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Governo quer novo programa de subsídio para 

combustíveis - Estadão. 

Mônica Ciarelli e Fernanda Nunes 

O governo avalia anunciar ainda nesta semana um novo 

programa de subsídio aos combustíveis, com validade de três a 

seis meses para compensar a alta do petróleo no mercado 

internacional e evitar o repasse do preço para a bomba. 

Segundo fontes que participam das discussões, o que está na 

mesa de negociação é reeditar o modelo adotado em 2018, 

quando o governo do então presidente, Michel Temer, subsidiou 

o consumo de diesel e, assim, deu fim à greve dos 

caminhoneiros.  

>Voltar 



Renda de brasileiros com lucros e dividendos cresce na 

pandemia e atinge R$ 384 bi - Folha. 

Idiana Tomazelli 

De cada R$ 100 declarados, R$ 70 estavam nas mãos do 1% 

mais rico; recursos são isentos de imposto 

A renda declarada por brasileiros com lucros e dividendos 

subiu a R$ 384,3 bilhões em 2020, ano em que o surgimento 

da pandemia de Covid-19 destruiu milhões de postos de 

trabalho e levou empresas a cortarem salários de 

trabalhadores.  

>Voltar 

Governo indica novo presidente para Conselho da 

Petrobras 

Rodolfo Landim, ex-presidente da BR Distribuidora, foi 

nomeado pelo governo para presidir o conselho da Petrobras, 

diz cia. em comunicado.  

*Petrobras vai eleger novo Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal em AGO em 13/abril  

*Confirmação de Landim é esperada; ele é presidente do 

Flamengo e já teria declarado apoio ao presidente Jair 

Bolsonaro  

*Landim deve substituir Eduardo Bacellar Leal Ferreira, que está 

deixando o cargo após três anos * 

-Voltar 

Petrobras divulga lista de 14 indicados pelo governo para 

conselhos de administração e fiscal- Estadão 

Por Daniela Amorim 

A Petrobras divulgou neste sábado, 5, os nomes dos 14 

candidatos indicados pelo governo  para os conselhos de 

Administração e Fiscal da companhia. 

 A petroleira recebeu do Ministério de Minas e Energia, 

através de um ofício, oito indicações para o Conselho de 

Administração e quatro indicações para o Conselho Fiscal. Já a 

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia 



emitiu outras duas indicações para o Conselho Fiscal, também 

em ofício. 

 Os nomes serão votados na Assembleia Geral Ordinária da 

empresa, marcada para 13 de abril. 

 A lista de candidatos para o Conselho de Administração inclui 

o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, indicado 

para a presidência, além do atual presidente da petroleira, 

Joaquim Silva e Luna, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Luiz 

Henrique Caroli, *Márcio Andrade Webe*r, Murilo Marroquim 

de Souza, Ruy Flaks Schneider e Sonia Julia Sulzbeck 

Villalobos. 

>Voltar 

Petrobras: CNOOC pagará US$ 2,12 bi por fatia no campo 

de Búzios 

Petrobras assinou contrato com CNOOC Petroleum Brasil para 

transferir 5% de sua participação no Contrato de Partilha de 

Produção do Volume Excedente da Cessão Onerosa para o 

campo de Búzios, disse a estatal brasileira em comunicado.  

*Após a efetividade da transação, Petrobras passará a deter 

85% de participação no Contrato de Partilha de Produção da 

Cessão Onerosa de Búzios, enquanto a CNOOC Petroleum 

Brasil deterá 10% e a CNODC Brasil Petróleo ... 

>Voltar 

Com dividendos de mais de R$ 100 bi, Petrobras se 

apresenta como 'vaca leiteira' - Folha. 

Nicola Pamplona 

Para analistas, elevadas remunerações devem ser tendência e 

reduzem risco de investimento na estatal 

Com o anúncio de que vai compartilhar com acionistas R$ 

101,4 bilhões de seu resultado de 2021, a Petrobras confirma 

a expectativa de que caminha para se tornar uma "vaca 

leiteira", como o mercado chama empresas boas pagadoras 

de dividendos.  

-Voltar 



Minério de ferro Cingapura 

    US$ 166,05 +5,88% 

>Voltar 

Vale divulga candidatos ao Conselho de Administração 

Comitê de Nomeação da Vale reafirmou sua recomendação de 

manter a composição de 12 membros no Conselho de 

Administração, a ser votada pelos acionistas em Assembleia 

Geral Ordinária em 29 de abril, segundo comunicado.  

*Nomes são José Duarte Penido (presidente); Fernando Buso 

(vice-presidente); Daniel Stieler; Eduardo Rodrigues Filho; Ken 

Yasuhara; Marcelo Gasparino; Mauro Cunha; Murilo Passos; 

Manoel Oliveira, Raquel Maia; Roberto Castello Branco; Roger 

... 

>Voltar 

Ferbasa 

A Ferbasa teve lucro líquido de R$ 236,6 milhões no quarto 

trimestre, mais de seis vezes acima dos R$ 37,5 milhões 

reportados no mesmo período de 2020. A receita líquida 

cresceu 47,1%, para R$ 682,2 milhões. No acumulado de 2021, 

o lucro líquido somou R$ 642,9 milhões, disparada de 818,4% 

ante o ano anterior. Já a receita atingiu R$ 2,39 bilhões, 

crescimento de 47,3% na base anual, puxada pela alta do 

dólar. 

A teleconferência de resultados será em 18 de março. 

>Voltar 

Paranapanema 

A produtora de cobre Paranapanema informou que cumpriu 

com todas as condições precedentes do acordo de 

renegociação das dívidas financeiras firmado no dia 29 de 

dezembro de 2021. Isso incluiu o pagamento da primeira 

parcela de juros e principal da dívida reestruturada, no valor 

de aproximadamente US$ 27 milhões. 

>Voltar 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/ferbasa/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/ferbasa/


Banco digital do Bradesco adquire a fintech Aarin- Valor 

Álvaro Campos 

Com mais de 10 milhões de clientes, o next entrou no mês 

passado com um pedido de licença de banco múltiplo perante o 

Banco Central 

O next, banco digital do Bradesco, fez sua primeira aquisição. 

A instituição adquiriu uma fatia majoritária na Aarin, empresa 

de tecnologia de meios de pagamento especializada em 

cashback e Pix. Com mais de 10 milhões de clientes, o next 

entrou no mês passado com um pedido de licença de banco 

múltiplo perante o Banco Central, à medida que se torna mais 

independente do Bradesco, e prevê outras aquisições no 

futuro. 

>Voltar 

BTG Pactual 

O banco BTG Pactual aumentou para 75,18% sua participação 

total de ações ordinárias e preferenciais do Banco Pan. A 

mudança ocorreu após o Pan informar que seu acionista 

controlador, o BTG, passou a deter mais de 248,4 milhões de 

ações preferenciais da companhia, representando 45,38% do 

total das ações preferenciais. 

>Voltar 

Inter aprova pagamento de JCP de r$ 0,044337879 por 

UNIT; 'ex' em 11/03 

 

Campanhas de renegociação de dívidas voltam com força- 

Valor 

Álvaro Campos 

Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação 

Financeira, realizado em novembro do ano passado, também 

ganhará uma nova versão agora 

>Voltar 



Privatização da Eletrobras corre contra o tempo para 

buscar R$ 25 bi na Bolsa- Globo 

Operação precisa ser feita antes de a campanha eleitoral 

esquentar e é vista como oportunidade para pequenos e 

grandes investidores 

Para dimensionar o que é a Eletrobras pense que de cada 10 

lâmpadas ligadas no país, ao menos 3 são abastecidas pela 

energia gerada pela companhia. Maior empresa de energia da 

América Latina, dona ou sócia das mais importantes 

hidrelétricas do Brasil, como Belo Monte e Furnas, e 

responsável por quase 44% do sistema de transmissão do 

país, a estatal foi colocada numa corrida contra o tempo para 

ser privatizada. 

>Voltar 

Eletrobras  

A Eletrobras (ELET3; ELET6) informou que destinará a sua 

subsidiária Eletronuclear a cifra de R$ 6,5 bilhões para serem 

destinados à aquisição de combustível nuclear para as usinas 

nucleares de Angra 1 e Angra 2. O combustível será fornecido 

pela Indústrias Nucleares do Brasil (INB). 

>Voltar 

Para retomar lucros, AES Brasil foca na diversificação- 

Valor 

Robson Rodrigues  

A empresa tem acelerado investimentos em eólicas para 

diversificar sua matriz energética 

Apesar das perdas financeiras causadas pela crise hídrica, a 

AES Brasil já nota melhora significativa dos níveis dos 

reservatórios, por conta do regime de chuvas mais favorável, e 

já vê cenário de melhora com a diversificação da matriz. 

>Voltar 

Devolução de concessão trava aportes - Estadão. 

Renée Pereira 

Leiloadas num período de extrema euforia com a economia 

brasileira, nove concessões de rodovias e aeroportos enfrentam 

um demorado e complexo processo de relicitação para por fim 



a um ciclo de prejuízos envolvendo empresas, consumidores e a 

União. Alguns ativos foram devolvidos há mais de dois anos e 

ainda não têm expectativa de um desfecho final. Enquanto isso, 

boa parte dos R$ 45,5 bilhões de investimentos previstos 

durante as concessões está suspensa.  

>Voltar 

Magalu avança com Hubsales ao fazer ponte entre 

indústria e consumidor- Estadão 

Por Talita Nascimento 

A fábrica de calçados da marca Zeus, em Nova Serrana (MG), 

viu seu faturamento no ano passado crescer 30%, graças ao 

aumento das vendas pela internet. Dos R$ 18,6 milhões que a 

pequena indústria faturou em 2021, R$ 3,6 milhões vieram de 

produtos vendidos diretamente pela indústria em 

marketplaces, sem passar por um representante comercial. 

>Voltar 

Guerra não afeta de imediato embarques de carnes do 

Brasil- Estadão 

Por Sandy Oliveira 

O conflito no Leste Europeu, entre Rússia e Ucrânia, pode 

desencadear uma crise global de oferta de grãos e, no Brasil, 

por tabela, elevar ainda mais os custos de produção de carne 

suína e de frango, atividade que utiliza sobretudo milho e 

farelo de soja na alimentação animal. A avaliação é do 

coordenador do Insper Agro Global, Marcos Jank, em 

entrevista ao Broadcast Agro. "Esse é o impacto mais forte (no 

setor de carnes do País). Se o conflito durar no Leste Europeu, 

e afetar a produção e a exportação (de grãos) da Ucrânia, isso 

pode, como reflexo, dar uma mexida nos custos de produção 

do Brasil", comenta. 

>Voltar 

Guerra na Ucrânia deve causar alta de até 15% nos preços 

de frangos e suínos no Brasil- Correio Braziliense 

Os frigoríficos estimam que já em março terão que reajustar 

entre 10% e 15% o preço para o varejo dos seus produtos 

de frangos e suínos. 



É o resultado óbvio do aumento do custo dos insumos depois 

da explosão da guerra na Ucrânia. 

Diz um alto executivo de um frigorífico: "Ou as empresas 

repassam ou quebram".  

>Voltar 

BRF  

A BRF (BRFS3) informou que não foi notificada oficialmente da 

suspensão das exportações, pela China, de carne de frango de 

sua unidade localizada em Lucas do Rio Verde (MT). 

Em fato relevante, a companhia disse que ficou sabendo da 

informação pelo site da Administração Geral de Alfândegas da 

China (GACC, na sigla em inglês) e diz que tomará as medidas 

cabíveis e trabalhará para reverter a situação, ressaltando que 

possui rigorosos processos de segurança de alimentos e 

controles de qualidade. 

-Voltar 

Ucrânia planeja retomar exportação de grãos por 

ferrovias, diz agência estatal- Valor 

Rikardy Tooge 

Com o fechamento de portos ucranianos depois dos ataques 

russos, agência ferroviária ucraniana anuncia retomada das 

exportações agrícolas; Ucrânia é o quarto maior exportador de 

trigo e milho do mundo 

A agência ferroviária estatal da Ucrânia, a Ukrzaliznytsia, 

informou hoje em suas redes sociais que está pronta 

para retomar as exportações agrícolas do país pelo modal. O 

movimento ocorre após os ataques russos fecharem os portos 

ucranianos no Mar Negro e no Mar de Azov. 

>Voltar 

Alta de insumos preocupa calçadistas- Valor 

Raquel Brandão  

Apesar da guerra, empresas mantêm foco em exportação; 

menos de 1% das vendas vai para Rússia e Ucrânia 

Alceu Albuquerque, da Grendene: guerra interrompe queda 

do preço do PVC 



>Voltar 

Gol: demanda total (RPK) aumenta em 35% em fevereiro 

ante fev/21; taxa de ocupação foi 80,3% 

A Gol divulgou há pouco dados operacionais prévios 

referentes ao mês de fevereiro, quando a oferta total (ASK) 

cresceu 35,8% ante igual mês do ano passado. A demanda 

total (RPK) teve alta de 35%, enquanto a taxa de ocupação 

caiu 0,5 ponto porcentual, para 80,3%. O número de 

decolagens evoluiu 37,1%, totalizando 13.634. 

No mercado doméstico, a oferta da Gol aumentou 31,2% em 

fevereiro ante o mesmo mês de 2021 e a demanda (RPK) 

cresceu 30,9%. A taxa de ocupação doméstica da companhia 

foi de 80,7%, queda de 0,1 p.p. na mesma base de 

comparação. O volume de decolagens aumentou 34,9% e o 

total de assentos cresceu 35,7%. 

>Voltar 

Vamos compra a Truckvan e entra em implementos 

rodoviários- Valor 

Carlos Prieto 

A Vamos anunciou neste domingo a compra do controle da 

fabricante de implementos e unidades móveis Truckvan, 

ampliando assim a atuação da companhia para além de 

caminhões, máquinas e equipamentos. Segundo comunicado 

divulgado pela Vamos, controlada pela Simpar, o negócio 

prevê um aporte inicial e uma compra de participação 

secundária que chegará a 70% de participação na Truckvan. As 

duas operações somam R$ 84 milhões. 

>Voltar 

Randon prevê menos espaço para repassar inflação em 

2022- Valor 

Tais Hirata 

Com novo comando profissional, fabricante planeja crescer na 

América do Norte e Europa 

Ao lado de Daniel Randon (à esq.), presidente do grupo, 

Sérgio Carvalho assume como diretor-executivo e será o 

primeiro não membro da família no comando  



>Voltar 

Construção ‘verde’ cresce em meio à pandemia- Valor 

Carlos Prieto 

Houve aumento de 22% nos projetos “verdes” na comparação 

entre os anos de 2021 e 2019 

O crescimento do número de edifícios que adotam padrões 

de sustentabilidade se manteve mesmo durante a pandemia. 

Segundo levantamento inédito do Green Building, entidade 

que certifica os imóveis considerados sustentáveis, houve 

aumento de 22% nos projetos “verdes” na comparação entre 

os anos de 2021 e 2019. Esse número inclui os novos 

empreendimentos assim como os prédios que passam por 

reformas e adotam novos padrões. “Em 2021 registramos 158 

e certificamos 92 empreendimentos”, afirmou Felipe Faria, 

CEO do Green Building Brasil. 

>Voltar 

Rede D’Or 

A Rede D’Or atingiu participação acionária de 5,26% do capital 

social da SulAmérica, já dentro da estratégia do grupo 

hospitalar em incorporar a seguradora. A rede de hospitais 

adquiriu 22,4 mil units, equivalentes a 22,4 mil ações 

ordinárias e 44,8 mil ações preferenciais. Até então, a Rede 

D’Or não detinha ações da seguradora. 

-Voltar 

Farmax, da Vinci Partners, traça plano para atingir R$ 1 bi 

em 2026- Valor 

Cibelle Bouças 

Foco do crescimento é a área de cosméticos 

Depois de ser adquirida pela gestora Vinci Partners, em 

setembro de 2021, a Farmax, fabricante de cosméticos e itens 

de cuidados pessoais, dá início a um plano de crescimento 

acelerado. A meta é atingir receita de R$ 1 bilhão em 2026, 

com um crescimento médio de 28% ao ano em cinco anos. 

>Voltar 



Cruzeiro do Sul desiste de comprar Moura Lacerda 

Cruzeiro do Sul Educacional não seguirá com a transação para 

aquisição da totalidade das quotas da Instituição Universitária 

Moura Lacerda, anunciada em julho/2021, segundo 

comunicado.  

*Houve consenso entre as partes em relação a elementos 

essenciais para a conclusão da transação  

*“Companhia continuará avaliando oportunidades de 

crescimento não orgânico alinhada com sua estratégia de 

negócios”, disse Cruzeiro do Sul no comunicado  

>Voltar 

Sem propaganda, Shein é sucesso no Brasil - Estadão. 

Lilian Cunha, especial para o Estadão/Broadcast 

O aplicativo da fashiontech Shein foi o mais baixado no ano 

passado no setor de moda, com 23,8 milhões de downloads no 

Brasil. Para se ter ideia, foram três vezes mais downloads que 

seu concorrente mais próximo, a Lojas Renner, conforme dados 

da Google Play Store no Brasil.  

 Com a popularidade, a varejista chinesa deve bater os R$ 2 

bilhões em vendas este ano no Brasil, segundo estima o BTG 

Pactual. E para fincar ainda mais os pés por aqui, está 

montando estrutura própria.  

>Voltar 

Allied Tecnologia informa oferta secundária de 381.679 

ações 

 

 


