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 Petrobras: Pedidos extra diesel p/ nov. 20% acima da 

capacidade 

Distribuidoras descartam risco de desabastecimento com 

limitação da Petrobras: Estado 

 

 Petrobras, relatório de produção 

Após o fechamento do mercado, será divulgado o relatório 

de produção da Petrobras referente ao terceiro trimestre de 

2021. 

Ainda no radar, a companhia ainda reiterou que não está 

descumprindo contratos, contrariando a reclamação de um 

grupo de distribuidoras. Segundo essas empresas, a estatal 



estaria impondo cotas de fornecimento de gasolina e óleo 

diesel para o mês que vem. 

O caso foi levado pelas distribuidoras à Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A 

petrolífera alega, no entanto, que houve uma explosão de 

demanda de gasolina e óleo diesel nos meses de outubro e 

novembro e que suas refinarias não estão preparadas para 

atender esse crescimento. 

>Voltar 

 PetroReconcavo  

A PetroReconcavo informou crescimento de 1,6% de sua 

produção no terceiro trimestre do ano (3T21), se 

comparado ao trimestre anterior (2T21). 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao 

 US$ 124,07    +0,02% 

 

 Vale: Prod. minério ferro 3T 89,4 mi t X 88,7 mi a/a 

 

 Vale reforça foco no aumento de margem - Valor. 

Rafael Rosas  

Produção de minério de ferro no terceiro trimestre somou 

89,4 milhões de toneladas alta de 0,8% frente a igual período 

do ano passado 

A estratégia da Vale de privilegiar as margens na venda de 

minério de ferro - chamada no jargão de mercado de “value 



over volume” - deve levar a uma redução de 4 milhões de 

toneladas na oferta de produtos de alta sílica no quarto 

trimestre. Ontem, no relatório de produção e vendas do 

terceiro trimestre, a mineradora reportou produção de 89,4 

milhões de toneladas de minério de ferro, alta de 0,8% 

frente a igual período do ano passado 

>Voltar 

 Caso Brumadinho vai à Justiça Federal - Correio 

Braziliense. 

6ª Turma do STJ conclui que não é da competência da Justiça 

estadual mineira julgar a tragédia que matou 270 pessoas e 

provocou graves danos ambientais. Ministros entenderam 

que a União teve interesses atingidos 

O processo criminal que julga responsabilidades da tragédia 

de Brumadinho (MG) perdeu a validade na Justiça mineira e 

passou para a alçada da Justiça Federal. A decisão é do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os cinco integrantes da 6ª 

turma entenderam, de forma unânime, que a Justiça 

estadual não tem competência para analisar o caso. O 

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que 

irá recorrer.  

>Voltar 

 Falta de chips chega ao setor de cartões de crédito no 

Brasil - Estadão. 

Cynthia Decloedt, Altamiro Silva Júnior e Marcelo Mota 

A escassez global de semicondutores, que já paralisou a 

indústria automobilística, aterrissou na indústria de cartões 

do Brasil, que movimenta cerca de R$ 2 trilhões ao ano e 



abrange bancos, fintechs e varejistas. A falta do insumo 

praticamente zerou o estoque de chips das emissoras de 

cartões, que costumava ser suficiente para abastecer a 

demanda para a emissão de novos plásticos por três meses.  

 Agora, clientes dessas instituições chegam a esperar até 

um mês pela chegada de um cartão, gerando, por vezes, 

problemas em pagamentos que já estão cadastrados no 

plástico antigo ou retardando consumo.  

>Voltar 

 IPO do Nubank é disputado tanto pela NYSE quanto 

pela NASDAQ 

Altamiro Silva Junior, Cynthia Decloedt, Wilian Miron e 

Matheus Piovesana 

A esperada abertura de capital do banco digital Nubank 

está deixando bancos, gestores, investidores - e demais 

peças do mercado financeiro global - em pé de guerra. 

Com o aval de oráculos do mundo dos investimentos, como 

Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, e Luís Stuhlberger, 

da Verde Asset, que entraram num aporte de US$ 1,15 

bilhão este ano, até mesmo duas das maiores Bolsas do 

mundo estão brigando. Tanto a Bolsa de Nova York (NYSE) 

quanto a Nasdaq, famosa por concentrar ações do setor de 

tecnologia, querem fazer a oferta inicial de ações (IPO, na 

sigla em inglês) e lucrar com a negociação dos papéis da 

queridinha das finanças digitais que está avançando pela 

América Latina. O Nubank ainda não bateu o martelo sobre 

qual Bolsa vai escolher. 

>Voltar 



 Itaú lança canal Inteligência Financeira em parceria 

com a Editora Globo - Valor. 

Sérgio Tauhata  

Nova plataforma terá conteúdo sobre investimentos, com 

textos, vídeos e podcasts 

Uma parceria inédita entre duas grandes marcas dos 

setores financeiro e de comunicação resultou na criação de 

uma nova plataforma, que terá como objetivo se tornar 

uma referência em finanças pessoais no país. O canal 

Inteligência Financeira (IF) nasce a partir da união de forças 

entre o Itaú Unibanco e a Editora Globo.  

>Voltar 

 Na maior aquisição de sua história, B3 desembolsa R$ 

1,8 bi pela Neoway - Estadão. 

Fernanda Guimarães, Bruna Arimathea e Cynthia Decloedt 

A B3 anunciou nesta terça-feira (19) a aquisição da empresa 

de tecnologia Neoway, especializada em exploração e análise 

de dados, ou “big data analytics”. Em uma negociação 

disputada, a Bolsa brasileira decidiu desembolsar R$ 1,8 

bilhão pela empresa, que irá adicionar uma nova fonte de 

receitas à companhia, mergulhando a B3 em um mercado de 

R$ 4 bilhões ao ano no Brasil e com alto potencial de 

crescimento.  

>Voltar 

 Com AZ Quest, XP faz 8º investimento em asset - 

Valor. 

Adriana Cotias  



Associação com gestoras selecionadas é forma de ficar perto 

de times que gostaria de ter dentro de casa 

Ao fechar a compra de fatia minoritária no capital da AZ 

Quest, a XP Inc. fez um novo lance para construir a própria 

rede de assets independentes com nomes que não 

conseguiria absorver por inteiro. O acordo, anunciado 

ontem, é o oitavo que o grupo faz desde o ano passado. A 

diferença é que, desta vez, houve co-investimento do fundo 

de private equity da instituição.  

>Voltar 

 Eletrobras: participação do governo será de, no 

máximo, 45% após privatização- Estadão 

Por Wilian Miron 

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos 

(CPPI), do Ministério da Economia, aprovou na tarde de 

hoje a modelagem da privatização da Eletrobras, que deve 

acontecer por meio de uma oferta primária de ações no 

primeiro trimestre de 2022 e fará o governo deter até 45% 

do capital votante da empresa. O bônus de outorga foi 

estipulado em R$ 23 bilhões. 

 Hoje a participação da União com direito a voto é de 

72,33%, e, caso esse limite não seja atingido, haverá uma 

nova oferta no mercado, disse o presidente do Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Gustavo Montezano. Já a participação consolidada da União 

no capital total da empresa será entre 35% e 45%, contra os 

atuais 61,77%. 

>Voltar 



 MME prevê venda da Eletrobras no início de 22 - 

Valor. 

André Ramalho e Felipe Laurence  

Governo trabalha com cenário de oferta primária de ações no 

valor de outorga de R$ 23,2 bilhões 

O governo considera que a capitalização da Eletrobras será 

realizada no primeiro trimestre de 2022. Foi o que afirmou 

ontem a secretária-executiva do Ministério de Minas e 

Energia (MME), Marisete Pereira.  

>Voltar 

 Tanure pagou r$ 300 milhões por fatia do Pátria na 

Alliar- Estadão 

Por Circe Bonatelli 

O Fundo Fonte de Saúde, do investidor Nelson Tanure, 

concluiu hoje a operação de aquisição das ações detidas 

pelo Pátria na rede de diagnósticos médicos Alliar. A 

transação foi assessorada pelo escritório Wald Advogados. 

 Com a conclusão do negócio, o Fonte de Saúde passa a 

deter cerca de 26% das ações da Alliar. A participação 

custou R$ 300 milhões para Tanure, apurou a Coluna. 

>Voltar 

 Mudança societária na Americanas pode reduzir 

poder do fundo 3G - Estadão. 

Talita Nascimento e Altamiro Silva Júnior 

Uma mudança em estudo pela Lojas Americanas em sua 

estrutura societária está gerando especulações sobre o que 



pode acontecer com o famoso trio de controladores do grupo, 

Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, 

fundadores da Ambev e sócios do fundo 3G Capital.  

>Voltar 

 Carrefour Brasil: Vendas brutas incluíndo gasolina 3T 

R$ 20,8 bi 

O Grupo Carrefour Brasil (CRFB3) registrou vendas brutas 

de R$ 20,8 bilhões no período do terceiro trimestre deste 

ano, representando uma expansão de 7,7% na comparação 

com o mesmo intervalo de 2020. 

Segundo comunicado da empresa divulgado nesta terça-

feira (19), descontadas as vendas de gasolina, o 

desempenho seria de uma expansão de 6,6%. 

Ainda de forma consolidada, as vendas no conceito mesmas 

lojas, porém, recuaram 0,5%. 

O Itaú BBA comentou que os dados ficaram em linha com 

estimativas. Segundo o banco, os números foram afetados 

por um cenário de comparação difícil (principalmente na 

divisão varejo), conforme o esperado. 

O BBA ressaltou a resiliência da divisão de atacarejo e o 

banco dando o tom para uma tendência de recuperação. 

Para o Bradesco BBI, a principal conclusão do relatório de 

vendas deve ser que o Atacadão (75% das vendas) continua 

tendo um bom desempenho, apesar da base de 

comparação difícil. Como tal, o Cash & Carry permanecerá 

resiliente e o banco espera que o negócio continue a 

conquistar market share. 



O Itaú BBA mantém avaliação outperform para as ações do 

Carrefour (CRFB3) e preço-alvo de R$ 30,00, frente à 

cotação de terça de R$ 18,07. O Bradesco BBI também 

recomenda compra de CRFB3, mas com preço-alvo de R$ 

28,00. 

>Voltar 

 Gasolina cara afeta aluguel de veículos - Valor. 

Cristian Favaro  

Motoristas de aplicativos já devolveram 30 mil veículos desde 

junho por aumento nos custos 

A disparada no preço da gasolina tem dificultado a vida dos 

motoristas de aplicativos como Uber e 99 e levou a uma 

devolução de 30 mil veículos às locadoras de junho até 

agora, apontou a Associação Brasileira das Locadoras de 

Automóveis (Abla). Paralelamente, a Abla informou que 

renovar frota ainda é um desafio ante a falta de automóveis 

zero quilômetro no mercado. Na média, o setor comprou 

33.664 veículos por mês até setembro, queda de 25% na 

comparação com a média mensal de 2019.  

>Voltar 

 EmbraerX assina acordo com Republic Airways para 

uso do Beacon 

A Embraer anunciou a renovação de contrato para o 

Programa Pool com a TAP express, subsidiária da TAP Air 

Portugal. O contrato inclui amplo suporte para 

componentes da frota de E-Jets da companhia aérea. 



O anúncio foi realizado durante MRO Europe, importante 

evento de manutenção aeronáutica. 

Atualmente, o Programa Pool atende mais de 50 

companhias aéreas em todo o mundo. 

Desde 1998, a TAP express, antes conhecida como PGA-

Portugália Airlines, utiliza a Embraer para o suporte de seus 

componentes por meio do Programa Pool na operação de 

suas aeronaves ERJ 145. 

Em 2016, a companhia aérea introduziu os E-Jets na sua 

frota, que atualmente conta com 13 jatos, e a parceria foi 

estendida para esse novo tipo de aeronave. 

>Voltar 

 Na corrida pelo interior, Azul expande malha no 

Paraná - Estadão. 

Juliana Estigarribia 

Na disputa pela liderança do mercado brasileiro de aviação, 

a Azul anunciou nesta terça-feira (19) um plano de expansão 

no Paraná. A companhia vai voltar a voar para quatro 

cidades que eram atendidas pela aérea antes da pandemia: 

Ponta Grossa, Toledo, Pato Branco e Guarapuava. O retorno 

está marcado para dezembro, e as vendas e reservas de 

bilhetes já começaram no site da companhia aérea.  

 Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a 

Azul, durante muito tempo a terceira força do mercado - 

atrás de Latam e Gol -, chegou a assumir a liderança do 

setor no País em meados de 2021.  

>Voltar 



 Ataque à Atento deixa sistema da Azul fora do ar - 

Valor. 

Cristian Favaro e Daniela Braun  

A empresa de call center Atento foi atacada por hackers no 

domingo 

A companhia aérea Azul está com sua central de 

atendimento indisponível desde domingo após o ataque 

hacker sofrido pela empresa de call center Atento.  

No site da aérea consta um alerta de que o sistema está 

indisponível. “Estamos trabalhando na resolução e em breve 

estará normalizado”. A Azul confirmou ao Valor a 

instabilidade decorrente do ataque à empresa de call 

center.  

>Voltar 

 Brisanet vai disputar leilão de 5G - Valor. 

Marina Falcão  

Provedora de internet tem interesse em lote regional de 3,5 

Ghz 

Após movimentar R$ 1,4 bilhão em oferta de estreia na 

bolsa de valores este ano, a provedora de internet via fibra 

ótica Brisanet se prepara para disputar o lote regional de 

3,5 Ghz no leilão de 5G no próximo mês. O lote embute um 

dos ossos do setor, que é o compromisso de levar internet 

para 1.423 municípios com menos de 30 mil habitantes no 

Nordeste. Ainda assim, Roberto Nogueira, presidente da 

Brisanet, acredita que deve haver mais de um interessado.  

>Voltar 



 São Carlos  

A São Carlos (comunicou a aquisição de 41 imóveis, que 

somados têm um valor de R$ 382,3 milhões. Os imóveis 

foram adquiridos da Altsa Property Gestão de Ativos. 

>Voltar 

 Recrusul 

A Recrusul registrou faturamento bruto de R$ 23,6 milhões 

no terceiro trimestre, alta de 95% na comparação anual. 

Foram 206 unidades de implementos rodoviários faturados 

entre julho e setembro, crescimento de 35,5%. 

>Voltar 

 Rumo  

A Rumo pediu à Justiça para tentar paralisar o processo de 

autorização de novas ferrovias solicitadas pela empresa VLI, 

que coincidem com os segmentos que a Rumo também 

manifestou interesse em construir. 

Mas a solicitação foi negada pela Seção Judiciária do 

Distrito Federal. 

>Voltar 

 Randon e Fras-le  

A Randon (RAPT4) informou os resultados consolidados 

referentes ao mês de setembro de 2021. 

De acordo com o comunicado, no mês passado a 

companhia teve uma receita bruta total de R$ 1,224 bilhão. 

Isso representa um crescimento de 59,1% em relação ao 

mesmo período do ano passado. 



No acumulado de 2021, a receita bruta da Randon registrou 

aumento de 86% aos R$ 9,469 bilhões. 

Já a receita líquida da companhia, atingiu em setembro o 

montante de R$ 822,3 milhões, alta de 48,5% na base anual. 

A Randon registrou receita líquida de R$ 6,513 bilhões no 

acumulado do ano até setembro. 

Além da Randon, a Fras-le (FRAS3) também divulgou os 

mesmos dados referentes ao mês de setembro. 

Dessa forma, no referido mês a companhia saltou 26,1% na 

receita bruta total atingindo o valor de R$ 321 milhões. 

Entre janeiro e setembro de 2021, a Fras-le registra alta de 

76,1% na receita bruta, com R$ 2,711 bilhões. 

Do mesmo modo, a receita líquida da companhia registrou 

alta de 23,2% em setembro, batendo os R$ 229,2 milhões. 

No acumulado do ano até setembro, a receita liquída da 

Fras-le atingiu R$ 1,897 bilhão, crescimento de 76,4% em 

relação ao mesmo período de 2020. 

>Voltar 

 Positivo 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relatou que a Positivo 

(POSI3) é a única empresa habilitada para participar do 

processo de licitação das urnas eletrônicas. Segundo o 

órgão eleitoral, a empresa de tecnologia está autorizada a 

enviar até 176 mil urnas. 

>Voltar 



 Valid  

A Valid aprovou novo programa de recompra de até 2 

milhões de ações própria ou 2,48% do capital em 

circulação. 
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