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quinta-feira para dia 29 

 

 Petrobras inicia fase não vinculante p/ vender 

termelétricas 

    (Bloomberg) -- Fase não vinculante refere-se à venda de 

quatro usinas termelétricas, das quais três em Camaçari, no 

estado da Bahia, e movidas a óleo combustível (UTEs Polo 

Camaçari), e uma bicombustível (óleo diesel ou gás natural) 

localizada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul (UTE 

Canoas), segundo comunicado. * UTEs Polo Camaçari 

englobam as usinas Arembepe, Bahia 1 e Muricy, com 

potência total instalada de 329 MW ** As usinas operam 

com óleo ... 

>Voltar 



 Petrobras: Cia. não usa navios-tanque que estiveram 

na Venezuela 

    (Bloomberg) -- A Petrobras reiterou a fornecedores que 

não está usando nenhum navio-tanque que tenha operado 

na Venezuela sem waiver desde que as sanções americanas 

entraram em vigor, segundo comunicado da cia. por e-mail. 

* Empresa está cumprindo diretrizes do escritório de 

controle de ativos estrangeiros do Tesouro dos EUA * 

NOTA: Produção de petróleo da Venezuela cai para nível 

mais baixo desde 1945 Título em inglês: Petrobras Hasn’t 

Been Using Tankers That ... 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 104,85    +1,36% 

 

 JPMorgan eleva projeção Ibovespa fim 2020 para 

104.000 pts 

    (Bloomberg) -- (Atualiza para acrescentar cenários para o 

Ibovespa e comentário sobre tomada de riscos em trecho 

referente a ambiente global) O JPMorgan aumentou suas 

projeções para o final do ano de 2020 para índices da 

América Latina, estrategistas liderados por Emy Shayo 

escreveram em relatório. * O Índice MSCI Emerging Markets 

Latin America agora é visto encerrando o ano em 2.200 

pontos, contra estimativa anterior de 1.700 ** Projeção para 

Ibovespa ... 

>Voltar 



 Western Asset revisa projeção do Ibovespa de 105 mil 

para 110 mil pontos- Valor 

Ana Carolina Neira 

Estimativa para o período de 12 meses a partir de junho 

representa avanço de cerca de 22% em relação ao atual 

patamar do índice 

A Western Asset revisou sua projeção para o Ibovespa em 

um período de 12 meses contados a partir de junho. Agora, 

esse número passa dos 105 mil previstos anteriormente 

para 110 mil pontos no período de um ano, conforme 

antecipado ao Valor. 

>Voltar 

 Justiça nega recurso da JBS para reabrir planta no RS 

    (Bloomberg) -- Justiça do Trabalho negou mandado de 

segurança apresentado pela JBS contra decisão anterior que 

determinou a paralisação de um abatedouro de aves em 

Trindade do Sul, no Rio Grande do Sul. * Em 12 de junho, a 

juíza Gilmara Segala atendeu pedido do Ministério Público 

do Trabalho e determinou a paralisação da planta por 14 

dias * Juíza também determinou que todos os funcionários 

da unidade sejam testados para Covid-19 ** Em nota de 12 

de junho, a JBS ... 

>Voltar 

 B2W fecha parceria com McDonald’s Brasil para e-

commerce 

    (Bloomberg) -- Por meio da parceria, as lojas do 

McDonald’s Brasil poderão ser conectadas para vender os 



produtos nas plataformas de venda da B2W, segundo 

comunicado. * Clientes poderão acessar a plataforma de 

Marketplace Local dentro dos apps da Americanas e da 

Ame, escolher a loja do McDonald’s Brasil que seja de sua 

maior conveniência e ter acesso ao sortimento completo da 

loja para comprar o lanche e os produtos de sua 

preferência, recebendo em minutos, segundo o ... 

>Voltar 

 Via Varejo capta R$ 4,4 bilhões para reforçar o caixa - 

Valor. 

Maria Luíza Filgueiras 

Recursos ajudarão a companhia a fortalecer sua estrutura 

de capital - reduzindo seu endividamento e colocando o 

caixa em patamares mais alinhados com concorrentes 

A Via Varejo levantou R$ 4,455 bilhões em sua oferta 

subseqüente de ações (follow-on), recursos que vão 

integralmente para o caixa da empresa.  

Como antecipou ontem à noite o Valor PRO, serviço de 

informações em tempo real do Valor, a companhia definiu o 

preço de R$ 15 por ação e alocou integralmente o lote 

adicional, disseram duas fontes (até o fechamento desta 

edição, a companhia não havia divulgado o dado 

oficialmente).  

Os recursos ajudarão a companhia a fortalecer sua estrutura 

de capital - reduzindo seu endividamento e colocando o 

caixa em patamares mais alinhados com suas concorrentes. 

>Voltar 



 Lojas de shopping registram vendas de 25% no 

primeiro fim de semana após reabrir- Folha 

O desempenho das vendas após a abertura dos shoppings 

de São Paulo, entre sexta-feira (12) e domingo (14), ficou 

em até 25% da média registrada no mesmo período do ano 

passado, segundo a Ablos, associação de redes de lojas 

menores de shoppings. 

O melhor resultado foi o de sexta, Dia dos Namorados, com 

o patamar de 43%, afirma Tito Bessa Jr., presidente da Ablos 

e dono da rede de moda TNG. 

Nos primeiros dias da reabertura, algumas das lojas 

registraram 20% ou até 15% da média de 2019, aponta 

pesquisa da entidade, que reúne marcas como Gregory, 

SideWalk, TNG, Khelf, MOB e outras. 

"Sábado e domingo foram péssimos, mas estamos 

trabalhando um terço das horas normais e com fluxo de um 

quinto. Não poderia ser diferente", diz Tito Bessa Jr., 

presidente da Ablos. 

A associação defende que o tempo de funcionamento seja 

elevado de quatro para seis ou oito horas diárias, com fluxo 

também maior de clientes. 

>Voltar 

 Embraer é cortada para junk pela S&P 

    (Bloomberg) -- Rating de longo prazo foi rebaixado de 

BBB- para BB+, disse a S&P em relatório. * Perspectiva, que 

estava em Watch negativa, foi alterada para negativa * S&P 

espera declínio de 50% nas entregas de jatos comerciais em 

2020 pela Embraer, segundo o relatório, enfraquecendo sua 



rentabilidade * Efeitos do Covid-19 devem levar a uma 

queima de caixa de cerca de US$ 800 mi * Por isso, agência 

prevê uma alavancagem dívida líquida/Ebitda acima de 8x 

no final do ano ... 

>Voltar 

 Embraer finaliza termos de financiamento de até US$ 

600 mi 

    (Bloomberg) -- Valor de até US$ 300 mi será financiado 

pelo BNDES e o remanescente de até US$ 300 mi o será por 

bancos privados e públicos, sempre na proporção de 

50%/50%, segundo comunicado. * Essas linhas de 

financiamento ao capital de giro reforçarão a posição de 

caixa da cia. garantindo recursos desde a fase de produção 

até o momento do embarque dos produtos para o mercado 

externo, diz a nota * Embraer ressalta que esse tipo de 

operação é exclusivamente de renda ... 

>Voltar 

 Oi apresenta plano para dividir empresa, vender 

ativos e acessar crédito- Valor 

A empresa de telecomunicações Oi protocolou na segunda-

feira (15) na Justiça do Rio de Janeiro sua proposta de 

aditamento (acréscimo) ao plano de recuperação judicial 

solicitado pela companhia há quase quatro anos, em 20 de 

junho de 2016. 

Em fato relevante, a Oi diz que o aditamento é uma 

tentativa de garantir a sustentabilidade do negócio por 

meio da reorganização e simplificação do Grupo Oi, tanto 

do ponto de vista societário quanto do operacional. 



Com o aditamento, diz a Oi, será possível acessar o 

mercado financeiro para obter recursos para equacionar 

suas dívidas e olhar para o futuro, rumo à tecnologia 5G. 

A empresa também pretende, com o aditamento, formar as 

chamadas unidades produtivas isoladas (“UPIs”), empresas 

que possam ser separadas e eventualmente vendidas. A Oi 

quer formar quatro UPIs: ativos móveis, torres, data center e 

infraestrutura. 

A empresa deverá dar detalhes dos planos de aditamento 

nesta terça-feira, quando fará teleconferência com o 

mercado sobre os resultados financeiros do primeiro 

trimestre deste ano. 

>Voltar 

 Oi sai de lucro para prejuízo líquido de R$ 6,28 

bilhões no primeiro trimestre de 2020- Valor 

A empresa de telecomunicações Oi, que está em regime de 

recuperação judicial, registrou prejuízo líquido de R$ 6,28 

bilhões no primeiro trimestre de 2020, depois de ter 

apurado um lucro líquido de R$ 568,4 milhões no mesmo 

trimestre do ano anterior. O resultado é o atribuído aos 

sócios controladores da companhia. 

Em comunicado ao mercado, a empresa informou que o 

resultado negativo ocorreu pelos impactos da variação 

cambial sobre suas operações. O câmbio provocou a 

elevação da despesa financeira dos R$ 201,7 milhões no 

primeiro trimestre do ano passado para R$ 6,47 bilhões no 

mesmo período de 2020, um resultado 32 vezes maior. 



A Oi apurou uma receita líquida de R$ 4,74 bilhões no 

primeiro trimestre deste ano, em queda de 7,4% ante a 

receita de R$ 5,13 bilhões um ano antes. 

O custo de vendas dos serviços no primeiro trimestre deste 

ano foi de R$ 3,66 bilhões, em queda de 5,3% sobre os R$ 

3,83 bilhões do mesmo período de 2019. 

A despesa operacional da companhia quase triplicou no 

período, passando de R$ 331,6 milhões no primeiro 

trimestre de 2019 para R$ 895,2 milhões no primeiro 

trimestre de 2020. 

Já o lucro operacional ficou cinco vezes menor, passando a 

R$ 188,1 milhões no primeiro trimestre de 2020. 

>Voltar 

 CCR vê lentidão do governo em apoio a rodovias - 

Valor. 

Taís Hirata  

Grupo anuncia troca de comando em meio a crise que afeta 

todos os segmentos em que atua, mas prevê oportunidades 

O novo presidente da CCR, Marco Cauduro, assumirá o 

grupo em meio a uma crise que atinge em cheio todas as 

áreas de atuação da companhia: rodovias, aeroportos e 

mobilidade urbana. O executivo, cujo nome foi anunciado 

na última sexta-feira (12), após um processo seletivo de oito 

meses, começa no dia 6 de julho.  

A ideia era que a troca de comando fosse o marco de um 

novo ciclo de crescimento para a concessionária, mas a 

passagem de bastão deverá ocorrer já em meio a uma série 



de problemas urgentes e negociações com governos e 

órgãos reguladores.  

A principal preocupação hoje são as concessões rodoviárias, 

que respondem pela maior parte da receita do grupo. A 

avaliação é que o governo demora em apresentar medidas 

de apoio para o setor, que tem sido duramente atingido 

pela pandemia, segundo Leonardo Vianna, atual presidente 

da companhia.  

“A perda de receita é muito forte, de 35% a 45% 

dependendo da rodovia. Não há empresa que aguente três, 

quatro meses com essa queda. Não vejo muita rapidez em 

apresentar soluções para o setor de rodovias”, disse ele, em 

conversa com o Valor. 

>Voltar 

 WhatsApp lança pagamentos com potencial de atrair 

51 milhões no Brasil- Folha 

Paula Soprana 

Ao anunciar a função de transferências e pagamento de 

compras pelo WhatsApp, o Facebook estreia no mercado 

com um potencial imediato de atrair 51 milhões de 

consumidores no Brasil. 

O número reflete uma estimativa de clientes dos primeiros 

bancos parceiros do novo serviço e corresponde a 42% dos 

120 milhões de usuários do WhatsApp no país. 

A entrada do aplicativo de mensagens no mercado de 

pagamentos era ventilada havia mais de um ano, e o 

lançamento mundial no Brasil foi anunciado nesta segunda 

(15). 



Para o Facebook, o país tem o diferencial de ser acessível 

mesmo a quem não tem franquia de internet, já que 

operadoras de telefonia oferecem o acesso gratuito ao app 

em alguns planos pré-pagos. 

“O Brasil é um mercado de muitas pessoas no WhastApp e 

de muitos comerciantes. Estamos trabalhando isso na Índia 

e em outros mercados populares para o aplicativo”, afirmou 

Matt Idema, diretor de operações do WhatsApp em 

entrevista à Folha. 

>Voltar 

 Aneel apresentou as condições para o pacote de R$ 

16 bi ao setor - Valor. 

Rafael Bitencourt e Letícia Fucuchima  

Financiamento será estruturado por sindicato de bancos, 

sob a condução e negociações do BNDES 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apresentou 

ontem as condições da captação de recursos pelo setor por 

meio de operação de crédito que pode chegar a R$ 16,3 

bilhões. A transação abastecerá o caixa das distribuidoras 

de energia e evitará o colapso no fluxo de pagamento no 

setor durante a crise provocada pela pandemia da covid-19.  

O financiamento será estruturado por sindicato de 

instituições bancárias em negociação conduzida pelo Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

A Câmara de Comercialização de Energia (CCEE) será 

responsável por centralizar a contratação.  



A diretoria da Aneel voltou a tratar do tema em reunião 

extraordinária. Até o fechamento desta edição, o comando 

do órgão ainda não havia submetido o processo à votação.  

A relatora do processo, diretora Elisa Bastos, ressaltou que a 

proposta do governo de criar a Conta Covid garante um 

“alívio financeiro”, assegurando maior liquidez ao setor e 

minimizando o impacto tarifário para o consumidor. Isso 

porque o pagamento do empréstimo será feito de forma 

diluída com recursos arrecadados na conta de luz nos 

próximos anos, “pelo tempo necessário” para realizar a 

amortização.  

Elisa reconheceu que, apesar do volume bilionário 

envolvido na operação, o dinheiro não será suficiente para 

atender integralmente a demanda do setor no 

enfrentamento da pandemia. Para ela, há dificuldade em 

mapear a totalidade dos impactos e a extensão dos efeitos 

da atual crise. 

>Voltar 

 Bancos retomam ofertas de ações e empresas voltam 

à fila  

Fernanda Guimarães, Aline Bronzati e Circe Bonatelli 

Dois meses e meio depois de duas dezenas de aberturas de 

capital terem voltado à gaveta, abatidas pela pandemia do 

covid-19, os bancos de investimento começam a testar o 

apetite do mercado para ofertas iniciais de ações - muito 

antes do que o prognóstico inicial de uma eventual 

retomada. O movimento tem acontecido de forma seletiva, 

mas a percepção é de os juros baixos, o Ibovespa a 90 mil 



pontos e o grande fluxo de liquidez no mercado abrirão 

uma janela para a estreia de mais empresas na Bolsa. Antes 

que as ofertas iniciais cheguem, porém, as subsequentes 

(follow ons) já começam a servir de abre alas a outras 

operações. A varejista Centauro já levantou R$ 900 milhões, 

com uma demanda típica de 'bull market' (mercado em 

alta): superou em sete vezes a oferta, conforme fontes. A 

Via Varejo, que precifica sua emissão hoje, não ficou para 

atrás: a demanda superou em cinco vezes a oferta base. Os 

bancos devem anunciar outros nomes nas próximas 

semanas. 

>Voltar 

 Justiça determina que IRB Brasil comprove meios de 

arcar com R$ 1 bi em disputa judicial – Valor 

Rafael Rosas 

A juíza Renata Mota Maciel, da 2ª Vara Empresarial e 

Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJ-SP), determinou, na última sexta-feira (12) que o IRB 

Brasil comprove, no prazo de cinco dias, possuir meios de 

arcar com o ressarcimento de R$ 1 bilhão para eventuais 

prejuízos causados a investidores.  

A decisão aconteceu em ação movida pelo Instituto Ibero-

Americano da Empresa, com vistas a assegurar o resultado 

de processos de arbitragem. 

>Voltar 

 Balanços 

 Helbor pós-merc 



 

 Eventos corporativos 

 Oi: Áudio conferência de resultados em português e 

inglês, 10:00 


