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recuperados de Pis/Cofins é de R$ 16,9 bilhões- 
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concessão - Valor. 
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 AE News-Ambev: lucro líquido atribuído a 

controlador tem queda de 49,3% no 2tri19, para R$ 

1,327 bilhão 

Com dois meses com queda no volume de vendas em meio 

à pandemia do coronavírus, a Ambev registrou um segundo 

trimestre de 2020 com recuo no lucro líquido atribuído aos 

controladores de 49,3%, para R$ 1,327 bilhão. O lucro 

líquido ajustado foi de R$ R$ 1,372 bilhão, um resultado 

49,4% menor do que os R$ 2,712 bilhões do segundo 

trimestre do ano passado. 

O Ebitda ajustado da companhia caiu 28,6%, para R$ 3,348 

bilhões. A margem Ebitda foi de 28,8%, uma queda de 9,8 

pontos percentuais. A Ambev teve uma receita líquida 



10,4% menor, somando R$ 11,615 bilhões. Os investimentos 

em Capex também recuaram: R$ 807,1 milhões, queda de 

9,9% na comparação com igual trimestre do ano anterior. 

No segundo trimestre, por conta do fechamento de bares e 

restaurantes, os volumes de cerveja caíram 9,2%, para 

33,465 milhões de hectolitros, na comparação com 36,865 

milhões de hectolitros de igual trimestre do ano anterior. O 

custo do produto vendido (CPV) aumentou 10%. Mas a 

empresa conseguiu reduzir suas despesas com vendas, 

gerais e administrativas (SG&A) em 4,4% no mesmo 

período. 

>Voltar 

 AE News-Bradesco: lucro líquido recorrente soma r$ 

3,873 bi no 2tri20, queda de 40,1% ante um ano  

Aline Bronzati  

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,873 

bilhões no segundo trimestre deste ano, cifra 40,1% menor 

que a identificada um ano antes, de R$ 6,462 bilhões. Na 

comparação com os três meses anteriores, entretanto, o 

resultado foi 3,2% maior. 

Os resultados do segundo trimestre continuaram sendo 

impactados pela pandemia do novo coronavírus, que exigiu 

um reforço no colchão para perdas diante do futuro 

aumento da inadimplência. De acordo com o banco, os 

efeitos no período "foram mais acentuados" e um novo 

reforço de provisões foi feito, em um total de cerca de R$ 

4,5 bilhões, considerando as operações de crédito e 

seguros. 

>Voltar 



 AE News-Usiminas tem prejuízo de r$ 395 milhões no 

2tri20, ante lucro no 2tri19 

Wagner Gomes  

 

A Usiminas reverteu o lucro líquido de R$ 171 milhões 

registrado no segundo trimestre do ano passado em 

prejuízo de R$ 395 milhões entre abril e junho deste ano. A 

empresa já havia registrado no primeiro trimestre prejuízo 

de R$ 424 milhões. 

 

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização) ajustado atingiu R$ 192 milhões no segundo 

trimestre, queda de 67% em relação ao mesmo período do 

ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre 

deste ano o Ebitda ajustado é 66% menor. 

 

Outros eventos com efeito negativo no Ebitda da 

companhia no trimestre foram a provisão para contratos 

onerosos de insumos e serviços na Unidade de Siderurgia, 

relacionados aos efeitos da pandemia da Covid-19 no 

montante de R$ 51 milhões, dos quais R$ 34 milhões 

impactaram os custos e R$ 16 milhões impactaram outras 

receitas (despesas) operacionais. A companhia também cita 

provisão para créditos de liquidação duvidosa em R$ 19 

milhões na Unidade de Siderurgia e a provisão para 

reestruturação na Unidade de Bens de Capital no montante 

de R$ 19 milhões. 

 



A receita líquida do segundo trimestre foi de R$ 2,4 bilhões, 

36,3% inferior em relação ao primeiro trimestre (R$ 3,8 

bilhões). Esta queda decorre, principalmente, do menor 

volume vendido no período, também em função da 

retração da atividade econômica desencadeada pela 

pandemia do novo coronavírus. 

>Voltar 

 Santander faz provisões e vê teto de calotes no fim 

do ano - Valor. 

Talita Moreira e Álvaro Campos 

Lucro líquido recuou 41,2%, para R$ 2,136 bi, no 2º trimestre 

Com a perspectiva de que a inadimplência atinja o pico no 

fim deste ano, o Santander constituiu R$ 3,2 bilhões em 

provisões para se proteger de calotes. A reação chegou um 

trimestre mais tarde que a de concorrentes, porém veio 

mais forte - e, ainda assim, pode ser insuficiente, de acordo 

com analistas.  

O banco fechou o segundo trimestre com uma cobertura de 

272%, o que significa que, para cada real em atraso, há R$ 

2,72 provisionados. Com isso, o Santander foi além do que 

fizeram Itaú Unibanco e Bradesco no primeiro trimestre, 

quando alcançaram coberturas de 239% e de 228%, 

respectivamente, para lidar com os impactos da crise do 

coronavírus no crédito.  

>Voltar 

 Petrobras: melhor estimativa de valores recuperados 

de Pis/Cofins é de R$ 16,9 bilhões- Estadão 

Renato Carvalho 



Depois de obter decisão favorável da Justiça federal sobre 

as contribuições do PIS e da COFINS pagos a maior em 

razão da inclusão do ICMS na base de cálculo a partir de 

outubro de 2001, a Petrobras afirma que a melhor 

estimativa em relação ao valor recuperado é de R$ 16,9 

bilhões, antes dos efeitos fiscais. Segundo a companhia, o 

montante será reconhecido no balanço do segundo 

trimestre de 2020, que será apresentado amanhã (30), após 

o fechamento do mercado. 

>Voltar 

 Petrobras vai pagar R$ 950 mi à Petros em acordo 

Sete Brasil 

    (Bloomberg) -- O conselho da Petrobras aprovou um 

acordo com a Fundação Petrobras de Seguridade Social 

(Petros) para por fim ao litígio arbitral proposto pela Petros 

com o intuito de obter ressarcimento da Petrobras por 

alegados danos materiais relacionados ao investimento na 

Sete Brasil, segundo comunicado ao mercado. * A Petrobras 

deverá para à Petros R$ 950 milhões, valor já está refletido 

nas demonstrações financeiras do 2T20 * Companhia ainda 

vai informar a data ... 

>Voltar 

 lucro da Vale sobe no 2º semestre com china e preço 

maior do minério - Estadão 

Os preços mais altos do minério de ferro no segundo 

trimestre e a melhora da demanda chinesa garantiram lucro 

de R$ 4,8 bilhões para a Vale de abril a junho, revertendo o 

prejuízo registrado no segundo trimestre do ano passado (-



R$418,8) e elevando o ganho em relação ao primeiro 

trimestre deste ano (R$984 milhões). O resultado ficou 

acima das estimativas do mercado, que espera que no 

segundo semestre a empresa incremente mais a produção, 

afetada no início de 2020 pelos impactos da pandemia de 

covid-19. 

>Voltar 

 Vale: conselho define retorno de proventos, por meio 

de juros sobre capital próprio- Estadão 

Wagner Gomes  

O conselho de administração da Vale aprovou hoje o 

pagamento em 07 de agosto de 2020 dos juros sobre 

capital próprio deliberados em 19 de dezembro de 2019, de 

aproximadamente R$ 1,41 por ação. Os juros sobre capital 

próprio serão pagos aos acionistas detentores de ações 

negociadas na B3 e de American Depositary Receipts 

(ADRs) negociados na New York Stock Exchange em suas 

respectivas datas de corte, 26 e 30 de dezembro de 2019, 

conforme divulgado na ocasião da deliberação.  

>Voltar 

 Portos da China sinalizam riscos de excesso de oferta 

de minério de ferro- Valor 

Dow Jones Newswires 

 "Acreditamos que o aumento dos estoques portuários deva 

pesar nos preços do minério de ferro ainda este ano", 

afirma o Commonwealth Bank of Australia 

Os preços do minério de ferro estão acima de US$ 110 a 

tonelada com a demanda mais forte na China, mas o 



Commonwealth Bank of Australia (CBA) espera que eles 

comecem a apertar em breve. 

>Voltar 

 Minério de ferro Qingdao (+0,009%), cotado a US$ 

110,58 

 

 TCU aprova concessões da Vale até 2057 - Valor. 

Daniel Rittner  

Em troca de renovações, empresa terá que construir ferrovias 

no Centro-Oeste e no Espírito Santo 

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval, ontem, à 

renovação antecipada das concessões de ferrovias da Vale. 

O órgão de controle fez determinações e recomendações à 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas 

sem impor obstáculos à prorrogação contratual da Estrada 

de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória-Minas 

(EFVM) até 2057, como quer o Ministério da Infraestrutura.  

>Voltar 

 Eletrobras: acionistas aprovam dividendos de R$ 

2,540 bilhões 

 Em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada nesta 

quarta-feira (29), os acionistas da Eletrobras aprovaram o 

pagamento de R$ 2,540 bilhões em dividendos, referentes 

aos resultados de 2019. Serão R$ 2,050 bilhões para quem 

tiver ação ON, ou R$ 1,5908 por papel, e R$ 490,2 milhões 

para os preferencialistas, sendo R$ 2,2478 por ação PNA e 

R$ 1,7499 por PNB. 



>Voltar 

 Drogaria Pacheco São Paulo volta a negociar venda 

para Femsa por R$ 9 bi- Valor 

Adriana Mattos 

O grupo DPSP, formado pelas redes de farmácias Pacheco e 

São Paulo, voltou a negociar a venda de 100% da operação 

para o grupo Femsa, que administra um braço formado por 

cerca de 1.100 farmácias no México e no Chile com as 

marcas YZA, Moderna, Farmacon e Cruz Verde. A empresa 

tem crescido um pouco acima do mercado, na faixa de 7%, 

e abaixo de seu principal rival, a Raia Drogasil, e parte dos 

sócios entende que é o momento de se desfazer da 

operação, apurou o Valor. 

Segundo uma fonte, as negociações pararam antes da 

pandemia, mas teriam sido retomadas na metade do ano. 

Procurada, a DPSP disse que não iria se manifestar a 

respeito. A companhia tem cerca de 1,3 mil unidades e é 

dona de cerca de 10% do mercado de farmácias, que 

faturou R$ 110 bilhões em 2019. 

>Voltar 

 Vasta, da Cogna, já tem demanda superando em 10 

vezes oferta na Nasdaq  

A Vasta Educacional, da Cogna, já tem demanda superando 

em 10 vezes o volume de ações que está sendo oferecido 

em sua abertura de capital na bolsa norte-americana 

Nasdaq, considerando o topo da faixa indicativa de preço, 

que vai de US$ 15,50 a US$ 17,50. Com isso, a oferta, que 

será precificada amanhã e negociada a partir de sexta, 



deverá movimentar US$ 373,84 milhões, ou seja, mais de R$ 

1,8 bilhão. A tendência é que a demanda ainda cresça, visto 

que o papel será precificado apenas na sexta-feira, dia 31. A 

Vasta é uma empresa classificada como "Edtech", ou seja, 

de tecnologia educacional, e com isso está capturando 

elevados múltiplos em sua oferta. 

Vem e vai. Metade do dinheiro captado vai para o caixa da 

Cogna, sendo que parte do total será utilizado para pagar 

dívidas da holding: a Cogna é credora de R$ 1,6 bilhão em 

debêntures emitidas pela Vasta. O restante será direcionado 

ao financiamento de potenciais aquisições ou investimentos 

em negócios complementares. São coordenadores da oferta 

o Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley e Itaú 

BBA. Procurada, a Cogna não comentou. 

>Voltar 

 Varejo de moda que conhece digital, dona da Farm 

faz IPO de R$ 1,8 bi e mira M&A- Estadão 

Fernanda Guimarães 

Dona de grifes como Farm, Animale e Maria Filó, o Grupo 

Soma acaba de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na 

sigla em inglês) de R$ 1,8 bilhão, mesmo com a pandemia 

de covid-19 tendo obrigado a parte relevante de suas lojas 

ficarem de portas fechadas. Apontada como uma 

consolidadora no varejo de moda, a estreia da empresa na 

B3 será na sexta-feira, dia 31, com o código "GSOM3". 

A ação foi precificada em R$ 9,90, centro da faixa indicativa 

de preço, que ia de R$ 8,80 a R$ 11, com a demanda 

ultrapassando cinco vezes o volume ofertado, apurou o 



Broadcast. Com presença forte no digital, a empresa foi 

vendida como uma companhia de varejo "tech". 

>Voltar 

 Hidrovias do Brasil: Acionistas aprovam retomar 

plano de IPO 

    (Bloomberg) -- Assembleia Geral de Acionistas aprovou a 

realização de uma oferta pública de distribuição de ações, 

bem como a retomada do procedimento de listagem da 

companhia no segmento Novo Mercado da B3, diz 

Hidrovias do Brasil em comunicado. * Efetiva realização da 

oferta de ações está sujeita, entre outros fatores, à 

aprovação da CVM e às condições dos mercados de capitais 

nacional e internacional ** “Nesta data, não há qualquer 

decisão quanto à ... 

>Voltar 

 Intelbras contrata bancos para IPO: Valor 

 

 CSN negocia adiar R$ 1,1 bi em dívida - Valor. 

Ana Paula Machado 

Companhia prepara reajuste para a distribuição de 10% a 

12,5% em setembro 

Depois de acertar o alongamento de sua dívida com os 

bancos públicos no valor de R$ 1,4 bilhão, a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) negocia com as instituições 

privadas o aumento do prazo para pagamento dos seus 

empréstimos. Segundo o diretor de Relações com 

Investidores, Marcelo Cunha Ribeiro, em dois meses a CSN 



deverá anunciar a conclusão das negociações e a 

expectativa é que mais R$ 1,1 bilhão seja alongado.  

>Voltar 

 JBS investiu R$ 100 milhões em medidas de proteção 

contra covid- Valor 

Luis Henrique Mendes 

Montante foi gasto no 2º trimestre em medidas para proteger 

a saúde dos funcionários no Brasil 

A JBS informou nesta quarta-feira (29), em comunicado ao 

mercado, que já investiu cerca de R$ 100 milhões no 

segundo trimestre em medidas para preservar a saúde e a 

segurança dos 130 mil funcionários no Brasil. 

O comunicado, no qual a empresa elencou as diversas 

medidas adotadas para proteger os trabalhadores, ocorre 

após a JBS receber críticas da gestora de investimentos 

finlandesa Nordea. 

>Voltar 

 JBS contrata 10.000 para repor trabalhadores 

afastados por Covid 

 

 AES Corp planeja acelerar crescimento no Brasil - 

Valor. 

Letícia Fucuchima 

Grupo americano assinou contrato de aquisição de uma fatia 

do BNDES na Tietê e se comprometeu a fazer migração da 

geradora para o Novo Mercado 



A decisão de aumentar a participação na AES Tietê 

demonstra a confiança da AES Corporation no Brasil, um 

mercado que ainda é pouco representativo nos números do 

grupo americano, mas que tem grande potencial de 

crescimento nos próximos anos, segundo Julian Nebreda, 

presidente da unidade de negócios da AES para a América 

do Sul.  

>Voltar 

 Cielo tem perda inédita com crise e estratégia - Valor. 

Flávia Furlan 

Empresa teve perda líquida de R$ 75 milhões no segundo 

trimestre, a primeira desde sua fundação em 1995 

O primeiro prejuízo da história da credenciadora de cartões 

Cielo foi provocado por um misto de piora da crise e busca 

por rentabilidade. Segundo analistas, a companhia vive uma 

“tempestade perfeita” que levou à perda líquida de R$ 75 

milhões no segundo trimestre, a primeira desde sua 

fundação em 1995.  

A estratégia de obter maior retorno passa por redução de 

subsídios para a venda de “maquininhas” e suspensão de 

contratos com clientes que não são lucrativos, o que deve 

reduzir a fatia de mercado. Além disso, envolve lançar 

produtos e serviços com margens superiores, a exemplo 

dos anúncios ontem de oferta de equipamentos via 

comodato e reforço das linhas de crédito.  

>Voltar 



 Preço para fim de royalties divide BNDESPar e Klabin 

- Valor. 

Stella Fontes 

Não há convergência em torno do valor a ser pago aos 

controladores da empresa para encerrar o contrado pelo uso 

da marca 

A BNDES Par iniciou, de fato, uma rodada de negociações 

com a Klabin com vistas ao encerramento do contrato de 

royalties por uso da marca, mas não houve convergência 

em torno do valor a ser pago aos controladores, segundo 

documento anexado à ata de reunião do conselho de 

administração da semana passada, que aprovou os termos 

da nova proposta de incorporação da Sogemar.  

>Voltar 

 Sindicato sugere que Latam pode deixar de existir- 

Folha 

O clima de tensão piorou nas negociações do acordo 

coletivo da Latam com os aeronautas nesta semana depois 

que o presidente do SNA (Sindicato Nacional dos 

Aeronautas), Ondino Dutra, disse em uma apresentação 

online da entidade que "a categoria é mais antiga e vai 

continuar existindo, e a empresa, não necessariamente". 

O peso da expressão irritou uma parte dos trabalhadores 

que aceitariam ganhar menos, conforme propõe a empresa, 

porque têm medo de não conseguir se recolocar no 

mercado de aviação em crise caso a companhia, que já 

enfrenta uma recuperação judicial, não resista. 

>Voltar 



 Log teve seu melhor semestre em locações - Valor. 

Chiara Quintão  

Demanda de áreas de galpões por parte do “e-commerce” 

resultou na assinatura de 41 contratos no período 

A demanda de áreas de galpões por parte do “e-commerce” 

fez com que a Log Commercial Properties tivesse seu 

melhor semestre em locações, com assinatura de 41 

contratos que somam 231 mil metros quadrados de área 

bruta locável (ABL). Com o isolamento devido à pandemia 

de covid-19, as compras on-line cresceram, estimulando 

que os principais clientes da Log - inquilinos dos setores de 

comércio eletrônico, transporte, farmacêutico e alimentos e 

bebidas - buscassem expansão dos galpões ocupados.  

>Voltar 

 Cesp reverte prejuízo e lucra R$ 138 milhões no 

segundo trimestre- Valor 

Ivan Ryngelblum 

A companhia atribuiu o desempenho à combinação de 

aumento de receita e redução dos custos e despesas 

gerenciáveis 

A Cesp fechou o segundo trimestre deste ano com lucro 

líquido de R$ 138 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 4 

milhões apurados no mesmo período de 2019. A 

companhia atribuiu o desempenho à combinação de 

aumento de receita e redução dos custos e despesas 

gerenciáveis. 



A receita líquida subiu 32%, para R$ 485,5 milhões, com a 

empresa informando que o desempenho foi conquistado 

com a sazonalização de energia vendida, início das 

operações de trading pela Cesp Comercializadora e pela 

atualização dos contratos indexados ao dólar. 

>Voltar 

 Duratex tem lucro recorrente de R$ 2,213 milhões no 

2tri20, queda de 96,8% ante o 2tri19- Estadão 

Circe Bonatelli 

A Duratex, fabricante de louças e metais sanitários, 

revestimentos cerâmicos e painéis de madeira, fechou o 

segundo trimestre de 2020 com um lucro líquido recorrente 

de R$ 2,213 milhões, queda de 96,8% ante o mesmo 

período de 2019. 

O critério "recorrente" exclui itens contábeis sem efeitos no 

caixa e eventos considerados não usuais, como doações na 

pandemia, venda de ativos e ajustes pontuais nos negócios. 

>Voltar 

 Duratex dribla crise e pode crescer no ano - Valor. 

Chiara Quintão 

Fabricante chegou a ter todas as unidades paralisadas em 

abril 

Depois de ter a totalidade de suas fábricas paralisadas em 

abril devido à queda de demanda em decorrência da 

pandemia de covid-19, a Duratex vem apresentando 

recuperação acelerada, desde maio, e já considera que 

poderá ter algum crescimento de vendas, em 2020, na 



comparação com o ano passado. “Nossas expectativas 

foram do inferno ao céu em muito pouco tempo”, conta o 

presidente da companhia, Antonio Joaquim de Oliveira. O 

executivo se diz “bastante otimista” neste momento.  

>Voltar 

 Lucro da Ecorodovias cai 41% no segundo trimestre- 

Valor 

Ivan Ryngelblum 

A empresa reportou lucro líquido de R$ 35,3 milhões, no 

período; desempenho foi afetado principalmente pelas 

medidas de isolamento social 

A Ecorodovias registrou, no segundo trimestre, um lucro 

líquido de R$ 35,3 milhões, um recuo de 41% em relação 

aos R$ 60 milhões apurados no mesmo período de 2019. O 

desempenho foi afetado principalmente pelas medidas de 

isolamento social, que tiveram seu auge durante o 

trimestre. 

>Voltar 

 Lucro do GPA cai 20,1% no segundo trimestre- Valor 

Rodrigo Rocha 

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) registrou lucro atribuído aos 

controladores de R$ 334 milhões no segundo trimestre, 

queda de 20,1% na comparação anual. 

O lucro líquido das operações continuadas, por outro lado, 

somou R$ 274 milhões, crescendo 322% ante o mesmo 

período do ano passado. 



A receita da companhia subiu 58,7% de abril a junho, para 

R$ 20,77 bilhões. 

>Voltar 

 Lucro da Localiza cai 52,7% no 2º trimestre, para R$ 

90 milhões- Valor 

Ivan Ryngelblum e Taís Hirata 

Com efeitos da pandemia, receita do grupo teve retração de 

31,7% no período 

A Localiza registrou no segundo trimestre um lucro líquido 

de R$ 90 milhões, o que representa uma queda de 52,7% 

em relação aos R$ 190,1 milhões apurados no mesmo 

período de 2019. Os dados do ano anterior, de acordo com 

a companhia, consideram o efeito da reclassificação dos 

créditos de PIS e Cofins referentes ao período. 

A empresa atribuiu culpou a pandemia de covid-19 pelo 

baixo desempenho no segundo trimestre. A doença teve 

efeitos significativos nas áreas de aluguel de carros e 

seminovos. A situação resultou em uma queda de 31,7% da 

receita líquida, para R$ 1,5 bilhão. 

>Voltar 

 Localiza já enxerga retomada dos negócios em julho, 

diz CFO- Estadão 

Cristian Favaro 

Depois de meses de incertezas e instabilidade, a Localiza 

deixou para traz o pior da crise e começou a enxergar uma 

retomada no seu negócio no final do segundo trimestre, 

afirmou o diretor de Finanças e de Relações com 



Investidores, Maurício Fernandes Teixeira, em entrevista ao 

Broadcast. Segundo o executivo, os números de frota 

alugada em julho (no segmento de Aluguel de Carros) já 

estão em linha com os registrados em igual mês do ano 

anterior e superaram os de junho deste ano. 

"O pior já passou. Já no começo de junho a gente tinha 

dado sinalização que o mês de abril foi o fundo do poço. Já 

chegamos no final de junho com a frota alugada com o 

mesmo nível que estávamos no mesmo período de 2019", 

disse Teixeira. 

>Voltar 

 Lucro da Odontoprev sobe 87% no segundo 

trimestre- Valor 

Ivan Ryngelblum 

A empresa reportou lucro líquido de R$ 116,4 milhões, no 

período; receita foi de R$ 433 milhões, queda de 3,2% 

A Odontoprev fechou o segundo trimestre com lucro 

líquido de R$ 116,4 milhões, um aumento de 87% em 

relação aos R$ 62,2 milhões registrados no mesmo período 

de 2019. 

Apesar da queda de 3,2% da receita, para R$ 433 milhões, a 

companhia registrou um recuo de 37% dos custos, para R$ 

134,1 milhões, e baixa de 15% das despesas operacionais, a 

R$ 128,2 milhões. 

>Voltar 



 TIM: Lucro líquido cai 87,1% no 2º trimestre, para R$ 

260 milhões- Valor 

Ivan Ryngelblum 

A TIM registrou no segundo trimestre um lucro líquido de 

R$ 260 milhões, valor que representa um recuo de 87% em 

relação aos R$ 2 bilhões apurados no mesmo período de 

2019. 

O resultado foi afetado principalmente pelo aumento de 

149% dos custos da operação, provocado pelos créditos 

fiscais de R$ 1,7 bilhão contabilizados no segundo trimestre 

de 2019, relacionados à exclusão da base de cálculo do PIS 

e da Cofins. Excluindo este e outros itens, os custos 

recuaram em 13%, para R$ 2 bilhões, e o lucro somou R$ 

260 milhões, recuo de 24%. 

>Voltar 

 Tim anuncia reorganização societária e entrada no 

novo mercado - Estadão 

Daniele Madureira 

A TIM informou na noite desta quarta-feira uma nova 

organização societária. A operadora de telecomunicações 

TIM Participações (TPAR) será incorporada pela holding TIM 

S.A. (TSA), que por sua vez passará a negociar ações e será 

listada no Novo Mercado da B3. 

 

Segundo a empresa, após a incorporação, a nova empresa 

contará com American Depositary Receipts (“ADRs”) 

negociados na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). 

 



"A TIM destaca que o resultado dessa incorporação não 

acarretará impactos para seus acionistas minoritários, tendo 

em vista que a TSA permanecerá com a mesma estrutura de 

administração e de melhores práticas de governança 

corporativa, bem como trará significativos ganhos de 

eficiência operacional e financeira", diz a empresa, em fato 

relevante. 

>Voltar 

 AE News-Telefónica tem queda de 50,7% no lucro do 

2º trimestre e ação cai 3,4% em Madri 

Sergio Caldas 

A Telefónica divulgou nesta quinta-feira que teve lucro 

líquido de 425 milhões de euros no segundo trimestre de 

2020, 50,7% menor do que o ganho de igual intervalo do 

ano passado, em meio ao impacto da pandemia de 

coronavírus. 

 

O lucro operacional da companhia de telecomunicações 

espanhola somou 3,315 bilhões de euros entre abril e 

junho, queda de 25,3% na comparação anual. 

>Voltar 

 AE News-Telefónica/Pallete: reitera pagamento de 

dividendos e confirma guidance em 2020  

Célia Froufe,  

O presidente-executivo da Telefónica, José María Álvarez-

Pallete, informou há pouco que a companhia manterá seu 

planejamento de pagamento de dividendos para 2020, 

assim como as perspectivas e o guidance para o ano, e 



também o guidance para 2022, apesar da pandemia de 

coronavírus. 

 Muitas empresas, principalmente os bancos, estimulados 

até pelos reguladores, suspenderam o pagamento de 

dividendos para manterem seus caixas fortes. Conforme 

Pallete, um pagamento de 0,20 de euro por ação (voluntary 

scrip) será feito em dezembro e outro no mesmo valor, em 

junho de 2021. “O programa de pagamento de dividendos 

estável e sustentável reflete a resiliência contínua e a forte 

liquidez da companhia”, enfatizou o presidente.  

>Voltar 

 Balanços estimativas Bloomberg* 

• Ambev: Vendas líquidas 2T supera est. 

 

• Cesp: Lucro líquido 2T supera maior est 

 

• GPA: Ebitda ajustado 2T supera maior est. 

 

• Localiza: Lucro líquido 2T supera maior est. 

 

• Odontoprev: Lucro líquido 2T frustra est. 

 

• Tim Part: Receita líquida 2T em linha est. 

 

>Voltar 

 Comentários resultados no Broadcast* 

*Comentários Ambev* 

O Citi espera reação positiva justamente pela queda menor 

do que a esperada nos volumes comercializados. "A 



companhia claramente teve uma execução soberba", 

comentam os analistas. Para o banco, a queda no Ebitda e 

nas margens "não é o ideal", mas para o longo prazo, 

proteger os volumes e a participação de mercado é o mais 

importante. 

*Comentários Bradesco* 

Pedro Galdi, analista da Mirae Asset, considera que esta foi 

a grande surpresa do balanço, e que mostra que além de 

prorrogarem prazos, os bancos estão mais seletivos na 

concessão de crédito. "E o lucro veio um pouco acima do 

primeiro trimestre. Foi dentro do esperado, sem grandes 

surpresas", afirma, esperando reação mais neutra que a 

vista no caso do Santander. O lucro veio em linha com a 

média das previsões das instituições consultadas pelo 

Prévias Broadcast. 

*Comentários GPA* 

Os analistas Guilherme Assis e Felipe Reboredo, do Safra, 

escrevem que o destaque dos resultados foi a "tão 

esperada" melhoria nos resultados do multivarejo, o que, 

segundo eles, deve levar a uma reação positiva das ações 

do GPA. "O crescimento positivo e as margens em linha 

ajudam a criar a tese de melhoria na execução", afirmam. 

*Comentários Vale* 

JPMorgan vê resultados positivos. Para os analistas Rodolfo 

Angele, Marcio Farid e Lucas Yang, a volta dos dividendos é 

uma sinalização da direção da empresa de conforto com as 

atuais condições do mercado. Já Daniel Sasson, Ricardo 

Monegaglia e Edgard Pinto de Souza, do Itaú BBA, 

destacam também a queda nos custos de produção 



esperada pela companhia para o segundo semestre. 

Embora tenham visto resultados neutros, para eles, o 

conjunto (incluindo os proventos) deve levar a uma reação 

positiva do papel. 

>Voltar 

 Cresce a disputa pela Oi- Correio Braziliense 

Simone Kafruni 

As ações da operadora Oi, em recuperação judicial e com 

ativos à venda, dispararam 25% na Bolsa de Valores de São 

Paulo (B3). O movimento é uma resposta à disputa pela 

operação móvel da companhia. Além das três maiores 

empresas concorrentes terem manifestado interesse, Algar 

Telecom e a norte-americana Highline fizeram ofertas. Após 

a controlada pela gestora americana Digital Colony dar seu 

lance, Claro, Tim e Vivo aumentaram a proposta. 

Segundo o BTG, o ativo foi avaliado em R$ 20 bilhões. O 

preço inicial era de R$ 15 bilhões e as três companhias que 

já operam no país e pretendem fatiar a operação da Oi 

ofereceram R$ 16,5 bilhões. Em comunicado, a Oi reafirmou 

o acordo com a Highline e disse que a empresa tem 

“exclusividade para, observados os termos e condições 

previstos no acordo e mantidos os termos econômicos da 

proposta vinculante apresentada, negociar os documentos 

e anexos relativos à oferta”. A operadora tem até 3 de 

agosto para cobrir a oferta das concorrentes. 

>Voltar 



 Teles têm um ano para decidir se saem da concessão - 

Valor. 

Ivone Santana 

Consultoria que fará o inventário e fixar o preço dos bens 

está em fase de seleção 

A indefinição sobre a mudança do regime dos contratos de 

concessão da telefonia fixa para autorização adiciona um 

grau a mais de risco para os compradores da rede de 

telecomunicações da Oi. Para especialistas e reguladores, 

não é fácil delinear o que é ou não bem reversível e, 

portanto, vinculado à concessão. Torres, cabos, fibras e 

equipamentos usados para comunicação de longa distância 

são considerados bens da concessão. Mas se a aplicação é 

para o serviço de comunicação multimídia (SCM), caso da 

internet, não tem ligação com esses contratos.  

Oi, Telefônica, Embratel, Algar e Sercomtel poderão mudar 

o regime de concessão para autorização. Mas, ainda terão 

de esperar um ano para decidir se fazem ou não a 

migração. Nesse intervalo, seus bens reversíveis terão de ser 

inventariados e o valor fixado. A empresa que fará esse 

trabalho ainda vai ser escolhida em um processo que deve 

se estender até outubro, quando está prevista a assinatura 

de contrato.  

>Voltar 

 Balanços 

 Ambev pré-merc 

 Bradesco pré-merc 



 Usiminas pré-merc 

 Copasa pós-merc 

 CTEEP pós-merc 

 Engie Brasil pós-merc 

 Even pós-merc 

 Fleury pós-merc 

 Petrobras pós-merc 

>Voltar 

 Eventos corporativos 

 Vale: Teleconferência de resultados em português, 

10:00, e em inglês, 12:00 

 GPA: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 10:30 

 Usiminas: Teleconferência de resultados em português 

e inglês, 11:00 

 Tim: Teleconferência de resultados em, 11:00 

 Bradesco: Teleconferência de resultados em português, 

11:30, e em inglês, 13:30 

 Alex Malfitani, diretor financeiro da Azul, participa de 

debate promovido pela XP pelo YouTube, 17:00 

 


