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 Bolsonaro: não vou interferir em preços da Petrobras- 

Estadão 

Breno Pires, Sandra Manfrini e Francine De Lorenzo 

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou neste domingo que não 

irá interferir na política de preços da Petrobras. Em uma 

entrevista ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, 

Bolsonaro disse que é preciso pensar no que fazer com a estatal 

no futuro, pois a legislação deixa a companhia independente e 

cabe a ele apenas indicar o presidente. "Alguns querem que a 

gente interfira no preço e isso não deu certo no passado e não 

dá certo. Pelos números do preço do petróleo lá fora e do dólar 



aqui dentro, infelizmente deveremos ter mais reajuste (nos 

preços dos combustíveis). " 

>Voltar 

 Compass reforça liderança em gás natural- Valor 

Andre Ramalho 

Mercado espera decisões do Cade para saber qual será o futuro 

do setor 

Gomes, presidente da Compass, disse que a companhia vai 

avaliar todos os ativos de distribuição de gás que forem 

ofertados no mercado nos próximos meses e anos  

Ao comprar o controle da Sulgás, por R$ 927,799 milhões, a 

Compass se posiciona como protagonista do mercado de 

distribuição de gás natural no país. A falta de concorrência no 

processo de privatização da concessionária gaúcha revela, no 

entanto, um baixo interesse da iniciativa privada pelos primeiros 

passos da abertura do setor, que ainda convive com incertezas. 

>Voltar 

 Braskem: Taxa operação centrais Brasil 3T 79% X 87% 

a/a 

 

 Minério de Ferro Qingdao 

 US$ 119,08    -0,37% 

 

 Melhora da margem financeira vai ajudar bancos no 3º 

trimestre- Valor 

Álvaro Campos e Ricardo Bomfim 



Avanço de linhas com retorno maior ajuda resultado, mas Selic 

em alta encarece funding 

A primeira metade do ano foi de forte aumento no lucro dos 

bancos, já que a base de comparação estava pressionada, pois 

no início de 2020 eles elevaram as provisões para lidar com a 

pandemia. Agora no terceiro trimestre, os avanços nas últimas 

linhas do balanço podem não ser tão vultosos, mas a expectativa 

dos analistas é de melhora na qualidade dos números. O grande 

impulsionador deve ser a melhora da margem financeira, com os 

bancos acelerando linhas de maior retorno. 

>Voltar 

 Inadimplência deve subir, mas não preocupa- Valor 

Álvaro Campos e Ricardo Bomfim 

Indicador tende a seguir em leve alta, o que é visto como 

normalização após mínimas atingidas em função das pausas nos 

pagamentos concedidas durante pandemia 

Se por um lado o lucro dos bancos deve continuar subindo no 

terceiro trimestre, com uma qualidade melhor, graças ao avanço 

da margem financeira, por outro, os analistas não esperam uma 

deterioração significativa da inadimplência. É provável que o 

indicador continue subindo levemente, mas trata-se de uma 

normalização, após as mínimas históricas atingidas em função 

das pausas nos pagamentos concedidas durante a pandemia. 

>Voltar 

 Modalmais 

O banco Modalmais comunicou a renúncia de três 

membros da diretoria. Márcio Vaz e Alves e Eduardo 

Menescal Lustosa Longo ocupavam cargos de diretores 

operacionais e renunciaram. Além deles, Flávio dos Santos 



Pereira, que não tinha designação específica, renunciou ao 

cargo de diretor. O banco não informou o motivo das 

renúncias. 

>Voltar 

 Banco Inter amplia atuação em ofertas de dívida e 

ações 

Área de mercado de capitais da instituição tem volume 

financeiro 40 vezes maior ante 2020 

 

 Governo busca mais energia em contratação emergencial- 

Valor 

Letícia Fuuchima 

Térmicas a gás são maioria entre os projetos habilitados 

O governo realiza hoje um leilão para contratar usinas que 

possam rapidamente oferecer energia nova para o sistema 

elétrico nacional, que neste ano entrou em situação de alerta 

com a grave escassez de chuvas. 

Estruturado como uma medida emergencial, para evitar que os 

riscos de atendimento da demanda por energia se prolonguem 

nos próximos anos, o certame conta com uma oferta grande de 

projetos: foram cadastrados 62 gigawatts (GW) de potência, 

principalmente de térmicas movidas a gás natural. A quantidade 

de energia a ser contratada, porém, é uma informação sigilosa, 

que fica a cargo do governo. 

>Voltar 



 Leilão de energia 

Leilão emergencial para contratação de energia nova para o 

sistema elétrico. Será negociada eletricidade gerada por 

empreendimentos eólicos, solares e usinas a biomassa, com 

preço-teto de R$ 347 por megawatt-hora (MWh), além de 

energia oriunda de térmicas a gás natural, óleo combustível 

e óleo diesel, com preço-teto de R$ 1.619 por MWh. A 

partir das 9h30, pelo site da Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE). 

>Voltar 

 Eletrobras tem propostas de bancos para privatização: 

Fontes 

 

 Eletrobras seleciona bancos para estruturar oferta 

follow-on 

 

 Energias do Brasil  

A EDP Brasil (ENBR3) anunciou nesta segunda-feira (25) que 

irá investir no desenvolvimento da usina fotovoltaica Monte 

Verde Solar, com capacidade instalada de 209 MWac. 

O projeto será executado em conjunto com a EDP 

Renováveis em um co-investimento em partes iguais. 

Monte Verde está localizado no estado do Rio Grande do 

Norte, nas cidades de Pedro Avelino, Lajes e Jandaíra, já 

está outorgado e possui garantia de conexão ao sistema de 

transmissão e tem previsão de início de operação em 2024. 



O projeto possui um PPA de 15 anos com a EDP 

Comercializadora, que por sua vez já alocou esta energia 

em contratos com a mesma maturidade. 

Este investimento faz parte do plano estratégico 2021-2025 

da companhia, sendo o primeiro projeto de larga escala a 

fim de ampliar sua participação no segmento de geração 

solar. 

>Voltar 

 Equatorial  

A Equatorial (EQTL3) apresentou crescimento de 34,8% nas 

vendas de energia no terceiro trimestre de 2021. 

Nos primeiros nove meses de 2021, as vendas de energia 

da elétrica cresceram 42%. 

Além disso, a Equatorial informou que os desligamentos na 

sua controlada, CEEE-D, custarão R$ 144,8 milhões, no 

âmbito do programa de desligamento voluntário (PDV) da 

distribuidora. 

Segundo comunicado, o programa conta com a adesão de 

998 funcionários. 

>Voltar 

 Equatorial conclui PDV com 998 adesões, vê custo de 

R$ 144,8 mi 

 

 Fitch eleva rating Cemig de BB- para BB; perspectiva 

negativa 

 



 Cade decide analisar recurso sobre concentração de 

mercado e trava compra de ações da BRF pela 

Marfrig: Folha 

 

 Hypera: Receita líquida 3T supera est. 

 

 Assistentes virtuais serão as porta-vozes da Riachuelo - 

Estadão. 

Wesley Gonsalves 

Em um mundo com cada vez mais interações digitais, a Riachuelo 

decidiu lançar três modelos virtuais para se conectar com as suas 

consumidoras e “humanizar” as relações da marca. Helô, Helen e 

Helena serão as novas porta-vozes, assistentes virtuais e 

influenciadoras 100% digitais da varejista de moda.  

 Em desenvolvimento há três anos, cada modelo foi criada com 

uma personalidade, além do objetivo de gerar identificação e 

promover temas relevantes para as clientes como moda, 

conectividade e sustentabilidade. A estreia das novas 

personagens da marca será ao lado da atriz e apresentadora 

Giovanna Ewbank, no lançamento da coleção de verão.  

>Voltar 

 Tenda Atacado investe para acelerar distribuição de 

produtos às lojas- Valor 

Raquel Brandão 

Rede chega em novembro com 40 lojas - receita deve superar R$ 

4,3 bi neste ano 

Samaha, CEO da Tenda Atacado: “Essa crise gerada pelas dúvidas 

também tira dinheiro do bolso do consumidor” 



Com a disputa no setor atacadista ganhando fôlego, a rede 

paulista Tenda Atacado resolveu destinar parte de seus esforços 

e investimentos para agilizar a chegada dos produtos nos 

corredores das lojas. Para isso, investiu R$ 42 milhões na 

ampliação de seu centro de distribuição (CD) em Guarulhos, na 

Grande São Paulo, e na automação dos sistemas de logística. 

>Voltar 

 Locadoras de carro preveem falta de frota para 

demanda de fim de ano - Folha. 

Associação do setor diz que seriam necessários 200 mil veículos a 

mais 

O mercado de locação de veículos prevê enfrentar um período 

com frota insuficiente para atender à demanda do final do ano, 

que pode subir 15% em relação a 2020, segundo o presidente da 

Abla (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis), Paulo 

Miguel Junior. 

>Voltar 

 Wilson, Sons chega ao Novo Mercado na busca por liquidez- 

Valor 

Rafael Rosas 

Empresa espera aumentar liquidez e ter acesso a uma gama 

maior de investidores 

Fernando Salek, presidente da Wilson, Sons diz que efeito 

positivo da operação já acontece desde maio, com o anúncio da 

migração para o Novo Mercado  

>Voltar 



 Citi mantém recomendação de compra para Hypera, 

com preço-alvo a R$ 35* 

 Empresa entregou resultados positivos no 3TRI, com 

receita 3% acima da estimada pelo banco 

>Voltar 

 CCR  

A CCR e sua controlada Companhia de Investimentos em 

Infraestrutura e Serviços (CIIS) compraram a participação de 

6,33% que a Riopar Participações possuía na concessionária 

VLT Carioca. O valor da aquisição não foi informado. Com 

isso, a CIIS passa a deter 87,15% do capital social da VLT. O 

grupo também informou que o tráfego nas concessões 

rodoviárias que administra cresceu 7,3% entre 15 a 21 de 

outubro deste ano, ante o mesmo intervalo do ano 

passado. No acumulado do ano, a alta é de 15,2%. 

>Voltar 

 Alliar: Acionistas recebem oferta vinculante por até 

24 mi ações 

Alliar A Alliar (Centro de Imagem Diagnósticos) informou ao 

mercado que recebeu proposta da MAM Asset 

Management, que detém participação de 27,35% do capital 

social da companhia, para aquisição de até 24 milhões de 

ações. 

>Voltar 

 Sanepar 

 A Sanepar irá pedir a atualização dos contratos de 

concessão levando em conta as metas de universalização de 



99% com abastecimento de água potável e de 90% com 

coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 

2033. A decisão se baseia em estudos que indicaram a 

necessidade de investimentos de R$ 16,4 bi para o 

cumprimento das metas. 

>Voltar 

 Azul acerta acordo para participação na Lilium 

 

 Earth Capital terá private equity local com Cypress- Valor 

Maria Luiza Filgueiras 

Casa inglesa gere fundo da família sueca Nobel, que deu origem 

ao famoso prêmio global 

A gestora inglesa Earth Capital tem se dedicado, nos últimos 13 

anos, a encontrar investimentos de longo prazo em ativos ligados 

a critérios de sustentabilidade - como os ativos de energia 

renovável na Ásia e na África, em ambos em parceria com a 

Berkeley Energy, a geradora britânica Black Dog Biogas ou ainda 

a Propelair, a cleantech que levou cinco anos para desenvolver o 

vaso sanitário com menor necessidade de água em toda a 

indústria. 

>Voltar 

 Sinqia  

A Sinqia, empresa de tecnologia com foco no mercado 

financeiro, anunciou a aquisição de 51% do capital social da 

QuiteJá, no valor de R$ 38,2 milhões. A companhia poderá 

adquirir os 49% remanescentes a partir de 2024. A 

adquirida se diz especialista em recuperação de crédito de 

terceiros. 



>Voltar 

 Balanços: 

 Tim pós-merc 
 

 EDP pós-merc 
 

 Ecorodovias pós-merc 
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