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 Intervenção põe em xeque governança de estatais- 

Valor 

Talita Moreira 

Risco político derruba ações e preocupa conselheiros 

profissionais 

Jose Guimarães Monforte deixou o conselho do BB no início 

deste mês: “Bolsonaro e Dilma [Rousseff], os extremos da 

ideologia, se tocam nessa questão” —  

O conselho de administração da Petrobras deve confirmar 

nesta sexta-feira a nomeação do general Joaquim Silva e 

Luna, no capítulo derradeiro de um processo que pôs em 

xeque o compromisso do governo de garantir uma gestão 

técnica das estatais. Não foi um caso isolado. Eletrobras e, 

principalmente, Banco do Brasil (BB) também sentiram a 

mão pesada do controlador nos últimos meses, com danos 

à governança das empresas públicas listadas em bolsa. 

>Voltar 

 Silva e Luna assume Petrobras após novo reajuste- 

Valor 

Andre Ramalho e Grabiela Ruddy 

Às vésperas de troca no comando da Petrobras, gestão 

interina anuncia reajustes de 3,7% para diesel e 1,9% para 

gasolina 

Às vésperas da posse do novo presidente, Joaquim Silva e 

Luna, a Petrobras anunciou, ontem, aumento no preço dos 

combustíveis nas refinarias. O reajuste será de 3,7%, na 



média, para o diesel, e de 1,9% na gasolina. Esta é a 

primeira alta em cinco semanas. Embora Silva e Luna já 

trabalhe com equipe de transição na companhia, a decisão 

sobre o reajuste, segundo duas fontes, coube à gestão 

interina da petroleira. 

>Voltar 

 Após perfuração frustrada, Petrobras devolve Peroba, 

no pré-sal- Valor 

Andre Ramalho 

As perfurações malsucedidas na área revelam o primeiro 

fracasso exploratório entre os blocos leiloados pelo regime de 

partilha desde a retomada das rodadas do pré-sal nos 

últimos anos 

Depois de pagar R$ 800 milhões pela aquisição de Peroba, 

no pré-sal da Bacia de Santos, em 2017, a Petrobras 

devolveu o ativo. As perfurações malsucedidas na área 

revelam o primeiro fracasso exploratório entre os blocos 

leiloados pelo regime de partilha desde a retomada das 

rodadas do pré-sal nos últimos anos. 

>Voltar 

 Braskem  

O ex-presidente da Braskem Jose Carlos Grubisich se 

apresentou na quinta como culpado de envolvimento no 

que promotores dos Estados Unidos chamaram de 

esquema de propina de 13 anos organizado pela 

controladora Odebrecht. 



Grubisich admitiu envolvimento em um tribunal federal de 

Nova York em acusação de conspirar para violar legislação 

contra corrupção dos Estados Unidos e falsificar registros e 

relatórios financeiros da Braskem para acobertar os 

subornos. 

Promotores afirmaram que entre 2002 e 2014, Grubisich e 

outros envolvidos ajudaram a desviar US$ 250 milhões de 

dólares da Braskem para um fundo secreto, mantido dentro 

da unidade de negócios da Odebrecht que “efetivamente 

funcionada como um departamento de propina”. 

>Voltar 

 Dividendos caem R$ 38 bi em 2020- Estadão 

Renée Pereira 

Corte. Volume referente à distribuição de participação nos 

lucros a acionistas caiu 30%: de R$ 129 bi, em 2019, para R$ 

91,3 bi no ano passado; diante de incertezas trazidas pelo 

novo coronavírus, companhias preferiram preservar caixa, 

segundo estudo da Economática 

A crise econômica causada pela pandemia da covid-19 fez 

muitas empresas revisarem o volume de dividendos pagos 

aos seus acionistas no ano passado. Levantamento feito 

pela consultoria de informação financeira Economática, com 

246 companhias negociadas na Bolsa de Valores, mostrou 

que a queda nos pagamentos somou R$ 38 bilhões 

comparado a 2019. O volume representou recuo de quase 

30%. 

>Voltar 



 Minério de ferro em Qingdao 

• +0,01% a US$ 178,43 por tonelada 

>Voltar 

 Vale tem potencial para seguir em alta, dizem 

gestores- Valor 

Lucas Hirata 

Após ganho de 70% em 2020, as ações da Vale acumulam 

alta de 29% em 2021 

Audi, da Cardinal Partners: Vale é o único ‘player’ grande 

que tem aumentado a oferta de forma significativa —  

As ações da Vale têm atingido recorde atrás de recorde nas 

últimas semanas e agora se consolidam em patamares 

superiores a R$ 100 por papel, praticamente dobrando de 

valor desde 2020. Gestores e analistas ressaltam que a 

mineradora brasileira ainda opera com desconto de 

aproximadamente 30% em relação aos pares globais, o que 

abre espaço para ganhos adicionais. 

>Voltar 

 Banco Inter incluído em 2ª prévia do Ibovespa 

 

 BC busca fomentar expansão de fintechs para 

baratear serviços financeiros- Valor 

Estevão Taiar 

Campos também chamou a atenção para o espaço que as 

fintechs têm ganhado dentro do Pix 



O número de fintechs autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central (BC) cresceu aproximadamente 76% em nove 

meses. Em março deste ano, havia 53 dessas empresas 

autorizadas a funcionar no Brasil, de acordo com 

apresentação realizada ontem pelo presidente da 

autoridade monetária, Roberto Campos Neto. Em balanço 

divulgado em junho do ano passado pelo BC, havia 30 

fintechs. 

“O número de pedidos [de autorização] aumentou muito. 

Às vezes a gente tem até dificuldade para aprovar com a 

mesma agilidade. Temos feito um esforço muito grande”, 

disse Campos, em evento virtual promovido ontem pela 

Associação Brasileira de Fintechs. 

>Voltar 

 Cruzeiro do Sul  

A Cruzeiro do Sul Educacional informou a renúncia de 

Hermes Ferreira Figueiredo da presidência da empresa, 

acompanhado de Fábio Ferreira Figueiredo, que deixa a 

Diretoria de Relações com Investidores (DRI). Fábio 

Figueiredo, no entanto, passa a dividir a presidência da 

Cruzeiro do Sul com Renato Padovese: cada um deles 

assume como co-presidente da companhia. Luís Felipe Silva 

Bresaola é o novo DRI. 

>Voltar 

 Shoppings e lojas projetam 60 mil demissões nas 

próximas semanas- Folha 

Segundo a associação do setor, 236 dos 601 shoppings do 

país seguem fechados 



As empresas donas dos grandes shopping centers de São 

Paulo acabam de revisar para cima a projeção de demissões 

por causa da pandemia. Até a semana passada, a estimativa 

era cortar 55 mil vagas entre funcionários dos lojistas e dos 

próprios shoppings, segundo levantamento da Abrasce 

(associação do setor). Agora começam a falar em 60 mil 

postos nas próximas semanas. Segundo a entidade, dos 601 

shoppings no país, 236 estão fechados e 365, funcionando 

com restrições. 

A Abrasce publicou nesta quinta (15), em conjunto com 

outras 20 entidades de comércio, serviços e sindicais, um 

novo manifesto pedindo a reabertura do comércio com 

protocolos sanitários. 

>Voltar 

 Recusa cria mal estar, mas Arezzo não descarta nova 

oferta por Hering 

Talita Nascimento, Matheus Piovesana, Circe Bonatelli e 

Cynthia Decloedt 

A Hering resolveu recusar a proposta de aquisição feita pela 

Arezzo, de R$ 3,3 bilhões, com um público e sonoro não. O 

modo utilizado - a publicação de um fato relevante, que 

não era obrigatória por lei -, porém, causou surpresa. A 

proposta da calçadista havia sido feita de forma discreta e a 

recusa por parte da varejista de roupas teria causado mal 

estar nos envolvidos. Com a possibilidade do negócio, os 

investidores se animaram e o papel da Hering subiu mais de 

25% no dia. As ações da Arezzo, por sua vez, valorizaram 

cerca de 10%. Apesar da alta no valor de mercado da 

Hering, que poderia tornar uma eventual nova oferta ser 



maior, a Arezzo estaria firme em relação ao preço oferecido. 

Uma nova proposta, porém, não teria sido totalmente 

descartada. Com o pagamento a ser feito por meio de 

ações, a calçadista ofereceu prêmio de 20% em relação ao 

valor de mercado da Hering no último fechamento. Como 

os papéis da calçadista também subiram, a diferença 

continuaria no mesmo patamar. A valorização da Hering, 

portanto, não teria sido suficiente para deixá-la mais 

valorizada do que o previsto na oferta. 

>Voltar 

 ‘Estamos abertos a várias alternativas’, diz Fabio 

Hering- Valor 

Mônica Scaramuzzo 

Fabio Hering, presidente do grupo de moda: “A Hering é 

vista como BBB (Boa, Bonita e Barata) pelo mercado” —  

À frente da Hering, uma das marcas de roupas básicas mais 

populares do Brasil, Fabio Hering disse que a proposta de 

combinação de ativos feita pela Arezzo para a varejista de 

moda fundada por sua família não faz sentido. O 

empresário afirmou que a Hering estava “meio esquecida” 

pelo mercado e que a empresa precisa ser melhor 

apresentada aos investidores. “A Hering é vista como BBB 

(Boa, Bonita e Barata) pelo mercado. Não é momento para 

se falar disso (combinação de negócios)”, afirmou em 

entrevista ao Valor. 

>Voltar 



 Natura divulga novas projeções financeiras e revisa 

sinergias com Avon 

• Espera receita líquida consolidada entre R$ 47 bilhões 

a R$ 49 bilhões em 2023  

• Projeta margem ebitda consolidada entre 14% a 16% 

em 2023  

• Prevê dívida líquida igual ou menor que 1,0 vez o 

ebitda de 12 meses ao final de 2023  

• Projeta margem ebitda de dois dígitos baixos a médios 

em 2024 para Avon internacional  

• Espera sinergias operacionais com avon entre US$ 350 

mi e US$ 450 mi entre 2020 e 2024 

>Voltar 

 Vendas de imóveis crescem 49% e valor de 

lançamentos quase dobra- Valor 

Chiara Quintão 

Demanda continua aquecida apesar da piora do cenário 

macroeconômico, do aumento da taxa Selic e do atraso na 

vacinação contra a covid-19 

Apesar da piora do cenário macroeconômico, do aumento 

recente de 0,75 ponto percentual da taxa básica de juros 

Selic e das incertezas em relação ao ritmo da vacinação 

contra a covid-19, a demanda por imóveis residenciais 

continua muito aquecida. Com exceção da MRV, todas as 

incorporadoras que já apresentaram prévias operacionais 

elevaram vendas no primeiro trimestre, ante o mesmo 



período de 2020, com expansão total de 49,3%, para R$ 

6,02 bilhões. 

>Voltar 

 Pandemia, juro baixo e dólar caro fazem disparar as 

vendas de imóveis de luxo - Estadão. 

Márcia De Chiara 

Pandemia, juros baixos e a disparada do dólar provocam, 

desde meados do ano passado, um aquecimento geral do 

mercado imobiliário, um dos poucos que ainda conseguem ir 

bem na crise. Mas a corrida é mais intensa sobretudo para 

compra de imóveis de alto padrão e de luxo.  

Privados de viagens internacionais e submetidos ao home 

office, os mais ricos buscam moradias maiores, trocam 

apartamentos por casas e coberturas em bairros nobres e 

em condomínios nos arredores da capital paulista. Além de 

mais conforto, o que os move para a compra de ativos de 

luxo é a oportunidade de investimento porque os imóveis 

estão mais baratos em dólar, dizem especialistas.  

>Voltar 

 'Estamos vivendo um miniboom no mercado 

imobiliário' - Estadão. 

Márcia De Chiara 

Um alinhamento favorável de fatores, como juro baixo, 

disponibilidade de crédito e revalorização do papel da 

moradia que veio com a pandemia, provocou um miniboom 

no mercado imobiliário, segundo Marcello Romero, CEO da 

Bossa Nova Sotheby’s International Realty, imobiliária 



especializada em imóveis de luxo. Na sua avaliação, o 

movimento foi mais acentuado no segmento de alto padrão. 

O executivo acredita que esse mini boom seja sustentável, 

mas alerta que um fator de risco é a forte pressão 

inflacionária que há no setor e os efeitos sobre lançamentos. 

A seguir, os principais trechos da entrevista.  

>Voltar 

 MRV  

A MRV, maior construtora do país no segmento de 

moradias populares, registrou o maior volume de 

lançamentos para um primeiro trimestre do ano da história 

da empresa, segundo mostram dados da prévia operacional 

divulgada nesta quinta-feira (15). 

Os lançamentos somaram um valor geral de vendas (VGV) 

de R$ 1,710 bilhão, um crescimento de 58% na comparação 

com os primeiros três meses de 2020. Esse é o maior 

volume para um primeiro trimestre já registrado pela 

companhia. 

Segundo a MRV, esse resultado deve-se à resiliência do 

segmento de média renda e econômico. 

Já as vendas líquidas da MRV somaram R$ 1,619 bilhão 

entre janeiro e março, uma queda de 3,2% em relação ao 

primeiro trimestre de 2020. Ao todo, foram 9.714 unidades 

habitacionais vendidas. 

Do total vendido, uma fatia de 65% refere-se à modalidade 

venda garantida, quando a venda só é contabilizada após o 

repasse efetivo do cliente ao banco financiador. Dessa 

forma, não há risco de distrato para a construtora, ou seja, o 



cliente desistir da compra. Essa modalidade de vendas foi 

retomada pela MRV no terceiro trimestre de 2020, quando 

respondeu por 30% das vendas líquidas. 

A prévia operacional da MRV já inclui os negócios da AHS 

(incorporadora com atuação nos Estados Unidos), Luggo 

(empresa de locação), Sensia (especializada em imóveis de 

médio padrão) e Urba (empresa de loteamentos), que 

fazem parte do mesmo grupo. 

>Voltar 

 XP: MRV 

Para os analistas Renan Manda e Lucas Hoon, da XP 

Investimentos, apesar dos desafios de curto prazo em razão 

da pandemia, a resiliência do segmento de baixa renda 

continuou apoiando o forte desempenho da companhia. No 

entanto, a MRV também reportou uma grande queima de 

caixa de R$ 360 milhões no primeiro trimestre, 

principalmente devido à antecipação na compra de material 

de construção (visando evitar maiores pressões de custo), 

gargalos nos repasses de clientes aos bancos e aquisição de 

terreno nos Estados Unidos através da AHS para 

desenvolvimento de projetos futuros. Diante disso, 

"esperamos uma reação do mercado levemente positiva", 

apontaram. 

>Voltar 

 MRV captura market share com ritmo robusto no 

1T21, diz co-CEO 

    (Bloomberg) -- Início de 2021 está em ritmo ainda mais 

forte que em 2020 e MRV lançou volume histórico para um 



primeiro trimestre, o que permitiu a captura de market 

share, disse o co- CEO Eduardo Fischer em entrevista após 

prévia do 1T21. * Conquista de market share foi de cerca de 

5 pp, em média, segundo o co-CEO * Empresa teve um 

consumo de caixa maior no 1T21 a/a, já que, diante da 

inflação de materiais na construção civil, optou por 

antecipar a compra e estocar ... 

>Voltar 

 Tenda  

A construtora Tenda divulgou os dados operacionais do 

primeiro trimestre do ano. No período, a empresa realizou o 

lançamento de dez empreendimentos imobiliários. 

Esses empreendimentos somaram um valor geral de vendas 

(VGV) de R$ 610,3 milhões de janeiro a março, uma alta de 

268,6% na comparação com o mesmo período de 2020. O 

VGV é o valor potencial de venda de todas as unidades de 

um empreendimento. 

Já as vendas líquidas da incorporadora totalizaram R$ 703,9 

milhões nos primeiros três meses do ano, uma alta de 

60,1% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. As 

vendas líquidas excluem os distratos, que são as vendas 

canceladas por desistência do comprador. 

As unidades em estoque responderam por 84,4% das 

vendas líquidas. já os lançamentos foram responsáveis por 

15,6%. 

>Voltar 



 Lavvi  

A Lavvi registrou vendas líquidas de R$ 86,1 milhões no 

primeiro trimestre deste ano, alta de 217,9% em relação ao 

mesmo período de 2020. A empresa não realizou 

lançamentos no período, acarretando em queda de 75,7% 

na comparação com o quarto trimestre de 2020. As vendas 

sobre oferta (VSO) foram de 35,6%. 

>Voltar 

 Energisa  

A companhia de energia Energisa anunciou um programa 

de recompra de ações nesta quinta-feira (15). Serão 

compradas até 1,1 milhão de units da companhia, que 

representam 1,1 milhão de ações ordinárias e 4,4 milhões 

de preferenciais. 

Esse programa de recompra representa 0,30% das ações 

emitidas pela companhia e 0,44% dos papéis em circulação. 

O programa de recompras tem prazo de 18 meses, ou seja, 

se encerra em outubro de 2022. 

>Voltar 

 Equatorial  

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 

(CEEE-D), divulgou fato relevante para esclarecer que não 

recebeu qualquer ofício da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) sobre eventual investigação contra a empresa. 

Segundo a Agência Estado, a CVM teria aceitado um pedido 

de abertura de investigação contra dirigentes da estatal 



gaúcha por suposta omissão de informações sobre a 

privatização da empresa. 

O leilão de privatização ocorreu no último dia 31 de março 

e o certame foi vencido pelo Grupo Equatorial com uma 

proposta de R$ 100 mil. A CEEE-D tem um passivo de quase 

R$ 7 bilhões. 

>Voltar 

 OI prorroga prazo para subscrição e integralização de 

debêntures - Estadão. 

Daniele Madureira 

A Oi, em recuperação judicial, informou em comunicado 

nesta quinta-feira que prorrogou para 29 de abril o prazo 

limite para a subscrição e integralização das debêntures 

convertidas em ações, conforme fato relevante divulgado em 

18 de fevereiro. O prazo anterior venceria hoje, dia 15. 

Em fevereiro, a companhia informou que a sua controlada 

indireta Brasil Telecom Comunicação Multimídia (BTCM) 

celebrou escritura de emissão de debêntures conversíveis 

em ações, da espécie com garantia real, para colocação 

privada, da 1ª emissão da BTCM, no valor total de até R$ 2,5 

bilhões. 

>Voltar 

 JBS vai investir R$ 1,7 bi em unidades no RS - 

Estadão. 

Felipe Laurence 

A JBS anunciou um investimento de R$ 1,7 bilhão em sete 

unidades localizadas no Rio Grande do Sul. Em evento que 



teve a participação do governador gaúcho Eduardo Leite 

(PSDB), na quarta-feira, 14, a empresa afirmou que os 

recursos serão destinados à expansão e melhorias em suas 

unidades, com objetivo de atender às demandas dos 

mercados interno e externo, tanto para produção de proteína 

in natura quanto de alimentos preparados.  

>Voltar 

 Assai iniciada como overweight por Morgan Stanley 

    (Bloomberg) -- Morgan Stanley iniciou a cobertura de 

Sendas Distribuidora SA como overweight. 

 * Preço-alvo de R$101 implica potencial de alta de 26% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$100  

* Projeções atualizadas nos últimos 3 meses variam de R$85 

a R$120 Próximos catalisadores:  

* Reunião Anual: 28 de abril  

>Voltar 

 Soma volta a negociar com a Shoulder- Valor 

A busca por novas marcas é parte do plano de crescimento 

da Soma, que fez abertura de capital na metade do ano 

passado e captou, apenas para aquisições, cerca de R$ 600 

milhões no mercado 

O grupo de varejo de moda Soma, dono da Farm, Animale e 

Maria Filó, avalia a aquisição da Shoulder, empresa de moda 

feminina, criada em 1980 pela família Majtlis, apurou 

o Valor. 



As companhias voltaram a se aproximar nas últimas 

semanas, depois que as conversas haviam perdido força no 

começo deste ano. Segundo duas fontes, houve uma 

retomada nos contatos e as negociações estariam mais 

aceleradas. 

>Voltar 

 Mater Dei  

A Mater Dei faz a sua estreia na Bolsa nesta sexta-feira. A 

companhia, líder em Minas Gerais em serviços hospitalares 

e oncológicos, levantou na última quarta-feira (14) cerca de 

R$ 1,4 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO), 

após aceitar um desconto de 20% sobre a faixa indicativa 

para a operação, de R$ 21,80 reais. O preço da oferta foi de 

R$ 17,44 por ação. 

A companhia vendeu 92,8 milhões de ações, sendo seu free 

float de 23%. 

A rede de hospitais tem a intenção de usar os recursos 

arrecadados para investir na expansão inorgânica, 

comprando novos ativos em praças estratégicas, e para 

custear a construção de novos hospitais (em projetos 

greenfield). 

Assim, com a oferta, a companhia, que pretende ser uma 

consolidadora do setor, se vê capitalizada para realizar sua 

expansão através de fusões e aquisições. Ela ainda conta 

com um amplo espaço para alavancagem para executar 

suas operações. 

>Voltar 



 Minoritários tentam barrar na Justiça IPO da Kora 

Saúde- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

Acionistas discutem venda de controle para H.I.G. em 2008 

Cinco acionistas minoritários da rede hospitalar Meridional, 

controlada pela Kora Saúde, foram à Justiça em busca de 

uma liminar para suspender a oferta pública inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês) da Kora. Eles alegam que em 2018, 

quando o fundo de private equity H.I.G. comprou o controle 

da Kora de um grupo de acionistas, não foi respeitado o 

direito de preferência que possuíam para a compra da 

participação. 

>Voltar 

 Blau levanta R$ 1,26 bi e Viveo retoma operação- 

Valor 

Ana Paula Ragazzi e Maria Luiza Filgueiras 

Descontos e redução do tamanho marcam ofertas 

Para emplacar IPO, Marcelo Hahn, dono da Blau, desiste de 

vender ações —  

A Blau Farmacêutica concretizou ontem sua oferta pública 

inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Mais uma vez, 

como se viu em ofertas anteriores, a empresa concordou 

em dar um desconto aos investidores. Também ontem, a 

distribuidora de produtos e medicamentos hospitalares 

Viveo avançou nas discussões para retomar o seu IPO na 

semana que vem, depois de ter suspendido a oferta na 

terça-feira. 



>Voltar 

 Sequoia vale o dobro em nova oferta- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

A nova oferta, seis meses depois, veio exatamente porque a 

empresa captou menos que o previsto no IPO e fez mais 

aquisições do que havia programado 

Longe da vida difícil dos IPOs, a Sequoia Logística e 

Transporte, listada na bolsa há seis meses, não passou tanto 

sufoco para emplacar uma oferta subsequente de ações. O 

lote extra foi exercido e a empresa levantou R$ R$ 894 

milhões, vendendo os papéis a R$ 25, o dobro do valor que 

saíram no IPO. Em relação ao fechamento de ontem, o 

desconto foi de 3,5%. 

>Voltar 

 CCR diz estar pronta para mais 5 leilões- Valor 

Tais Hirata e Ivo Ribeiro 

Grupo diz ter poder de fogo para novas disputas, mesmo 

após vitória na licitação de dois blocos de aeroportos em que 

ofertou total de R$ 2,9 bilhões 

Para o presidente do grupo, Marco Cauduro, o otimismo é 

fruto da ampla carteira de projetos, da regulação mais 

madura e do maior acesso a financiamento —  

O grupo CCR, que acaba de conquistar a concessão de 15 

aeroportos, não pretende parar por aí. A companhia se 

prepara para os próximos dois leilões de infraestrutura, 

ainda em abril: das linhas 8 e 9 da CPTM (Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos) e da rodovia BR-153. 



Além deles, já estão no alvo a BR-163, a Dutra e os blocos 

de rodovias no Paraná. A mensagem é enfática: não faltará 

poder de fogo nos próximos projetos, afirmou o presidente, 

Marco Cauduro, em conversa com o Valor. 

>Voltar 

 Movida Locação emite R$ 700 mi em 2 séries de 

debêntures 

 

 Sabesp  

O secretário da Fazenda do governo de São Paulo, 

Henrique Meirelles, disse durante live do Broadcast que o 

Estado pretende fazer a privatização da Emae ainda neste 

ano, deixando para 2022 a capitalização da Sabesp, um 

processo considerado mais complexo. "Se a Sabesp for 

privatizada, poderá valer mais de R$ 100 a ação, com base 

na redução das ineficiências de custos e na execução de um 

custo de capital mais barato (e na redução do risco político 

percebido)", aponta o Citi em relatório. 

>Voltar 

 Positivo busca espaço em faixa de notebook de R$ 3 

mil- Valor 

Daniela Braun 

Fabricante brasileira licencia a marca Compaq, da HP 

Com o licenciamento e incorporação da marca Compaq no 

Brasil, a Positivo Tecnologia pretende ganhar participação 

de mercado na faixa de computadores com preços entre R$ 

3 mil e R$ 3,5 mil. Segundo o CEO da Positivo, Hélio 



Rotenberg, esse segmento estava descoberto pela 

fabricante brasileira. 

>Voltar 

 Saraiva leva SAP e Infosys à Justiça- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

Editora busca indenização pela implantação de sistemas que 

paralisou suas atividades por 60 dias 

A Saraiva vai buscar na Justiça uma indenização da SAP e da 

Infosys por conta de prejuízos que alega ter sofrido após a 

compra e a implementação “desastrada” de um software de 

gestão interna, em 2018. Segundo alega a Saraiva, a SAP 

vendeu a ela um software “muito além de suas 

necessidades” e indicou a Infosys para fazer a 

implementação. No entanto, a Infosys teria cometido erros 

no processo de instalação que praticamente paralisaram as 

atividades da varejista durante 60 dias. 

>Voltar 

 Multiplan: Massachusetts financial eleva participação 

em ações ON para 5,01% - Estadão. 

Fabiana Holtz 

A Multiplan Empreendimentos Imobiliários informou há 

pouco que a acionista Massachusetts Financial Services Co 

(MFS Co), em nome de seus clientes, passou a administrar 

um total de 28.292.891 ações ON da administradora de 

shoppings, o correspondente a 5,01% dessa espécie de 

ação. 

>Voltar 



 Azul: Gestora Fidelity Management adquire 5,3% de 

ações PN da aérea - Estadão. 

Fabiana Holtz 

A Azul informa que a gestora de investimentos britânica 

Fidelity Management and Research Company LLC (FMR) 

adquiriu 17.571.120 ações preferenciais na aérea. O 

montante é equivalente a 5,3% das ações dessa categoria. 

>Voltar 

 


