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 ]Petroleiras retomam projetos em meio à recuperação 

do barril- Valor 

Andre Ramalho e Gabriela Ruddy 

Só em junho, Petrobras, a norueguesa Equinor e a 

australiana Karoon anunciaram investimentos de cerca de 

US$ 10,5 bilhões no Brasil 

Em meio à recente recuperação dos preços do petróleo no 

mercado internacional, as empresas começam, aos poucos, 

a ganhar confiança para avançar com novos projetos. 

Somente neste mês de junho, quando o barril do tipo Brent 

ultrapassou os US$ 70 pela primeira vez em dois anos, a 

Petrobras, a norueguesa Equinor e a australiana Karoon já 

anunciaram investimentos de cerca de US$ 10,5 bilhões no 

Brasil, para os próximos anos. 



>Voltar 

 China quer 'reprimir especulação' em mercado à vista 

de minério de ferro 

Reuters - A Comissão Nacional de Desenvolvimento e 

Reforma da China (NDRC) quer reprimir a acumulação e a 

especulação no mercado à vista de minério de ferro. O 

órgão abriu investigações sobre negócios envolvendo a 

commodity vai “punir e divulgar estritamente 

irregularidades", como preços exagerados e 

entesouramento, "mantendo o bom funcionamento do 

mercado", nas palavras de um comunicado do NDRC. 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao, US$ 208,15   -4,91% 

 

 Lauro Jardim: Cestas básicas 

A Vale anuncia nos próximos dias a doação de 1 milhão de 

cestas básicas que serão distribuídas por todo o Brasil. A 

ação vai alimentar até o fim do ano 876 mil pessoas de 219 

mil familias em situação de vulnerabilidade. 

>Voltar 

 Taxa extra cobrada na conta de luz deve subir mais de 

60% a partir de julho- Globo 

Manoel Ventura 

Estudos da Aneel indicam que valor da bandeira vermelha 2 

vai subir dos atuais R$ 6,24 para cerca de R$ 10 por causa 

da crise hídrica, dizem fontes 



O valor cobrado da bandeira vermelha 2, o patamar mais 

alto desse sistema, deve subir mais de 60%, de acordo com 

fontes que conhecem o assunto de perto. 

>Voltar 

 Distribuidora do AP vai a leilão sob incerteza- Valor 

Letícia Fuuchima 

Equatorial e Oliveira Energia estão estudando participar do 

certame, marcado para sexta-feira 

Uma das últimas distribuidoras de energia de controle 

estatal, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) tem 

leilão de privatização marcado para esta semana, na B3. 

Embora o ativo tenha despertado interesse de alguns 

grupos do setor elétrico, as perspectivas para o certame são 

incertas. Por se tratar de uma empresa altamente 

endividada, e com complexidades próprias, há dúvidas no 

mercado se realmente haverá uma proposta firme. 

>Voltar 

 Portabilidade da conta de luz pode valer em 2026- 

Valor 

Rafael Bitencourt e Daniel Rittner 

Emenda à MP da Eletrobras acelera abertura ampla do 

‘mercado livre’ e pressiona governo 

Senador Wellington Fagundes (PL-MT): mercado livre só 

atende hoje 20 mil das 86 milhões de unidades 

consumidoras — 

A medida provisória de privatização da Eletrobras, aprovada 

no Senado e que pode ser referendada hoje pela Câmara, 



garante a total abertura do mercado livre de energia, 

formado hoje só por grandes consumidores, até julho de 

2026. Uma emenda do senador Wellington Fagundes (PL-

MT) acelera ainda as etapas de adesão dos pequenos 

consumidores ao ambiente que permite escolher de quem 

comprar a energia. 

>Voltar 

 Mudança em correção pode ter impacto de r$ 401 

bilhões no FGTS 

 A mudança na correção do saldo nas contas do FGTS, em 

discussão no Supremo Tribunal Federal (STF), pode ter um 

impacto de ao menos R$ 401 bilhões nas contas do fundo, 

segundo cálculos da Secretaria de Política Econômica (SPE) 

antecipados ao Broadcast. Enquanto entidades que 

representam os trabalhadores pressionam a Corte para 

colocar o processo na pauta, o governo vê o tema com 

preocupação e alerta para o risco de a medida significar 

financiamento imobiliário mais caro para os próprios 

trabalhadores. 

>Voltar 

 Plataformas de investimentos reforçam aposta em 

seguro de vida- Valor 

Juliana Shincariol 

Novas entrantes incluem XP, Órama, Genial, ModalMais e 

GuiaBolso 

Teixeira, da XP Seguros: plano de oferecer produtos 

acessíveis e customizados  



O seguro de vida é fundamental para o planejamento 

patrimonial de um investidor, mas sua penetração ainda é 

baixa no Brasil. Mas se depender das plataformas de 

investimentos, esse cenário vai mudar - e rápido. 

>Voltar 

 Nubank busca diversidade com Anitta- Valor 

Álvaro Campos 

Escolha da cantora tem apelo de diversidade, mas diz muito 

sobre o marketing da fintech 

Anitta, entre Vélez e Cristina: “Se puder contribuir, trazendo 

minha experiência e o que construí com minha marca, por 

que não 

Depois de dominar o mercado fonográfico brasileiro, dar 

palestra em Harvard e se tornar referência de comunicação 

nas redes sociais, a mais famosa “pop star” do país dá o 

primeiro passo no mercado financeiro. Anitta vai fazer parte 

do Nubank. Não como garota propaganda, mas como 

membro do conselho de administração, ajudando a ditar os 

rumos de uma das maiores fintechs do mundo. 

>Voltar 

 Itaú eleva preço-alvo de BTG para R$ 150 

• Revisão foi motivada por processo de capitalização 

bem-sucedido 

 

 Caso Eldorado pode se arrastar até novembro- Valor 

Stella Fontes e Ivo Ribeiro 



Nova audiência foi marcada para 12 de julho, quando o 

pagamento de dívidas da companhia pela PE pode ser 

liberado 

O julgamento do pedido de anulação da arbitragem da 

Eldorado Brasil, apresentado pela J&F Investimentos à 

Justiça comum após a derrota por três a zero no tribunal, 

pode se estender até o fim de outubro ou início de 

novembro, segundo fontes próximas ao litígio. Enquanto os 

Batista apontam parcialidade de um dos árbitros, a Paper 

Excellence (PE), que tenta comprar a Eldorado desde 2017, 

alega que o questionamento da sócia é mais um meio de 

pressioná-la por um acordo quanto à indenização que será 

estabelecida na segunda fase da arbitragem. 

>Voltar 

 BRF compra a Hercosul e avança em ração para pet- 

Valor 

Luis Henrique Mendes 

Faturamento da empresa gaúcha supera R$ 300 milhões ao 

ano 

 “A companhia segue focada na operação e no 

desenvolvimento da estratégia”, afirmou o CEO da BRF, 

Lorival Luz —  

A BRF assinou na última sexta-feira a aquisição da gaúcha 

Hercosul, um dos ativos mais disputados da indústria de 

ração para pets. A empresa é dona da Biofresh, marca 

premium que vem ganhando a confiança dos tutores de pet 

com a aposta em rações mais saudáveis. 

>Voltar 



 Disputa por aeroporto vira “guerra numérica” no STF- 

Valor 

Luísa Martins 

O presidente da Corte, Luiz Fux, terá de decidir o futuro do 

aeroporto de Manaus entre o governo federal e a empresa SB 

Porto Seco 

Uma disputa milionária no Supremo Tribunal Federal (STF) 

em torno do Aeroporto de Manaus virou uma queda de 

braço entre o governo federal e a empresa SB Porto Seco 

para tentar mostrar ao presidente da Corte, Luiz Fux, qual 

dos dois contratos de concessão é financeiramente mais 

vantajoso à União. 

>Voltar 

 Companhias aéreas se movimentam em direção ao 

Norte- Valor 

Cristian Favaro 

De janeiro a abril, o número de passageiros transportados na 

região cai 8% - no país a queda é de 27% 

De olho em um mercado ainda incipiente no Brasil, 

empresas aéreas ampliam negócios na região Norte. A 

decisão veio na esteira de investimentos na infraestrutura 

aeroportuária. Do lado do governo federal, a estimativa é 

desembolsar R$ 323,7 milhões até 2022, para além de 

parcerias com o setor privado e leilões que prometem 

facilitar a operação das companhias aéreas. 

>Voltar 



 Méliuz avalia realizar oferta subsequente de ações- 

Valor 

Empresa ressalta que não há decisão sobre o lançamento ou 

não da operação 

A Méliuz informou na sexta-feira que está avaliando a 

realização de uma potencial oferta pública 

primária ou secundária, ou ambas, de distribuição de ações 

ordinárias, com esforços restritos de colocação, em 

condições similares às de sua oferta pública inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês). 

>Voltar 

 IPOS de grandes empresas devem trazer mais 

investidor estrangeiro para a Bolsa - Estadão. 

Fernanda Guimarães 

Apesar da situação crítica da pandemia, do desequilíbrio 

fiscal e da dificuldade em avançar com as reformas, os 

estrangeiros dão sinais que voltaram a apostar no Brasil. 

Desde janeiro, o saldo de dinheiro estrangeiro na B3, a bolsa 

de valores de São Paulo, já chega a R$ 44 bilhões - número 

que contrasta fortemente com o primeiro semestre do ano 

passado, quando a bolsa viu uma saída de R$ 76 bilhões de 

dinheiro dos investidores de outros países.  

 E a expectativa do mercado é que esse fluxo melhore ainda 

mais, puxado pelas aberturas de capital de grandes 

empresas previstas para julho - como Raízen, da Cosan, 

CBA, da Votorantim, e CSN Cimentos. “A chance é de 

termos uma ‘janela’ (de aberturas de capital) muito forte. Já 

houve uma retomada da entrada de estrangeiros nas 



últimas semanas. E, para se atrair o estrangeiro, quanto 

maior a operação, mais fácil fica”, diz Roderick Greenleess, 

responsável global do banco de investimento do Itaú BBA.  

>Voltar 

 Lauro Jardim: Michael Klein monta posição acionária 

no GPA - Globo 

Depois de Abilio Diniz, Michael Klein também começou a 

montar uma posição acionária no grupo Pão de Açúcar. 

Klein, que retomou o controle da Via Varejo em 2019, tem 

interesse em comprar o GPA caso o Casino decida vender 

sua posição. 

>Voltar 

 Capitalizada, Lojas Renner convoca ‘esquadrão’ de 

fusões e aquisições- Estadão 

A Lojas Renner está determinada a avançar em fusões e 

aquisições, com um time próprio. Desde dezembro, a 

companhia tem reforçado a equipe de Novos Negócios 

com contratações para segmentos de desenvolvimento de 

negócios e planejamento estratégico. Em janeiro, a 

companhia atraiu uma nova diretora de M&A e reforçou a 

área com o remanejamento de um funcionário para a 

gerência deste segmento. Além disso, em abril e maio, 

anunciou vagas no LinkedIn para a equipe, sendo uma de 

analista e outra de especialista. 

Na rede social profissional, o grupo é animado e divulga as 

vagas com o mote: “Venha fazer parte da transformação do 

varejo de moda”. Não é para menos: a Renner captou R$ 

3,9 bilhões em sua oferta subsequente de ações em abril, 



uma bolada vinda do mercado para alavancar seu 

crescimento. 

Na última teleconferência de divulgação de resultados do 

primeiro trimestre, o CEO, Fabio Faccio, disse que “os 

recursos trarão agilidade e flexibilidade para a captura de 

oportunidades digitais”. Também deveriam ser feitos 

movimentos orgânicos e, talvez, inorgânicos, mas ainda não 

havia “diligências ou tratativas iniciadas” em fusões e 

aquisições. A verdade, porém, é que essa área da 

companhia está a todo vapor. 

Analistas veem potenciais alvos de aquisição da Renner  

Na tentativa de traçar alvos para a Renner, os analistas da 

XP publicaram nesta sexta-feira um relatório que elenca 

nomes de alvos potenciais. Segundo os analistas Danniela 

Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Senday, há quatro áreas que 

devem ser do interesse da companhia: empresas de “moda 

digital”, “moda multicanal”, “digitais focadas em outras 

categorias” e “fintechs de tecnologia”. Na primeira 

categoria, a XP lista Dafiti, Amaro e Privalia. 

Na categoria de “empresas de moda multicanal”, os 

analistas veem a C&A, velha aposta do mercado, como a 

melhor candidata entre as companhias listadas. Eles dizem 

que podem ser feitas compras de empresas digitais de 

outras categorias que complementam a proposta da Renner 

de ser um ecossistema de moda e estilo de vida, como 

cosméticos ou casa e decoração. Por fim, há possibilidade 

da aquisição de fintechs para o fortalecimento da Realize. O 

relatório ainda menciona nomes como Centauro, Live!, 



Sallve e Passarela, todos no sentido de 

complementaridade de sortimento de produtos. 

Em nota, a Lojas Renner afirmou que a “Diretoria de 

Estratégia e Novos Negócios foi criada em 2020 com o 

intuito de dar velocidade à agenda de parcerias, 

investimentos e aquisições”. 

>Voltar 

 CCR 

 O tráfego nas concessões rodoviárias da CCR aumentou 

23,6% entre 11 e 17 de junho deste ano, ante o mesmo 

intervalo do ano passado. No acumulado do ano, a 

movimentação apresentou alta de 13,2% 

 

 Sem chips, indústria de carros adia recuperação - 

Estadão. 

Cleide Silva 

O fechamento das fábricas da Volkswagen e da General 

Motors a partir desta segunda-feira, 21, e do corte de mais 

um turno de trabalho na Hyundai, dão o tom de um segundo 

semestre preocupante para a indústria automobilística 

brasileira, que segue com dificuldades em conseguir 

semicondutores para os veículos.  

 O setor deve perder a chance de recuperar mercado no 

período em que tradicionalmente se vendem mais carros, 

na segunda metade do ano, e que vai coincidir com a 

retomada mais consistente da economia, melhora do 



Produto Interno Bruto (PIB) e mais pessoas vacinadas contra 

a covid.  

>Voltar 

 Hermes Pardini 

O Instituto Hermes Pardini fechou contrato para compra do 

Laboratório Paulo C. Azevedo, em Belém (PA), por R$ 127 

milhões, líder no mercado de Medicina Diagnóstica no 

Estado do Pará. 

 

 


