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 AE News-BTG Pactual anuncia Follow On que pode
captar até R$ 2,565 BI para acelerar operação digital
Matheus Piovesana
O BTG Pactual fará uma oferta pública primária (ou seja,
com emissão de novas ações) com esforços restritos de
distribuição de 28.500.000 de Units, cada uma delas
representando uma ação ordinária e duas ações
preferenciais de classe A. Atuam como coordenadores da
oferta o próprio BTG, que é o líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e
Santander Brasil.
Após o final do procedimento de coleta de intenções
(bookbuilding), o lote inicial pode ser acrescido em até 25%,
ou seja, por mais 7.125.000 de Units, chegando a 36.625.000
papéis. Ao preço do fechamento das Units na sexta-feira
(19), de R$ 72, a captação pode chegar a R$ 2,565 bilhões,
se colocados todos os lotes.
Em comunicado ao mercado, o BTG afirma que pretende
utilizar os recursos captados para "acelerar iniciativas
estratégicas e o crescimento de sua plataforma de varejo
digital", mantendo no processo "fortes métricas de capital".
A oferta tem como público alvo os acionistas, que terão
prioridade na distribuição das Units, e investidores

profissionais, conforme definição da Instrução CVM nº 539,
de 2013, residentes no Brasil, além de investidores
estrangeiros. Haverá esforços de colocação das Units no
exterior, realizados por subsidiárias dos coordenadores.
A primeira data de corte utilizada para dar prioridade na
distribuição é 18 de junho (a última quinta-feira), e a
segunda, a próxima quinta (25). O procedimento de
bookbuilding se encerrará em 29 de junho, mesmo dia em
que ocorrerá a precificação das ações no âmbito da oferta.
O início da negociação dos papéis na B3 será em 1º de
julho.
Haverá restrição à negociação dos papéis (lock-up) por 90
dias, a partir do comunicado de início da oferta, para o
Banco, determinados controladores e membros do
conselho de administração e da diretoria.
>Voltar
 BRB e Flamengo fazem parceria para banco digitalValor
Talita Moreira
Com foco no torcedor, oferta inclui conta corrente, cartão e
seguro
Costa, presidente do banco brasiliense: com meta de atrair
pelo menos 1,5 milhão de clientes, BRB e Flamengo podem
se tornar acionistas de operação de R$ 1 bi —
O Flamengo e o Banco de Brasília (BRB) lançam em meados
de julho uma operação de banco digital voltada aos
torcedores do clube rubro-negro. O acordo prevê a oferta

de conta corrente, cartões de crédito, cartões pré-pagos e
produtos de seguridade e capitalização, com receitas
compartilhadas meio a meio entre os dois parceiros.
>Voltar
 IMC anuncia proposta de aumento de capital- Valor
Segundo fato relevante, captação pode se dar tanto por
oferta pública de ações quanto por subscrição privada, ou
ambas em conjunto
A International Meal Company Alimentação (IMC) informou,
em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) no início deste sábado, que convocou
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre
aumento de capital. A empresa é dona de redes de
restaurantes como Viena, Pizza Hut, KFC e Frango Assado.
De acordo com o comunicado, o aumento de capital
poderá se dar tanto por meio da realização de uma oferta
pública de distribuição de ações quanto por meio de
aumento de capital com subscrição privada de ações ou as
duas formas em conjunto.
>Voltar
 China suspende importação de produtos avícolas de
planta da Tyson nos EUA- Valor
Camila Souza Ramos
A China suspendeu importações de produtos avíolas de
uma planta da Tyson nos Estados Unidos após
trabalhadores da unidade testarem positivo para a covid-19,
segundo agências internacionais.

Um porta-voz da companhia disse neste domingo que a
unidade afetada está localizada em Springdale, no Estado
de Arkansas.
Para agências, a empresa disse que está trabalhando com o
Serviço de Segurança Alimentar e Inspeção do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
para garantir que sua produção esteja de acordo com as
normas sanitárias.
>Voltar
 Cade apura práticas anticoncorrenciais no setor de
pagamentos- Valor
Flávia Furlan
Em procedimento preparatório, órgão pede empresas
envolvidas ratifiquem ou não as imposições relatadas e
mostrem suas justificativas
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
instaurou procedimento preparatório para um inquérito
administrativo que deve apurar possíveis práticas
anticoncorrenciais no mercado de pagamentos brasileiro. A
decisão baseou-se em notícias recentes sobre possíveis
imposições feitas por bandeiras e credenciadoras aos
demais participantes do mercado, como subcredenciadores
e marketplaces - essas empresas usam o sistema das
credenciadoras para oferecer serviços de pagamento,
pagando uma taxa por transação.
>Voltar

 Minério de Ferro Qingdao US$ 101,75

-0,65%

 Estudo aponta oportunidades de recuperar áreas em
Mariana- Valor
Daniela Chiaretti
Fundação Renova, criada para reparar o desastre
socioambiental do rompimento da barragem de Fundão, da
>emp<Samarco, encomendou o trabalho
A Fundação Renova, criada para reparar o desastre
socioambiental do rompimento da barragem de Fundão, da
Samarco, encomendou um estudo de oportunidades, custos
e ganhos da recuperação de áreas degradadas na região
mais atingida em 2015 pela lama de Mariana, em Minas
Gerais.
Com técnicas de restauração florestal e práticas sustentáveis
agrícolas, 77,2 mil hectares de áreas perdidas poderiam ser
recuperadas e gerar um valor adicionado de R$ 23,5
milhões ao ano, no longo prazo, distribuídos entre oito
municípios mais afetados.
>Voltar
 Juros baixos e demanda de clientes levam bancos ao
mercado de energia- Valor
Talita Moreira
Instituições financeiras começam a atuar como
comercializadoras da commodity para diversificar negócios
de crédito e tesouraria

A redução da taxa Selic às mínimas históricas começa a
aproximar os setores financeiro e elétrico - que têm muito
em comum, mas sempre andaram separados no Brasil. Para
diversificar fontes de receita e oferecer novos serviços a
clientes, os bancos estão entrando em peso no mercado
livre de energia, que deve ganhar liquidez e novos produtos
com esse movimento.
Itaú Unibanco, ABC Brasil, Voiter (ex-Indusval), BMG e
Bocom BBM são algumas das instituições financeiras que
estão dando esse passo, segundo informações dos bancos
ou obtidas pelo Valor com fontes de mercado. Santander e
BTG Pactual - este, pioneiro no movimento - já têm
comercializadoras próprias. A crise do coronavírus tirou
visibilidade, mas não mudou o rumo desses projetos.
>Voltar
 Comando do Luiza vende R$ 120 milhões em ações
FERNANDA GUIMARÃES, CYNTHIA DECLOEDT, ANNE
WARTH E TALITA NASCIMENTO
Controladores e diretores do Magazine Luiza venderam, em
maio, mais de R$ 120 milhões em ações da companhia. O
motivo foi nobre: parte do dinheiro bancará as doações
feitas pela família Trajano para o combate à covid-19. A
maior parte das vendas foi feita pela diretoria, sendo que
seis integrantes têm parte da remuneração atrelada a ações.
Dois membros são da família, Frederico, o presidente (foto),
e Fabrício Bittar Garcia, vice-presidente comercial e de
operações. O timing para a venda foi perfeito: o Magalu
passou ao largo da crise e, em 2020, as ações subiram mais
de 46%. Na oferta de ações do fim do ano passado, quando

o mundo vivia outro contexto e as perspectivas para o Brasil
eram de crescimento, a ação foi precificada em R$ 43. Hoje,
está em mais de R$ 67.
» Do bem. No início da pandemia, a família Trajano doou R$
10 milhões à compra de respiradores artificiais para leitos
de UTI, equipamentos cardíacos, colchões e travesseiros
para abrigos para moradores de rua, e ajuda financeira a
hospitais públicos e ONGs. Em cerca de dez dias, outra
doação da família deverá ser anunciada. Procurado, o
Magalu não comentou.
>Voltar
 CVC convoca debenturistas e Iochpe recebe
contraoferta- Valor
Ana Paula Ragazzi
Negociações com credores para evitar vencimento
antecipado de dívida e flexibilizar covenants seguem a todo
vapor
A operadora de turismo CVC iniciou conversas com
debenturistas para evitar o vencimento antecipado dos
papéis. O primeiro passo é obter o perdão (“waiver”, no
jargão de mercado) dos investidores por não ter divulgado
o balanço de 2019 e também do primeiro trimestre do ano
dentro do prazo legal. A empresa foi diretamente afetada
pela pandemia, mas seus problemas são anteriores à crise.
Em março, a empresa anunciou investigação referente a
erros contábeis e espera concluir o processo em julho. A
CVC também prepara um aumento de capital, que deve
chegar a R$ 1 bilhão. Essa injeção de recursos deixou os

credores mais tranquilos, pois aliviaria a estrutura de capital
da empresa - conforme o último resultado, a dívida líquida
era de R$ 1,5 bilhão.
>Voltar
 Pandemia afeta programa Minha Casa Minha Vida Correio Braziliense
SIMONE KAFRUNI
Governo adia novo projeto em meio a embate com a Caixa
sobre redução de juros e ao aumento da inadimplência,
principalmente, de beneficiários da Faixa 1, que trabalham,
em grande parte, informalmente, e não conseguem arcar
com as prestações
Com a crise econômica provocada pela pandemia do novo
coronavírus, muitos beneficiários do programa habitacional
do governo federal Minha Casa Minha Vida (MCMV) não
estão conseguindo pagar as prestações dos seus imóveis
financiados. Sobretudo, integrantes de Faixa 1, de menor
renda, que são os mais afetados pelo desemprego ou pela
impossibilidade de manter o trabalho informal. Apesar de
algumas medidas de postergação do pagamento estarem
em curso e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ter
recomendado cautela aos juízes ao julgarem ações de
despejo durante a pandemia, ainda não há uma lei de
proteção específica para essa camada mais necessitada da
população.
>Voltar

 Juíza nega pedido do IRB para reconsiderar
comprovação de meios para arcar com R$ 1 bi em
disputa- Valor
Ana Paula Ragazzi
A juíza Renata Mota Maciel, da 2ª Vara Empresarial de São
Paulo (TJ-SP), negou na sexta-feira pedido do IRB Brasil Re
de reconsideração da decisão que determinou que a
companhia comprove que possui meios de arcar com o
ressarcimento de R$ 1 bilhão por prejuízos causados a
investidores. A ação civil pública, do Instituto IberoAmericano, foi motivada pela queda muito acentuada das
ações este ano, depois que a empresa teve a recorrência de
resultados questionada pela gestora Squadra e perdeu seus
principais executivos, desmentidos publicamente sobre a
compra de ações da companhia por Warren Buffett.
>Voltar
 Anatel estuda mudar banda de TV para liberar faixa
ao 5G- Valor
Ivone Santana
Leilão da tecnologia de quinta geração pode ficar para
segundo semestre de 2021
Morais, da Anatel: mudança dos canais de TV da banda C
para Ku não está descartada se a coexistência não for
garantida
Esta semana deverá começar movimentada para o novo
ministro das Comunicações, Fábio Faria. O SindiTelebrasil,
que representa as operadoras de telecomunicações, e a
Abert, que está à frente das emissoras de rádio e televisão

aberta, esperam apenas o ministro entender como funciona
a pasta que assumiu para pedir uma audiência. Na pauta da
reunião está o futuro da quinta geração de serviços móveis
no país (5G), com ponto de vista divergente entre os dois
setores. Além disso, há a possibilidade de o leilão de
radiofrequências para 5G ficar para o segundo semestre de
2021.
>Voltar
 Salim Mattar diz que a reestatização da Embraer viola
Constituição- Valor
Ribamar Oliveira
Para secretário, projeto do deputado Orlando Silva “tenta
aumentar ainda mais o tamanho do Estado”
Em twitter publicado hoje, o secretário especial de
Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério
da Economia, Salim Mattar, disse que a reestatização da
Embraer, proposta que consta do projeto de lei 3084/2020,
em tramitação na Câmara dos Deputados, “viola o artigo
173 da Constituição”. Para ele, o projeto, de autoria do
deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), “tenta aumentar ainda
mais o tamanho do Estado”.
O secretário afirmou que “propostas como essas trazem
insegurança jurídica e podem afastar investimentos
privados”. Ele lembrou que, antes da privatização, a Embraer
tinha 9 mil funcionários.
>Voltar

 Multiplan
A Multiplan encerrou as tratativas para elevar sua
participação no RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto,
permanecendo com fatia de 81,6% no empreendimento. A
Multiplan havia exercido o direito de preferência para
comprar 2,19% da ABL total do empreendimento de um
terceiro, mas não concluiu a operação.
Na composição acionária da empresa, o Itaú Unibanco, em
nome dos fundos de investimento por ele geridos, reduziu
sua participação na empresa para 4,938% no total de ações
ordinárias, ante os 5,19% anteriores.
>Voltar
 Cosan
A Fitch afirmou a nota de crédito de inadimplência de
emissor (IDR, na sigla em inglês) da Cosan em BB, no caso
do rating em moeda estrangeira, e em BB+, no caso da
divida local. O rating de longo prazo, AAA(bra), também foi
reafirmado. A perspectiva é negativa para o IDR em moeda
estrangeira, e estável para das demais notas.
De acordo com a agência de classificação de risco, as notas
são sustentadas pela diversificação dos ativos da Cosan,
entre eles, empresas com grau de investimento. A
perspectiva é de que os indicadores de crédito da empresa
não devem ser afetados de forma significativa pela menor
entrada de dividendos neste ano.
>Voltar

 CCR
O tráfego nas rodovias administradas pela CCR caiu 11,7%
na semana de 12 a 18 de junho, em comparação ao mesmo
período do ano passado. No acumulado do ano (1º de
janeiro a 18 de junho), o recuo foi de 6,8%. Em mobilidade,
houve queda de 68,1% na quantidade de passageiros
transportados, na comparação semanal, enquanto que no
acumulado do ano o recuo foi de 38,5%. Em aeroportos, a
queda foi de 93% no transporte de passageiros na semana
de 12 a 18 de junho, em relação ao mesmo período do ano
passado. No acumulado do ano, o recuo foi de 47,6%.
>Voltar
 Carrefour Brasil
O JPMorgan elevou sua recomendação para as ações do
Carrefour francês para 'overweight' (desempenho acima da
média do mercado), e um dos motivos diz respeito à
operação brasileira. Em relatório, o banco destaca que os
papéis do Carrefour Brasil tiveram recuperação de cerca de
20% desde a forte queda do Ibovespa provocada pela
covid-19. Além disso, no âmbito operacional, o JP afirma
que o câmbio e as condições macroeconômicas brasileiras
estão se estabilizando.
"Em meio ao sell off do mercado ocasionado pela covid-19,
em determinado momento as ações do Atacadão (Carrefour
Brasil) acumularam queda de 30% no ano, o que vemos
como excessivo para um vencedor estrutural, com negócio
resiliente e em boa forma", escreveu a casa.
>Voltar

 Braskem
O Ministério Público Estadual de Alagoas instaurou um
inquérito civil para apurar a extensão dos danos a quatro
bairros de Maceió (AL) afetados pela extração de sal-gema
pela Braskem. A petroquímica, que fechou um acordo de R$
1,7 bilhão com a Procuradoria e a Defensoria alagoanas em
janeiro, informou estar à disposição das autoridades.
O MP-AL pretende medir a extensão dos danos urbanísticos
e encontrar "as soluções arquitetônicas necessárias e
adequadas" para preencher os espaços, que ficaram vazios
após a desocupação dos bairros. Além disso, o órgão
judiciário também pretende apontar as responsabilidades
de reparação pelos danos causados ao urbanismo da capital
alagoana.
A notícia pode trazer pressão aos papéis da Braskem, uma
vez que, após o acordo de janeiro, o mercado considerava
Alagoas como um "assunto encerrado". "Quando esse
assunto estava no ápice, o papel reagia de forma
importante. Era algo que parecia estar superado", diz
Esteter, da Guide.
>Voltar

