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 Pressão para Petrobras acatar arbitragem - Valor. 

Juliana Schincariol  

Participantes do fundo Petros querem que estatal atenda a 

setença que determina indenização por danos 

Um grupo formado por participantes da Petros, fundo de 

pensão do funcionários da Petrobras, solicita que a 

companhia reconheça a autoridade da decisão arbitral que 

determinou o pagamento de indenização à fundação e à 

Previ (Banco do Brasil). O pedido consta em carta enviada à 

direção e ao conselho de administração da petroleira.  

No fim de maio, as fundações tiveram uma decisão 

favorável na Câmara de Arbitragem Brasileira (CAM) da B3, 

em que buscaram responsabilizar a estatal por supostos 



danos causados por informações incompletas e falsas que 

teriam sido prestadas pela estatal.  

>Voltar 

 Minério de ferro salta 3,39% em Qingdao, e cotação 

atinge US$ 106,50 

 

 Aço na China avança com demanda e estoque baixo 

Reuters: Os futuros do aço na China subiram nesta quarta-

feira com otimismo por demanda e estoques domésticos 

baixos. O vergalhão de aço para construção mais negociado 

na bolsa de futuros de Xangai encerrou em alta de 1,8%, a 

3.702 iuanes (US$ 527,61) por tonelada, na quinta sessão 

consecutiva de ganhos.  

As cotações se mantêm firmes, apesar da temporada de 

menor demanda particularmente para o vergalhão, devido a 

chuvas que desaceleram as atividades de construção. “O 

sentimento do mercado segue altista, ditado pelos fortes 

preços das ações”, disse à Reuters o analista Richard Lu, da 

consultoria CRU em Pequim.  

Os estoques de aço na China seguem baixos, apesar de 

avanço nas últimas duas semanas. Os de vergalhão de aço 

recuaram mais de 40% desde a máxima neste ano, segundo 

a consultoria SteelHome. 

>Voltar 



 Futuro com veículos elétricos é boa notícia para 

mineradoras 

    (Bloomberg) -- A incerteza do mercado sobre os metais 

que abastecerão os carros do futuro começa a diminuir. O 

excesso de oferta e a pandemia de coronavírus afetaram as 

perspectivas de curto prazo para minerais usados na 

fabricação de baterias recarregáveis. Porém, novos 

compromissos de governos com o transporte ecológico na 

China e na Europa, bem como restrições à mineração e 

futuros investimentos, levam a um consenso crescente de 

que os mercados estão ... 

>Voltar 

 Para privatizar Eletrobras, ‘golden share’ volta - Valor. 

Fabio Graner e Daniel Rittner  

Retorno de ação especial e novo fundo na região Norte são 

apostas para avançar em capitalização 

Na tentativa de tirar da inércia a privatização da Eletrobras, 

o governo negocia ao menos duas mudanças no projeto de 

lei já enviado ao Congresso Nacional: o ressurgimento de 

uma “golden share” (ação de classe especial que dá alguns 

direitos de veto ao governo) e a criação de um fundo 

destinado especificamente para investimentos na região 

Norte.  

Sem alarde, esse movimento está sendo costurado pela 

equipe do presidente Jair Bolsonaro com parlamentares. É 

uma estratégia para desengavetar a capitalização da 

gigante do setor elétrico, que tramita sem avanços na 

Câmara dos Deputados e nem sequer tem um relator 



designado. A venda da estatal é uma das grandes 

prioridades na agenda de privatização e redução do Estado 

pelo governo e ganhou ainda mais relevância na estratégia 

pós-pandemia.  

>Voltar 

 Energia 

O diretor sênior da Fitch Mauro Storino admitiu que diante 

da situação enfrentada atualmente pelas empresas de 

energia elétrica, as companhias pode registrar quebras de 

seus compromissos relacionados à emissões de dívida 

(covenants), mas disse não acreditar que tais quebras 

possam gerar pressão de liquidez, em especial para 

empresas da lista de cobertura da agência de avaliação de 

risco, na qual constam nomes como CPFL, Cemig, Copel, 

EDP, Enel, Energisa, Equatorial, e Light. 

"O ano de 2020 é completamente atípico e no caso do setor 

elétrico vai haver queda de Ebitda - e não só no setor 

elétrico, mas geral em todos os setores vai ter várias 

empresas quebrando covenant", disse Storino, durante 

transmissão realizada pela Fitch. "O importante é entender 

que o momento é ímpar e não vemos alguma empresa 

sendo pressionada por questão de covenant ter sido 

quebrado e ser chamada a pagamento", acrescentou. 

A agência considera, no entanto, que os riscos de liquidez 

das elétricas de baixo a moderado, tendo em vista o cenário 

revisado pela agência para as empresas do setor por causa 

da pandemia do novo coronavírus. Por isso, a instituição 

descartou, neste momento, ações de rating motivadas por 

este fator. 



>Voltar 

 AES Tietê 

Ainda no setor de energia, o conselho de administração da 

AES Tietê vai propor aos acionistas o adiamento dos 

pagamentos de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e 

dividendos já aprovados, por conta da mudança da data da 

Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 30 de abril para 31 de 

julho. 

A JCP de R$ 44,416 milhões, ou R$ 0,112 por Unit, aprovada 

em dezembro de 2019, e os dividendos de R$ 97,477 

milhões, ou R$ 0,2442 por Unit, tiveram seus pagamentos 

adiados do dia 29 de julho para 26 de agosto. No caso dos 

dividendos, os papéis passam a ser negociados exdireitos a 

partir do dia 1º de agosto. 

>Voltar 

 BB 

O Banco do Brasil já contratou R$ 3,3 bilhões em 

empréstimos a micro e pequenos empresários em dois dias 

de operação do Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 

O banco se aproxima, assim, da meta de esgotar os 

recursos da iniciativa, aposta do governo Bolsonaro para 

destravar o crédito para esse público, ainda nesta semana. 

O limite para o BB e os grandes bancos em geral é de R$ 

3,7 bilhões - a cifra depende do porte da instituição. Os 

principais concorrentes privados ainda não começaram a 

operar a linha. Por ora, além do BB, a Caixa Econômica 



Federal é o único grande banco que opera o programa e já 

emprestou quase R$ 1,5 bilhão na modalidade. 

E o Ministério da Economia já estuda ampliar o limite do BB 

e da Caixa Econômica no Pronampe, apurou o Broadcast 

com três fontes, que aceitaram falar na condição de 

anonimato. Juntos, os dois bancos públicos já emprestaram 

mais de R$ 5 bilhões. Os concorrentes privados, por sua vez, 

ainda não começaram a operar a linha. 

>Voltar 

 Com home office, BB vai devolver 19 de 35 edifícios 

de escritórios no País- Estadão 

Fernando Scheller 

Na esteira pandemia de covid-19, banco vai acelerar 

reformas de escritórios e devoluções de espaços; adoção de 

home office, que era próxima a zero, vai incluir 30% dos 

trabalhadores 

O coronavírus forçou mudanças mesmo nas empresas mais 

tradicionais do País. O Banco do Brasil resistiu por anos ao 

home office. No início de 2020, antes do início da pandemia 

de covid-19, a instituição financeira tinha um total de 257 

pessoas de seus 93 mil trabalhadores trabalhando de casa 

(menos de 0,3%). Desde março, tudo mudou: o banco 

colocou 32 mil trabalhadores para trabalhar de casa. Agora, 

essa experiência em larga escala vai se traduzir em uma 

economia de R$ 1,7 bilhão em 12 anos, com a devolução de 

19 de um total de 35 edifícios de escritórios que o BB hoje 

ocupa em sete Estados e no Distrito Federal.  

>Voltar 



 Grandes empresas viram 'bancos' de fornecedores 

que não obtêm crédito – Estadão 

Eduardo Laguna 

A crise de liquidez gerada pela pandemia do novo 

coronavírus ressuscitou uma modalidade de empréstimo 

que pode fazer o dinheiro, de fato, chegar na mão de quem 

precisa e a um custo menor. Conhecido como crédito 

âncora, a estrutura une as duas pontas. De um lado, a 

grande empresa toma o crédito e do outro repassa à sua 

cadeia de fornecedores, emprestando o seu “risco” e a sua 

capacidade. 

A procura pela modalidade tem crescido em meio à 

preocupação de grandes empresas com a sustentabilidade 

dos seus fornecedores. Em busca de meios para apoiá-los 

na travessia da crise gerada pela pandemia do novo 

coronavírus, o crédito âncora surge como alternativa. 

“Na crise de 2008, grandes empresas, principalmente nos 

Estados Unidos, mas também no Brasil, deram suporte aos 

seus fornecedores”, lembra o professor de finanças da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), Rafael 

Schiozer. “Agora, a gente está vendo o mesmo fenômeno, 

com grandes empresas preocupadas com a sua cadeia 

produtiva, em manter os fornecedores vivos.” 

>Voltar 

 Anbima: Companhias captam R$ 150 bi no mercado 

doméstico no 1º semestre- Valor 

Sérgio Tauhata 



Reflexo da pandemia, o volume de operações caiu 13,6% 

em relação ao mesmo período de 2019 

As companhias brasileiras captaram R$ 150 bilhões no 

mercado de capitais doméstico durante o primeiro 

semestre, segundo balanço da Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).  

Reflexo da pandemia de covid-19, o volume de operações 

caiu 13,6% em relação ao mesmo período de 2019. Na 

primeira metade do ano passado, os recursos obtidos pelas 

empresas alcançaram R$ 173,8 bilhões. 

>Voltar 

 Empresas correm com balanços e ao menos 10 Ipos 

podem ocorrer em setembro- Estadão 

Na última semana, um grupo de empresas passou a correr, 

ao lado de seus auditores, para fechar o balanço do 

segundo trimestre - aquele cheio de cicatrizes provocadas 

pela pandemia. Motivo: as companhias precisam ter o 

documento em mãos para estrearem na Bolsa em setembro 

ou outubro, quando deve acontecer a próxima 

oportunidade aos que desejam abrir capital. Depois que a 

crise congelou mais de duas dezenas de ofertas desde 

março, a ampla liquidez dos mercados globais e a busca 

dos investidores por maior rentabilidade estão fazendo com 

que a fila volte a andar, agora em ritmo acelerado. Há mais 

de dez estreias programadas para os próximos meses. Para 

o segundo semestre, são esperadas de 30 a 50 ofertas de 

ações iniciais e subsequentes. 



Dancinha do mercado. Para setembro, são aguardados 

nomes como as varejista Quero-Quero, Grupo Soma, Petz, e 

a incorporadora You Inc. Todas estavam com os pedidos 

para a realização da oferta inicial feitos junto à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). Outras candidatas engrossaram 

a lista, como a rede de farmácias Pague Menos, o banco BR 

Partners, e o braço de varejo d1000, da empresa de saúde 

Profarma. 

Já foram. Em meio à pandemia, Estapar e a mineradora de 

ouro Aura Minerals abriram capital. Nesta semana, será a 

vez da empresa de gestão ambiental Ambipar. No fim do 

mês, a Riva9, da Direcional Engenharia, faz seu debute na 

Bolsa. As demais decidiram esperar o fechamento dos 

dados do intervalo de abril a junho para lançarem suas 

ofertas. 

>Voltar 

 

 Eternit anuncia homologação de aumento de capital 

A Eternit, que está em recuperação judicial, informou na 

noite de ontem em fato relevante, que seu conselho de 

administração aprovou a homologação parcial do aumento 

de capital social da empresa, aprovado em abril. Foram 

emitidas 19,9 milhões de ações ordinárias, totalizando R$ 

46,5 milhões. Com a medida, o capital social da companhia 

vai a R$ 385,5 milhões, representado por 51,6 milhões de 

ações ordinárias nominativas. Ontem, ação da Eternit 

(#ETER3) fechou em alta de 0,54%, cotada a R$ 3,71. 

>Voltar 



 MRV bate recorde de vendas no 2º trimestre - Valor. 

Marcos de Moura e Souza 

Segundo o co-presidente da companhia, Rubens Menin, 

procura por imóveis aumentou a partir de maio; percepção é 

de que o pior da crise já passou 

Apesar das incertezas provocadas pela pandemia, a 

construtora MRV, a maior do país em vendas de imóveis 

residenciais, registrou um recorde no segundo trimestre. 

Suas vendas líquidas bateram a marca de R$ 1,81 bilhão, 

8,4% maior do que o registrado no primeiro trimestre e 

37,4% maior do que o registrado no segundo trimestre de 

2019.  

Entre abril e junho, a companhia mineira vendeu 11.479 

unidades pelo país. Os números do período - que estão na 

prévia operacional divulgadas ontem - foram, de acordo 

com a empresa, seu recorde histórico.  

>Voltar 

 Lucro da Camil mais do que dobrou no 1º tri do 

exercício- Valor 

Resultado superou R$ 100 milhões de março a maio; receita 

líquida cresceu quase 43% 

A Camil Alimentos, maior empresa do mercado brasileiro de 

arroz e feijão, informou à Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) que encerrou o primeiro trimestre de seu exercício 

2020, em 31 de maio, com lucro atribuído aos sócios 

controladores de R$ 109,5 milhões, quase 120% maior que 

em igual período do ano passado. 



Na mesma comparação, mostrou a companhia, a receita 

líquida aumentou quase 43%, para R$ 1,7 bilhão. A melhora 

dos resultados já era esperada, sobretudo porque as vendas 

de alimentos básicos se mantiveram aquecidas no país com 

o recrudescimento da pandemia, a partir de março. 

>Voltar 

 Câmara aprova texto-base da MP de socorro 

financeiro às aéreas- Valor 

Marcelo Ribeiro 

Após acordo com a equipe econômica, o relator da MP, 

deputado Arthur Maia (DEM-BA), atendeu a um pedido da 

Caixa e definiu limites mais claros para os saques do FGTS. 

Nos casos dos trabalhadores do setor que tiverem 

suspensão dos contratos em razão da crise, será permitido 

fazer até seis saques mensais de no máximo três salários 

mínimos (R$ 3.135,00). Para os funcionários que tiveram 

redução de salários, os seis saques serão limitados a um 

salário mínimo (R$ 1.045,00) por mês. 

>Voltar 

 Crise da Smiles expõe dificuldades com controladora - 

Estadão 

Luciana Dyniewicz 

Adorada pelo mercado financeiro por anos, a Smiles entrou 

em crise em 2018 quando sua controladora, a Gol, decidiu 

não renovar a parceria com a empresa de programa de 

fidelidade e anunciou que iria incorporá-la a sua estrutura. 

O plano, no entanto, foi por água abaixo com a pandemia, 

que abalou o setor aéreo e deixou a Gol sem caixa para 



adquirir as ações de sua controlada. A situação ficou pior 

para a Smiles, que está no limbo desde março e já perdeu 

40% de seu valor de mercado. Além disso, está no centro de 

uma nova disputa entre minoritários e controlador desde 

segunda-feira. 

>Voltar 

 CVC estima perdas de R$ 756 milhões com a 

pandemia - Valor. 

Cibelle Bouças e Allan Ravagnani 

Soma não inclui valores com erros contábeis entre 2015 e 

2019, estimados em R$ 350 milhões 

A CVC Corp, maior grupo de turismo do país, anunciou uma 

previsão de perdas de R$ 756 milhões durante o primeiro 

semestre do ano, causadas pela pandemia de covid-19. 

Essas perdas tornam mais crítica a situação da companhia, 

que havia sofrido outros revezes, incluindo a quebra da 

Avianca Brasil (Oceanair), alta do dólar e vazamento de óleo 

no Nordeste.  

>Voltar 

 Sabesp entra no mercado de lixo sem licitação, e 

setor privado reage - Valor. 

Taís Hirata  

Companhia paulista assinou seu primeiro contrato de 

programa para tratar resíduos sólidos na cidade de Diadema 

A Sabesp deu seu primeiro passo para atuar em tratamento 

de lixo urbano, mas as empresas privadas do setor já 



preparam uma reação contra a entrada da estatal paulista 

nesse mercado.  

A crítica das empresas traz novamente ao debate os 

contratos de programa, firmados entre companhias 

estaduais e prefeituras, sem necessidade de licitação.  

Pelo novo marco legal do saneamento, aprovado em junho 

pelo Congresso, esse tipo de acordo passa a ser proibido, 

mas apenas nos setores de água e esgoto, abrindo uma 

brecha para que continuem sendo firmados para serviços 

de resíduos sólidos. O texto ainda precisa do aval do 

presidente Jair Bolsonaro, e poderá ter vetos, inclusive ao 

artigo que abre essa possibilidade.  

>Voltar 

 Hypera vende Neocopan para a União Química - 

Valor. 

Ana Paula Machado 

Negócio, avaliado entre R$ 60 milhões e R$ 90 milhões, é 

condição sugerida pelo Cade para aprovar a compra do 

Buscopan 

A Hypera Pharma vendeu a marca Neocopan para a União 

Química. O remédio faz parte do portfólio da NeoQuímica, 

braço de medicamentos isentos de prescrição (OTC, na sigla 

em inglês) da Hypera. O negócio está avaliado entre R$ 60 

milhões e R$ 90 milhões considerando que operações desse 

tipo equivalem de duas vezes a três vezes as vendas do 

medicamento, apurou o Valor. No ano passado, de acordo 

com a consultoria especializada na indústria farmacêutica 



IQVIA, o faturamento com o Neocopan foi de cerca de R$ 

30 milhões.  

>Voltar 

 Klabin define novas políticas financeiras - Valor. 

Stella Fontes 

Em outra frente de aprimoramento de governança, 

companhia avança nas discussões com controladores e 

BNDESPar para encerrar o pagamento de royalties por uso 

de marca 

Em mais um passo de aprimoramento da governança 

corporativa, a Klabin acaba de formalizar políticas 

financeiras que vão orientar o pagamento de proventos a 

seus acionistas e a trajetória do endividamento financeiro. 

Além desse avanço, diz o diretor financeiro e de relações 

com investidores da companhia, Marcos Ivo, as novas 

políticas ampliam a comunicação entre empresa e 

investidores, cujo perfil tem mudado nos últimos anos.  

Em outra frente de melhoria de governança, a Klabin está 

avançando nas conversas com controladores e com a 

BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para 

encerrar o pagamento de royalties por uso da marca.  

>Voltar 

 Exportadores do Brasil propõem testar carne para 

acalmar China 

    (Bloomberg) -- Exportadores brasileiros de carne de 

frango e suína estão propondo testar todos os embarques 



que chegam à China para provar que as cargas são seguras 

para consumo e evitar mais proibições do país asiático. As 

empresas exportadoras seriam responsáveis pela realização 

dos testes por amostragem segundo proposta feita ao 

Ministério da Agricultura, disse Francisco Turra, presidente 

da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 

acrescentando ... 

>Voltar 

 Cyrela: Lavvi Empreendimentos pede registro de IPO 

na CVM 

    (Bloomberg) -- Lavvi Empreendimentos Imobiliários 

apresentou à CVM pedido de registro como emissora de 

valores mobiliários, categoria “A” e de oferta pública inicial 

de distribuição primária e secundária de ações, diz Cyrela 

Brazil Realty em comunicado. * Lavvi também submeteu à 

B3 pedido de listagem de ações para adesão ao segmento 

Novo Mercado * Diretoria da Cyrela aprovou a venda de 

ações da Lavvi que detém * Lavvi foi constituída em 2016 

como uma joint ... 

>Voltar 

 JBS deve ter melhor trimestre da história, diz Credit 

Suisse 

    (Bloomberg) -- JBS deve reportar o melhor trimestre de 

sua história no 2T20, com o Ebitda totalizando cerca de R$ 

7,7 bilhões no período, o analista do Credit Suisse Victor 

Saragiotto escreveu em relatório, reiterando recomendação 

outperform. * A JBS deve se beneficiar de uma dinâmica de 

margem positiva em quase todas as suas divisões, bem 



como do efeito da depreciação do real sobre os resultados 

** Divisão de carne bovina dos EUA provavelmente será o 

destaque ... 

>Voltar 

 Azul: Taxa de ocupação Jun. 75,5% X 72% m/m, 

83,6% a/a 

    (Bloomberg) -- Azul tem taxa de ocupação Jun. 75,5% X 

72% m/m, 83,6% a/a. * RPK Jun. +43,6% * ASK Jun. +37,1% 

NOTA: * 6 comprar, 6 manter, 0 vender Comunicado: "AZUL 

S.A. Comunicado ao Mercado Azul Informa Resultados de"  

>Voltar 

 


