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31.01.2021 

 

A Iochpe-Maxion  S/A. aprovou programa de recompra de até 900.000 

ações de emissão própria, as quais, juntamente com as ações mantidas em 

tesouraria, representarão 1,63% das ações em circulação. A l iquidação das 

operações ocorrerá no prazo de até seis meses, contados a pa rtir de 

31.01.2022.  

Segundo a companhia, a aquisição das ações tem por objetivo diminuir 

o possível impacto decorrente de suas obrigações derivadas de seu plano de 

incentivo de longo prazo, pelo qual a empresa pode outorgar prêmio 

pecuniário a diretores e outros executivos, referenciado na valorização das 

ações e no retorno sobre o capital invest ido.  

A recompra de ações, nessa hipótese, presta -se a cumprir o citado plano 

de remuneração, o que também se percebe em razão do ínfimo percentual de 

ações a ser adquirido por meio do plano.   
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A Petróleo Brasi leiro S/A -  Petrobras  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) ,  s ituado na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande 

do Norte.  

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

pagos em 31.01.2022; (i i)  US$1,04 bilhão no fechamento da transação e (i i i)  

US$235 milhões a serem pagos em 4 parcelas anuais de US$58,75 milhões, a 

partir de março de 2024.  

 

01.02.2021 

 

A Vibra  Energia S/A comunicou o fechamento da operação relacionada 

à formação de parceria com a Americanas S/A para exploração do negócio de 

lojas de pequeno varejo, dentro e fora de postos de combustíveis, por meio 

das redes de lojas  “Local”  e “BR Mania” .  

A parceria foi consumada por intermédio da constituição da sociedade 

Vem Conveniência  S/A, cujo capital é detido pela Americanas e pela Vibra,  

ambas com participações de 50%. A empresa constituída terá gestão e 

governança próprias.  
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Segundo a Vibra, a joint venture visa oferecer uma nova proposta de 

valor a consumidores, franqueados, revendedores e atendentes de loja, 

estando em linha à sua visão estratégica de prover soluções de conveniência.  

 

02.02.2021 

 

A BRF  S/A, no âmbito da oferta pública de distr ibuição primária com 

esforços restr itos, conforme divulgado em 18.01.2022, a f ixação do preço por 

ação no valor de R$20,00, bem como o aumento de seu capital  social .  Em razão 

da oferta, o capital social da companhia passou a ser R$13.053.417.953,36,  

dividido em 1.082.479.246 ações.  

As ações passarão a ser negociadas na B3 a partir,  inclusive, de 

03.02.2022.  

A companhia pretende invest i r os recursos l íquidos obtidos por meio da 

oferta no reforço de sua estrutura de capital,  na expansão de suas atividades 

e/ou na realização de investimentos estratégicos.  

 

 

A Marisa  Lojas S/A informou o resultado e a homologação do processo 

de aumento de seu capital,  além do início de negociação de bônus de 

subscrição previsto na oferta pública.  
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No âmbito da operação, foi homologado o capital total,  no valor de 

R$249,9 milhões, em razão da subscrição e total integralização de 81.168.831 

ações ordinárias. Em decorrência de tal majoração, o capital social da 

companhia passará de R$1,4 bi lhões para R$1,7 bilhões, dividido em 

342.835.570 ações ordinárias.  

Na mesma data, também foi homologada a emissão de 81.168.831 bônus 

de subscrição adicionais à subscrição das ações emitidas no âmbito do 

aumento de capital ,  iniciando o período de negociação, sob o ticker AMAR11 

em 03.02.2022, inclusive.  

Os recursos l íquidos captados na operação, segund o a companhia, serão 

destinados a sustentar o plano de investimento estratégico de long o prazo e 

reforçar a estrutura de capital da companhia.  

 

04.02.2021 

 

A Porto Seguro S/A aprovou a renovação de seu programa de recompra,  

respeitando o l imite de até 17.973.306 ações ordinárias, representativas de 

10% do total de ações em circulação (179.733.066). O prazo máximo de 

l iquidação das operações é de um ano, in iciando em 04.02.2022 e término em 

03.02.2023.  

Segundo a seguradora, as ações adquiridas no program a serão mantidas 

em tesouraria, canceladas, al ienadas e/ou vinculadas ao plano de 

remuneração baseado em ações.  
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A recompra é bem recebida pelo mercado, dado o considerável  

percentual de ações a ser adquirido, depreendendo-se que a empresa sugere 

que seus ativos estão sendo negociados a preços descontados, caracterizando -

se como um investimento vantajoso.  

 

 

A M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos S/A comunicou a 

distribuição extraordinária de juros sobre o capital  próprio, de exercício 

anterior ao de 2022, no valor bruto de R$588,2 milhões. A distribuição será 

realizada de forma intercalar, fazendo jus os acionistas a R$0,050 por ação, 

valor que, l íquido do imposto de renda (15% na fonte),  corresponderá a 

R$0,0425 por ação:  

 

Os pagamentos serão efetuados aos acionistas com ações depositadas 

na B3, por intermédio das instituições e/ou corretoras que mantêm suas 

posições em custódia.  

 

 

  

 



 

7  

 

 

simpla .c lub  

  Relatór io  dest inado exclus ivamente  

   aos ass inantes do SIMPLA CLUB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhe o SIMPLA CLUB  em todos os canais!  

 

 

 

Youtube       Instagram                   Telegram 

       1 mi lh aocom3 0                   @ s im pla .c l u b                 t .m e/s im p lac l u b  

 

 

 

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,  certif 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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