ações ordinárias de emissão própria, representat ivas de cerca de 

2,8% das do número total de ações em circulação (620.680.234). O programa 

tem prazo de vigência até 21.07.2023. 

Segundo a companhia, o objetivo da operação é maximizar a geração de 

valor aos acionistas e também para atender seu plano de remuneração,  

podendo, ainda, as ações serem mantidas em tesouraria, canceladas e/ou 

posteriormente alienadas.  

A recompra de ações é um movimento interessante da empresa, apesar 

do módico percentual de ações a ser adquirido durante a operação. 
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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  Anal ista  CNPI,  cert if icado pela Associação dos Anal istas  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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