
Notícias empresas 

 União indica recondução de Bacelar e 

conselheiros da Petrobras 

 Excelerate faz nova oferta por terminal - Valor. 

 Governo de MG diz que acordo sobre tragédia de 

Mariana deve chegar a R$ 100 bi- Valor 

 Samarco diz que negociação com órgãos públicos 

não interfere na reparação em curso- Valor 

 Produtoras de minério têm dificuldades para 

elevar oferta e atender demanda recorde - Valor. 

 Minério de Ferro Qingdao 

 CSN cimentos adia IPO 

 SoftBank lidera rodada de R$ 175 mi em startup 

brasileira Cobli 

 Resultado Neoenergia 

 Cemig 

 Renova: Conselho aprova proposta da Mubadala 

por Brasil PCH 

 Focus Energia 

 Governo prevê MP para regular ferrovias- Valor 

 Embraer 

 Romi 

 Multilaser levanta R$ 1,9 bi em IPO, um marco 

pessoal para Ostrowiecki- Valor 

 Soma capta quase r$ 900 mi para pagar pela 

Hering 

 Privalia suspende IPO em razão das condições 

de mercado 

 Na onda do e-commerce, VTEX emplaca oferta de 

us$ 361 mi na nyse com "superdemanda"- Estadão 

 Ações de Desktop estreiam na B3 



 OI inicia roadshow para emissão de US$ 880 mi 

de bonds 

 Via usa carnê para amortecer reajustes - Valor. 

 Carrefour anuncia troca de comando no Brasil - 

Estadão. 

 C&A: créditos tributários por exclusão do ICMS 

devem somar R$ 230 milhões- Estadão 

 Marcopolo lança nova família de ônibus mais 

econômico de olho na retomada da economia- Globo 

 Smiles vê retomada e buscas por passagens 

próximas ao nível pré-pandemia- Estadão 

 Voos domésticos recuperam 70% das viagens 

pre-pandemia, dizem empresas - Folha. 

 Operadoras de viagens faturam 25% do obtido 

antes da pandemia - Valor. 

 Raia Drogasil expande serviços de saúde em 

farmácias e lança mais um app - Folha. 

 Open insurance começa em dezembro - Valor. 

 União Química compra suplemento da GSK e 

reforça atuação em cardiologia - Valor. 

 GPA aprova emissão R$ 1,00 bi notas 

promissórias 

 Itaú, Lojas Renner e Tenda 

 Afya rebaixada a equal-weight por Morgan 

Stanley 

 Cogna rebaixada a underweight por Morgan 

Stanley 

 



 União indica recondução de Bacelar e conselheiros da 

Petrobras 

 A Petrobras recebeu do Ministério de Minas e Energia as 

indicações da União para o Conselho de Administração da 

estatal, cuja eleição ocorrerá na próxima Assembleia Geral 

Extraordinária, convocada em 15 de junho, mas sem 

definição de data. A maioria dos membros será 

reconduzida, com exceção do engenheiro civil Carlos 

Eduardo Lessa Brandão.  

>Voltar 

 Excelerate faz nova oferta por terminal - Valor. 

André Ramalho  

Companhia americana oferece R$ 92 milhões para arrendar 

planta de GNL da Petrobras na Bahia 

A Excelerate Energy apresentou uma nova proposta à 

Petrobras pelo terminal de gás natural liquefeito (GNL) da 

Bahia. A empresa americana ofereceu, à estatal, R$ 92,142 

milhões, cerca de R$ 3 milhões por mês, pelo arrendamento 

da planta de regaseificação até o fim de 2023.  

O valor é o mesmo que a companhia havia apresentado 

originalmente, na licitação ocorrida em junho. Na ocasião, a 

Petrobras desclassificou a proposta da Excelerate, por 

conter uma condicionante não prevista na minuta - uma 

cláusula de direito de rescisão imotivada, exercível até o 

cumprimento das condições previstas para início da 

contagem do prazo do arrendamento ou até o fim de 2021, 

o que ocorresse por último.  

>Voltar 



 Governo de MG diz que acordo sobre tragédia de 

Mariana deve chegar a R$ 100 bi- Valor 

Cibelle Bouças e Francisco Góes 

Estimativa de valores ainda não foi apresentada para as 

empresas, diz secretária 

O governo de Minas Gerais confirmou uma negociação com 

as mineradoras Samarco, Vale e BHP e com órgãos públicos 

para reparar os danos causados pelo rompimento de uma 

barragem em Mariana (MG), em 2015. O valor do acordo 

pode atingir R$ 100 bilhões, segundo o governo de Romeu 

Zema (Novo). 

>Voltar 

 Samarco diz que negociação com órgãos públicos não 

interfere na reparação em curso- Valor 

Cibelle Bouças 

Empresa informa que até o momento foram destinados mais 

de R$ 13 bilhões para essas ações 

A Samarco informou por meio de nota que discute no 

Observatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com 

órgãos públicos, governos e com suas sócias Vale e BHP a 

repactuação do acordo de reparação pelo rompimento da 

barragem de Mariana, em 2015. E disse que essa 

negociação não interfere no trabalho de reparação e 

pagamento de indenizações realizado pela Fundação 

Renova, criada em 2016 para essa função. 

>Voltar 



 Produtoras de minério têm dificuldades para elevar 

oferta e atender demanda recorde - Valor. 

Neil Hume  

Grandes mineradoras, como BHP, Rio Tinto, Vale e Anglo 

American enfrentam falta de mão de obra e problemas 

climáticos e logísticos 

A oferta de minério de ferro não terá grande aumento nos 

próximos meses em razão de uma série de dificuldades dos 

maiores produtores mundiais da matéria-prima usada na 

siderurgia, como a falta de mão de obra e problemas 

climáticos.  

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao 

• US$ 214,79    -2,83% 

 

 CSN cimentos adia IPO 

 A CSN Cimentos decidiu adiar sua abertura de capital (IPO, 

na sigla em inglês), mas mantém os planos de chegar à 

bolsa nos próximos meses, só esperando uma boa janela 

para fazer a operação, de acordo com fontes. A empresa 

tinha até esta terça-feira para tomar uma decisão. É a 

segunda baixa no setor de cimentos este mês nos IPOs, 

após a InterCement 

>Voltar 



 SoftBank lidera rodada de R$ 175 mi em startup 

brasileira Cobli 

    (Bloomberg) -- O SoftBank Group Corp. liderou uma 

rodada de investimentos de R$ 175 milhões na startup de 

logística Cobli, mais uma aposta do conglomerado japonês 

na América Latina. O fundo do SoftBank dedicado à região 

se juntou à Qualcomm Ventures e aos já acionistas NXTP 

Ventures, Fifth Wall e Valor Capital na nova rodada, disse 

Rodrigo Mourad, cofundador e presidente da companhia, 

em entrevista. A empresa foi fundada em 2017 por Mourad 

e o americano Parker ... 

>Voltar 

 Resultado Neoenergia 

A Neoenergia deu início à temporada de balanços do 

segundo trimestre com resultados surpreendentes, que 

devem impulsionar seus papéis nesta quarta-feira, assim 

como ações do setor elétrico. O lucro líquido ficou em R$ 1 

bilhão, alta de 137% em relação ao mesmo período do ano 

passado, enquanto o Ebitda avançou 108%, chegando a R$ 

2,3 bilhões. A Neoenergia entregou um segundo trimestre 

sólido nas áreas de distribuição e transmissão, "onde 

importa", na visão do Citi.  

Em relatório sobre os resultados, os analistas Antonio 

Junqueira e Guilherme Bosso comentam que a geração teve 

baixa performance devido ao cenário hidrológico, que é 

não recorrente, mesmo com um certo alívio das térmicas. 

De acordo com o banco americano, a Neoenergia é a ação 

mais barata de sua cobertura e o segundo trimestre mostra 



que se trata de uma oportunidade. "Esperamos que a ação 

diminua o risco e seja reavaliada ao longo da entrega do 

plano de grande capex nos próximos 18 meses", afirmam 

Junqueira e Bosso. 

>Voltar 

 Cemig  

A estatal mineira Cemig planeja vender sua participação nas 

hidrelétricas de Santo Antônio e Belo Monte, além de sua 

fatia na Renova Energia, em busca de resgatar parte do que 

foi investido nesses ativos e trazer o foco da companhia ao 

Estado de Minas Gerais, afirmou à Reuters o governador 

mineiro, Romeu Zema (Novo). 

>Voltar 

 Renova: Conselho aprova proposta da Mubadala por 

Brasil PCH 

    (Bloomberg) -- Conselho de administração da companhia 

aprovou a aceitação da proposta vinculante apresentada 

por subsidiária indireta da Mubadala Capital para aquisição 

da totalidade das ações ordinárias da Brasil PCH, de 

titularidade do Grupo Renova, por R$ 1,1 bi, segundo 

comunicado. * Como primeiro proponente e “stalking 

horse”, Mubadala tem direito de igualar a oferta de 

terceiros interessados na aquisição * Oferta está sujeita às 

condições do plano de ... 

>Voltar 



 Focus Energia  

A Focus Energia informou na terça por meio de fato 

relevante que fechou contrato com a Trina Solar para o 

fornecimento de módulos fotovoltaicos ao Projeto Futura 1, 

empreendimento com 22 parques de energia solar que está 

sendo desenvolvido pela companhia. O contrato com a 

Trina Solar substitui acordo anterior que a Focus mantinha 

com a Risen Energy para os serviços. Segundo a Focus, a 

alteração do fornecedor faz parte de plano de contingência 

para mitigar riscos e garantir o cumprimento do 

cronograma do projeto. 

>Voltar 

 Governo prevê MP para regular ferrovias- Valor 

Com demora na tramitação de PL e avanço de Estados, 

Planalto quer acelerar novo marco 

Sem contar com avanços na tramitação do projeto de lei 

que cria um novo marco legal das ferrovias, travado no 

Senado desde 2018, o governo resolveu mudar de 

estratégia e apostar em uma medida provisória (MP) para 

abrir uma nova frente de investimentos privados no setor. 

>Voltar 

 Embraer  

A Embraer entregou um total de 34 jatos no segundo 

trimestre de 2021, sendo 14 comerciais e 20 executivos (12 

leves e oito grandes). Em 30 de junho, a carteira de pedidos 

firmes (backlog) totalizava US$ 15,9 bilhões, aumento de 

12% ante os três primeiros meses do ano, que como a 



empresa destaca, representa um retorno aos níveis pré-

pandemia. 

>Voltar 

 Romi  

As Indústrias Romi lucraram R$ 42,8 milhões no segundo 

trimestre de 2021, número que foi 106,4% maior do que os 

R$ 20,74 milhões registrados no trimestre anterior e 277% 

superior aos R$ 11,36 milhões reportados no mesmo 

período do ano passado. 

>Voltar 

 Multilaser levanta R$ 1,9 bi em IPO, um marco 

pessoal para Ostrowiecki- Valor 

Maria Luiza Filgueiras 

Companhia define preço a R$ 11,10 por ação, acima do piso 

da faixa; vai quitar dívida com bancos e reforçar caixa 

A Multilaser acaba de fixar preço de R$ 11,10 por ação em 

seu IPO, apurou o Pipeline, acima do piso da faixa — que ia 

de R$ 10,80 a R$ 13. Com cerca de seis vezes demanda, 

incluindo as reservas de varejo, a companhia atraiu casas 

como a GMO, gestora americana que há tempos não 

colocava ordens relevantes em operações brasileiras, e as 

locais Velt e Truxt, disseram as fontes. A companhia não 

vendeu o lote adicional, levantando R$ 1,9 bilhão na oferta 

base. 

>Voltar 



 Soma capta quase r$ 900 mi para pagar pela Hering 

 O Grupo Soma, dono das marcas Animale e Farm e que 

recentemente comprou a gigante das confecções Hering, 

levantou R$ 888 milhões com sua oferta subsequente de 

ações (follow-on), com as ações vendidas a R$ 19,20, 

representando um ágio de 18% em relação à data do 

anúncio da oferta. Já a Multilaser definiu o preço de sua 

ação na abertura de capital (IPO) ontem, a R$ 11,10, com 

estreia na B3 nesta quinta-feira, com a sigla MLAS3. 

>Voltar 

 Privalia suspende IPO em razão das condições de 

mercado 

    (Bloomberg) -- Privalia suspendeu seus planos de oferta 

primária e secundária em razão da volatilidade das 

condições de mercado verificadas nos últimos dias, disse a 

empresa em comunicado. * NOTA: Privalia, Infracommerce e 

Bionexo suspendem IPO: Brazil Journal  

>Voltar 

 Na onda do e-commerce, VTEX emplaca oferta de us$ 

361 mi na nyse com "superdemanda"- Estadão 

Por Cynthia Decloedt e Altamiro Silva Junior 

 A empresa brasileir ade software Vtex, que desenvolve 

infraestrutura para plataformas de e-commerce e 

marketplaces, chegou a New York Stock Exchange (Nyse) 

atraindo um grande público. A oferta concentrou uma 

"superdemanda", nas palavras de um dos envolvidos, e a 

companhia levantou US$ 361 milhões, sem o lote extra, 



com as ações sendo vendidas a US$ 19,00. As ações foram 

precificadas US$ 2,00 acima do teto da faixa, que era de 

US$ 15 e US$ 17. Considerando o lote extra, que tem opção 

ainda de ser subscrito pelos investidores, a oferta chega a 

US$ 415 milhões. 

>Voltar 

 Ações de Desktop estreiam na B3 

 

 OI inicia roadshow para emissão de US$ 880 mi de 

bonds 

 A Oi iniciou apresentação de sua emissão de US$ 880 

milhões de títulos de divida (Bonds), com vencimento em 

cinco anos, para investidores no exterior.  

>Voltar 

 Via usa carnê para amortecer reajustes - Valor. 

Adriana Mattos  

Expectativa do comando da companhia é de um terceiro 

trimestre forte de vendas em relação a 2019 

A varejista Via, dona das redes Casas Bahia e Ponto, reduz 

estoques em relação ao início do ano e tenta amortecer o 

impacto de aumentos de preços na demanda, acelerando 

ações com o carnê. A expectativa é de um terceiro trimestre 

forte em relação a 2019.  

>Voltar 



 Carrefour anuncia troca de comando no Brasil - 

Estadão. 

Elisa Calmon e Niviane Magalhães 

O grupo francês Carrefour, líder no setor de varejo 

alimentício no Brasil, informou que seu conselho de 

administração indicou Stéphane Maquaire para o cargo de 

presidente (CEO) do Grupo Carrefour Brasil, no lugar de Noël 

Prioux, a partir de 1.º de setembro ou data da efetiva da 

posse de Maquaire, ainda sujeita à concessão de visto de 

trabalho pelo Ministério da Justiça.  

 Stéphane Maquaire tem 47 anos e está no Grupo Carrefour 

desde 2019 como CEO do Grupo Carrefour Argentina, onde 

liderou um plano de transformação, com foco na 

centralização no cliente e estratégia digital, com ganhos 

significativos de participação de mercado e aceleração no 

e-commerce.  

>Voltar 

 C&A: créditos tributários por exclusão do ICMS 

devem somar R$ 230 milhões- Estadão 

Por Amélia Alves 

A C&A Modas informou nesta terça-feira (20) que os 

créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da 

base de cálculo do PIS e Cofins, no intervalo entre 2015 e 

2017, serão reconhecidos nas demonstrações financeiras do 

segundo trimestre de 2021. A medida é decorrente de 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que definiu a 

validade do período e a forma de cálculo. 



Pelas estimativas da companhia, a correção representará 

aproximadamente R$ 230 milhões. Os valores serão 

confirmados por meio de novos fatos relacionados ao 

assunto, afirma a empresa. 

>Voltar 

 Marcopolo lança nova família de ônibus mais 

econômico de olho na retomada da economia- Globo 

Bruno Rosa 

Em 2020, a empresa investiu R$ 134,3 milhões, redução de 

26% ante o ano anterior 

De olho na retomada da economia com o avanço da 

vacinação para combater a Covid-19, a  Marcopolo 

anunciou hoje o lançamento de uma nova linha de ônibus, 

batizado de Geração 8. Os novos veículos passaram por 

mudanças em seu processo de fabricação que vão permitir 

redução de custos operacionais e economia de combustível. 

>Voltar 

 Smiles vê retomada e buscas por passagens próximas 

ao nível pré-pandemia- Estadão 

Juliana Estigarríbia 

Aos trancos e barrancos, os setores ligados à aviação estão 

tentando se recuperar da forte crise decorrente da covid-19. 

Em um cenário ainda desafiador, a Smiles, recém-

incorporada à Gol, está crescendo não só no varejo, mas 

também através de parcerias que vão de moradia por 

assinatura até serviços de saúde. No entanto, o grande foco 

continua sendo o negócio de viagens e, segundo o CEO da 



companhia, André Fehlauer, a recuperação da demanda já é 

uma realidade. 

>Voltar 

 Voos domésticos recuperam 70% das viagens pre-

pandemia, dizem empresas - Folha. 

Presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, atribui resultado ao 

avanço da vacinação 

Em um novo sinal de retomada, o mercado de aviação 

doméstica deu um salto em julho e atingiu quase 68% da 

malha de voos do pré-pandemia, ante 51% em junho. A alta 

surpreendeu o setor porque foi mais intensa do que o 

crescimento gradual que vinha registrando nos trajetos 

domésticos desde abril, quando girava e torno de 36% do 

patamar considerado normal antes da chegada do vírus no 

Brasil, segundo a Abear (associação do setor), que atribui o 

resultado ao avanço da vacinação.  

>Voltar 

 Operadoras de viagens faturam 25% do obtido antes 

da pandemia - Valor. 

Cristian Favaro  

Levantamento da Braztoa mostra expectativa de retomada 

A maioria das operadoras de viagens faturou, no primeiro 

semestre deste ano, 25% ou menos do que registrou em 

igual período de 2019, antes da pandemia. Os dados 

constam de levantamento feito pela Associação Brasileira 

das Operadoras de Turismo (Braztoa) com as empresas 

associadas entre 1º e 9 de julho.  



>Voltar 

 Raia Drogasil expande serviços de saúde em 

farmácias e lança mais um app - Folha. 

Plataforma terá programas de nutrição, atividade física e 

teleatendimento com psicólogos 

A Raia Drogasil vai lançar nesta quarta-feira (21) uma 

plataforma para serviços e produtos de saúde. O novo 

projeto, chamado de Vitat, começará com um aplicativo e 

novos espaços para os serviços nas lojas físicas.  

Segundo Marcilio Pousada, presidente da companhia, o app 

terá programas de nutrição, atividade física, 

teleatendimento de psicólogos e outros profissionais da 

saúde. Também poderá ser usado para agendar testes e 

outros serviços nas farmácias.  

 

 Open insurance começa em dezembro - Valor. 

Juliana Schincariol  

Mudanças no mercado serão percebidas já na primeira fase 

do projeto, diz Susep 

O open insurance já tem data para começar no Brasil. A 

primeira fase do sistema de compartilhamento de dados da 

indústria de seguros entrará em vigor no dia 15 de 

dezembro. A previsão é que as três etapas previstas do 

projeto sejam implementadas até junho de 2023. No 

entanto, o consumidor deverá começar a perceber 

mudanças no mercado antes disso.  



A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publica 

nesta quarta-feira as normas do projeto, que estabelecem 

condições para permitir que o consumidor acesse e 

compartilhe seus dados, quando desejar, com outras 

seguradoras ou com terceiros - numa lógica parecida com a 

do open banking para as instituições financeiras.  

>Voltar 

 União Química compra suplemento da GSK e reforça 

atuação em cardiologia - Valor. 

Ana Paula Machado  

Aquisição é estratégica para a farmacêutica brasileira que 

pagou R$ 20 milhões pelo ativo 

A União Química comprou a marca de suplementos de 

potássio Slow K da farmacêutica britânica GSK. O negócio 

girou cerca de R$ 20 milhões, considerando um múltiplo de 

2 vezes o faturamento da marca, de R$ 10 milhões. 

Segundo o vice-presidente de vendas da companhia 

brasileira, Vagner Nogueira, essa aquisição representa o 

reforço da companhia no segmento de medicamentos de 

prescrição para a área de cardiologia.  

>Voltar 

 GPA aprova emissão R$ 1,00 bi notas promissórias 

 

 Itaú, Lojas Renner e Tenda  

O Itaú Unibanco elevou para 5,026% a sua participação nas 

ações ordinárias da Lojas Renner. Na Tenda, a fatia subiu 

para 5,23%. 



 

 Afya rebaixada a equal-weight por Morgan Stanley 

    (Bloomberg) -- Afya Ltd. tem recomendação rebaixada 

pelo analista de Morgan Stanley Javier Martinez De Olcoz 

para equal- weight de overweight.  

• Preço-alvo de US$28,50 implica potencial de alta de 

13% em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é US$31,21 

>Voltar 

 Cogna rebaixada a underweight por Morgan Stanley 

    (Bloomberg) -- Cogna Educacao tem recomendação 

rebaixada pelo analista de Morgan Stanley Javier Martinez 

De Olcoz para underweight de equal-weight.  

• Preço-alvo de R$4,50 implica potencial de alta de 11% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$5,24 

>Voltar 

 

 


