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 Commodities e retomada guiam escolhas das 

corretoras - Valor. 

Nathalia Larghi —  

Ação do setor financeiro perde um pouco de força nas 

indicações 

A alta das commodities parece longe de acabar. E com o 

avanço da vacinação pelo mundo, a expectativa dos 

analistas é que haja um “novo superciclo”. Essa perspectiva 

positiva continua sendo uma das razões mais fortes para a 

escolha dos papéis da “Carteira Valor”. Em julho, a Vale 

ficou na liderança pela sexta vez seguida, apontada por 12 

das 20 corretoras participantes. As ações da Petrobras 

também seguem na lista, que ganha a participação da 

produtora de papel e celulose Klabin, e da empresa Simpar.  



-Voltar 

 Depois da BR, Petrobras anuncia venda de todos 

os blocos na Bacia do Paraná- Globo 

Bruno Rosa 

Em área rica em gás, as três concessões têm cerca de 550 

milhões de barris de óleo equivalente, diz estatal 

Um dia após a definição do valor de venda das ações da BR 

que vai render R$11,4 bilhões, a Petrobras anunciou que vai 

se desfazer de todas as suas participações na Bacia do 

Paraná, região que abrange ainda áreas em São Paulo e 

Mato Grosso do Sul. 

Segundo o comunicado, a estatal vai vender 

as  participações que têm nos três blocos exploratórios na 

Bacia do Paraná, tida como uma das novas fronteiras 

exploratórias do país e com grande potencial de gás. 

-Voltar 

 Oferta da BR destrava valor de ações - Valor. 

André Ramalho  

Oferta da fatia remanescente da Petrobras na BR deve 

acelerar corte de dívidas da petroleira e valorizar ações da 

distribuidora 

A venda da fatia remanescente da Petrobras na BR 

Distribuidora, por R$ 11,358 bilhões (US$ 2,3 bilhões), deve 

ajudar a petroleira a antecipar, de 2022 para 2021, o 

atingimento da meta de redução da dívida bruta para US$ 

60 bilhões - o que, na prática, deve se refletir em mais 

dividendos para os investidores. Já para a BR, a saída 



definitiva da antiga controladora do capital da companhia 

deve impulsionar uma valorização das ações da 

distribuidora, que perde seu acionista mais relevante e deve 

sair, ao fim da operação, com um capital mais pulverizado.  

-Voltar 

 AE News-Raízen: Ricardo Mussa e José Pontes deixam 

cargos em controlada raízen energia 

Por Luísa Laval 

A Raízen comunicou que Ricardo Dell Aquila Mussa e José 

Leonardo Pontes passaram a exercer, exclusivamente, os 

cargos de diretor presidente e diretor de operações da 

companhia, respectivamente, deixando de ocupar esses 

cargos na sua controlada Raízen Energia. Francis Queen 

Neto passa a ser o diretor presidente do braço de energia 

da companhia. 

>Voltar 

 Oceanpact assina contrato de r$ 206,9 mi com 

Petrobras para serviços de inspeção 

A Oceanpact Serviços Marítimos informa que assinou 

ontem um contrato com a Petrobras para prestação de 

serviços de inspeção em sistemas de ancoragem. 

O contrato possui prazo de execução de 730 dias e backlog 

total de R$ 206,9 milhões, sendo R$ 156,4 milhões firmes, 

com 61% em dólar (data base de 19 de abril de 2021 - 

considerando-se o dólar a R$ 5,5750). 

>Voltar 



 Minério de ferro Qingdao  

• Queda de 0,61%, a US$ 217,98 a tonelada 

 

 Samarco sofre ‘chantagem’ de ‘fundos abutres’, 

afirma advogado - Estadão. 

Fernanda Guimarães 

Após o processo de recuperação judicial da Samarco ganhar 

os holofotes por conta da briga da mineradora com seus 

credores, a empresa resolveu quebrar o silêncio. Depois que 

fundos que detêm bilhões de reais em dívidas da companhia 

tentaram impedir na Justiça que a empresa faça pagamentos 

à Fundação Renova - responsável por reparar a tragédia de 

Mariana (MG), em 2015 -, a companhia apontou sofrer 

“chantagem” de “fundos abutres”.  

-Voltar 

 Inter tira ‘banco’ do nome e aposta em Superapp para 

tentar combater rivais - Estadão. 

André Jankavski 

O Inter não retirou a palavra “banco” do seu nome por acaso. 

Capitalizado após a oferta de ações em que levantou R$ 5,5 

bilhões - sendo R$ 2,5 bilhões vindos da companhia de 

pagamentos Stone -, a instituição controlada pela família 

Menin, que também é dona da construtora MRV, quer 

potencializar os negócios fora do banco digital.  

-Voltar 



 Nubank faz exigências a bancos em IPO e deve 

escolher nomes este mês 

Cristiane Barbieri, Altamiro da Silva Junior, Luísa Laval, 

Gabriel Baldocchi e Circe Bonatelli 

Os bancos de investimento consultados para participar do 

consórcio que levará adiante a oferta inicial de ações (IPO, 

da sigla em inglês) do Nubank se surpreenderam com 

algumas exigências feitas pela fintech no chamado 

requerimento por propostas (RFP, também do inglês), 

classificado como "bastante completo". As demandas são 

equiparáveis às de grandes empresas internacionais, como 

as do Google em seu IPO. A previsão é que os bancos sejam 

escolhidos ainda este mês. Uma dessas demandas seria que, 

para participar do IPO, os bancos deveriam colocar o 

Nubank como concorrente efetivo, em processos de futuros 

lançamentos de ações e renda fixa (como emissão de títulos 

de dívida) que participassem. 

Nem é meu. A resposta prevista até agora tem sido de que 

farão 'o melhor esforço possível nesse sentido', mas que é 

impossível garantir a participação da fintech em disputas 

que não os pertence, mas, sim, a um cliente. 

>Voltar 

 Indústria tenta se proteger de apagão - Valor. 

Letícia Fucuchima e Ana Paula Machado —  

Alguns setores se mostram dispostos a aderir ao programa de 

redução voluntária do consumo 

Enquanto aguarda a definição do governo sobre medidas 

para lidar com a crise de energia, a indústria se movimenta 



para evitar que eventuais apagões prejudiquem ou 

interrompam as operações.  

De siderúrgicas a produtores de celulose, de fabricantes de 

máquinas ao setor químico, o Valor consultou várias 

empresas e associações de segmentos chamados 

“eletrointensivos”, que têm a energia elétrica como 

importante componente de custos. Entre as estratégias 

relatadas para se blindar do pior cenário, estão a compra de 

equipamentos que tragam redução do consumo de energia 

e investimentos em cogeração nas fábricas. No caso das 

empresas de celulose e papel, além da energia, o 

racionamento de água é outro ponto de incerteza no 

cenário de curto prazo (ver reportagem Crise preocupa 

químicas e papeleiras).  

-Voltar 

 Crise preocupa químicas e papeleiras - Valor. 

Stella Fontes —  

Problema hídrico está sendo monitorado de perto setores 

químico, de celulose e papel no país; empresas temem custos 

de despacho das termelétricas 

A crise hídrica está sendo monitorada de perto pela 

indústria química e pelos produtores de celulose e papel no 

Brasil. Mais do que com o risco de escassez da água que é 

usada no processo produtivo ou de racionamento de 

energia, que tem sido descartado pelo governo, as 

empresas estão preocupadas com os efeitos do maior 

despacho das usinas termelétricas nos custos. A fabricação 



de papel, cloro-soda, plásticos e tantos outros produtos 

químicos usa energia de forma intensiva.  

-Voltar 

 CTEEP   

O conselho de administração da Cteep aprovou distribuição 

de dividendos intermediários, no valor de R$ 331,116 

milhões, correspondentes a R$ 0,502542 por ação de ambas 

as espécies. O pagamento será em 15 de julho com base na 

posição acionária de 6 de julho. As ações da companhia 

serão negociadas ex-direito a partir de 07 de julho. 

>Voltar 

 Loja vira foco de discussão na estratégia dos 

‘marketplaces’ - Valor. 

Adriana Mattos  

Corrida pela entrega mais rápida envolve planos logísticos 

distintos 

Desde o ano passado, a papelaria e “lan house” Aquarela, 

no centro de São Paulo, é ponto de retirada de produtos 

vendidos no Mercado Livre. Na gráfica rápida Babel Graf, na 

zona oeste da capital, vendedores do Mercado Livre, ou 

“Meli”, como os lojistas apelidam a empresa, podem deixar 

produtos já comercializados para a coleta das vans e 

também para retirada dos clientes. Uma placa na porta 

avisa que o local é parceiro do Mercado Livre, e da sua 

empresa de logística, a Kangu. “Isso tem tudo para crescer, 

mas não dizemos quantas agências temos, não é um 

número que queremos dividir”, desconversa o presidente 

Stelleo Tolda.  



>Voltar 

 JSL faz oferta pela Tegma, com troca de ações e 

dinheiro - Valor. 

Maria Luíza Filgueiras  

Prazo para manifestação do conselho é de 15 dias; Ebitda 

somado das companhias passaria de R$ 820 milhões 

A JSL, maior companhia de logística rodoviária do país, 

controlada pela holding Simpar, formalizou uma proposta 

pela Tegma, a segunda maior do setor. Segundo fontes, não 

houve abordagem prévia ao conselho ou controladores da 

companhia, portanto, a oferta não era conhecida na Tegma.  

A proposta inclui parte em dinheiro e parte em ações, numa 

avaliação somada da Tegma de R$ 1,75 bilhão, companhia 

com valor atual em bolsa de R$ 1,52 bilhão - o montante é 

15% acima no valor geral, mas tem componentes 

diferenciados de liquidez e de potencial ganho futuro.  

>Voltar 

 Gol  

A Gol informou que sua acionista Capital International 

Investors (CII) aumentou a participação que administra em 

ações preferenciais e American Depositary Receipts (ADR) 

de 4,93% para 5,07%, totalizando 15.912.380 ações PN e 

ADRs da companhia. 

>Voltar 



 BRF anuncia investimento de R$ 670 milhões em 

Mato Grosso- Valor 

Recursos serão usados para ampliar as plantas da 

companhia em Lucas do Rio Verde e Nova Mutum 

A BRF anunciou hoje investimentos de R$ 670 milhões em 

suas operações em Mato Grosso. Os recursos serão usados 

para modernização e ampliação das plantas de Lucas do Rio 

Verde, a maior da empresa no Estado, e Nova Mutum. 

>Voltar 

 Klabin  

Já a Klabin segue com seu plano de investimentos. O 

conselho de administração da Klabin aprovou a 

suplementação de investimentos (capex) de R$ 342 milhões 

para aplicar em 23 projetos especiais de alto e rápido 

retorno. Deste montante, a previsão é que R$ 125 milhões 

seja desembolsado em 2021 e o restante em 2022. A 

empresa também informou que foi celebrado o acordo de 

acionistas da Klabin Irmãos. Segundo a companhia, este 

acordo não altera, de qualquer maneira, a composição do 

controle ou a estrutura administrativa da companhia. 

>Voltar 

 Tupy adquire fábricas da Teksid no país e em 

Portugal - Valor. 

Ana Paula Machado —  

Veto antitruste dos EUA barrou negócio de R$ 1,2 bilhão que 

incluía ativos no México, Polônia, China e centro de 

engenharia na Itália 



A Tupy, companhia de componentes fundidos de ferro 

fundido, anunciou ontem um novo acordo de compra de 

unidades da italiana Teksid. Pelo compromisso anterior, de 

dezembro de 2019, a companhia brasileira se comprometia 

a adquirir todas as operações de componentes estruturais 

de ferro da Teksid no mundo. Mas, uma restrição da 

autoridade antitruste dos Estados Unidos e México ao 

negócio forçou as duas empresas a realizarem uma nova 

operação.  

>Voltar 

 Dasa anuncia aquisição de rede de oncologia por RS 

750 milhões- Globo 

Reuters 

Conselho de administração da empresa aprovou a compra 

das controladoras da GEM Assistência Médica, que atua no 

Nordeste 

O grupo Dasa, companhia de medicina diagnóstica, 

anunciou nesta quinta-feira que seu conselho de 

administração aprovou a compra, através da subsidiária 

Ímpar Serviços Hospitalares, das controladoras da GEM 

Assistência Médica, por R$ 750 milhões. 

>Voltar 

 Rumo e Santos Brasil avaliam unir operações de 

contêineres - Valor. 

Mônica Scaramuzzo —  



Conversas ainda são preliminares, segundo fontes, e visam 

juntar ativos nacionais de ambas, em uma transação 

avaliada R$ 5 bilhões 

A Rumo, braço de logística ferroviária e portuária do grupo 

Cosan, avalia unir suas operações portuárias com a empresa 

Santos Brasil, apurou o Valor. As conversas entre as duas 

companhias começaram há cerca de quatro meses, afirmou 

uma fonte. A notícia foi antecipada pelo Valor PRO, serviço 

em tempo real do Valor.  

>Voltar 

 Santos Brasil: inexiste instrumento vinculante para 

combinação de operações com a Rumo- Estadão 

 Fabiana Holtz 

Com relação a notícia de que a Santos Brasil Participações 

estaria estudando unir operações portuárias com a Rumo, a 

companhia esclareceu há pouco que "inexiste instrumento 

vinculante sobre a eventual operação". Segundo o portal do 

jornal Valor Econômico, a Rumo, braço logístico do grupo 

Cosan, estaria avaliando unir suas operações portuárias com 

a empresa. Segundo uma fonte, as conversas começaram há 

cerca de quatro meses com o objetivo de fazer uma joint 

venture das operações portuárias, contêineres inclusos. 

>Voltar 

 MRV  

A MRV concluiu a venda de dois empreendimentos na 

Flórida pelo valor geral de vendas de US$ 78,5 milhões, 

tendo recebimento líquido da empresa de US$ 37 milhões e 

lucro bruto de US$ 17,8 milhões. 



O Lake Osborne foi vendido com com Cap Rate de 4,6% e 

Yield on Cost de 6,9%, sendo o segundo empreendimento 

construído pela AHS, sua subsidiária, em 2016. A AHS é uma 

construtora que atende as famílias da classe média norte-

americana. 

O Mangonia Lake foi um empreendimento vendido com 

Cap Rate de 4,5% e Yield on Cost de 5,6%. O 

empreendimento foi construído em 2019, “como a primeira 

obra da AHS a utilizar a metodologia construtiva de Parede 

de Concreto com Fôrmas de Alumínio. Este 

empreendimento apresentou custo de construção acima 

dos patamares normais da AHS”, segundo a MRV. 

Os empreendimentos vendidos fazem parte do grupo de 

oito à venda, que totalizam 1.661 unidades e US$ 

365milhões de VGV, com margem bruta média de 

aproximadamente 28%. 

O Credit Suisse comentou a notícia e diz que o negócio está 

em linha com as expectativas. A companhia ainda destaca 

que há 6 projetos à venda, no valor de US$ 286,5 milhões. 

>Voltar 

 Ser Educacional fecha compra do hospital veterinário 

DOK, do Rio - Valor. 

Beth Koike  

Localizado na Barra da Tijuca, o hospital veterinário pertence 

à escola CDMV, mas a maior parte do seu atendimento é 

voltada ao público externo 

De olho nos rentáveis mercados pet e de cursos de 

medicina veterinária, a Ser Educacional fechou a aquisição 



do hospital veterinário carioca DOK e da escola CDMV, que 

oferece pós-graduação e mestrado nessa área.  

>Voltar 

 Yduqs  

A Yduqs, segunda maior empresa de educação do Brasil e 

dona de universidades como Estácio, Ibmec e Damásio, 

concluiu, através de sua subsidiária Athenas Serviços 

Administrativos, a operação de compra da totalidade das 

cotas representativas do capital social da Qconcursos, de 

ensino a distância (EAD) para alunos que buscam passar em 

concursos e também em vestibulares. A empresa tem ainda 

R$ 2 bilhões em caixa para aquisições, tanto em ensino 

virtual quanto no presencial. duardo Parente, CEO da Yduqs, 

destacou recentemente que trata-se de um bom momento 

para ir às compras. "Tem uma fila de pessoas oferecendo 

negócios, já que o momento de dificuldade é grande. Há 

muita coisa boa aparecendo", afirma. 

>Voltar 

 G2D, a aposta da GP para investir em inovação - 

Valor. 

Mônica Scaramuzzo  

Veículo tem R$ 940 milhões em patrimônio líquido e já conta 

com seis unicórnios no portfólio 

Uma dos mais tradicionais gestoras de recursos do Brasil, a 

GP Investments está concentrando suas fichas em empresas 

inovadoras e com alto potencial de crescimento no Brasil, 

nos Estados Unidos e na Europa. A G2D, veículo de 

investimento com 100% de capital da GP, viu uma de suas 



recentes apostas, a Mercado Bitcoin, virar um unicórnio com 

o aporte de US$ 200 milhões anunciado ontem pelo 

SoftBank e antecipado pelo Valor.  

>Voltar 

 Falta de chip volta a frear venda de automóveis - 

Estadão. 

Cleide Silva 

As vendas de veículos novos no mercado brasileiro voltaram 

a cair em junho no comparativo mensal. O principal motivo, 

segundo as fabricantes, foram as novas paradas de produção 

nas fábricas por falta de componentes, em especial de 

semicondutores. O problema, que vem ocorrendo em vários 

países, reduz a oferta de produtos nas concessionárias e gera 

fila de espera para alguns modelos.  

-Voltar 

 


