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 Empresas estudam esvaziar o caixa para evitar pagar 

dividendo com imposto em 2022 - Folha. 

Daniele Madureira 

Ação poderia até elevar o dólar, pois filiais de multinacionais 

remeteriam recursos de uma vez 

O empresariado brasileiro já estuda uma maneira de reagir 

ao início da taxação de 20% sobre os dividendos, conforme 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/daniele-madureira.shtml


previsto no projeto de lei que apresenta a segunda fase da 

reforma tributária.  

Segundo grandes escritórios de advocacia ouvidos pela 

Folha, que atendem algumas das maiores empresas do país 

com planejamento tributário, as companhias estudam 

esvaziar o caixa este ano, antecipando o pagamento dos 

dividendos. Algumas pensam até em pegar empréstimo 

para remunerar os acionistas.  

>Voltar 

 Petrobras amplia vendas de derivados no 2º 

trimestre- Valor 

Andre Ramalho e Gabriela Ruddy 

O desempenho positivo da empresa foi puxado, sobretudo, 

pelas vendas de gasolina e diesel 

O primeiro trimestre da Petrobras sob a gestão de Joaquim 

Silva e Luna foi marcado pela melhora nas vendas de 

derivados no mercado interno. Os dados operacionais da 

companhia divulgados ontem mostram que, em meio a 

críticas de concorrentes de que a companhia estaria 

segurando reajustes, a estatal ampliou o seu “market share” 

na comercialização da gasolina. No caso do diesel, por sua 

vez, o movimento foi o inverso e a empresa perdeu fatia de 

mercado. 

Ao publicar o relatório de produção e vendas, a petroleira 

estatal reportou aumento de 5,5% nas vendas de derivados 

no segundo trimestre, ante os três primeiros meses do ano, 

para 1,76 milhão de barris/dia. Na comparação anual, houve 

crescimento de 17,5%. 



>Voltar 

 Petrobras: apesar da pandemia, tivemos no 2tri21 

sólido desempenho operacional- Estadão 

Wagner Gomes e Fernanda Nunes 

A Petrobras comemorou o seu desempenho operacional no 

segundo trimestre deste ano, apesar da pandemia. Em seu 

relatório, divulgado nesta noite, a estatal informou que a 

produção média de óleo, LGN e gás natural alcançou 2,80 

milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 1,1% 

acima do primeiro trimestre do ano passado, devido à 

continuidade do ramp-up das plataformas P-68 (campos de 

Berbigão e Sururu) e P-70 (campo de Atapu). 

 A produção no pré-sal totalizou 1,96 MMboed no 

trimestre, representando 70% da produção total da 

Petrobras, 1 ponto porcentual acima do primeiro trimestre 4 

pontos percentuais acima do mesmo período do ano 

passado. 

>Voltar 

 Braskem  

A Braskem também divulgou seu relatório de produção 

referente ao segundo trimestre de 2021. A produção de 

eteno no Brasil cresceu 9% na comparação anual, e caiu 7% 

em relação ao primeiro trimestre deste ano, para 712.764 

toneladas. A produção de polipropileno (PP) nos Estados 

Unidos subiu 40% em um ano e avançou 28% em relação 

ao primeiro trimestre deste ano, para 493.916 toneladas. Na 

Europa, os avanços foram de 17% e 4%, respectivamente, 

para 149.767 toneladas. Em relação às vendas, a Braskem 



registrou 792.484 toneladas de resina vendidas no Brasil no 

segundo trimestre, avanço de 10% na comparação anual e 

queda de 17% em relação ao primeiro trimestre. 

>Voltar 

 Minério de ferro fecha em Qingdao 

• Queda de 0,64%, US$ 201,33 a tonelada 

 

 ONS vê ‘esgotamento de praticamente todos os 

recursos’ para o fornecimento de energia em 

novembro- Globo 

Manoel Ventura 

Mês marca o auge do período seco; órgão de operação do 

setor fez previsões em nota técnica 

Uma nota técnica concluída nesta quinta-feira pelo 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) traça um 

cenário ainda mais desafiador para o fornecimento de 

energia no fim deste ano por conta da crise hídrica que 

atinge as hidrelétricas do país. O texto prevê “o 

esgotamento de praticamente todos os recursos no mês de 

novembro” para o sistema nacional de energia elétrica. 

>Voltar 

 ONS: aumento de demanda de energia pode agravar 

situação de reservatórios até novembro- Estadão 

Por Marlla Sabino e Anne Warth 

A perspectiva de aumento no consumo de energia nos 

próximos meses, puxado pelos setores do comércio e 



serviços, associada a uma perspectiva mais "realista" sobre a 

quantidade de usinas termelétricas efetivamente disponíveis 

para geração de energia, devem levar os reservatórios 

próximo ao limite em meados de novembro, quando 

termina o período seco no País. Segundo o Operador 

Nacional do Sistema (ONS), o impacto maior seria nos 

subsistemas Sul e Nordeste. 

 Além do crescimento da demanda pelos setores do 

comércio e serviços, a manutenção do ritmo elevado das 

indústrias, principalmente daquelas voltadas para a 

exportação, elevaram a perspectiva de demanda de energia 

para os próximos meses, diz a nota técnica emitida nesta 

quinta-feira, 22, pelo ONS. 

>Voltar 

 Eneva  

Pioneira ao instalar térmicas próximas a seus campos de gás 

natural, no Maranhão, a Eneva quer, além de vender sua 

produção, comercializar o insumo de parceiros, segundo a 

Coluna do Broadcast. Uma chamada pública está aberta 

para atrair fornecedores, que devem entregar o produto 

entre janeiro de 2022 e dezembro de 2024. 

-Voltar 

 Nova lei poderá injetar R$ 350 bi na economia- Valor 

Bárbara Pombo 

Norma traz regras para induzir credor a sentar à mesa para 

negociar com os devedores 



Juíza Carolina Gabriele Spinardi Pinto: lei induz o credor a 

fechar acordo —  

Um total de 30 milhões de pessoas terá agora maior chance 

de pagar suas dívidas. Em vigor desde o dia 2, a Lei do 

Superendividamento prevê uma espécie de recuperação 

judicial para pessoas físicas, forçando credores a sentarem à 

mesa para negociar. São regras com capacidade para injetar 

R$ 350 bilhões na economia, de acordo com estudo da 

Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) e do Instituto do 

Capitalismo Humanista. 

O valor diz respeito ao que deixa de estar comprometido 

para o pagamento de dívidas. Hoje, 70% das famílias estão 

endividadas - a maior proporção em uma década, segundo 

a Confederação Nacional do Comércio (CNC). São 60 

milhões de pessoas, metade na categoria dos 

superendividados, estima o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec). 

>Voltar 

 Santander concentra ativos de tecnologia em nova 

companhia- Valor 

Álvaro Campos e Talita Moreira 

Iniciativa reflete movimento dos bancos para fortalecer TI e 

aproximá-la de áreas de negócios 

Ede Viani, do Santander: “A ideia de banco clássico tem que 

mudar”  

Os departamentos de tecnologia sempre foram essenciais 

para os bancos brasileiros, forjados nos tempos de inflação 

alta. De alguns anos para cá, porém, a TI está deixando de 



ser parte do “backoffice” e se aproximando das áreas de 

negócios, fruto de inovações e de um aumento da 

concorrência que estão forçando as instituições financeiras 

a se reinventar. O movimento mais recente é do Santander, 

que está dando um passo para trás com o objetivo de dar 

dois à frente. 

>Voltar 

 Na contramão de rivais, Caixa acelera abertura de 

agências físicas pelo País - Estadão. 

Aline Bronzati 

A Caixa Econômica Federal ampliou a sua meta de abertura 

de novas agências neste ano. Enquanto seus pares privados e 

mesmo o Banco do Brasil enxugam a rede física, 

pressionados pela revolução concorrencial e tecnológica no 

setor, o banco público rema contra a maré e levanta 

questionamentos quanto ao uso político da instituição em 

meio à queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro.  

>Voltar 

 Venda on-line dobra e já detém 21% do varejo, indica 

FGV- Valor 

Alessandra Saraiva 

Distribuição dos negócios digitais foi desigual e se concentrou 

mais em material de construção e menos em supermercados 

As vendas feitas pela internet da maioria do varejo 

brasileiro já representam, em média, um quinto do total das 

transações do setor após quase um ano e meio de 



pandemia. É o que indica estudo da Fundação Getulio 

Vargas (FGV) sobre o tema, divulgado para o Valor. 

O levantamento, que abrange 745 empresas do setor 

pesquisadas até junho desse ano foi feito a partir de recorte 

especial da Sondagem do Comércio da FGV. 

>Voltar 

 Follow On do Magazine Luiza sai com ação a r$ 22,75 

e movimenta R$ 3,4 BI- Estadão 

Por Altamiro Silva Junior e Cynthia Decloedt 

O Magazine Luiza fecha na noite de hoje sua oferta 

subsequente de ações, com o papel saindo a R$ 22,75, de 

acordo com fontes, um deságio de 2,1% em relação ao 

fechamento da ação nesta quinta-feira, em R$ 23,25. Com o 

lote principal, de 150 milhões de ações, a rede varejista 

captou R$ 3,4 bilhões. 

>Voltar 

 Após reduzir oferta, Agrogalaxy consegue R$ 350 

milhões- Valor 

Álvaro Campos 

Companhia emplacou a operação no piso da faixa de preço 

pretendida, que ia de R$ 13,75 a R$ 16,50 

A Agrogalaxy Participações, do ramo de insumos agrícolas, 

captou R$ 350 milhões em sua oferta inicial de ações (IPO, 

na sigla em inglês). A companhia emplacou a operação no 

piso da faixa de preço pretendida, que ia de R$ 13,75 a R$ 

16,50, depois de já ter reformulado e reduzido o tamanho 

da oferta. 



>Voltar 

 Madero busca IPO de R$ 2 bilhões para diminuir 

dívida- Valor 

Adriana Mattos 

Do total que o grupo pretende levantar, entre R$ 1,2 bi e R$ 

1,5 bi devem ser de oferta primária 

A expectativa da rede é publicar as informações sobre o IPO 

em até três semanas e conclui-lo no quarto trimestre —  

O Grupo Madero está em rodada de apresentação a 

investidores para avançar numa oferta pública inicial de 

ações (IPO, na sigla em inglês) que deve girar em torno de 

R$ 2 bilhões, dizem duas fontes ouvidas. As conversas estão 

na fase que precede a definição da faixa indicativa de preço 

da ação, que funciona como termômetro de interesse para 

a empresa e os bancos. Gestoras têm levantado, nas 

reuniões com a rede, aspectos financeiros e a necessidade 

de usar recursos da oferta para reduzir alavancagem e 

equilibrar a estrutura de capital do Madero, do empresário 

Luiz Durski Junior. 

>Voltar 

 Livetech da Bahia precifica ações em IPO a R$ 23,20 

    (Bloomberg) -- Conselho de administração da Livetech da 

Bahia aprovou preço por ação de R$ 23,20 mediante a 

emissão de 19,4 mi de ações ordinárias, segundo 

comunicado. * Quantidade de ações ofertada inicialmente, 

sem considerar o lote suplementar, poderia ter sido 

acrescida em até 30% por meio de lote adicional, mas não 

foi * Preço por ação ficou no piso da faixa indicativa, que 



era entre R$ 23,20 e R$ 25,75 * Companhia pretende utilizar 

os recursos da oferta para ... 

>Voltar 

 Investidor busca próximo ‘unicórnio’ entre 

insurtechs- Valor 

Juliana Shincariol 

Abertura regulatória do mercado de seguros tem chamado a 

atenção 

A abertura regulatória do mercado de seguros tem 

chamado a atenção de investidores de olho em potenciais 

novos “unicórnios” (empresas avaliadas em mais de US$ 1 

bilhão) brasileiros entre as insurtechs. O mercado faz um 

paralelo com as empresas de adquirência, as “maquininhas” 

de cartão de crédito, que passaram pelo mesmo processo 

em 2010. Até então, havia muita concentração e a 

flexibilização proporcionou uma grande evolução e a 

criação de empresas como PagSeguro e Stone. 

>Voltar 

 Privatização da EMAE trava na justiça e pode ficar 

para 2022 

Wilian Miron, Cynthia Decloedt e Fernanda Nunes 

A privatização da Empresa Metropolitana de Águas e 

Energia (Emae), única estatal paulista do segmento, deve 

atrasar e pode ficar para 2022. O consórcio Nova Emae 

entrou com uma ação na Justiça para impedir a 

homologação do pregão, realizado no início do ano, para a 

contratação da assessoria técnica que fará a modelagem da 



operação. A intenção do governador João Doria (PSDB) era 

fazer essa privatização ainda em 2021. Segundos dados do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e do Diário Oficial 

do Estado (DOE), o consórcio é composto pelo Banco 

Genial, BDO RCS Auditores Independentes e pela GO 

Associados. No processo, a queixa é que o consórcio teria 

sido desclassificado por "não ter apresentado atestados de 

capacidade técnica que atendessem aos critérios do edital", 

apesar de ter feito proposta mais barata do que a do Banco 

Fator. 

>Voltar 

 Produção de aço bruto cresce 24% no 1º semestre, 

aponta Aço Brasil- Valor 

Ana Paula Machado 

Segundo o instituto, as usinas siderúrgicas produziram 18 

milhões de toneladas de aço bruto no período no país 

As usinas siderúrgicas produziram 18 milhões de toneladas 

de aço bruto no primeiro semestre deste ano no Brasil. Esse 

volume foi 24% maior que o fabricado de janeiro a junho de 

2020. No mês passado, a alta na produção siderúrgica foi 

de 45,2%, chegando a 3,12 milhões de toneladas. Os dados 

foram divulgados nesta quinta-feira (22) pelo Instituto Aço 

Brasil. 

>Voltar 

 Contra redução de tarifa de importação, indústria do 

aço aumentará produção em 14% este ano- Globo 

Eliane Oliveira 



Representante do setor siderúrgico rebate empresários da 

construção civil e afirma que não há risco de 

desabastecimento no país 

Em resposta às pressões do setor da construção civil, para 

que o governo reduza as tarifas de importação de produtos 

siderúrgcos, o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco 

Polo de Mello Lopes, assegurou, nesta quinta-feira, que não 

há risco de desabastecimento no país de produtos usados 

pelas construtoras, como vergalhões. 

>Voltar 

 Usinas de aço podem alcançar melhor ano de vendas 

desde 2013- Valor 

Ana Paula Machado 

Após revisar projeções, setor prevê produção recorde e 

consumo apaente no país de 26,6 milhões de toneladas para 

o ano 

Mello Lopes, do Aço Brasil: os problemas de abastecimento 

no mercado interno já foram resolvidos e importação está 

livre —  

A indústria do aço no Brasil pode viver um dos seus 

melhores anos no país. As vendas internas e o consumo 

aparente prometem bater volumes recordes desde 2013, 

ano referência para esses indicadores. Já a produção pode 

alcançar o seu recorde histórico, caso as estimativas do 

Instituto Aço Brasil para 2021 se confirmem. 

>Voltar 



 Embraer vai desenvolver mercado de 'carro voador' 

na América Latina - Folha. 

Companhia fecha parceria com Flapper, empresa de voos sob 

demanda 

A Eve Urban Air Mobility, startup ligada à Embraer, e a 

Flapper, plataforma de aviação privada sob demanda, 

anunciaram nesta quinta (22) uma parceria para 

desenvolver o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) 

na América Latina.  

O acordo servirá como prova de conceito para operações 

regionais do "carro voador" da Eve, modelo denominado 

eVTOL (sigla em inglês para veículo elétrico com pouso e 

decolagem vertical). Visualmente, o veículo lembra um 

misto de drone com helicóptero.  

>Voltar 

 Gol amplia parceria para voos regionais- Valor 

Cristian Favaro 

Companhia inicia novas rotas no Nordeste, com aviões da 

Voepass 

Depois de anunciar a aquisição da MAP Linhas Aéreas, que 

dará à Gol mais slots em Congonhas e amplia a força da 

empresa na região Norte, a companhia aérea agora está 

elevando esforços para crescer no Nordeste. Há também 

sinalizações de mais destinos no Sul do país, para ganhar 

corpo no segmento regional. 

>Voltar 



 Smiles encerra resgate de milhas da Delta Airlines - 

Folha. 

Clientes terão até segunda-feira (26) para emitir passagens 

da companhia aérea 

A Smiles começou a comunicar aos seus clientes, nesta 

quinta-feira (22), que encerrou a sua parceria de quase dez 

anos com a Delta Airlines para o resgate de milhas. Os 

viajantes terão até a próxima segunda (26) para emitir 

passagens da companhia aérea americana, segundo a 

empresa de programas de fidelidade. 

>Voltar 

 Totvs  

A Totvs informou que o governo de Singapura, 

representado pelo GIC Private Limited, passou a deter, 

isoladamente, 4,944% do total do capital social da 

companhia e, de forma agregada, 6,350%. 

>Voltar 

 Radamés Casseb: ‘Queremos muito entrar no 

mercado de Minas Gerais’ - Estadão. 

Irany Tereza 

À frente da Aegea desde 2020, Radamés Casseb vem 

imprimindo um ritmo agressivo de aquisições à companhia. 

Após arrematar dois dos quatro blocos do leilão da Cedae, 

em abril, tornou-se a maior empresa de saneamento do País. 

Ao programa Olhar de Líder, do Estadão/Broadcast, ele 

afirmou que a desistência no bloco 3 do mesmo certame foi 

uma questão de estratégia e estruturação financeira, e não 



possíveis dificuldades operacionais que a forte presença da 

milícia na Zona Oeste pode representar.  

 O bloco vai novamente a leilão em novembro, com 

previsão de estar mais “encorpado”, passando de sete 

municípios para cerca de 20. A Aegea estará na disputa, 

segundo o executivo. “Olharemos todos, não só o lote 3. 

Olharemos Amapá, Rio Grande do Sul, Piauí, Alagoas...”, 

afirmou.  

>Voltar 

 Espaçolaser  

Espaçolaser anunciou que inaugurou duas lojas próprias em 

Bogotá, na Colômbia, com investimento de cerca de US$ 

150 mil por estabelecimento. A empresa soma agora três 

unidades no país. 

>Voltar 

 Bradesco BBI: Gafisa, Moura Dubeux e Helbor  

O banco reiniciou cobertura da *Gafisa* com recomendação 

neutra e preço-alvo para 2022 de R$ 5,50, um potencial de 

alta de 32% em relação ao último fechamento. 

Os analistas Bruno Mendonça, Hugo Grassi e Pedro Lobato 

justificam a recomendação neutra por avaliar que os papéis 

têm preço relativamente “equilibrado” no momento. Mas 

reconhecem sinais de evolução rumo às metas da empresa. 

O banco diz que, para obter uma reavaliação de seus 

papéis, a empresa precisaria acelerar lançamentos 

residenciais, cumprir com sua estratégia de fusões e 



aquisições e diversificar para propriedades que gerem 

receita. 

O banco diz que outras empresas sob sua cobertura têm 

tido desempenho similar, como *Moura Dubeux*, com 

recomendação outperform e preço-alvo de R$ 16; e 

*Helbor*, com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 

12,5, frente a R$ 8,5 de quinta. O banco diz que favorece 

histórias mais estáveis, como a da Trisul, para a qual tem 

avaliação outperform e preço-alvo de R$ 15. 

O banco diz que, para que considere que a retomada da 

*Gafisa* seja considerada completa, espera o aumento de 

lançamentos entre 2021 e 2022, considerando a diretriz da 

empresa de entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,7 bilhão de 

lançamentos em 2021, e que a companhia atinja margens 

mais saudáveis. 

>Voltar 

 Balanços: 

Hypera pós-merc 

 


