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 MPT amplia a investigação sobre mineradoras em 

MG- Valor 

Marcos de Moura e Souza 

O órgão tem investigações em andamento sobre 

empreendimentos no Estado da Anglo Gold Ashanti, Anglo 

American, Gerdau e Usiminas 

Depois de ter obtido na Justiça o fechamento temporário 

das minas de minério de ferro da Vale em Itabira, Minas 

Gerais, o Ministério Público do Trabalho investiga se outras 

mineradoras estão tomando as medidas adequadas para 

evitar que seus funcionários se exponham à contaminação 

pelo coronavírus.  



Na sexta-feira, uma das procuradoras do MPT, Adriana 

Augusta Souza, disse ao Valor que o órgão tem 

investigações em andamento sobre empreendimentos no 

Estado das mineradoras Anglo Gold Ashanti, Anglo 

American, Gerdau e Usiminas . O objetivo é avaliar o que 

tem sido feito para proteger os trabalhadores do vírus.  

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 103,44   -1,50% 

 

 Petrobras inicia nova onda de renegociação com 

fornecedores- Valor 

André Ramalho 

Estatal propõe suspensão temporária de alguns contratos 

com navios de apoio 

Redução no custos da operação de plataforma está entre as 

prioridades da estatal —  

Na tentativa de cortar pelo menos US$ 2 bilhões dos custos 

operacionais em 2020, a Petrobras ataca em várias frentes e 

iniciou, nas últimas semanas, uma segunda onda de 

renegociação com alguns de seus fornecedores. A nova 

investida marca uma mudança no tom das conversas. Até 

então focada em adiar pagamentos e antecipar o fim de 

contratos próximos a vencer, a estatal propõe, agora, 

suspender temporariamente alguns de seus contratos de 

afretamento de navios de apoio offshore.  

>Voltar 



 Petrobras inicia fase vinculante de Usinas Eólicas 

 

 Vencimento de opções sobre ações 

 

 Canal digital passa a ser o preferido por 46% dos 

bancarizados- Valor 

Talita Moreira 

Pesquisa encomendada pela Febraban ao Ipespe indica 

mudança de hábitos financeiros e de consumo no pós-crise 

Os canais digitais se tornaram mais acessados durante a 

pandemia de covid-19 e serão o meio preferencial de 

atendimento para 46% dos brasileiros no pós-crise, mostra 

pesquisa divulgada na sexta-feira pela Febraban.  

Uma parcela de 37% dos brasileiros bancarizados planeja 

frequentar agências e acessar também os meios digitais - o 

atendimento presencial se mostra mais relevante quanto 

menor a renda e maior a idade. Apenas 14% dos 

entrevistados apontam a rede física como canal 

preferencial.  

>Voltar 

 Itaú BBA reformula atendimento a empresas médias- 

Valor 

Talita Moreira 

Banco vê diversificação da demanda por financiamento no 

chamado “middle market” 



O Itaú BBA redesenhou o atendimento a companhias de 

médio porte, com a criação de novos segmentos e 

assessoria para fusões e operações no mercado de capitais. 

Embora a crise tenha abalado os planos das empresas no 

curto prazo, o banco aposta numa sofisticação das 

necessidades dessa clientela com o tempo.  

“As companhias médias começam a evoluir sua demanda 

por fontes de financiamento, antes restrita ao crédito 

bancário”, afirma Flávio Souza, diretor da área de banco 

comercial do Itaú BBA.  

>Voltar 

 Bancos 

Os bancos também terão de testar os funcionários para a 

covid-19, em medida que tem abrangência nacional. A 

decisão, proferida na sexta pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP) determina a 

testagem em todos os funcionários de agências que 

tenham casos confirmados da doença. 

A medida abrange Banco do Brasil, Caixa, Santander, 

Bradesco, Itaú Unibanco, Mercantil do Brasil, Poupex e 

CredMaxion. O descumprimento das determinações levará a 

multa diária de R$ 10 mil por agência bancária. 

>Voltar 

 Eletrobras 

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, espera 

uma recuperação do consumo de energia mais rápida do 

que ocorreu no racionamento de 2001. Segundo ele, o 

"apagão" durou mais tempo que as atuais medidas de 



distanciamento social, e foi provocado por problemas 

estruturais do próprio setor elétrico, o que levou à adoção 

de medidas de incentivo à redução de consumo. 

>Voltar 

 Companhias aéreas retomam voos a cidades com 

expansão de coronavírus- Folha 

Ivan Martínez-Vargas Flávia Faria 

As três maiores companhias aéreas do país —Gol, Latam e 

Azul— retomaram voos neste mês a oito cidades que 

haviam deixado de fazer parte da malha aérea desde o 

início da pandemia. Seis delas ainda estão com a curva 

ascendente no número de casos de coronavírus. 

O retorno dos voos no atual estágio da pandemia divide a 

opinião de epidemiologistas consultados pela Folha e 

ocorre antes de o país atingir o pico da curva 

epidemiológica. 

Ilhéus (BA), Londrina (PR), Maringá (PR), Porto Seguro (BA), 

Ribeirão Preto (SP) e Rondonópolis (MT) registram 

tendência de crescimento no número de casos do vírus, 

segundo dados do Ministério da Saúde analisados pela 

Folha. 

>Voltar 

 Na saúde, SulAmérica aposta em modelo de 

‘verticalização virtual’- Valor 

Beth Koike 

Empresa compra plano com hospital no PR, mas descarta 

crescer com rede própria 



Gabriel Portella, presidente da SulAmérica: volume mensal 

de teleconsultas aumentou de 500, em fevereiro, para 15 

mil após a pandemia de covid-19  

Com a aquisição da operadora de planos de saúde Paraná 

Clínicas, dona de sete centros clínicos e um hospital-dia em 

Curitiba, a seguradora SulAmérica reforça seu foco no setor 

de saúde, mas seu objetivo não é enveredar para o 

segmento de operadoras verticalizadas, que possuem rede 

própria - considerado o mais rentável pelo mercado por 

conseguir gerenciar os custos. “Não vamos investir em 

expansão de rede própria. Nós já temos uma verticalização 

virtual”, diz Gabriel Portella, presidente da SulAmérica, que 

está capitalizada com a venda do negócio de seguros de 

automóveis por R$ 3 bilhões para a Allianz no ano passado.  

>Voltar 

 Tupy reabre terceira fábrica e aposta na demanda dos 

EUA- Valor 

Ivo Ribeiro 

Unidade mexicana de Saltillo voltou a operar na semana 

passada; mercado americano responde por 63% das vendas 

da companhia brasileira 

Rizzo: “Em janeiro, verificamos que clientes nos EUA já 

tinham problemas com fornecimento da China. Entramos 

em alerta”  

Como a maioria das empresas no Brasil, a fundição Tupy, 

uma das maiores fabricantes do mundo em seu setor, teve 

de suspender a produção no fim de março por causa da 

chegada da covid-19 ao país. Foram concedidos dez dias de 



férias coletivas. No retorno das atividades, com todas as 

medidas de segurança e proteção à saúde tomadas, a 

companhia passou a operar com 35% da força de trabalho: 

são 8,5 mil funcionários na fábrica instalada no coração de 

Joinville (SC). A Tupy também paralisou as duas operações 

fabris que tem no México, onde são empregadas 5,5 mil 

pessoas.  

>Voltar 

 Ministério tenta resolver embate entre Cielo e subs – 

Valor 

Flávia Furlan 

Ofícios pedem a suspensão de exigências feitas pela Cielo a 

marketplaces e subcredenciadoras 

O Ministério da Justiça encaminhou ofícios ao Banco 

Central (BC) e ao Cade na tentativa de resolver um embate 

que coloca, de um lado, pequenas empresas do setor de 

pagamentos e, de outro, a Cielo, credenciadora líder do 

mercado brasileiro. Os ofícios, aos quais o Valor teve 

acesso, pedem a suspensão de exigências feitas pela Cielo a 

marketplaces e subcredenciadoras que usam a plataforma 

da empresa para prestar serviços de pagamento.  

Procurada, a Cielo afirmou que, como ente regulado, “tem 

obrigações legais e regulatórias a cumprir, dentre elas a de 

monitoramento de riscos de crédito, de mercado, de 

liquidez, incluindo monitoramento de credenciadores com 

os quais mantém vínculo contratual”. 

>Voltar 



 Definição de preço por ação em oferta subsequente 

da Via Varejo 

 

 Iochpe renegocia com debenturistas- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

A Iochpe-Maxion apresentou a debenturistas um pedido de 

perdão prévio temporário pelo provável descumprimento 

de compromissos financeiros (covenants) de três emissões 

de títulos de dívida.  

Afetada pela pandemia, em resumo, ela quer que uma 

eventual quebra de covenants de alavancagem financeira 

até junho de 2022 não detone o vencimento antecipado 

dos papéis. Em troca, oferece uma remuneração adicional e 

se compromete a manter índices de liquidez pelos próximos 

anos. 

>Voltar 

 Marcopolo corre para ajustar ônibus ao ‘novo 

normal’- Estadão 

Cristian Favaro 

Na esteira da paralisia na economia provocada pela 

pandemia do coronavírus, a Marcopolo correu contra o 

tempo para desenvolver ferramentas de segurança e tentar 

dar um respiro ao setor de transporte. O grupo está 

levando ao mercado uma série de adaptações que pode ser 

feita nos ônibus para mitigar o risco de contaminação e 

preparar o setor para o “novo normal” das viagens. O ajuste 

promete ser uma fonte nova de receita para o grupo, que 



viu as demandas por novos ônibus recuar de forma 

significativa. 

Segundo o presidente da empresa, James Bellini, as 

ferramentas e serviços chegaram em um momento de 

grande apreensão para os clientes. “Podemos dizer que 

80% da frota dos nossos clientes pararam. Eles não vão ter a 

menor condição de comprar ônibus novos. A preocupação 

hoje é como colocar os carros que eles têm para trabalhar. 

A única forma de conseguir isso é retomar a confiança do 

passageiro”, disse Bellini 

>Voltar 

 Sabesp 

A S&P reafirmou o rating BB- da Sabesp, mas alterou a 

perspectiva de estável para negativa, mudança que, de 

acordo com a agência, reflete o risco de intervenções 

"negativas" do governo estadual sobre a companhia. "As 

medidas de distanciamento social para conter a pandemia 

de covid-19 e as consequências econômicas resultantes 

estão pressionando significativamente o Estado de São 

Paulo", disse a agência de classificação de risco. 

>Voltar 
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 Santander Brasil rebaixada a venda por Goldman; 

preço-alvo R$28 

    (Bloomberg) -- Banco Santander Brasil SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Goldman Sachs 

Tito Labarta para venda de neutra.  

* Preço-alvo de R$28 implica potencial de baixa de 6,4% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$36,72  

* Santander Brasil tinha 9 recomendações de compra, 8 de 

manutenção, 2 de venda anteriormente 

>Voltar 

 Itau rebaixada a neutra por Goldman; preço-alvo 

R$26 

    (Bloomberg) -- Itau Unibanco Holding SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Goldman Sachs 

Tito Labarta para neutra de compra.  

* Preço-alvo de R$26 implica potencial de baixa de 0,2% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$30,70  



* Itau tinha 13 recomendações de compra, 8 de 

manutenção, 0 de venda anteriormente:  

>Voltar 

 Tecnisa rebaixada a market perform por Itau BBA 

    (Bloomberg) -- Tecnisa SA tem recomendação rebaixada 

pelo analista de Itau BBA Securities Enrico Trotta para 

market perform de outperform.  

* Preço-alvo de R$11,10 implica potencial de alta de 6,7% 

em relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é 

R$17,70  

* Tecnisa tinha 2 recomendações de compra, 2 de 

manutenção, 0 de venda anteriormente:  

>Voltar 

 BR Malls Cut to Hold at Grupo Santander; PT 13.70 

reais 

    (Bloomberg) -- Grupro Santander analyst Bruno 

Mendonca cut the recommendation on BR Malls 

Participacoes SA to hold from buy.  

* PT set to 13.70 reais, implies a 27% increase from last 

price. BR Malls average PT is 12.58 reais.  

* Targets range from 9 reais to 16.40 reais  

* BR Malls had 5 buys, 8 holds, 1 sell previously: Bloomberg 

data  

>Voltar 

file:///C:/Users/debia/Documents/Mercado%20hoje-%20Bloomberg%20._.docx%23indicador


 Iguatemi rebaixada a manutenção por Grupo 

Santander 

    (Bloomberg) -- Iguatemi Empresa de Shopping Centers 

SA tem recomendação rebaixada pelo analista de Grupo 

Santander Bruno Mendonca para manutenção de compra.  

* Preço-alvo de R$44 implica potencial de alta de 23% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$41,33  

* Iguatemi tinha 8 recomendações de compra, 5 de 

manutenção, 1 de venda anteriormente: 

>Voltar 

 Balanços 

 Oi pós-merc 

 

 

 

 


