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 Relator avalia colocar progressividade em proposta 

de taxação de dividendos- Valor 

Fabio Graner 

Relator considera ideia como uma forma de conseguir 

ganhar apoio para sua proposta 

Celso Sabino: relator do projeto que muda legislação 

tributária avalia mudanças para diminuir resistências —  

O deputado Celso Sabino (PSDB-PA) avalia a possibilidade 

de estabelecer alguma progressividade na taxação dos 

dividendos, apurou o Valor. Ele ainda não havia tomado 

decisão sobre seguir esse caminho e de que maneira faria 

isso - se jogando a tributação para a tabela progressiva do 

IRPF ou estabelecendo faixas de taxação por volume de 

dividendos-, mas considerava a ideia como forma de 

angariar apoio à proposta. 

>Voltar 

 XP: Inter, Rede D'Or, Petz e Alpargatas devem entrar 

no rebalanceamento do Ibovespa 

Ícaro Malta, especial para o Broadcast 

A XP avalia que pelo menos quatro empresas com maior 

probabilidade podem compor o Ibovespa, principal índice 

da B3 : Inter PN e Rede D'Or ON, com probabilidade alta, 

além de Petz ON e Alpargatas PN com probabilidade 

média. A corretora não identifica nenhuma ação com 

potencial de saída do índice. 

O próximo rebalanceamento do índice será realizado no dia 

6 de setembro, mas a B3 publicará três prévias antes, a 



partir do dia 2 de agosto. Atualmente, a carteira do 

Ibovespa tem 84 ações listadas. 

>Voltar 

 Hoje vencimento de opções sobre ações na Bovespa 

 

 Petrobras divulga balanço 2T21 em 4/ago., produção 

em 22/julho 

    (Bloomberg) -- Balanço e relatório de produção e vendas 

serão divulgados após o fechamento dos mercados, diz a 

estatal em comunicado ao mercado. * Petrobras realiza em 

5/ago. duas webcasts para discutir os resultados financeiros 

do 2T21, sendo a primeira em português às 10:00 e a 

segunda em inglês às 12:00 * Relatório de produção e 

vendas será divulgado em 22/julho 

>Voltar 

 Bolsonaro mantém isenção de combustível na Zona 

Franca- Valor 

Fabio Murakawa e Raphael Di Cunto 

Presidente sanciona fim da medida, mas volta atrás e 

republica decisão no “Diário Oficial” 

Numa atitude incomum, o presidente Jair Bolsonaro 

sancionou ontem pela manhã proposta para acabar com a 

isenção de PIS/Cofins na importação de petróleo e 

derivados por empresas da Zona Franca de Manaus, que 

está gerando disputa entre distribuidoras de combustível, e 

republicou o texto com veto horas depois por pressão da 

bancada amazonense. 



>Voltar 

 Abertura do setor de gás natural ainda engatinha- 

Valor 

Andre Ramalho 

Depois anos após lançamento do Novo Mercado de Gás, 

abertura do setor ainda engatinha e choque de preços não é 

realidade 

Diretor da Abegás, Marcelo Mendonça defende a 

necessidade de criação de demanda para que a oferta de 

gás cresça —  

Dois anos depois do lançamento do programa Novo 

Mercado de Gás, em julho de 2019, o Brasil conseguiu 

avançar com o novo marco legal para o setor, mas a 

abertura do mercado de gás natural ainda engatinha. 

Historicamente dominante, a Petrobras se mantém 

praticamente como única grande fornecedora das 

distribuidoras, enquanto o mercado livre ainda não 

emplacou. Com barreiras de acesso presentes na indústria, 

o choque de preços parece uma realidade distante de ser 

alcançada no atual governo. 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao 

• Queda de 0,30%, a US$ 221,43 

 

 Credores contestam plano de recuperação da 

Samarco - Estadão. 

Fernanda Guimarães 



Os credores da Samarco formalizaram sua posição contrária 

ao plano de recuperação judicial da mineradora. Em novo 

pedido feito à Justiça, o grupo formado por fundos 

estrangeiros - entre eles, York e Ashmore -, detentores de R$ 

21 bilhões do total de R$ 50 bilhões da dívida da empresa, 

afirma que o atual plano Samarco é "ilegal e inviável".  

 Na prática, dizem os fundos, a Samarco pede o perdão de 

dívidas aos seus credores e beneficia apenas seus sócios, a 

brasileira Vale a australiana BHP Billiton. A mineradora 

esteve no centro da tragédia de Mariana (MG), em 2015, e 

ficou vários anos sem operar.  

>Voltar 

 Fintechs reagem a pedido de bancos para igualar 

tributação no setor - Folha. 

Executivos de empresas mais novas dizem que é tática para 

criar barreira de entrada 

O pedido do presidente da Febraban (Federação Brasileira 

de Bancos), Isaac Sidney, ao ministro da Economia, Paulo 

Guedes, para igualar a tributação entre empresas do setor 

financeiro caiu como uma bomba no mercado de fintechs, 

que recolhem menos impostos do que os grandes bancos.  

Executivos de empresas financeiras mais jovens dizem que a 

Febraban está fazendo pressão no governo para aumentar a 

taxação das fintechs, enquanto os próprios bancos criaram 

braços digitais que recolhem alíquota igual à das novatas.  

>Voltar 



 Warren quer crescer em serviço para PJ- Valor 

Naiara Beltrão 

A empresa nasceu como uma solução automatizada de 

carteira sugerida de investimento 

A corretora e gestora de investimentos Warren está com 

planos ambiciosos para sua área B2B, que presta serviços 

para gestores de patrimônio, consultores de investimentos 

e planejadores financeiros - ou seja, pessoas jurídicas (PJs). 

A meta é que a divisão represente 60% das receitas do 

grupo todo em quatro anos. Hoje, a fatia corresponde a 

20% do faturamento, sendo que o B2C, com foco em 

clientes finais, ainda é o principal. 

>Voltar 

 Banco ABC Brasil lança corretora de seguros- Estadão 

Por Amélia Alves, especial para o Broadcast 

O Banco ABC Brasil informou nesta quinta-feira o início das 

operações da ABC Brasil Corretora de Seguros Ltda, após 

obter aval regulatório. A companhia iniciará as operações, 

ofertando produtos-chave como seguro-garantia, 

prestamista e de capital global. 

>Voltar 

 Oposição recorre ao STF contra lei que permite 

privatizar Eletrobras 

 Partidos de oposição protocolaram uma ação no Supremo 

Tribunal Federal (STF) para derrubar a lei que permite a 

privatização da Eletrobras. A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (Adin) é assinada por PSB, PSOL, 



Rede, PT, PDT e PCdoB e pede a "imediata suspensão da 

eficácia" da proposta, que foi sancionada pela Presidência 

da República na última terça-feira, 13. O documento pede 

também que o STF impeça a prática de quaisquer atos 

voltados ao processo de desestatização da estatal até que 

haja decisão definitiva de mérito da corte.  

>Voltar 

 Shell e Gerdau vão desenvolver parque solar em MG- 

Valor 

Gabriela Ruddy 

Shell e Gerdau vão construir primeiro parque de geração 

solar da petroleira no Brasil 

Perdigão, diretor da Shell: Unidade em MG é primeiro 

projeto de portfólio maior —  

A Shell e a Gerdau assinaram termo de cooperação que vai 

viabilizar a construção do primeiro parque de geração solar 

da petroleira no Brasil. A unidade, batizada como Aquarii, 

vai ser construída em Brasilândia de Minas (MG), com 

capacidade de 190 megawatts (MW). 

As companhias não divulgaram o valor do investimento, 

mas a estimativa é que o parque tenha orçamento em linha 

com outros projetos de tamanho similar, em torno de R$ 

500 milhões. 

>Voltar 

 Temporada de oferta de ações tem primeiras baixas- 

Valor 

Lucinda Pinto 



BBM Logística e InterCement cancelaram IPOs, e 

Oncoclínicas deve deixar para depois 

A temporada de oferta de ações esquentou nesta segunda 

semana de julho, mas já teve as primeiras baixas. BBM 

Logística e InterCement cancelaram seus IPOs, e 

Oncoclínicas deve deixar para depois sua operação. Já CBA 

conseguiu captar R$ 1,6 bilhão, mas após ajustar o preço da 

ação em 20% abaixo do piso. Esses podem ser sintomas de 

alguma saturação do mercado: volumes muito grandes de 

oferta em um momento em que o fluxo para o mercado de 

ações perde um pouco de ritmo. 

>Voltar 

 Bandeira Elo dá a largada para fazer IPO na Nasdaq 

Altamiro Silva Junior, Cristiane Barbieri, Cynthia Decloedt, 

Fernanda Nunes, Gabriel Baldocchi e Aline Bronzati 

Abandeira de cartões Elo dá a largada para sua abertura de 

capital (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, que deve 

ocorrer provavelmente em outubro. No fim deste mês, fará 

as primeiras reuniões com investidores internacionais para 

apresentar o modelo de negócio e testar o interesse pela 

companhia, que tem 15% do mercado brasileiro de cartões. 

É o chamado “testing the waters”, no jargão usado pelos 

bancos em Wall Street. Em agosto, a bandeira de cartões 

deve fazer o pedido oficial do IPO. Enquanto mira a Nasdaq, 

berço da tecnologia nos EUA, suas grandes rivais, 

Mastercard e Visa, estão listadas na Nyse. O que explica a 

decisão de ir para Nova York é que lá estão investidores 

mais especializados, dispostos a pagar múltiplos maiores do 

que no Brasil. 



>Voltar 

 Agrogalaxy reformula e relança IPO- Valor 

Maria Luiza Filgueiras 

O ajuste pode ajudar a companhia nas novas conversas com 

investidores institucionais 

A Agrogalaxy decidiu seguir com um IPO com oferta restrita 

e vai buscar uma captação de R$ 400 milhões, disseram 

duas fontes ao Pipeline, site de negócios do Valor. A 

companhia planejava uma oferta com distribuição pública 

no início do ano, mas acabou cancelando o IPO em março, 

quando a volatilidade de mercado afetou a demanda pelos 

papéis  

>Voltar 

 Méliuz precifica ação em Follow On em r$ 57 e capta 

r$ 424,5 milhões em oferta primária 

A plataforma de cashback Méliuz informou que o preço por 

ação em sua oferta de ações subsequente (follow on) foi 

aprovado em R$ 57,00, perfazendo o montante total de R$ 

424,5 milhões, mediante a emissão de 7,5 milhões de novas 

ações. Os recursos líquidos provenientes da oferta primária 

serão destinados para ampliar a participação da companhia 

nos mercados em que já atua: marketplace e serviços 

financeiros e para potenciais aquisições de empresas 

consideradas estratégicas 

>Voltar 



 Sinqia  

A Sinqia, provedora de tecnologia para o sistema financeiro, 

comunicou que o Torq Ventures, seu programa de 

corporate venture capital, assinou contrato para 

investimento na Celcoin Pagamentos. 

A companhia destaca que a Celcoin é pioneira no conceito 

de open finance no Brasil, e atende mais de 170 clientes 

incluindo bancos digitais, fintechs, programas de fidelidade 

e varejistas. “A Celcoin apresenta um posicionamento 

estratégico único e um potencial de crescimento enorme, 

impulsionado pela expansão na oferta de serviços 

financeiros no Brasil, e viu seu volume de transações crescer 

4 vezes nos últimos 12 meses. Mensalmente, 8 milhões de 

pessoas transacionam mais de R$ 1,5 bilhão na plataforma”, 

ressalta. 

Esse é o primeiro investimento direto minoritário anunciado 

pelo Torq Ventures, lançado em janeiro. O aporte de R$ 15 

milhões compôs uma rodada de R$ 55 milhões, que contou 

com a liderança do Torq Ventures e co-investimentos do 

boostLAB e a Vox Capital. Os recursos serão destinados à 

obtenção de licenças perante o Banco Central e à expansão 

das 

operações da Celcoin. 

A Sinqia informou que tem como objetivos nesse 

investimento (i) reforçar sua estratégia de open finance; (ii) 

se posicionar no mercado de infraestrutura para bancos 

digitais e fintechs; (iii) explorar sinergias comerciais, 

distribuindo as soluções da Celcoin na sua base de clientes 

e viceversa; e (iv) explorar sinergias técnicas, fornecendo 



softwares para suportar a expansão das operações da 

Celcoin. 

>Voltar 

 Smartfit 

O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), dentro da 

oferta pública inicial de ações ocorrida nessa semana, 

passou a deter 70.851.035 ações ordinárias da Smartfit, o 

que corresponde a 12,4% do total das ações dessa classe, 

em decorrência da conversão e do desdobramento de 

ações e da subscrição de novas ações. 

>Voltar 

 Leilão de 22 aeroportos rende R$ 22 mi - Estadão. 

Renée Pereira, Colaborou Luciana Dyniewicz 

Apenas dois consórcios apresentaram propostas para o leilão 

de concessão de 22 aeroportos regionais organizado nesta 

quinta-feira pelo governo de São Paulo. As ofertas tiveram 

ágio médio de 11%, com uma arrecadação total de R$ 22 

milhões. O volume de investimentos durante os 30 anos de 

concessão será de R$ 447 milhões, sendo R$ 137 milhões nos 

primeiros quatro anos do contrato.  

>Voltar 

 Leilão do 5G deve movimentar R$ 44 bilhões, diz 

Anatel- Globo 

Eliane Oliveira 

Números ainda serão analisados pelo Tribunal de Contas da 

União e podem ser modificados. Governo quer realizar 

certame ainda neste ano 



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) calculou 

que o leilão do 5G deve movimentar pelo menos R$ 44 

bilhões. Esse foi o valor informado pelo órgão para a 

precificação das faixas da tecnologia em documentos 

enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU). 

>Voltar 

 Votorantim avalia entrar em consórcio para comprar 

Lafargeholcim, diz Castelli- Estadão 

Por Circe Bonatelli 

A Votorantim Cimentos, líder do mercado brasileiro e a 

sexta maior fabricante global, está se articulando para 

novas aquisições, afirma o CEO, Marcelo Castelli. A bola da 

vez é a LafargeHolcim, multinacional franco-suíça que 

colocou seus ativos à venda no Brasil. 

>Voltar 

 Com custo alto e demanda aquecida, preços de carnes 

vão subir até 2022- Estadão 

Por Fabrício de Castro e Lorenna Rodrigues 

Com a alta nos custos de produção e a demanda aquecida, 

os preços das proteínas nos supermercados vão continuar a 

subir pelo menos até 2022. 

 Após ter avançado 16,2% em 2020, o preço da carne 

bovina deve subir em média 17,6% no acumulado deste 

ano, conforme a consultoria econômica LCA, e cair 3% em 

2022. Os cálculos levam em conta todos os cortes bovinos 

que fazem parte do IPCA - o índice oficial de inflação no 

País, medido pelo IBGE. 



>Voltar 

 Volume de negócios tem salto este ano- Valor 

Raquel Brandão 

De janeiro até ontem, varejo brasileiro fez 106 fusões e 

aquisições, 60% mais que em igual período de 2020 e de 

2019 

As fusões e aquisições no varejo estão aceleradas neste ano. 

E esse movimento intenso não deve perder ritmo tão cedo, 

segundo especialistas. De 1º de janeiro até 15 de julho, o 

número de operações saltou 63% na comparação com 

mesmo período de 2020, indo de 65 para 106 transações. 

Os dados são da consultoria espanhola TTR (Transactional 

Track Record). 

>Voltar 

 Magalu compra o site Kabum! para crescer em games 

- Estadão. 

Talita Nascimento 

Ao arrematar o site de venda de games e tecnologia Kabum!, 

a varejista Magazine Luiza fez a maior aquisição de sua 

história. Segundo o presidente da empresa, Frederico Trajano, 

a proposta foi ousada porque o Kabum! estava na mira de 

concorrentes. Com a compra, o Magalu parece ter 

convencido o mercado de sua estratégia. Apesar do 

desembolso necessário para a aquisição, os papéis da 

empresa fecharam o dia em alta de 3,45%, cotados a R$ 

23,72.  

>Voltar 



 Repassa é primeiro movimento de aquisição da Lojas 

Renner, diz presidente- Valor 

Raquel Brandão 

Companhia tem como objetivo consolidar a sua operação 

on-line e vê possibilidade de novos negócios 

“Por enquanto é o primeiro movimento de aquisição, mas 

com certeza podemos fazer outro. O que for trazer 

produtos e serviços que os clientes nos demandam é um 

potencial investimento seja interno ou por aquisição”, 

afirmou o presidente da varejista, Fabio Faccio, em 

entrevista ao Valor. 

>Voltar 

 Rede D’Or vai investir R$ 17 bi em 5 anos- Valor 

Cristian Favaro e Beth Koike 

Maior grupo hospitalar do país usará os recursos para 

expansão orgânica e aquisições de ativos 

Tavares, da Rede D’Or: “A vacina é o que vai tirar a gente 

dessa situação” —  

A Rede D’Or, maior grupo hospitalar do país, pretende 

investir R$ 17 bilhões em expansão nos próximos cinco 

anos, disse Leandro Reis Tavares, vice-presidente médico da 

companhia, na “Live do Valor ”, realizada ontem. Os 

recursos serão aplicados em crescimento orgânico e 

aquisições de ativos em diferentes regiões do país. 

>Voltar 



 Incorporadoras saem de alguns projetos devido à alta 

de custos- Valor 

Chiara Quintão 

Algumas empresas estão priorizando os empreendimentos 

que são mais rentáveis e reduzindo a atuação no Casa Verde 

Amarela 

Ribeiro, da Direcional: limites de preços do programa e 

elevação dos custos tornaram inviáveis lançamentos na 

faixa 1,5 —  

>Voltar 

 MRV registra vendas líquidas de R$ 2,06 bilhões no 

2TRI21, alta de 13,7% ante o 2TRI20- Estadão 

Circe Bonatelli 

O conglomerado MRV&CO teve recorde de vendas e 

lançamentos no segundo trimestre, como resultado do seu 

plano de expansão em diversos segmentos imobiliários, 

formando o que a própria companhia gosta de chamar de 

'plataforma da habitação'. 

>Voltar 

 MRV: Diversificar linhas é uma estratégia vencedora, 

diz co-CEO 

    (Bloomberg) -- Diferentes linhas de negócios da MRV 

estão ganhando relevância e estratégia de ampliar portfólio 

tem se mostrado vencedora para manutenção do 

crescimento da companhia, disse o co-CEO Eduardo Fischer 

em entrevista para comentar prévia do 2T. * “Queremos 

transformar a AHS em um negócio tão grande quanto o da 



MRV no mercado norte-americano”: Fischer ** MRV não 

pretende explorar outros mercados além dos EUA e do 

Brasil, segundo ele * Inflação no setor ... 

>Voltar 

 Eztec: vendas líquidas foram de r$ 285 milhões no 

2tri21, alta de 131,7% ante o 2tri20- Estadão 

Por Luísa Laval 

A EzTec apresentou valor geral de vendas (VGV) de 

lançamentos de R$ 927,8 milhões no segundo trimestre 

deste ano, enquanto no mesmo período do ano passado 

não ocorreram lançamentos. A companhia realizou dois 

lançamentos no intervalo, acumulando VGV de R$ 956 

milhões no semestre, segundo prévia operacional da 

empresa. 

>Voltar 

 Duratex passa a se chamar Dexco a partir de hoje- 

Valor 

Chiara Quintão 

Mudança ocorre em paralelo a um plano de investimentos de 

R$ 2,5 bilhões para os próximos três anos 

A Duratex inicia novo ciclo de crescimento, marcado pela 

adoção de novo nome — Dexco —, por um plano de 

investimentos de R$ 2,5 bilhões para os próximos três anos 

e pela busca de mais aproximação com o cliente final. Serão 

R$ 500 milhões na divisão Madeira — principal negócio da 

companhia —, R$ 1,1 bilhão na Deca, R$ 600 milhões em 

nova fábrica de revestimentos cerâmicos, R$ 100 milhões na 



aquisição de fatia minoritária da rede ABC da Construção, 

R$ 100 milhões em fundo de “venture capital” e R$ 100 

milhões em aportes pontuais. Além do aumento da 

capacidade, os investimentos possibilitarão melhora de 

margens. 

>Voltar 

 Cruzeiro do Sul  

A Cruzeiro do Sul Educacional anunciou a compra da 

Instituição Universitária Moura Lacerda, mantenedora do 

centro universitário com mesmo nome, pelo valor de R$ 54 

milhões, que serão pagos ao longo de cinco anos. 

>Voltar 

 Estabilidade nos Correios após venda pode cair - 

Estadão. 

Amanda Pupo, Marlla Sabino e Francisco Carlos de Assis 

A secretária especial do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI), Martha Seillier, indicou que o governo 

federal vai tentar reduzir a estabilidade de 18 meses para 

funcionários do Correios com a venda da estatal, como prevê 

o parecer do deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA). Ele é 

relator do projeto de lei que permite a privatização do 

Correios, estatal que detém o monopólio dos serviços postais 

(correspondências), e que deve ser votado em agosto pela 

Câmara dos Deputados.  

>Voltar 


