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 Rumo da Petrobras está na mira de presidenciáveis - 

Valor. 

André Ramalho  



Antes do começo da campanha eleitoral de 2022, Petrobras 

entra na agenda de pré-candidatos, que falam publicamente 

em privatização e política de preços dos combustíveis 

A privatização da Petrobras e o futuro dos preços dos 

combustíveis da empresa prometem ser temas recorrentes 

na pauta política deste ano. As reações dos principais pré-

candidatos à Presidência em 2022 aos reajustes nos preços 

do diesel e da gasolina, neste mês, dão a tônica do que 

esperar do debate, que entrou nos holofotes desde o 

começo do ano e promete ser tema também das 

campanhas dos postulantes a governadores.  

>Voltar 

 Governo Bolsonaro acelera desinvestimento na 

estatal - Valor. 

André Ramalho  

Mais da metade da venda de ativos da estatal desde 2015 

ocorreu nos três primeiros anos de mandato do atual 

governo 

O governo de Jair Bolsonaro marca um período de 

intensificação do processo de redução do tamanho da 

Petrobras, por meio do programa de venda de ativos da 

estatal. Mais da metade dos desinvestimentos feitos pela 

empresa desde 2015 ocorreu nos três primeiros anos do 

mandato do atual presidente da República. Embora a 

desestatização não tenha avançado, de fato, importantes 

privatizações de subsidiárias da petroleira saíram do papel 

no atual governo, como BR Distribuidora (Vibra Energia), 



Transportadora Associada de Gás (TAG), Liquigás e 

Petrobras Biocombustível.  

>Voltar 

 Petrobras ainda negocia c/PetroRio 2 ativos na Bacia 

de Campos 

    (Bloomberg) -- Petrobras segue em conversas com 

consórcios liderados pela PetroRio para venda dos campos 

de Albacora e Albacora Leste, na Bacia de Campos, disse a 

estatal em comunicado ao mercado. * Ainda não há data 

definida para conclusão das tratativas e assinatura de 

contratos * Propostas para ambos os campos superam US$ 

4 bi * NOTA: PetroRio fecha negociações exclusivas com 

Petrobras em campos *  

>Voltar 

 Petrobras faz críticas ao Cade e pede fim de 

investigação - Valor. 

André Ramalho  

Estatal alega que o órgão antitruste brasileiro se propõe a 

atuar como “regulador de preços” do mercado de 

combustíveis 

Em resposta ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômico (Cade), no âmbito dos inquéritos administrativos 

abertos este mês para apurar infrações à ordem econômica 

por parte da Petrobras, a estatal criticou o órgão antitruste 

por se propor a atuar como “regulador de preços” do 

mercado. A empresa pede o arquivamento das 

investigações.  



>Voltar 

 Processo de Brumadinho pode voltar à estaca zero - 

Valor. 

Cibelle Bouças  

Tragédia que matou 270 pessoas completou três anos 

A tramitação do processo criminal para julgar os acusados 

de serem culpados pelo rompimento da barragem da Vale 

em Brumadinho pode voltar à estaca zero se o Supremo 

Tribunal Federal (STF) ratificar uma decisão do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). A tragédia, que completou ontem 

três anos, matou 270 pessoas.  

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao 

• US$ 138,50    *+0,08%* 

 

 Usiminas rebaixada a manutenção por HSBC; preço-

alvo R$17 

    (Bloomberg) -- Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA 

Usiminas tem recomendação rebaixada pelo analista de 

HSBC Jonathan Brandt para manutenção de compra. * 

Preço-alvo de R$17 implica potencial de alta de 5,2% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$19,98 

-Voltar 

 Inda estima alta de até 5% nas vendas de aço - Valor. 

Ana Paula Machado  



Em 2021, os distribuidores venderam 3,59 milhões de 

toneladas de produtos siderúrgicos no país 

O setor siderúrgico brasileiro deve apresentar novamente 

bom desempenho em 2022, mas não robustos como o do 

ano passado. As vendas aço pelos distribuidores de 

produtos planos - material para automotivo, linha branca e 

máquinas e equipamentos - devem retomar aos níveis pré-

pandemia, disse o presidente executivo do Instituto 

Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), Carlos Loureiro. 

Segundo ele, a previsão é de alta entre 3% e 5%.  

>Voltar 

 Bradesco cria vice-presidência de risco - Valor. 

Álvaro Campos  

Lazari reorganiza diretoria-executiva, consolidando em uma 

vertical a área de PF e reforçando canal digital 

Na sua terceira alteração na estrutura da diretoria-executiva 

desde que assumiu como CEO do Bradesco em 2018, 

Octávio de Lazari Jr. decidiu agora criar uma nova vice-

presidência de gestão de risco. Além disso, consolidou em 

uma vertical a área de pessoa física e reforçou a vertical de 

canais digitais, à medida que busca reduzir a volatilidade 

vinda do mercado e preparar a instituição financeira para 

um cenário cada vez mais competitivo.  

>Voltar 

 Stone: ‘Crédito será retomado em breve com novo 

produto’ - Valor. 

Talita Moreira  



Reformulada, linha dependerá menos de registro de 

recebíveis, diz Thiago Piau, CEO da Stone 

A Stone se transformou nos últimos anos numa das mais 

badaladas empresas de pagamentos. Contava com a 

simpatia de analistas porque era inovadora e ágil na 

prestação de serviços e entendeu cedo que as 

“maquininhas” não bastavam para garantir um futuro 

brilhante. Porém, o humor do mercado virou do ano 

passado para cá, e as ações da companhia acumulam queda 

de 81% em 12 meses.  

 

 Cobrança de tarifa para empresas sobre serviços do 

PIX é ampliada - Estadão. 

Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos 

Depois de iniciarem a cobrança por Pix de empresas ao longo 

de 2021, os bancos vêm adicionando tarifas junto com a 

evolução dos serviços do sistema de pagamentos 

instantâneos do Banco Central.  

 Embora a cobrança do Pix seja permitida para pessoas 

jurídicas, a prática não foi iniciada junto com o lançamento 

da ferramenta. Mas, com a popularização do Pix, as taxas, 

que podem chegar a R$ 150, surgiram e têm sido 

ampliadas.  

>Voltar 

 Nubank já vale menos do que Itaú e Bradesco - 

Estadão. 

Matheus Piovesana 



Após a desvalorização das últimas semanas, a ação do 

Nubank negocia 20% abaixo do preço definido na oferta 

pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), realizada 

em dezembro em Nova York. O banco digital vendeu ações a 

US$ 9 na oferta. Na tarde de hoje, seu papel era negociado 

ao redor de US$ 7,20.  

>Voltar 

 Creditas é avaliada em US$ 4,8 bi em nova rodada - 

Valor. 

Álvaro Campos  

Fintech de crédito com garantia recebeu investimento de US$ 

260 milhões liderado pela gestora Fidelity 

A Creditas, fintech de crédito com garantia, recebeu um 

aporte de US$ 260 milhões na sua rodada série F, na qual 

foi avaliada em US$ 4,8 bilhões. Os recursos devem ser 

usados principalmente para manter o crescimento, ou seja, 

continuar atraindo clientes, e também para investimentos m 

tecnologia. Aquisições para complementar a oferta também 

são possíveis, segundo a companhia.  

>Voltar 

 Creditas recebe aporte de US$ 260 mi - Estadão. 

Giovanna Wolf 

Preparando terreno para uma oferta pública inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês), a fintech brasileira Creditas 

anunciou hoje que recebeu um aporte de US$ 260 milhões, o 

que eleva a avaliação de mercado da empresa para US$ 4,8 

bilhões. A nova rodada é mais um passo da startup para 



consolidar seu ecossistema de crédito: após ganhar mercado 

com empréstimos baseados em garantias como imóveis e 

automóveis, a Creditas tem diversificado seus serviços 

avançando em seguros, compra e venda de carros e 

benefícios corporativos.  

>Voltar 

 Neon compra financeira Biorc e amplia oferta de 

produtos - Valor. 

Álvaro Campos  

Instituição de pagamento também terá novas fontes de 

funding 

O Neon adquiriu a financeira Biorc, de Santa Catarina, em 

uma transação cujos termos financeiros não foram 

revelados. Agora, terá as licenças necessárias para oferecer 

mais produtos e ter novas fontes de funding. O banco já 

tem 15 milhões de clientes, a receita triplicou no ano 

passado e deve triplicar novamente neste ano.  

 

 Banco Inter  

O Banco Inter concluiu a aquisição da Usend, que ocorreu 

pouco mais de um mês após o Banco Central dar aval para 

a operação. 

A fintech norte-americana atua no mercado de câmbio e 

serviços financeiros há 16 anos. A empresa possui licenças 

para atuação como Money Transmitter em mais de 40 

estados americanos e conta com mais de 150 mil clientes 

que têm, além dos serviços de wallet, cartão de débito e 



pagamento de contas, acesso a funcionalidades de recarga 

de celulares e gift cards. 

-Voltar 

 General pede demissão em Itaipu e governo nomeia 

outro militar - Valor. 

Robson Rodrigues  

Vice-almirante Anatalício Risden Jr. assume Itaipu, no lugar 

de João Francisco Ferreira 

O vice-almirante Anatalício Risden Junior é o novo diretor-

geral brasileiro de Itaipu Binacional. Ele ocupava o cargo de 

diretor financeiro da empresa. O militar assume no lugar do 

general da reserva João Francisco Ferreira, que pediu 

exoneração ontem. A informação da saída de Ferreira foi 

antecipada pelo Valor no início da tarde e posteriormente 

confirmada pela companhia.  

>Voltar 

 Perfin vê energia como ‘porto seguro’ em 2022 - 

Valor. 

Gabriela Ruddy  

Gestora Perfin vai apostar no negócio de energia em 2022 

em cenário de incertezas com eleições e inflação alta 

A gestora Perfin vai apostar no negócio de energia como 

um “porto seguro” para investimentos em 2022 em um 

cenário de incertezas no mercado financeiro com as 

eleições e o aumento da inflação. “Estamos em um ano 

eleitoral, no qual vão ser vencedoras as empresas resilientes 

e com alta geração de caixa, que estiverem protegidas do 



cenário de inflação. Temos a perspectiva de altos 

pagamentos de dividendos este ano no setor elétrico”, diz o 

sócio e analista da gestora, Marcelo Sandri.  

>Voltar 

 Em meio à alta dos juros, empresas levantam R$ 12 BI 

com debêntures 

Altamiro Silva Juniro, Matheus Piovesana e Wilian Miron 

As emissões de debêntures tiveram um janeiro forte, 

mantendo o fôlego observado na reta final de 2021. Ao 

contrário das captações externas de dívida, que 

decepcionaram este mês, e das ofertas iniciais de ações 

(IPO, na sigla em inglês), que estão paradas desde agosto, o 

mercado de debêntures deve movimentar ao menos R$ 12 

bilhões. Entre as empresas que fizeram emissões estão 

nomes como Marfrig, CSN Cimentos, Raia Drogasil, 

Ambipar, CCR e São Martinho. Nos bancos de investimento, 

a expectativa é que o segmento continue forte nesta 

primeira metade de 2022, com companhias antecipando 

captações para evitar o período eleitoral, normalmente de 

volatilidade alta no mercado. 

>Voltar 

 Rede de restaurantes Madero engrossa fila de Ipos 

cancelados na B3 - Estadão. 

Altamiro Silva Júnior 

A rede de restaurantes Madero se juntou a uma lista de 13 

empresas que desistiram de fazer sua abertura de capital 

(IPO, na sigla em inglês) na B3, a Bolsa brasileira. O plano da 

companhia comandada pelo chef Junior Durski era buscar 



dinheiro na Bolsa para fazer frente a uma dívida que saltou 

para R$ 1 bilhão desde o início da pandemia.  

>Voltar 

 Carrefour deve vender 11 lojas na fusão com Big - 

Valor. 

Beatriz Olivon e Adriana Mattos  

Venda dos ativos foi negociada com o Cade, que pode avaliar 

a operação até junho deste ano 

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (SG/Cade) recomendou ao tribunal da 

autarquia a aprovação da compra do grupo Big pelo 

Carrefour condicionada à venda de unidades da rede 

adquirida. O caso foi enviado para análise do tribunal do 

Cade. O site do Valor antecipou ontem que há 11 lojas na 

lista de recomendações para serem vendidas, segundo o 

acordado entre Carrefour e a SG.  

>Voltar 

 Corsan  

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) 

confirmou que irá postergar a realização de seu IPO. A 

empresa disse que se trata de uma “decisão do acionista 

controlador”, o governo do Rio Grande do Sul. 

>Voltar 

 JBS, Tyson Foods são chamadas a explicar alta no 

preço da carne 

    (Bloomberg) -- O democrata Raja Krishnamoorthi, 

chairman do subcomitê de supervisão e reforma da câmara 



dos deputados americana sobre política do consumidor, 

solicitou informações da Tyson Foods, JBS Foods, National 

Beef e Seaboard sobre o aumento dos preços da carne, 

segundo comunicado. * Ele disse estar preocupado com a 

possibilidade de que os conglomerados de processamento 

de carne possam ter se engajado em práticas comerciais 

predatórias, às custas dos ... 

>Voltar 

 CVM aceita acordo de R$ 2,8 mi c/ executivos da 

Eldorado Brasil 

    (Bloomberg) -- Quatro executivos da Eldorado Brasil 

firmaram termo de compromisso com a CVM, por meio do 

qual se propuseram a pagar R$ 2,8 mi para encerrar 

processo administrativo, diz o órgão regulador em 

comunicado. * José Carlos Grubisich, na qualidade de 

diretor presidente da Eldorado Brasil, e Joesley Mendonça 

Batista, como presidente do conselho de administração, 

pagarão R$ 1,05 mi cada em parcela única * Os demais R$ 

700 mil serão pagos pelos diretores ... 

>Voltar 

 Embraer tem perspectiva alterada de negativa a 

estável por Fitch 

    (Bloomberg) -- O rating de emissor de longo prazo da 

Embraer foi reiterado em BB+, segundo relatório da Fitch. * 

Revisão reflete a tendência esperada de desalavancagem da 

Embraer nos próximos 12-18 meses como resultado da 

recuperação contínua em sua carteira de pedidos e 

entregas de aviação comercial * NOTA: Embraer tem 



perspectiva alterada de negativa a positiva por S&P * NOTA: 

O saldo total de títulos e empréstimos públicos da Embraer 

é de R$ 23,2 bi, segundo dados ... 

>Voltar 

 Ânima negocia mais compras e outros modelos de 

negócios - Valor. 

Cristiana Euclydes  

Grupo dobrou de tamanho com a Laureate e tem 320 mil 

alunos 

A Ânima Educação mantém conversas com instituições 

sobre novas aquisições. Além disso, considera vários 

modelos de integração para ampliar o ecossistema da 

empresa e ser o grupo educacional mais valioso do país, 

afirmou Daniel Castanho, cofundador e presidente do 

conselho, na Live do Valor desta terça-feira.  

>Voltar 

 Locatário residencial de alto padrão tem novo perfil 

em SP - Valor. 

Chiara Quintão  

Médicos, pessoas que querem se isolar e quem busca aluguel 

por prazo longo se destacam entre inquilinos 

A demanda por locação residencial de alto padrão continua 

aquecida, na capital paulista, mas o perfil dos inquilinos e 

os prazos contratados têm se mostrado distintos dos 

projetados, antes do início da pandemia de covid-19, por 

empresas com atuação no segmento.  

>Voltar 



 MRV  

A MRV aprovou ontem (25) a 21ª emissão de debêntures 

simples no valor de R$ 700 milhões. 

A emissão de debêntures será realizada em série única. 

Serão emitidas 700.000 ações. O valor de cada uma será de 

R$ 1 mil. A remuneração será paga semestralmente. 

>Voltar 

 Petz compra Petix, líder em tapetes higiênicos 

A Petz está comprando a Petix, a líder no mercado de 

tapetes higiênicos no Brasil com a marca SuperSecão. 

A Petz está pagando um enterprise value de R$ 70 milhões, 

ou 0,5x EV/vendas 2021. Do valor total, metade está sendo 

pago em ações da Petz, alinhando os fundadores, que 

continuarão na operação. Um earnout de R$ 10 milhões 

será pago ao longo de três anos. 

>Voltar 

 BR Partners 

O banco BR Partners precificou sua oferta subsequente de 

ações (follow-on) a R$ 16,50 por unit. Com a venda de 345,3 

mil units, a operação levantou R$ 5,6 milhões e não propõe 

levantar capital para o banco, e sim resolver o problema de 

liquidez ocorrido em agosto de 2021, quando corretoras 

bloquearam as negociações. 

>Voltar 



 Arezzo conclui aquisição da Carol Bassi 

A Arezzo comunicou a conclusão da aquisição, por meio de 

sua controlada ZZAB Comércio de Calçados Ltda., da 

totalidade das quotas da Guaraná Brasil Difusão de Moda 

Ltda. (Carol Bassi). Com a conclusão da operação, a ZZAB 

passou a ser a única sócia detentora da totalidade do 

capital social da Carol Bassi. A compra marca a entrada da 

Arezzo no vestuário feminino, no segmento de alto padrão 

>Voltar 

 Inepar 

A Inepar, em recuperação judicial, comunicou que a 

americana Melville Capital Group apresentou proposta de 

US$ 125 milhões pela aquisição das unidades produtivas 

isoladas (UPI) IPM/IOG. Em dezembro, a Inepar elaborou 

um plano de alienação de ativos para obtenção de novos 

recursos e efetivar a reestruturação e a criação de novos 

negócios. 

>Voltar 


