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 10 de 13 setores da indústria retomam nível pré-

pandemia - Estadão. 

Cleide Silva 

Entre 13 dos mais importantes setores da indústria brasileira, 

10 já retomaram ou superaram, nesta metade do ano, níveis 

de atividade que exibiam antes da chegada da covid-19 ao 

País. A produção de cimento, por exemplo, está 22% superior 

ao que registrava em 2019. No setor de papel, o crescimento 

é de 15% e no de plásticos, de 7,9%. A expectativa é que 

esses setores possam seguir acelerando, ancorados, 

principalmente, no avanço da vacinação, que pode elevar o 

consumo. Mas há algumas barreiras a serem superadas para 

que isso aconteça.  

 A maior preocupação é que uma nova cepa do vírus 

obrigue governos a novamente adotarem medidas de 

isolamento, o que poderia ter efeito direto na esperada 

recuperação da economia. Mas há também os desafios da 

pressão de custos de matérias-primas e de energia elétrica, 

juros mais altos, desemprego e falta de componentes para a 

produção em alguns setores.  



>Voltar 

 Desistência de IPO alimenta venda privada de 

empresas- Valor 

Mônica Scaramuzzo 

Ofertas fracassadas movimentam fusões e aquisições 

Eduardo Miras, do Citi: Empresas podem buscar investidor 

privado e depois retomar planos de fazer oferta na bolsa —  

Parte das empresas que desistiram de fazer oferta pública 

de ações neste ano está envolvida em processos de fusões 

e aquisições (M&A, na sigla em inglês), apurou o Valor. 

Sem conseguir levantar recursos em bolsa para promover 

expansão, algumas companhias procuram sócios em 

transações privadas para impulsionar seus negócios. Em 

determinadas situações, as operações têm o objetivo de dar 

saída a fundos de private equity (que compram participação 

acionária) do capital dessas empresas. 

>Voltar 

 Braskem  

Atenção ainda para a Braskem: segundo a coluna do Broad, 

do Estadão, o processo para a venda da petroquímica pela 

Novonor (ex-Odebrecht) entrou na fase de seleção das 

ofertas, já que teria sido decidido o modelo de “fatiamento” 

do grupo. A unidade da petroquímica na Alemanha pode 

entrar no pacote americano, que tem o grupo petroquímico 

holandês Lyondellbasell como interessado. 

Segundo a coluna, há dúvidas se a unidade mexicana, a 

Braskem Idesa, será vendida com a operação da empresa 



no Brasil, nos Estados Unidos ou mesmo separadamente, 

com a Pemex, a petrolífera estatal daquele país, comprando 

e integrando o petróleo com a petroquímica. A Novonor 

detém 50,1% do capital votante e 38,3% do capital total da 

Braskem. A operação está sendo conduzida pelo Morgan 

Stanley. 

>Voltar 

 3R e Petrorecôncavo aumentam produção no 

primeiro semestre- Valor 

Andre Ramalho 

Focadas em recuperação de campos maduros, 3R e 

Petrorecôncavo aumentam produção no 1º semestre 

As duas últimas petroleiras a abrirem capital na B3, depois 

de quase dez anos sem negócios do tipo entre produtoras 

de óleo e gás no país, a 3R Petroleum e Petrorecôncavo 

fecharam o primeiro semestre com crescimentos de dois 

dígitos nas suas respectivas operações. Especializadas em 

campos maduros, as empresas têm apostado na venda de 

ativos da Petrobras para se posicionarem como maiores 

operadores privadas em terra no Brasil, atrás da Eneva. 

3R e Petrorecôncavo ocuparam um espaço na bolsa até 

então explorado somente pela PetroRio, ao apresentarem 

aos investidores um modelo de negócios voltado para a 

recuperação de campos maduros. A diferença é que a 

PetroRio atua no mar, enquanto as duas estreantes da bolsa 

concentram a atuação em terra. 

>Voltar 



 Minério de Ferro Qingdao 

• US$ 202,74   +0,70 

 

 Vale  

Na sexta, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou 

uma revisão de empréstimos realizados pelas mineradoras 

Vale e BHP à sua controlada Samarco, pois acredita que as 

duas gigantes também podem ser responsáveis pelo 

pagamento de reparações pelo rompimento de barragem 

em Mariana (MG) em 2015. O MP também se posicionou 

pela rejeição de novo crédito na modalidade DIP de R$ 1,2 

bilhão proposto pelas gigantes da mineração, no âmbito do 

processo de recuperação judicial. 

O posicionamento do órgão ocorreu a pedido da Justiça, 

após um grupo de credores da Samarco questionar dívidas 

contraídas pela empresa junto às suas donas para fazer 

frente aos pagamentos de reparações pelos danos 

causados pelo rompimento mortal da barragem. 

Além disso, a Vale informou na sexta que recebeu da 

Agência Nacional de Mineração (ANM) um termo de 

desinterdição que libera as operações definitivas das 

plantas de beneficiamento, pelotização e lavra na Área 15 

da mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG). Segundo a 

companhia, a retomada do processamento a úmido em 

Fábrica permite a manutenção da produção próxima à 

capacidade nominal da planta de beneficiamento, de 6 

milhões de toneladas por ano. 



A instalação operava desde abril em regime de testes, via 

processamento a úmido, para avaliação de impactos 

geotécnicos nas estruturas próximas. 

>Voltar 

 Empresas e previdência são nova fronteira de 

plataformas- Valor 

Adriana Cotias 

Grandes bancos, no entanto, ainda levam ampla vantagem 

nesses segmentos 

Os mercados de previdência complementar e de 

investimentos das empresas são a próxima fronteira das 

plataformas digitais. Depois de subirem alguns degraus no 

universo da pessoa física, principalmente pelo canal de 

distribuição dos agentes autônomos de investimentos (AAI), 

agora tentam ganhar tração onde os bancos tradicionais 

ainda levam larga vantagem. 

>Voltar 

 Helena Caldeira: ‘Ir para a Nasdaq é uma evolução do 

modelo atual’ - Estadão. 

Jenne Andrade 

Desde que estreou na Bolsa, em 2008, o banco Inter vem 

surpreendendo o mercado. Nos últimos 12 meses, as ações 

combinadas da companhia (as units) saltaram 365%. A 

valorização acontece após mudanças na empresa, como a 

inclusão de um marketplace dentro do aplicativo do banco e 

o reposicionamento da marca.  



 No início de julho, a empresa retirou oficialmente “Banco” 

do nome para se consolidar com uma empresa de 

tecnologia e afastar a ideia de ser apenas uma instituição 

financeira digital. Outra notícia que animou os investidores 

foi o anúncio da saída da empresa da B3 e a migração para 

a bolsa americana Nasdaq. A ideia é fazer a listagem no 

exterior, com lastro em BDRs (recibos de ações estrangeiras) 

negociados na Bolsa brasileira.  

>Voltar 

 Light  

A Light pagará no dia 30 próximo R$ 164,331 milhões em 

dividendos, o equivalente a R$ 0,44 por ação ordinária, 

tendo como base a posição acionária de 29 de abril de 

2021. As transferências de ações a partir de 30 de abril de 

2021 (inclusive) passaram a ser efetuadas ex-dividendos, 

conforme a Light. 

>Voltar 

 Méliuz  

O conselho de administração da Méliuz aprovou a proposta 

de desdobramento das açõesordinárias na proporção 1 

para 6, sem alteração no valor do capital social da 

companhia. A proposta ainda aguarda aval dos acionistas, 

em AGE marcada para 23 de agosto. 

>Voltar 

 Hypera: Receita líquida 2T frustra est. 

    (Bloomberg) -- Hypera tem receita líquida 2T R$ 1,51 bi, 

+43% a/a, est. R$ 1,53 bi (faixa R$ 1,52 bi a R$ 1,56 bi) 



(Consenso Bloomberg). * Lucro de operações continuadas 

2T R$ 479,4 mi, +20% a/a * Ebitda das operações 

continuadas 2T R$ 591,9 mi, +32% a/a, est. R$ 518,3 mi 

(faixa R$ 489,0 mi a R$ 573,0 mi) (3 est.) * Fluxo de caixa 

operacional 2T R$ 407,1 mi, +16% a/a * Lucro líquido 2T R$ 

470,6 mi, +19% a/a NOTA * 15 comprar, 3 ... 

>Voltar 

 Lojas Renner lança nova conta digital para fidelizar 

clientes - Folha. 

Isabela Bolzani 

Lançada pela Realize, braço financeiro da companhia, 

expectativa é que produto seja alternativa aos bancos de 

varejo tradicionais 

A Realize, braço financeiro da Lojas Renner, lançou uma 

nova conta digital. A conta será integrada aos produtos e 

serviços financeiros já oferecidos pela companhia –como 

cartões, crédito de curto prazo e seguros– e deve chegar a 

todos os clientes da empresa até o final do ano.  

>Voltar 

 Na pandemia, setor de saúde movimenta mais 

recursos com fusões e aquisições - Folha. 

Volume negociado cresceu 25 vezes na comparação com 

2020 

O valor negociado no Brasil em operações de emissão de 

ações e fusões e aquisições no setor da saúde, incluindo 

empresas de tecnologia, clínicas e hospitais, cresceu mais 

de 25 vezes na comparação com o mesmo período de 2020, 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/isabela-bolzani.shtml


totalizando US$ 10,9 bilhões (R$ 56,7 bilhões), segundo 

dados da consultoria Duff & Phelps.  

Apesar da forte alta, o número de negociações ficou 

inalterado, com 55 registros em cada período.  

>Voltar 

 Pandemia muda consumo e puxa receita dos 

laboratórios- Valor 

Ana Paula Machado 

Cresce venda de vitamina e antidepressivo, medicamentos 

mais caros que os tradicionais antigripais 

A pandemia trouxe mudança de hábitos ao mundo inteiro, 

principalmente em relação à saúde. No Brasil, além dos 

cuidados com a higiene, os brasileiros começaram a 

consumir mais medicamentos para transtornos do sono, 

depressão, ansiedade e complexos vitamínicos para 

melhorar a imunidade. E deixaram nas prateleiras das 

farmácias os antigripais e anti-inflamatórios. Em função 

dessa mudança de mix nos pontos de vendas, no primeiro 

semestre deste ano o mercado farmacêutico no país 

apresentou crescimento de 16,4% no faturamento. Já em 

volume a expansão foi de apenas 2,7%. 

>Voltar 

 Fleury  

O Fleury informou o diretor executivo de Finanças e de 

Relações com Investidores, Fernando Augusto Rodrigues 

Leão Filho renunciou ao cargo e será substituído por José 

Antonio de Almeida Filippo, ex-CFO na Natura&Co, a partir 



de 1º de agosto. Os dois executivos trabalharão em um 

processo de transição estruturado até 31 de agosto. 

>Voltar 

 Certificação é desafio para ‘carro voador’ - Estadão. 

Luciana Dyniewicz 

Com projetos avançados para colocar no ar eVTOLs (sigla em 

inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, 

como é chamado oficialmente o futuro “carro voador”), 

startups que estão desenvolvendo esses veículos devem 

encontrar no processo de certificação com os órgãos 

reguladores suas maiores dificuldades, segundo especialistas 

da área.  

>Voltar 

 CCR  

O tráfego nas concessões rodoviárias da CCR aumentou 

12,2% de 16 a 22 de julho deste ano, em relação ao mesmo 

intervalo do ano passado. Sem considerar as 

concessionárias ViaSul e ViaCosteira, houve acréscimo de 

11,6%. No acumulado do ano, a movimentação apresentou 

alta de 13,4% (consolidado) e de 12,2% (sem ViaSul e 

ViaCosteira). 

>Voltar 

 Cade considera ‘complexa’ operação de venda da Oi 

Móvel- Valor 

Nota técnica pede investigações adicionais sobre poder de 

mercado de Claro, TIM e Vivo com o negócio 



O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 

declarou a operação da venda de ativos móveis da Oi às 

concorrentes Claro, TIM Brasil e Vivo como “complexa”, em 

despacho publicado na sexta-feira. 

“Isso é uma indicação importante de que a operação 

levanta preocupações concorrenciais e exige, portanto, 

análise muito mais detalhada”, diz o advogado Ademir 

Pereira, sócio do escritório Advocacia José Del Chiaro. 

Pereira representa uma das partes interessadas no caso, a 

NEO, associação que reúne cerca de 180 provedores 

regionais de acesso à internet. 

>Voltar 

 Teles ‘tradicionais’ lideram avanço do 5G no mundo- 

Valor 

Rodrigo Carro 

Leilão no Brasil dificilmente terá novos entrantes, dizem 

especialistas 

Nas condições atuais, dificilmente o leilão de frequências 

disponíveis para o 5G terá uma “fila” de novos entrantes 

interessados em oferecer serviços de quinta geração no 

país. Em 15 mercados da Europa, Ásia e América do Norte a 

vitória nas licitações de espectro e a implementação da 

tecnologia coube majoritariamente às operadoras legadas 

(as “tradicionais”, aquelas já presentes no mercado), 

segundo indica levantamento da consultoria internacional 

Bain & Company. 

>Voltar 



 Cury  

A Cury também pagará no dia 30 dividendos no valor de R$ 

115 milhões, o equivalente a R$ 0,39 por ação ordinária, 

relativos ao exercício social terminado em 31 de dezembro 

de 2020. Será considerada a posição acionária de 23 de 

abril de 2021 e 26 de abril é a data de "ex-dividendos". 

>Voltar 

 Estreia de AgroGalaxy e Livetech  

Atenção para a estreia das ações da Livetech, que opera 

com tecnologia wireless e segurança predial eletrônica, com 

o preço a R$ 23,20. A Agrogalaxy também estreará na B3, 

com o IPO precificado a R$ 13,75. 

>Voltar 

 Brisanet fixa faixa de R$ 13,92 a R$ 17,26 por ação 

em IPO 

    (Bloomberg) -- Companhia estipulou faixa indicativa de 

R$ 13,92 a R$ 17,26 por ação para sua oferta pública inicial 

de ações na B3, segundo prospecto do IPO divulgado no 

website da CVM. * Oferta consistirá na distribuição primária 

de 89.798.851 ações ** Volume ofertado pode ser acrescido 

por lote suplementar de até 13.469.827 ações * 

Considerando o ponto médio de R$ 15,59 da faixa, oferta 

pode movimentar cerca de R$ 1,4 bi * Santander Brasil é 

coordenador líder ... 

>Voltar 



 Falta de peças força indústria a adaptar produção, 

rever lançamentos e reajustar preços- Globo 

Bruno Rosa e Cássia Almeida 

Problemas no fornecimento de matérias-primas e 

componentes, principalmente semicondutores, estão 

obrigando fabricantes de eletrônicos, equipamentos 

médicos, automóveis e outros produtos industriais a rever 

cronogramas de lançamentos, estocar peças e adaptar a 

produção. 

>Voltar 

 Balanços: 

 EDP Energias do Brasil pós-merc 

 Tim pós-merc 

>Voltar 

 


