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 Petrobras quer vender fatia de US$ 1,8 bi na BR 

    (Bloomberg) -- A Petrobras está retomando os planos de 

vender a participação restante na Petrobras Distribuidora, 

principal operadora de postos de gasolina do país, dissea 

Reuters, citando duas pessoas com conhecimento do 

assunto.  

* A BR Distribuidora, como a empresa é conhecida, foi 

privatizada no ano passado por meio de uma oferta de 

ações e agora a Petrobras quer vender o máximo possível 

de sua participação restante de 37,5% na empresa, diz a 

reportagem * A Petrobras ... 

>Voltar 

 Petrobras quer metade dos funcionários 

administrativos em 'home office' permanente- Globo  

A Petrobras decidiu manter cerca da metade de sua equipe 

administrativa trabalhando em casa permanentemente, 

disse a empresa à agência Reuters nesta segunda-feira. Nos 

últimos dias, a estatal vinha estudando uma volta gradual 

dos funcionários em home office a partir de julho. 

Com o plano de oferecer a opção de teletrabralho aos 

empregados de áreas administrativas, a estatal se junta a 

uma série de empresas dispostas a repensar como 

organizam escritórios após a pandemia. 



A companhia informou que a migração para trabalho 

remoto será opcional, com a meta de atingir mais de 10 mil 

funcionários, de um total de 20 mil que atuam na área 

administrativa. A ideia é oferecer a opção de teletrabalho 

por até três dias por semana, mediante análise da área 

gerencial. 

A Petrobras espera alta adesão devido à demanda dos 

próprios trabalhadores. Por enquanto, a estatal manterá a 

equipe em número mínimo para conter a propagação do 

vírus. 

>Voltar 

 Vale: Itabira tem interdição suspensa; meta de 

produção mantida 

    (Bloomberg) -- Vale disse que operações serão 

retomadas gradualmente, segundo comunicado ao 

mercado. * Empresa teve paralisação determinada em 

5/junho, com perda de produção inferior a 1 mi toneladas  

* Vale afirma que operações serão retomadas gradualmente 

sem que haja alteração no guidance de volume de 

produção de minério de ferro de 310-330 mi toneladas  

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 102,40   -1,62% 

 

 BC pede informações sobre pagamentos com 

WhatsApp - Valor. 

Talita Moreira 



Com mais de 120 milhões de usuários, rede social tem escala 

para alcançar posição dominante no mercado 

A chegada do WhatsApp ao mercado brasileiro de 

pagamentos incomodou concorrentes, mas também 

despertou a atenção dos órgãos reguladores. O Banco 

Central (BC) e o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) solicitaram informações sobre o modelo 

de negócios aos participantes do acordo, apurou o Valor.  

O Facebook, que controla o aplicativo de mensagens, 

lançou no Brasil sua primeira iniciativa mundial para 

permitir pagamentos e transferências por meio do 

WhatsApp. O processamento das transações será feito pela 

Cielo e, num primeiro momento, o serviço poderá ser 

acessado por portadores de cartões de crédito e débito do 

Banco do Brasil (BB), Nubank e Sicredi. As bandeiras Visa e 

Mastercard participam do acordo e, em breve, a Elo deve 

aderir à parceria.  

>Voltar 

 Entrada do WhatsApp em pagamentos alerta bancos- 

Valor 

Talita Moreira 

Aplicativo de mensagens vai fazer no Brasil sua primeira 

experiência mundial para permitir transações financeiras 

A chegada do WhatsApp ao mercado brasileiro de 

pagamentos incomodou concorrentes e despertou a 

atenção dos órgãos reguladores. O Banco Central (BC) e o 

Cade já solicitaram informações sobre o modelo de 

negócios aos participantes do acordo. O aplicativo de 



mensagens vai fazer no Brasil sua primeira experiência 

mundial para permitir pagamentos e transferências de 

dinheiro. O processamento das transações, num primeiro 

momento, será feito pela Cielo.  

As preocupações não são com o serviço em si, pouco 

inovador, mas pelo desembarque das “big techs” no setor 

financeiro do país. Com 120 milhões de usuários no Brasil, o 

WhatsApp supera de longe a base de clientes de qualquer 

banco local e pode facilmente se tornar o serviço de 

pagamentos digitais com maior escala no país. Em 

apresentação a investidores no ano passado, o presidente 

do Bradesco, Octavio de Lazari Jr., disse que o maior risco 

para os bancos não são as fintechs, mas as “big techs”.  

>Voltar 

 Celulose deve ter meses difíceis à frente - Valor. 

Stella Fontes 

Avaliação na indústria é a de que a demanda será 

“desafiadora” nos próximos meses e a oferta, o fiel da 

balança 

Produtores dos diferentes tipos de celulose estão se 

preparando para meses difíceis à frente, por causa da 

sazonalidade negativa e do impacto da pandemia de covid-

19 na economia global, particularmente na demanda de 

papéis de imprimir e escrever. Além disso, há receio quanto 

ao arrefecimento da produção de papéis para fins sanitários 

(tissue) mundo afora, após o início de ano de consumo 

acelerado pela crise sanitária.  



Segundo fontes ouvidas pelo Valor, o desequilíbrio entre 

oferta e demanda nos próximos meses deve levar a uma 

nova onda de paradas e fechamentos em fábricas de 

celulose de fibra longa, e é possível que produtores de fibra 

curta também recorram à estratégia, seja para evitar mais 

erosão dos preços, seja porque as cotações estão abaixo do 

custo de produção há vários meses.  

>Voltar 

 JPMorgan projeta alta de 13% para ações na América 

Latina 

    (Bloomberg) -- As ações latino-americanas devem 

continuar se beneficiando do cenário de ampla liquidez e 

melhores perspectivas para a recuperação econômica 

global, de acordo com o JPMorgan. “As questões 

idiossincráticas estão em segundo plano por enquanto e o 

ponto é se haverá apetite global por risco ou não”, disse 

Emy Shayo, estrategista de ações para América Latina do 

banco. “Há espaço para ganhos, apesar do estrutural pior.” 

O JPMorgan ... 

>Voltar 

 

 GPA: Conselho autoriza Sale Lease Back de 3 Lojas por 

R$183,1 mi 

    (Bloomberg) -- Conselho deliberou, por unanimidade e 

sem ressalvas, a celebração de operações de Sale Lease 

Back para alienação de 3 lojas da subsidiária integral Sendas 

Distribuidora por R$ 183,1 mi, segundo comunicado. * 

Conselho também autorizou a diretoria Executiva da 



Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a 

formalização das transações  

>Voltar 

 PetroRio iniciada como outperform por Safra; preço-

alvo R$45,70 

    (Bloomberg) -- Banco Safra de Investimento iniciou a 

cobertura de Petro Rio SA como outperform.  

* Preço-alvo de R$45,70 implica potencial de alta de 37% 

em relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é 

R$33,67  

* PetroRio tinha 2 recomendações de compra, 2 de 

manutenção, 0 de venda anteriormente:  

>Voltar 

 Porto Seguro elevada a compra por Grupo Santander 

    (Bloomberg) -- Porto Seguro SA tem recomendação 

elevada pelo analista de Grupo Santander Henrique Navarro 

para compra de manutenção.  

* Preço-alvo de R$62 implica potencial de alta de 22% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$51,90  

* Porto Seguro tinha 4 recomendações de compra, 8 de 

manutenção, 3 de venda anteriormente:  

>Voltar 

 Gestora Infinity lança dois fundos com foco em ações 

 



 Obras residenciais sustentam consumo de aços longos 

no país - Valor. 

Ana Paula Machado 

Construção civil se manteve ativa e puxou demanda das 

usinas na pandemia 

O consumo aparente de aços longos no país deve ser 

menos afetado pela pandemia do que o mercado total e o 

de aços planos. Esse desempenho melhor está sendo 

puxado pela construção civil, principalmente as obras 

residenciais que não pararam mesmo com as restrições de 

circulação de algumas cidades. Segundo dados da 

Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias 

(Abrainc), 95% das obras dos associados se mantiveram 

ativas nos últimos três meses.  

Para o CEO da ArcelorMittal Aços Longos LATAM, Jefferson 

de Paula, o consumo aparente do segmento no país deve 

recuar 10% neste ano e o mercado total cerca de 20%. Já a 

construção civil deve consumir 8% a menos em 2020, o que 

equivale a 400 mil toneladas de aços longos que não serão 

vendidas este ano no Brasil.  

>Voltar 

 CSN aumenta preço do aço, e concorrentes devem 

seguir mesmo caminho: Estado 

 

 Dona da Ellus pode pedir recuperação judicial por 

crise- Estadão 

Fernando Scheller 



A InBrands, grupo de moda que concentra marcas como 

Ellus, VR e Alexandre Herchcovitch e já tinha dívidas de 

pouco mais de R$ 500 milhões no fim de 2019, prepara um 

pedido de recuperação judicial após o fechamento de suas 

lojas por causa da pandemia. Várias outras empresas de 

moda buscam alternativas para enfrentar a crise. 

A InBrands – grupo de moda que concentra marcas como 

Ellus, Richards, Salinas, VR e Alexandre Herchcovitch – está 

preparando um pedido de recuperação judicial na esteira 

do fechamento temporário de suas lojas por causa da 

pandemia do novo coronavírus, apurou o ‘Estadão’ com três 

fontes próximas ao assunto. A companhia já contratou um 

escritório de advocacia para tocar a operação. 

>Voltar 

 Raia Drogasil tem venda abaixo do normal - Valor. 

Adriana Mattos 

Rede registra “vale de vendas” e prevê margem menor no 

segundo trimestre; normalidade só no fim do ano 

Os aumentos nos preços de medicamentos, adiados por 60 

dias em abril por determinação do governo, já chegaram 

nas lojas, disse ontem a Raia Drogasil. O repasse, com alta 

média de 4%, terá efeito direto sobre a receita da empresa 

no segundo trimestre, mas esse fator positivo não deve 

impedir uma queda de margem no período. A companhia 

ainda registra hoje vendas abaixo do normal, após forte alta 

na demanda em março.  

>Voltar 



 Energia 

Entre as distribuidoras de energia, o mercado continua 

monitorando as decisões sobre o socorro bilionário ao setor 

em meio à pandemia. O ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, enviou ofício à Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) em que cobra a regulamentação da 

chamada Conta-Covid o mais rápido possível para evitar o 

"colapso financeiro" das empresas. O tema foi discutido em 

reunião extraordinária da Aneel na sexta (15), mas foi alvo 

de pedido de vista do diretor Efrain Pereira da Cruz, o que 

atrasou as decisões. 

Por outro lado, o setor ontem reagiu em forte alta, vista no 

Índice de Energia Elétrica (IEEX) da B3, à perspectiva de 

corte da Selic. Isso porque, apontaram analistas, o setor tem 

a maior parte das dívidas atreladas à taxa básica de juros, e 

os cortes dão alívio à linha de despesas financeiras. 

Adicionalmente, segmentos como o de transmissão, menos 

cíclicos, podem seguir atrativos. "Como algumas 

transmissoras são boas pagadoras de dividendos, os papéis 

podem chamar atenção", comenta Galdi, da Mirae. 

>Voltar 

 Teles 

Também em termos de regulação, atenção para as teles. O 

governo federal publicou ontem dois decretos sobre o 

setor, um tratando da renovação automática das 

frequências de telefonia móvel e da migração dos regimes 

de concessão para o de autorização e outro, que altera o 

regulamento para a retransmissão e repetição de TV. O 



primeiro decreto autoriza as operadoras de telefonia fixa a 

contratar terceiros para oferecer os serviços em locais onde 

não querem atuar. 

A migração é voluntária, mas Telefônica (dona da Vivo), Oi e 

Embratel (da Claro) almejam a mudança, que permite a 

troca de obrigações assumidas na concessão de 1997 e hoje 

vistas como obsoletas, como a manutenção de orelhões, 

por investimentos em banda larga em regiões carentes do 

serviço. 

>Voltar 

 Aéreas 

O setor aéreo segue sob as atenções do mercado. O acordo 

de compartilhamento de voos (codeshare) entre Azul e 

Latam gerou expectativas de uma eventual fusão entre as 

empresas - recorda-se que a Latam está em recuperação 

judicial nos Estados Unidos, e encerrou operações na 

Argentina. No momento, o mercado aguarda pelas 

deliberações do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) sobre a parceria. 

Uma concentração no setor é vista como inevitável, 

especialmente porque as viagens corporativas podem não 

voltar a ser como eram antes da pandemia de Covid-19, 

após a experiência bem sucedida em encontros virtuais. 

Com o turismo também sem data para voltar à 

normalidade, o setor aéreo deve ser pressionado. 

>Voltar 



 Natura &Co 

A Natura é uma das empresas que teve de lidar com um 

dos problemas intensificados pela pandemia, os ataques 

cibernéticos. Uma fábrica da Avon em Dallas teria tido o 

servidor principal invadido, informaram fontes ao Broadcast. 

Como a operação era interligada, fábrica, faturamento e 

expedição foram paralisados. Com isso, a empresa teve de 

reagendar os boletos de revendedoras, por exemplo. Em 

nota, a Natura disse que os sistemas afetados devem ser 

restabelecidos nas próximas semanas. A companhia havia 

informado, em comunicado ao mercado, que havia sofrido 

um ataque, mas não deu detalhes. 

A fabricante de cosméticos, porém, não foi a única afetada. 

Nomes como Rumo Logística, Raízen e Energisa já haviam 

reportado ataques entre março e abril, sendo que a Rumo, 

inclusive, teve os resultados do primeiro trimestre afetados 

pelo ataque que sofreu. 

>Voltar 

 

 


