
  

 

 Dow Jones Nasdaq S&P 500 Dólar (R$/US$) Petróleo WTI 

Fechamento* 34.484 15.538 4.567 5,636 66,18 

% Ontem -1,85% -1,55% -1,90% 0,46% -5,39% 

% Mês -3,73% 0,25% -0,83% -0,19% -20,81% 

% Ano 12,67% 20,56% 21,59% 8,61% 36,40% 

Horário País/Região Evento Referência 

10:00 Brasil PMI Industrial Novembro 

10:15 EUA 
Variação Empregos Privados – 

ADP 
Novembro 

Ibovespa em D-2 Dia Mês Ano 

0,58% 620 2.206 56.796 

Empresa Código Tipo Data ex Previsão de pagamento Valor bruto 

Petrobras PETR3/PETR4 
JSCP 

Dividendo 
02/Dez 15/Dez 

  R$ 1,055/ação ON/PN 
  R$ 2,195/ação ON/PN 

Itaú ITUB3/ITUB4 Dividendo 01/Dez 03/Jan R$ 0,015/ação 

quarta-feira, 1 de 
dezembro de 2021 boletim diário 

PERSPECTIVA  

Os mercados operam em alta nessa amanhã, recuperando as perdas de ontem causadas pelos comentários do 

presidente do FED, Jerome Powell, de que a inflação nos EUA não pode mais ser considerada transitória e 

sugerindo que o FOMC deve discutir na próxima reunião a antecipação do fim do tapering, a retirada dos 

estímulos via compra de títulos que se iniciou com a crise do coronavírus ano passado. Hoje Powell e Yellen 

voltam a falar às 12h, dessa vez na Câmara. Antes disso, às 10h15 saem os dados de emprego no setor privado 

(ADP) de novembro nos EUA e às 16h sai o livro Bege com as condições econômicas dos EUA. Aqui no Brasil, 

após quase bater nos 100 mil pontos, o Ibovespa fechou numa queda menos ruim ontem pela expectativa que 

a PEC dos Precatórios fosse votada em plenário ainda ontem. Isso acabou não ocorrendo, mas hoje há 

expectativa que após a sabatina de André Mendoça para a vaga no STF, o plenário do Senado aprecie a PEC do 

Precatórios. Tanto a sabatina com a votação da vaga para o STF como os Precatórios serão testes para medir 

a relação do Governo Bolsonaro com o Senado. No caso da PEC, após várias mudanças exigidas pelos senadores 

para que o Govenro não ficasse com espaço fiscal sobrando em ano eleitoral, a expectativa é que a PEC seja 

aprovada hoje. Outra notícia positiva para o Brasil foi que a agência de rating S&P manteve a nota de crédito 

do país ontem em BB-, com perspectiva estável. A agência destacou a recuperação econômica rápida mas 

alerta para o quadro de lenta consolidação fiscal e para o rompimento do teto de gastos, citando como será 

um processo desafiador estabilizar o crescimento da dívida do país. Futuros em NY operam em alta (Dow 

+0,90%; S&P 500 +1,25% e Nasdaq +1,50%). Futuros do Ibovespa operam em alta de 1,00%. 

  IBOVESPA ONTEM*: 

Fechamento  101.915 

Volume  R$ 43,4 bi 

% Ontem -0,87% 

% Mês -1,53% 

% Ano -14,37% 

  

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim. 

MERCADO EXTERNO 

CALENDÁRIO DE INDICADORES 

FLUXO ESTRANGEIRO LÍQUIDO – 12 

MESES 
(em milhões de R$) 
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*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim. 

 

PROVENTOS 



Petrobras 

A Petrobras anunciou nesta terça-feira a conclusão da venda da 
Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde, na 
Bahia, e seus ativos associados para o grupo Mubadala Capital, dos 
Emirados Árabes. Segundo a Petrobras, a operação foi concluída com 
o pagamento de R$ 10,1 bilhões e após o cumprimento de todas as 
condições precedentes. O contrato ainda prevê um ajuste final do 
preço de aquisição, que deve ocorrer nos próximos meses. A 
refinaria baiana é a primeira das oito que estão sendo vendidas pela 
Petrobras a ter o processo finalizado. A Acelen, empresa criada pelo 
grupo Mubadala Capital para a operação, assumirá a gestão partir de 
hoje. Com a venda, a RLAM passa a se chamar Refinaria de Mataripe. 
O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna disse que a venda 
fortalece a estratégia da companhia. "Esta operação de venda é um 
marco importante para a Petrobras e o setor de combustíveis no 
país. Acreditamos que, com novas empresas atuando no refino, o 
mercado será mais competitivo e teremos mais investimentos, o que 
tende a fortalecer a economia e gerar benefícios para a sociedade. É 
também parte do compromisso firmado pela Petrobras com o CADE 
para a abertura do mercado de refino", afirmou Silva e Luna. O 
presidente do Mubadala Capital no Brasil, Oscar Fahlgren, afirmou 
que a empresa terá compromisso com as pessoas e com o meio 
ambiente. "A nossa prioridade é garantir excelência na produção e 
operação da refinaria, além de uma transição estruturada, serena e 
sem ruptura. É criar valor com atenção especial às pessoas e ao meio 
ambiente. Enfatizamos sempre o compromisso de longo prazo que 
temos com o país e as regiões onde atuamos. Este é certamente um 
dos objetivos da Acelen", disse. Além da RLAM, outras duas refinarias 
já tiveram seus contratos de venda assinados: a Refinaria Isaac Sabbá 
(REMAN), no Amazonas, e a Unidade de Industrialização do Xisto 
(SIX), no Paraná. Após a conclusão dos processos de desinvestimento 
dessas duas unidades, a Petrobras responderá por cerca de 50% do 
abastecimento do mercado de combustíveis no país. 
 
Ânima 
A Ânima não perdeu tempo e logo após o aporte de R$ 1 bilhão da 
DNA Capital na Inspirali já anunciou a aquisição de 51% do IBCMED, 
grupo paulista de pós-graduação de medicina. Neste primeiro 
momento, o grupo pagará R$ 10 milhões e fará outros desembolsos 
nos próximos cinco anos, conforme o desempenho do EBITDA (lucro 
antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Neste ano, a 
IBCMED prevê receita de R$ 32,7 milhões e EBITDA de R$ 11,2 
milhões. A Ânima tem a opção de compra da outra fatia de 49%. A 
transação marca o primeiro passo da Inspirali (braço da Ânima de 
cursos de medicina) de crescer em educação continuada, um negócio 
que, até então, tinha apenas 300 alunos. Agora, serão 2,5 mil. Os 
cursos de especialização do IBCMED serão ofertados aos 25 mil 
médicos que trabalham na Dasa e aos 10 mil alunos da graduação de 
medicina da Ânima. “A parceria com a DNA vai possibilitar o nosso 
acesso ao ecossistema da Dasa, que tem cinco hospitais, 45 clínicas 
oncológicas, 40 mil colaboradores e 25 mil médicos conveniados”, 
disse Marcelo Batistella Bueno, presidente da Ânima. Segundo 
Guilherme Soárez, CEO da Inspirali, a estratégia contempla ainda 
oferecer aos alunos recém-formados da graduação os cursos de 

especialização. Há uma carência de residência médica no país e 
muitos recém-formados têm optado pela especialização. O tíquete 
médio dos cursos é de R$ 1,8 mil. Fabiano Rodrigues Karolyi, um dos 
fundadores e presidente do IBCMED, conta que cada médico faz, em 
média, três a quatro especializações ao longo da carreira. O outro 
fundador é Israel Dutra Campos, diretor de tecnologia - ambos 
permanecem no negócio nos próximos cinco anos. Entre os 22 tipos 
de especialização ofertados, a maior demanda vinda de médicos de 
diferentes áreas tem sido por psiquiatria devido aos problemas de 
saúde mental provocadas pela pandemia. “Outro ganho de sinergia 
é que os atuais 14 campi das nossas instituições que têm medicina 
poderão servir de unidades para o IBCMED porque temos toda a 
infraestrutura”, disse Soárez. Hoje, a escola tem apenas uma 
unidade. 
 
Blau Farmacêutica 
A Blau Farmacêutica vai pagar cerca de R$ 22 milhões em juros sobre 
capital próprio, informou a companhia nesta terça-feira. O valor 
pago por ação será de R$ 0,1227. Terá direito ao provento o acionista 
que estiver com posição acionária em 03 de dezembro. As ações 
serão negociadas “ex-juros” a partir de 06 de dezembro. O 
pagamento será realizado dia 15 de dezembro. 
 
Camil 
A Camil vai construir uma nova termoelétrica movida a biomassa de 
casca de arroz, informou a companhia nesta terça-feira. “A casca do 
arroz tem alto poder calorífico e regularidade térmica próprios para 
a produção de processos termelétricos, sendo uma alternativa mais 
sustentável frente a combustíveis fósseis”, diz a empresa. A nova 
unidade está prevista para entrar em operação em 2023. A 
companhia pretende construir a usina com R$ 150 milhões 
arrecadados em sua primeira emissão de debêntures. 
 
Embraer 
A Embraer comunicou ao mercado que a cisão parcial da Yaborã – 
unidade que foi criada para tratar do segmento de aviação comercial 
da empresa –, com incorporação da parcela cindida pela companhia, 
foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) promovida 
nesta terça-feira. A operação tem eficácia a partir de 1º de janeiro de 
2022. A cisão parcial com incorporação permitirá que o negócio de 
aviação comercial seja reintegrado pela Embraer, o que será 
vantajoso à companhia e, consequentemente, para seus acionistas, 
segundo o comunicado divulgado ontem à noite. "Uma vez que, 
concluída a operação, o negócio de aviação comercial voltará a ser 
desenvolvido diretamente pela Embraer, resultando na redução de 
custos operacionais, sistêmicos, administrativos e tributários", 
explica a companhia. A empresa de aviação informa ainda que a 
reorganização estrutural decorrente operação requer a integração 
dos sistemas de tecnologia da informação da Embraer e da Yaborã, 
o que ocorrerá durante o mês de janeiro de 2022. Durante o período, 
haverá redução nas atividades da companhia, sem prejuízo da 
continuidade das operações essenciais. 
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Atendimento: 
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