
Notícias empresas 

 Senado aprova novo marco legal do saneamento 

por 65 votos a 13 - Estadão 

 Petrobras receberá oferta para refinaria na Bahia 

amanhã: Reuters 

 Redução no preço do gás puxa investimentos de 

até US$ 31 bi- Correio Braziliense 

 BNDES deve divulgar condições do socorro ao 

setor elétrico na semana que vem – Globo 

 Regras da ‘Conta Covid’ trazem insegurança, 

dizem distribuidoras - Valor. 

 Regulamentação do open banking é agressiva e 

ameaça setor bancário, diz Bradesco- Folha 

 Visa e Mastercard preparam pedido de aval ao 

BC para rodar serviço do WhatsApp- Estadão 

 XP e Itaú 

 Oi planeja entrada de novo sócio em 2021 - 

Valor. 

 Oi 

 Gol 

 Lucro líquido da Engie cai 9,5% no 1° trimestre, 

para R$ 512 milhões- Valor 

 No Iguatemi, aluguel terá desconto variado - 

Valor. 

 Gol vende mais bilhetes e negocia com governo - 

Valor. 

 Braskem inicia produção em nova unidade nos 

EUA no 3º tri - Valor. 

Cielo aprova novo programa de recompra de ações, 

de até 2,595 mi de ON* 

 Klabin vende unidade de Nova Campina 

p/Klingele por R$ 196 mi 



 UMSA manterá prestação de serviços só p/ 

Usiminas e controladas 

 Eneva aprova 5ª emissão de R$ 650 mi em 

debêntures incentivadas 

 IPO 

 Credit Suisse rebaixa XP e vê papel precificado à 

perfeição 

 

 Senado aprova novo marco legal do saneamento por 

65 votos a 13 - Estadão 

 Daniel Weterman 

O Senado aprovou há pouco o marco do saneamento legal 

no País. Apontado como ferramenta para a recuperação 

econômica depois da pandemia de covid-19, o projeto 

passou com 65 votos favoráveis e 13 contrários. De autoria 

do governo do presidente Jair Bolsonaro, a articulação da 

lei foi puxada pelos líderes do Congresso e por setores da 

iniciativa privada. 

Como não houve alterações na espinha dorsal do texto 

aprovado na Câmara, o projeto seguirá para sanção 

presidencial. O governo fechou um acordo para aprovar a 

proposta sem mudanças, se comprometendo a vetar itens 

específicos. O líder do governo no Senado, Fernando 

Bezerra Coelho (MDB-PE), anunciou um acordo para veto a 

três dispositivos do projeto. 

>Voltar 



 Petrobras receberá oferta para refinaria na Bahia 

amanhã: Reuters 

    (Bloomberg) -- Petrobras deve receber oferta vinculante 

para a refinaria de Landulpho Alves amanhã, diz a Reuters, 

citando cinco pessoas com conhecimento direto do 

assunto. * Entre os possíveis compradores da refinaria no 

nordeste da Bahia estão investidores o Mubadala 

Investment, e a refinaria estatal chinesa Sinopec, segundo a 

Reuters * Conglomerado indiano Essar Group também pode 

concorrer, diz a matéria citando duas das pessoas * 

Petrobras, Mubadala e Essar disseram que ... 

>Voltar 

 Redução no preço do gás puxa investimentos de até 

US$ 31 bi- Correio Braziliense 

A indústria aposta na redução no preço do gás natural para 

garantir tração à retomada do setor. Estudo da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta que uma 

redução de 50% no valor do insumo permitirá atingir 

investimentos anuais de US$ 31 bilhões em 2030. O 

levantamento também apurou que a demanda poderá 

triplicar, se o valor do combustível cair dos atuais US$ 14 

por milhão de BTUs (MMBtu) para US$ 7 MMBtu. 

>Voltar 

 BNDES deve divulgar condições do socorro ao setor 

elétrico na semana que vem – Globo 

Ramona Ordoñez 



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou 

na noite desta quarta-feira que pretende divulgar no dia 1º 

de julho as taxas e condições de financiamento que serão 

concedidas a bancos privados para socorrer o setor 

elétrico, duramente impactado pelas medidas restritivas 

impostas para contenção do coronavírus. 

Montezano destacou que já foi procurado por vários 

bancos que desejam participar da operação, que agora 

poderá ser feita pela criação da Conta Covid, no valor de R$ 

16 bilhões. 

>Voltar 

 Regras da ‘Conta Covid’ trazem insegurança, dizem 

distribuidoras - Valor. 

Letícia Fucuchima 

Para o presidente da Abradee, condições aprovadas nesta 

semana podem comprometer o interesse das empresas em 

aderir ao empréstimo 

As distribuidoras de energia não ficaram satisfeitas com o 

desfecho da regulamentação da “Conta Covid”, empréstimo 

de até R$ 16,1 bilhões ao setor elétrico que está sendo 

negociado pelo BNDES junto a bancos públicos e privados. 

A avaliação é de que as condições para aderir à operação 

não trazem segurança às empresas, que acabaram não 

sendo atendidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) em pontos relacionados ao eventual reequilíbrio 

econômico-financeiro devido à pandemia.  

>Voltar 



 Regulamentação do open banking é agressiva e 

ameaça setor bancário, diz Bradesco- Folha 

Isabela Bolzani 

O membro do conselho de administração do Bradesco e ex-

vice-presidente de tecnologias e operações do banco, 

Maurício Minas, disse nesta quarta-feira (24) que o sistema 

bancário precisa enxergar o open banking de maneira 

cuidadosa. 

O motivo para a cautela, segundo o executivo, seria 

a regulamentação do modelo que considera um desafio e 

até mesmo uma ameaça ao setor. Minas não detalhou, 

porém, quais ameaças enxerga na regulamentação do novo 

sistema. 

>Voltar 

 Visa e Mastercard preparam pedido de aval ao BC 

para rodar serviço do WhatsApp- Estadão 

Aline Bronzati  

Empresas estão debruçadas em solução para pedir ao órgão 

regulador que possam executar projeto do Facebook; 

suspensão dá tempo para que o PIX, do BC, entre no ar 

 As bandeiras de cartões Visa e Mastercard estão 

debruçadas na preparação do pedido de bênção ao Banco 

Central para retomar a solução de envio e recebimento de 

dinheiro por meio do WhatsApp, aplicativo de mensagens 

do Facebook. A movimentação ocorre após a solução, 

anunciada na semana passada, ter sido suspensa na noite 

de ontem pela autoridade monetária. O BC quer avaliar 



riscos ao sistema no que se refere à competição, eficiência e 

privacidade de dados. 

>Voltar 

 XP e Itaú 

Um dia depois de lançar a campanha do "Personnalité" em 

horário nobre na TV Globo, na quarta-feira o Itaú Unibanco 

passou parte do dia entre os assuntos mais comentados do 

Twitter no Brasil e alvo de críticas vindas do mercado. Em 

sua propaganda, o maior banco privado do País questionou 

o modelo de remuneração dos agentes autônomos, 

profissionais pilares de plataformas de investimentos, como 

a XP. Esses profissionais recebem por meio de 

comissionamento, prática que poderia levar a um incentivo 

de que esse agente indique um produto com a melhor 

remuneração para ele e não necessariamente para o cliente. 

As críticas partiram, ao longo do dia, do fundador e 

presidente da XP, Guilherme Benchimol, de agentes 

autônomos e de outras plataformas independentes. Apesar 

da reação, o Itaú afirma que a campanha não tem alvo e 

que não haverá nenhuma mudança em relação ao que 

estava planejado. 

Ontem os papéis da XP terminaram o pregão em queda de 

9,35% em Nasdaq, cotados a US$ 44,81. Mesmo com a 

baixa, as ações da companhia acumulam valorização de 

47,60% no mês de junho e de 17,30% em 2020. Além da 

realização natural de lucros, pesou o corte de 

recomendação do Credit Suisse. 

>Voltar 



 Oi planeja entrada de novo sócio em 2021 - Valor. 

Rodrigo Carro  

Iniciativa é parte de uma estratégia de reestruturação que 

resultaria na criação de duas empresas independentes e 

complementares 

A Oi planeja concluir até o terceiro trimestre de 2021 a 

entrada de um novo sócio no seu negócio de infraestrutura, 

que - dependendo da aprovação de credores - será 

desmembrado em uma nova companhia. Batizada 

provisoriamente de Infra Co, a nova companhia é parte de 

uma estratégia de reestruturação que resultaria na criação 

de duas empresas independentes e complementares 

>Voltar 

 Oi  

A Oi informou que a gestora americana de fundos 

GoldenTree Asset Management reduziu sua participação na 

empresa para 4,68% do total de ações ordinárias. Em 5 de 

junho, a gestora detinha na empresa brasileira uma fatia de 

9,79%, segundo as informações mais recentes na página da 

B3. A Oi está em processo de recuperação judicial. 

>Voltar 

 Gol 

Sinais de que a Gol deve conseguir garantir caixa para 

honrar dívidas também tem agradado ao mercado. No meio 

da maior crise da história da aviação mundial, os executivos 

da aérea buscaram passar tranquilidade ao mercado 

durante conferência on-line. Segundo o presidente da 



companhia, Paulo Kakinoff, é possível que a Gol saia até 

mais forte do enfrentamento da pandemia. "Acredito que 

estamos em posição favorável até para expandir nosso 

market share em comparação ao que tínhamos antes", 

disse. 

Segundo o executivo, a empresa está bem posicionada para 

aproveitar as oportunidades que a crise do coronavírus 

trouxe ao mercado. "Acredito que estamos em posição 

favorável para até expandir nosso market share em 

comparação ao que tínhamos antes", afirmou. 

Kakinoff, disse ainda que na próxima semana o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

já deve apresentar os termos finais da linha de crédito 

prometida ao setor. As aéreas foram duramente 

prejudicadas pela pandemia da covid-19, que fez o número 

de voos cair para menos de 10% do total operado antes de 

março. 

>Voltar 

 Lucro líquido da Engie cai 9,5% no 1° trimestre, para 

R$ 512 milhões- Valor 

Maior geradora de energia privada do país, a Engie Brasil 

Energia (EBE) apurou lucro líquido de R$ 512 milhões no 

primeiro trimestre de 2020, valor que representa uma 

queda de 9,5% em relação a igual período de 2019. 

Na mesma base de comparação, a receita líquida cresceu 

10,9%, para R$ 2,59 bilhões, enquanto o Ebitda (sigla em 

inglês lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização) avançou 9,9%, totalizando R$ 1,33 bilhão. 



>Voltar 

 No Iguatemi, aluguel terá desconto variado - Valor. 

Gustavo Brigatto 

Já o condomínio tem a cobrança voltando ao nível normal 

A política de descontos aos lojistas do Iguatemi vai variar 

de caso a caso em relação ao aluguel enquanto existirem 

restrições de funcionamento dos shoppings e porque os 

impactos são distintos por setores de atuação de cada um 

deles, segundo Cristina Betts, vice-presidente de finanças e 

relações com investidores da companhia.  

>Voltar 

 Gol vende mais bilhetes e negocia com governo - 

Valor. 

Cibelle Bouças  

Companhia está em tratativas com o governo federal para 

vender o equivalente a R$ 100 milhões em passagens aéreas 

A Gol viu um aumento nas suas vendas de passagens 

aéreas ao longo de junho. A recuperação na demanda dos 

consumidores acontece no momento em que a companhia 

negocia com o governo federal a venda de R$ 100 milhões 

em passagens - uma medida em estudo para ajudar a 

empresa a enfrentar os impactos da pandemia de covid-19.  

>Voltar 

 Braskem inicia produção em nova unidade nos EUA 

no 3º tri - Valor. 

Stella Fontes 



Os testes iniciais começam a ser executados em julho 

Com a conclusão da construção da nova fábrica nos Estados 

Unidos, anunciada ontem, a Braskem prevê iniciar a 

produção comercial em larga escala de polipropileno (PP) 

na unidade ao longo do terceiro trimestre. Os testes iniciais 

começam a ser executados no mês que vem, indicando que 

os primeiros volumes de resina chegarão ao mercado 

americano em um bom momento em termos de demanda e 

de spreads.  

>Voltar 

Cielo aprova novo programa de recompra de ações, de 

até 2,595 mi de ON* 

Aquisição tem como objetivo fazer frente aos 

compromissos no âmbito dos programas de remuneração 

>Voltar 

 Klabin vende unidade de Nova Campina p/Klingele 

por R$ 196 mi 

    (Bloomberg) -- Klabin acertou a venda da unidade de 

papéis para embalagens localizada na cidade de Nova 

Campina, em São Paulo, ao Grupo Klingele Paper & 

Packaging, segundo comunicado ao mercado. * Valor da 

venda é de R$ 196 milhões, dos quais R$ 132 milhões serão 

pagos no fechamento da operação; restante será dividido 

em duas parcelas anuais, sujeito a certas condições 

contratuais  

>Voltar 



 UMSA manterá prestação de serviços só p/ Usiminas e 

controladas 

    (Bloomberg) -- Decisão faz parte da reestruturação das 

atividades desenvolvidas pela Usiminas Mecânica (UMSA), 

aprovada em reunião do conselho nesta quarta-feira, 

segundo comunicado. * Além das atividades relacionadas à 

prestação de serviços para a Usiminas e suas controladas, a 

unidade fará a conclusão dos projetos externos atualmente 

em curso * Reestruturação decorre do fato de a UMSA ter 

apresentado significativa redução na geração de caixa nos 

últimos 5 anos, ... 

>Voltar 

 Eneva aprova 5ª emissão de R$ 650 mi em debêntures 

incentivadas 

    (Bloomberg) -- Emissão de debêntures simples, não 

conversíveis em ações, da espécie quirografária, será em 

série única, diz Eneva em comunicado. * Vencimento: 10 

anos * Remuneração: Taxa interna de retorno do Tesouro 

IPCA+ com vencimento em 2030 acrescida de sobretaxa de 

2,00% ao ano ou de 5,50% ao ano, o que for maior * 

Destinação dos recursos: Pagamento futuro e/ou 

reembolso, de gastos, despesas e/ou dívidas, relacionados à 

implantação do projeto de ... 

>Voltar 

 IPO 

A fabricante de ouro Aura Minerals lançou sua oferta inicial 

de ações (IPO, na sigla em inglês) que poderá somar até R$ 

1,11 bi, se considerado o teto do intervalo de preço 



proposto, de R$ 820 a R$ 990, e a colocação de todos os 

lotes extras. A empresa, já listada na bolsa de Toronto, 

Canadá, emitirá na B3 os BDRs, que são os títulos que 

representam ações listadas fora do País. A companhia 

estreará o modelo de oferta restrito e por isso apenas 

destinado para investidores qualificados - as pessoas físicas, 

assim, ficarão de fora. 

Por ser mais rápida do que a oferta de ações com amplos 

esforços de distribuição, o BDR já será precificado na 

próxima semana, dia 02. A ação, com o código "AURA33", 

começará a ser negociada na B3 no dia 06 de julho. 

>Voltar 

 Credit Suisse rebaixa XP e vê papel precificado à 

perfeição 

    (Bloomberg) -- Credit Suisse rebaixou a recomendação 

para a XP Inc., maior corretora de varejo do Brasil, de neutra 

para underperform. O analista Marcelo Telles diz que se 

trata de uma “ótima empresa, mas precificada à perfeição”. 

O novo preço-alvo implica um potencial de queda de cerca 

de 19% em relação ao fechamento de terça-feira. ** 

Valuation deixa pouca proteção contra riscos, incluindo 

maior e mais rápida compressão na relação entre receitas e 

ativos ... 

>Voltar 


