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Governo prepara volta do Pronampe - Valor. 

Lu Aiko Otta, Fabio Murakawa e Edna Simão  



Medida é parte de pacote e depende de definição sobre taxa de 

juros a ser cobrada 

Na reta inicial das eleições de 2022, o Planalto prepara uma 

semana de anúncios diários de medidas para fortalecer a 

economia. O pacote de crédito de R$ 100 bilhões informado 

pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a um grupo de 

empresários dos setores de comércio e serviços faz parte 

dessa programação, que começa após o carnaval.  

>Voltar 

‘Pacote de combustíveis’ pode ficar para depois do 

carnaval - Valor. 

Renan Truffi, Edna Simão e Lu Aiko Otta  

Líderes ainda tentam convencer o relator dos projetos, senador 

Jean Paul Prates, a fazer novos ajustes no texto 

Previsto na pauta do Senado desta semana, o chamado 

“pacote de combustíveis” corre o risco de ter sua votação 

adiada para depois do feriado de carnaval. O motivo é a falta 

de consenso em torno do assunto. Alguns líderes ainda 

tentam convencer o relator dos projetos, senador Jean Paul 

Prates (PT-RN), a fazer novos ajustes no texto.  

Além disso, o governo discute, internamente, se irá propor 

oficialmente a desoneração do diesel e do gás de cozinha por 

meio de uma nova emenda. Caso isso passe a integrar o 

pacote, o impacto fiscal nas contas públicas será de R$ 19,5 

bilhões.  

>Voltar 

Mercado de combustível fica mais concentrado - Valor. 

André Ramalho  

Juntas, Vibra, Raízen e Ipiranga ampliam participação e 

revertem tendência dos últimos anos 

O setor de distribuição de combustíveis fechou o ano de 2021 

com sinais de aumento da concentração das três líderes do 

segmento no Brasil: Vibra, Raízen e Ipiranga. De acordo com a 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), a participação de 

mercado do trio, somada, atingiu 69,81% nas vendas de 

diesel, o que representa alta de 1,4 ponto percentual em 



relação a 2020. No caso da gasolina, o crescimento foi de 2,2 

pontos percentuais, para uma fatia de 62,13%.  

>Voltar 

Associação de distribuidoras prevê déficit das bandeiras 

tarifárias de R$ 3,1 bi em abril- Valor 

Robson Rodrigues  

A Agência Nacional de Energia Elétrica, por sua vez, espera a 

entrada de recursos da conta das bandeiras até abril, que 

serão abatidos dos custos de geração de cada mês, dando um 

saldo negativo de R$ 1,5 bilhão 

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee) calcula que o déficit na conta das bandeiras 

tarifárias no final de abril será de R$ 3,1 bilhões, já que 

a Bandeira Escassez Hídrica não é suficiente para cobrir os 

custos. 

>Voltar 

Braskem: Taxa operação centrais Brasil 4T 85% X 85% a/a 

Braskem 4T taxa média de utilização das centrais petroquímicas 

no brasil 85% X 85% a/a. RESULTADOS DO QUARTO 

TRIMESTRE  

*Taxa média de utilização das centrais petroquímicas no brasil 

85% X 85% a/a  

*Produção eteno no brasil 800.004 ton, -0,5% a/a  

*Produção de polipropileno nos EUA 370.477 ton, -14% a/a  

*Produção de polipropileno na Europa 131.668 ton, +43% a/a  

*Produção de polietileno no México 215.174 ton, ... 

>Voltar 

Cosan e Porto Seguro rescindem acordo de joint venture 

Mobitech 

Todas as tratativas para potencial formação da joint venture 

para atuação em mobilidade foram encerradas, segundo 

comunicados das duas cias.  



*Cosan diz que decidiu adotar diretriz mais conservadora com 

relação ao compromisso de investimentos, “tendo em vista o 

agravamento da conjuntura macroeconômica” * 

*Cia. cita níveis mais altos de inflação, escalada das taxas de 

juros e aumento do custo de capital  

*Porto Seguro diz que foi notificada pela ... 

>Voltar 

China estuda plataforma para controlar negócios de 

minério - Valor. 

O plano é parte de um esforço mais amplo para aumentar a 

influência da país sobre os preços das commodities 

A mais recente tentativa da China de controlar os preços cada 

vez maiores do minério de ferro é um plano para obrigar os 

fornecedores globais a negociarem com o maior mercado do 

mundo por meio de uma plataforma centralizada.  

>Voltar 

Minério de ferro Cingapura  

US$ 136,45 *-2,46%* 

>Voltar 

Resultado B Inter 

 

• Lucro recorrente 4t r$ 20,2 mi; *Cons: r$40,0 ml*  

 

• ROE anualizado 4t 1,0%; *Cons: 1,5%*  

 

• Margem financeira bruta 4t r$560 mi; +123% a/a 

 

• Ativo total 4t r$36,5 bi; +84,3% a/a  

 

• Receita de serviços 4t r$453,5 mi; +139,4% a/a  

 

• Receitas totais 4t r$1,14 bi; +145% a/a 

 

• Receita média/usuário 4t r$218,1; +8,7% a/a  

>Voltar 



Bradesco integra atendimento físico com digital no varejo 

- Valor. 

Álvaro Campos  

Banco migrará 1,4 mil agências para modelo de hub e satélites 

Silenciosamente, o Bradesco vinha promovendo uma 

verdadeira revolução na sua rede de atendimento para o 

varejo. Há quatro anos, desde que Eurico Fabri assumiu o 

comando da área, o banco começou a estudar um modelo 

multiplataforma, combinando atendimento físico e digital. A 

instituição já migrou mil agências para um modelo de hub e 

satélites e pretende incluir mais cerca de 400 até o fim do ano. 

Um milhão de clientes já são atendidos em um esquema de 

agências virtuais e mais 1 milhão devem migrar até dezembro. 

Ao mesmo tempo, o banco quer acelerar o Bradesco Expresso, 

seu modelo de correspondentes bancários dentro de 

varejistas, saindo de 30 mil para 35 mil pontos.  

>Voltar 

Itaú BBA espera ano mais fraco para área de banco de 

investimento - Valor. 

Ricardo Bomfim  

Volume de ofertas públicas iniciais (IPO) será menor este ano e 

espera-se uma estabilização no ambiente para fusões e 

aquisições 

A conjuntura macroeconômica deve tornar o ano de 2022 

mais fraco para a área de banco de investimentos, segundo 

Cristiano Guimarães, diretor-executivo responsável pela área 

no Itaú BBA. Na avaliação do executivo, o volume de ofertas 

públicas iniciais (IPO) será menor este ano e espera-se uma 

estabilização no ambiente para fusões e aquisições, ao mesmo 

tempo em que as emissões de dívida podem crescer, mas 

limitadas pela taxa Selic mais elevada do que em 2021.  

>Voltar 

Em primeiro resultado pós-IPO, Nubank trará perdas, mas 

tendência de melhora 

Matheus Piovesana, Aramis Merki II e Bruno Villas Bôas 

- Em sua primeira divulgação de resultado como empresa de 

capital aberto, o Nubank deverá mostrar amanhã, dia 22, 



resultados negativos aos investidores mais uma vez. Segundo 

quatro casas de análises (BTG Pactual, Citi, Itaú BBA e UBS BB), 

as perdas no quarto trimestre deverão beirar os US$ 80 

milhões (mais de R$ 400 milhões). Tão importantes quanto a 

última linha, porém, são as tendências operacionais indicadas 

no balanço. Entre elas, o crescimento da base de clientes e a 

inadimplência. Para os analistas, o neobanco ultrapassou os 

50 milhões de clientes ainda em 2021. O UBS BB, por exemplo, 

projeta que serão 52 milhões de clientes, alta de 57% em um 

ano, mas ligeiramente abaixo da média de crescimento do 

Nubank entre o fim de 2019 e setembro. 

>Voltar 

BRB busca parceiro para cessão de carteira de até R$ 1,2 bi 

 

Acionistas discutem venda da Eletrobras - Estadão. 

Fernanda Guimarães 

Os acionistas da Eletrobras se reúnem hoje para deliberar sobre 

o processo de privatização da companhia, que deverá ocorrer 

por meio de uma oferta de ações tanto na Bolsa brasileira, a B3, 

quanto na Nyse, em Nova York. A transação está programada 

para o mês de maio, segundo fontes.  

>Voltar 

Guedes sobre privatizar Eletrobras no 1º semestre: nós 

não acreditamos que seja tão rápido 

Guilherme Bianchini e Guilherme Pimenta 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, em entrevista à 

Jovem Pan, não acreditar que a Eletrobras seja privatizada já 

no primeiro semestre, ao contrário do que tem dito membros 

da equipe econômica. 

 Questionado, Guedes disse acreditar que a estatal 

responsável pela geração de energia será privatizada, e espera 

que isso aconteça rápido. Na última semana, o Tribunal de 

Contas da União (TCU) aprovou a primeira etapa da 

modelagem da estatal e tende a julgar a segunda etapa entre 

março e abril. 

>Voltar 



Carga de energia no SIN recua 0,2% em janeiro, aponta 

ONS- Valor 

Gabriela Ruddy 

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a carga de 

energia no Sistema Interligado Nacional ficou em 72.196 

megawatts médios (MWm), no primeiro mês de 2022 

A carga de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) ficou 

em 72.196 megawatts médios (MWm) em janeiro de 2022, de 

acordo com os dados do boletim de carga mensal 

do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O volume 

representa uma queda de 0,2% em relação a janeiro do ano 

passado. 

>Voltar 

Brasil abre 'nova fronteira eólica' com regulamentação de 

aerogeradores no mar. Ibama já tem 36 pedidos- Globo 

Manoel Ventura 

Modalidade foi regulamentada em janeiro. Requerimentos 

somam 80 GW, quatro vezes a capacidade atual de geração a 

partir do vento no país 

Regulamentada no fim de janeiro, a energia eólica com 

geradores instalados no meio do mar (chamada de offshore) 

tem potencial de aumentar os investimentos no setor e 

ampliar a geração de energia sustentável no país. 

>Voltar 

Cade declara complexa compra da Log-In por subsidiária 

da MSC 

 

Mesmo com preços altos, 43% pretendem comprar imóvel 

nos próximos 3 meses- Valor 

Segundo levantamento FipeZAP+, 38% dos participantes 

acreditam que os preços vão subir até o fim do ano 

>Voltar 



Alpargatas: Não houve vítimas ou danos a pessoas em 

incêndio 

Alpargatas informou que não houve vítimas ou danos a pessoas 

em decorrência do incêndio que se iniciou durante a 

madrugada em uma de suas fábricas na Paraíba, segundo 

comunicado ao mercado.   

*NOTA: Alpargatas: Incêndio atingiu fábrica na Paraíba de 

madrugada ... 

>Voltar 

Aliansce Sonae aprova emissão de R$ 500 mi em 

debêntures 

 

Após ataque hacker, ação da americanas cai 6,6% na bolsa 

- Estadão. 

André Jankavski, Luisa Laval e Talita Nascimento 

As plataformas de e-commerce Americanas e Submarino estão 

fora do ar desde a madrugada do último sábado, após a 

identificação de um "acesso não autorizado", segundo nota 

oficial das empresas encaminhada ao Estadão/Broadcast. Na 

manhã desta segunda-feira, usuários reclamaram nas redes 

sociais que serviços como acompanhamento de entregas não 

estavam disponíveis.    

"A Americanas acionou prontamente seus protocolos de 

resposta assim que identificou acesso não autorizado. A 

companhia atua com recursos técnicos e especialistas para 

avaliar a extensão do evento e normalizar com segurança o 

ambiente de e-commerce o mais rápido possível", diz o texto 

da empresa enviado ao Estadão/Broadcast. 

>Voltar 

Embraer fecha ano com pedidos de US$ 17 bi, maior 

volume desde 2018 - Estadão. 

Luísa Laval 

A Embraer informou nesta segunda-feira que entregou 55 jatos 

no quarto trimestre de 2021, sendo 16 aeronaves comerciais e 

39 executivas. Com isso, a companhia fechou o ano com 



entrega de 141 jatos: 48 comerciais e 93 executivos (62 leves e 

31 médios). No fechamento do ano passado, a carteira de 

pedidos firmes totalizava US$ 17 bilhões (R$ 86,7 bilhões pelo 

câmbio desta segunda-feira), o valor mais alto desde o segundo 

trimestre de 2018.  

>Voltar 

Preço de produto de limpeza aumenta e venda cai- Valor 

Raquel Brandão  

Brasileiro reduziu a frequência das faxinas em casa em relação 

com o primeiro ano da pandemia, quando setor viu pico de 

consumo 

Com menos dinheiro no bolso e mais tempo fora de casa, o 

consumidor começou a reduzir as compras de produto de 

limpeza, tão procurados no primeiro ano de pandemia. 

Enquanto o preço da cesta de limpeza ficou 6% mais alto em 

2021 do que estava em 2020, a frequência de compras recuou 

3,6% e as unidades compradas, 4,1%. 

>Voltar 

Marfrig Reiniciada como overweight por Morgan Stanley 

Marfrig Global Foods SA tem cobertura Reiniciada por Morgan 

Stanley com uma recomendação de overweight.  

*Preço-alvo de R$38 implica potencial de alta de 78% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$31,69 

Próximos catalisadores:  

>Voltar 

Assai Lucro líquido 4T supera estimativas 

Assai 4T lucro líquido R$527 mi, +76% a/a, estimativa R$316,8 

mi. RESULTADOS DO QUARTO TRIMESTRE  

*Lucro líquido R$527 mi, +76% a/a, estimativa R$316,8 mi 

(Consenso Bloomberg)  

*Receita líquida R$11,56 bi, +8,1% a/a, estimativa R$11,66 bi * 

*Vendas mesmas-lojas -3,1% X +19,4% a/a  

*Ebitda ajustado R$911 mi, +3,6% a/a  



*Margem ebitda ajustada 7,9% X 8,2% a/a  

*Dívida líquida R$5,35 bi, +29% a/a * 

*Dívida líquida/ebitda ... 

Voltar- 

Blau Farmacêutica Receita líquida 4T supera estimativas 

Blau Farmacêutica 4T receita líquida R$350 mi, +3,6% a/a, 

estimativa R$295,5 mi (2 estimativas). RESULTADOS DO 

QUARTO TRIMESTRE  

*Receita líquida R$350 mi, +3,6% a/a, estimativa R$295,5 mi 

(Consenso Bloomberg) (2 estimativas)  

*Ebitda R$91 mi, -17% a/a, estimativa R$131,5 mi (2 estimativas)  

*Lucro líquido R$44 mi, -40% a/a NOTA  

>Voltar 

JSL: Lucro líquido 4T supera estimativas 

 

Hermes Pardini aprova aquisição de DaVita Centros 

Médicos 

Hermes Pardini aprova aquisição da DaVita Serviços Médicos, 

com 10 unidades no estado de São Paulo, segundo 

comunicado.  

*Conclusão ainda depende da aprovação do Cade  

*Operação faz parte da estratégia do Grupo Pardini de expandir 

sua atuação em São Paulo ... 

>Voltar 

Movida Lucro líquido ajustado 4T supera estimativas 

Movida 4T lucro líquido ajustado R$276,7 mi X R$138,7 mi a/a, 

estimativa R$272,7 mi. RESULTADOS DO QUARTO TRIMESTRE  

*Lucro líquido ajustado R$276,7 mi X R$138,7 mi a/a, estimativa 

R$272,7 mi (Consenso Bloomberg)  

*Lucro líquido R$277 mi  



*Vendas R$1,7 bi, estimativa R$1,76 bi  

*Retorno sobre o capital investido (roic) +15,3% X +7,8% a/a  

*Ebitda ajustado R$776,6 mi X R$305,3 mi a/a, estimativa 

R$704,8 mi  

>Voltar 

‘Já somos o segundo maior comprador de carros do país’, 

afirma CFO da Movida- Estadão 

Por Juliana Estigarríbia 

Em meio à profunda crise de oferta na indústria automotiva, 

as locadoras de veículos estão readequando a estratégia para 

dar continuidade às operações e gerar rentabilidade. Nesse 

contexto, a Movida afirma estar em uma posição privilegiada, 

com contratos firmados com nove marcas para 2022. 

>Voltar 

Mitre Realty Receita líquida operacional 4T supera 

estimativas 

Mitre Realty 4T receita líquida operacional R$170,1 mi, +9,9% 

a/a, estimativa R$131,8 mi. RESULTADOS DO QUARTO 

TRIMESTRE  

*Receita líquida operacional R$170,1 mi, +9,9% a/a, estimativa 

R$131,8 mi (Consenso Bloomberg)  

*Lucro líquido R$12,5 mi, -45% a/a  

*Ebitda ajustado R$12,9 mi, -0,7% a/a  

*Margem ebitda ajustada 7,6% X 8,4% a/a NOTA  

>Voltar 

CCR vai ter marca específica para divisão de aeroportos - 

Folha. 

Movimento faz parte de posicionamento crescente da empresa 

no setor 

O grupo de infraestrutura CCR lança neste mês uma nova 

marca específica para sua divisão de aeroportos. 

Segundo a companhia, a iniciativa faz parte de seu 

posicionamento crescente no setor aeroportuário. 



O lançamento da CCR Aeroportos acontece na esteira da 

concessão de 15 aeroportos conquistados pelo grupo no ano 

passado. Conforme o calendário marcado pela empresa, a 

CCR passa a operar nove aeroportos a partir de 9 março, 

como Londrina (PR), Uruguaiana (RS), Petrolina (PE) e Palmas 

(TO).  

>Voltar 

Telefônica, TIM e Claro assinam com Cade os 

compromissos assumidos na compra da Oi Móvel: Valor 

 

Cade divulga exigências para Oi Móvel - Valor. 

Ivone Santana  

Telefônica, TIM, Claro e Oi assinam os compromissos e 

operação deve ser fechada em março 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 

publicou ontem o Acordo em Controle de Concentrações 

(ACC) da venda da Oi Móvel para Telefônica (dona da Vivo), 

TIM e Claro, reunidas em uma aliança. A assinatura desse 

acordo significa que as companhias aceitaram os 

compromissos impostos pelo órgão antitruste, ou que 

conseguiram negociá-los de acordo com as suas condições. A 

Oi Móvel foi vendida para as rivais por R$ 16,5 bilhões, em 

leilão judicial realizado em 2020.  

>Voltar 

Vinci investe R$ 100 milhões na administradora de cartões 

DMCard - Valor. 

Álvaro Campos  

Questionado sobre a possibilidade de um IPO, o presidente da 

DMCard diz que essa trajetória é inevitável 

A Vinci Partners fechou acordo para um aporte de R$ 100 

milhões na DMCard, ficando com uma fatia minoritária 

significativa na administradora de cartões. Os recursos serão 

usados para investimentos em tecnologia, especialmente para 

melhorar a experiência do cliente, e possivelmente em 

aquisições.  

>Voltar 



 

Balanços: 

• BRF pós-merc 

• Localiza pós-merc 

• Raia Drogasil pós-merc 

• Telefônica pós-merc 

 

 

 

 

 


