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 JPMorgan favorece Petrobras e Vale entre ações de 

commodities 

    (Bloomberg) -- As principais escolhas do JPMorgan entre 

ações ligadas a commodities são Petrobras, Vale, BR 

Distribuidora e a mexicana Orbia, escreveram analistas 

liderados por Rodolfo Angele em relatório de 22 de junho. * 

Petrobras é a preferida do JPMorgan em uma abordagem 

bottom- up, já que o programa de venda de ativos da 

empresa pode recuperar destaque ** Vale é o papel 



preferido em uma abordagem top-down; banco é otimista 

em relação ao preço do minério de ...  

>Voltar 

 Arbitragem deve definir até o fim do ano indenização 

da Petrobras à Previ e Petros - Estadão 

Fernanda Nunes e Mariana Durão 

Os fundos de pensão dos funcionários da Petrobras, Petros, 

e do Banco do Brasil, Previ, aguardam para o fim deste ano 

ainda a definição do valor da indenização que a Petrobras 

deve pagar a eles pelas perdas que tiveram com a 

desvalorização das ações da empresa quando vieram à tona 

informações sobre fraudes nos relatórios financeiros e 

comunicados divulgados pela estatal ao mercado. 

A informação é de fontes que acompanham o processo. 

Petros e Previ não comentam o caso e o escritório de 

advocacia que trata da ação, o Modesto Carvalhosa 

Advogados, diz cumprir cláusula de confidencialidade e 

que, por isso, também não pode se posicionar. 

>Voltar 

 Fundos com US$ 3,7 trilhões alertam Brasil sobre 

desmatamento 

    (Bloomberg) -- Investidores institucionais que 

administram cerca de US$ 3,7 trilhões em ativos querem 

que o Brasil desista de uma proposta que, segundo eles, vai 

aumentar o desmatamento e violar direitos de grupos 

indígenas na Amazônia. Liderados pela Storebrand, da 

Noruega, 29 fundos do mundo inteiro solicitaram 

videochamadas com autoridades no Brasil para discutir o 



assunto, de acordo com carta aberta. Os gestores de ativos 

disseram que o fracasso do governo ... 

>Voltar 

 Renovação de ferrovias da Vale deve financiar 

conclusão de mais obras - Valor. 

Daniel Rittner  

Transnordestina e trecho da Fiol na Bahia vão receber verba, 

segundo Freitas 

O governo pretende usar a renovação antecipada das duas 

concessões de ferrovias da Vale para viabilizar a conclusão 

de outros dois projetos no setor: a Nova Transnordestina e 

a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). O plano foi 

exposto pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, em 

live transmitida ontem pelo Valor.  

>Voltar 

 Minério de ferro se recupera e fecha cotado a US$ 

103,34 por tonelada em Qingdao, alta de 2,70% 

 

 ANEEL aprova socorro de até R$ 16,1 bi para o setor 

elétrico - Estadão 

Anne Warth 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o 

socorro bilionário ao setor elétrico. O teto da operação será 

de R$ 16,1 bilhões. O tema ficou em debate por semanas e 

gerou divisão entre os diretores da agência e pressão do 

Ministério de Minas e Energia pela rápida regulamentação 

do assunto. Com a operação, os aumentos na conta de luz 



que ocorreriam neste ano, de cerca de 12%, serão diluídos 

nos próximos cinco anos. Os custos da operação serão 

divididos entre consumidores e empresas. 

O teto do empréstimo, de R$ 16,1 bilhões, considera o 

cálculo individualizado por distribuidora e, portanto, poderá 

ser menor, conforme a adesão de cada empresa. O 

empréstimo será realizado com um pool de bancos públicos 

e privados, sob a liderança do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As 

condições - como prazo, juros e spread - devem ser 

definidas nos próximos dias. 

>Voltar 

 Tasso: Senado caminha para consenso sobre votação 

do saneamento 

    (Bloomberg) -- Relator do novo marco do saneamento 

básico, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) disse que espera 

aprovação do texto sem emendas para que proposta não 

precise passar por nova votação na Câmara. * “Não há 

unanimidade, porque tem a questão ideológica e 

preconceito quando se fala em privatização, mas trabalho 

para que não haja emendas e projeto seja aprovado e 

sancionado”, disse em seminário de gestores públicos * 

Proposta ... 

>Voltar 

 Marco do saneamento: ministério prevê impacto 

positivo de R$ 753 bi para economia – Globo 

Manoel Ventura 



Um estudo do Ministério da Economia, obtido pelo GLOBO, 

mostra a importância do novo marco regulatório do 

saneamento básico no país, que pode ser votado hoje no 

Senado. O documento revela que o novo arcabouço legal 

para o setor terá um impacto econômico de R$ 753 bilhões 

até 2033. 

O valor foi calculado pela Secretaria de Política Econômica. 

De acordo com o estudo, com as medidas de 

universalização do saneamento, haverá um impacto social 

de R$ 453 bilhões em valorização de imóveis que hoje não 

são atendidos por água ou esgoto. 

Há ainda outros R$ 200 bilhões em aumento de 

produtividade do trabalho das pessoas atingidas pelo 

projeto. O ministério espera ainda impactos diretos sobre a 

redução da pobreza e o desenvolvimento infantil. 

>Voltar 

 BC: Visa e Mastercard devem suspender pagamento 

por WhatsApp 

    (Bloomberg) -- Banco Central determinou que Visa e 

Mastercard suspendam a utilização do WhatsApp para 

realização de pagamentos e transferências via aplicativo. * 

Segundo o BC, a decisão busca “preservar um adequado 

ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de 

um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, 

transparente, aberto e barato” * Para o BC, essa suspensão 

permitirá verificar se o arranjo de pagamentos segue regras 

definidas pelo ...  

>Voltar 



 Bancos 

O Banco Central anunciou ontem novas medidas para 

estimular o acesso ao crédito no Brasil em meio à pandemia 

da Covid-19 e críticas de que os recursos não estão 

chegando na ponta. Somadas, as ações têm potencial de 

injetar, ao menos, R$ 272 bilhões na oferta de empréstimos 

no País. 

A autoridade monetária aprovou ainda as regras iniciais de 

governança do processo de implementação no País do 

Sistema Financeiro Aberto (Open Banking). Em nota, o BC 

esclareceu que, com a medida, são criadas "condições para 

o estabelecimento pelo mercado do arranjo organizacional 

responsável por reger o processo de implementação do 

Open Banking no País". 

>Voltar 

 OI já tem investidores interessados em negócio de 

Fibra 

Circe Bonatelli, Cynthia Decloedt, Cristiane Barbieri, 

Fernanda Nunes e Fernanda Guimarães 

A Oi já tem conversas em andamento com interessados em 

arrematar uma fatia da futura empresa de fibra ótica - 

batizada de InfraCo - que surgirá a partir da separação e 

venda dos ativos do grupo, anunciada na semana passada. 

A expectativa é que uma oferta seja formalizada este ano, 

segundo o presidente da tele, Rodrigo Abreu. "Não estamos 

começando do zero: há um processo formal sendo 

conduzido nos últimos meses por assessores financeiros", 

disse. No meio desse processo, a empresa espera ter uma 



proposta vinculante no segundo semestre. De acordo com 

Abreu, o número de interessados é "alto". 

>Voltar 

 AE News-Possíveis tarifas dos EUA a UE e Reino Unido 

derrubam bolsas europeias e euro 

 Sergio Caldas 

As bolsas europeias ampliaram perdas e o euro atingiu a 

mínima do dia ante o dólar após o Escritório do 

Representante de Comércio dos EUA (USTR, pela sigla em 

inglês) divulgar comunicado informando que o governo 

americano estuda a imposição de novas tarifas a US$ 3,1 

bilhões em exportações da União Europeia (UE) e do Reino 

Unido, como parte da longa disputa que Washington e a UE 

protagonizam na Organização Mundial do Comércio (OMC) 

por causa de subsídios concedidos a fabricantes de aviões.  

>Voltar 

 Educação 

Próximo ao fim do semestre letivo e com o impacto do 

coronavírus nos negócios, instituições de ensino superior 

privadas começaram a demitir professores e a anunciar 

reduções de jornadas e salários. Professores da 

Universidade Nove de Julho (Uninove), uma das maiores 

redes da capital paulista, por exemplo, receberam o aviso 

de demissão na tela dos computadores, quando entraram 

na plataforma virtual para realizar aulas digitais na 

segunda-feira. 

A informação foi confirmada ao Broadcast por Luiz Antonio 

Barbagli, presidente do Sindicato dos Professores de São 



Paulo (Sinpro-SP). A entidade tenta anular os desligamentos 

na Justiça. 

Indo para as empresas listadas, Yduqs vai emitir uma cédula 

de crédito bancário de até R$ 200 milhões. A operação será 

realizada junto ao banco Safra, com prazo de vencimento 

de dois anos a partir da emissão. A remuneração será de 

100% do CDI no período, mais 2,80% ao ano. O montante 

será calculado sobre o saldo devedor a partir da data de 

liberação dos recursos, com juros semestrais e sem garantia 

real ou fidejussória. 

>Voltar 

 Suspensão de exportação de frigorífico à China por 

ministério divide setor 

Valor - O maior controle sanitário exigido pela China nas 

importações de carne tem preocupado os frigoríficos 

brasileiros. O Ministério da Agricultura suspendeu 

voluntariamente a autorização de exportação de carne 

bovina ao país asiático do Frigorífico Agra, de Rondonópolis 

(MT), que estava com atividades suspensas por 

determinação da Vigilância Sanitária da cidade, mas voltou 

a operar na segunda (22) após testar todos os funcionários 

para a covid-19.  

Parte do setor viu na medida do Ministério uma falha de 

comunicação, por passar à China a impressão de que a 

pasta havia, desde o início, sido a responsável pela 

suspensão das atividades.  

>Voltar 



 JBS, Marfrig declaram à China que cumprem regras 

do Covid-19 

    (Bloomberg) -- (Acrescenta comentário da BRF no quarto 

parágrafo.) * JBS e Marfrig Global Foods assinaram 

declarações de que estão cumprindo as leis chinesas e os 

padrões internacionais de segurança alimentar para garantir 

que as cargas importadas pela China estejam livres de 

coronavírus, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. 

* Declarações foram feitas a pedido de importadores 

chineses * A JBS não quis comentar, a Marfrig não 

respondeu imediatamente a uma ... 

>Voltar 

 “Indústria” de multa às aéreas está na mira - Valor. 

Daniel Rittner  

Segundo Freitas, Brasil tem “verdadeiro comércio de 

indenizações por danos morais“ 

O governo deve colocar em discussão medidas legais e 

regulatórias para fechar o cerco à “indústria de 

indenizações” no setor aéreo, declarou o ministro da 

Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Segundo ele, o Brasil é o 

“país onde mais se judicializa no setor no mundo”. As 

companhias aéreas, destaca ele, gastam de R$ 700 milhões 

a R$ 800 milhões ao ano com indenizações a passageiros.  

As medidas para fechar portas à judicialização fazem 

>Voltar 



 XP fecha maio com R$ 412 bi em ativos sob custódia, 

alta de 13% sobre dezembro- Valor 

Adriana Cotias 

Gestora alcançou 2,2 milhões de clientes, número 9% 

superior ao final de 2019  

A XP Inc. atualizou hoje alguns de seus dados operacionais. 

Fechou maio com R$ 412 bilhões em ativos sob custódia, 

um crescimento de 13% em relação a dezembro de 2019.  

Desde o fim do primeiro trimestre houve um incremento de 

R$ 46 bilhões, sendo R$ 15 bilhões de captação líquida e R$ 

31 bilhões da valorização dos ativos. 

O fluxo mensal de dinheiro novo acelerou em maio, com 

aumento de 21% em relação a abril, de R$ 6,9 bilhões para 

R$ 8,3 bilhões.  

O número de clientes ativos atingiu 2,2 milhões, um 

incremento de 9% em relação ao fim de 2019. Até o fim de 

maio, o fluxo de novos investidores por mês atingiu 104 mil, 

89% acima do observado no quarto trimestre de 2019. 

>Voltar 

 Marcas próprias do varejo ganham espaço - Valor. 

Alexandre Melo e Gustavo Brigatto 

Até consumidor de renda mais alta opta por produtos mais 

baratos durante a pandemia 

A crise causada pela pandemia fez o brasileiro colocar no 

carrinho mais arroz, feijão e leite com marcas dos 

supermercados. Em abril, as vendas desses alimentos de 

marcas próprias cresceram 32,6%, em base anual, bem 



acima da taxa de 10% de todo o setor de alimentos, 

segundo a Nielsen. Até o consumidor de alta renda está 

comprando esse tipo de produto, mais barato que o 

vendido por fabricantes tradicionais.  

O cenário leva a uma projeção de avanço de 9,6% nas 

vendas das mercadorias de marca própria em 2020, 

considerando também outras categorias, como os produtos 

de higiene e limpeza. Essas linhas devem movimentar R$ 8 

bilhões até dezembro, conforme projeção da Associação 

Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro).  

>Voltar 

 IRB 

Os acionistas do IRB Brasil aprovaram ontem a possibilidade 

de que o Conselho delibera sobre aumentos de capital de 

até R$ 2,3 bilhões, com possibilidades que incluem emissão 

de ações. O número de assentos da diretoria executiva foi 

ampliado, e foi criada ainda uma reserva de lucros para 

assegurar o cumprimento de requisitos de liquidez exigidos, 

o pagamento de despesas, a manutenção de investimentos 

e a distribuição "regular e constante" de proventos aos 

acionistas. 

A capitalização do IRB está sob escrutínio desde maio, 

quando a Superintendência de Seguros Privados (Susep) 

instaurou uma investigação para apurar uma suposta 

insuficiência de reservas. O Broadcast apurou que o 

ressegurador tomou medidas para aumentar os níveis de 

capital, mas que até mesmo o pagamento de dividendos 

poderia ser afetado. Em paralelo, investidores que alegam 

ter perdido dinheiro com os papéis do ressegurador pedem 



indenizações na justiça, e o IRB tenta reverter decisões 

favoráveis a eles. 

>Voltar 

 Concorrência chinesa afeta calçado brasileiro - Valor. 

Cibelle Bouças  

Sem conseguir entregar calçados nos EUA, os exportadores 

chineses passaram a desovar sua produção em outros países, 

inclusive na América do Sul 

A guerra comercial entre Estados Unidos e China ajudou o 

Brasil a ampliar os embarques para a América do Norte, 

mas tornou mais difícil vender para os vizinhos sul-

americanos. Sem conseguir entregar calçados nos EUA, os 

exportadores chineses passaram a desovar sua produção 

em outros países, inclusive na América do Sul, tornando a 

concorrência mais acirrada na região. A conclusão faz parte 

do relatório anual de exportações, elaborado pela 

Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados).  

>Voltar 

 Locaweb muda para atrair grandes empresas - Valor. 

Gustavo Brigatto 

Atuação consultiva será prioridade, em vez da oferta de 

produtos produtos 

A Locaweb, empresa de serviços de tecnologia e 

hospedagem de sites, informou ontem uma mudança em 

sua estratégia de atendimento a grandes empresas. A 



Locaweb Corp Cluster2Go, que era responsável por essa 

atividade, foi renomeada para Nextios.  

De acordo com Guilherme Barreiro, que responde pela 

operação, não se trata apenas de uma mudança de nome, 

mas de uma mudança na forma de atuação, com perfil mais 

consultivo e menos de oferta de produtos prontos. “Hoje a 

Locaweb é reconhecida no comércio eletrônico, mas não 

tanto dentro das grandes empresas”, disse o executivo.  

>Voltar 

 Aliansce Sonae: Conselho aprova recompra de até 

5,32 mi de ações 

    (Bloomberg) -- Quantidade de ações a serem adquiridas 

representa 3,9% do total de 136,1 mi de ações ordinárias 

em circulação no mercado, diz Aliansce Sonae em 

comunicado. * Prazo máximo para aquisição das ações é de 

365 dias, a partir de 24/junho/2020 até 24/junho/2021 * 

Instituições intermediárias: Itaú Corretora de Valores, BTG 

Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e 

JPMorgan Corretora de Cambio e Valores Mobiliários  

>Voltar 

 UBS eleva preço-alvo para BTG com aceleração de 

negócio digital 

    (Bloomberg) -- Analistas do UBS liderados por Thiago 

Batista elevaram o preço-alvo para as units do BTG Pactual 

de R$ 54 para R$ 92, segundo relatório de 22 de junho. 

Recomendação de compra foi mantida. * NOTA: Novo 

preço-alvo implica potencial de alta de cerca de 21% em 

relação ao fechamento de segunda-feira * UBS incorporou 



investimentos que serão feitos no BTG Digital após oferta 

de ações anunciada nesta segunda-feira * Novo capital 

provavelmente vai acelerar a ...  

>Voltar 

 Lojas Americanas elevada a compra por Banco do 

Brasil 

    (Bloomberg) -- Lojas Americanas SA tem recomendação 

elevada pelo analista de Banco do Brasil SA Georgia Jorge 

para compra de neutra. * Preço-alvo de R$41,10 implica 

potencial de alta de 26% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$33,45 * Lojas Americanas tinha 13 

recomendações de compra, 5 de manutenção, 0 de venda 

anteriormente: Dados da Bloomberg  

>Voltar 

 Via Varejo S/A elevada a compra por Banco do Brasil 

    (Bloomberg) -- Via Varejo S/A tem recomendação 

elevada pelo analista de Banco do Brasil SA Georgia Jorge 

para compra de neutra. * Preço-alvo de R$23,70 implica 

potencial de alta de 58% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$14,65 * Via Varejo S/A tinha 10 

recomendações de compra, 5 de manutenção, 1 de venda 

anteriormente  

>Voltar 

 XP Inc. rebaixada a underperform por Credit Suisse 

    (Bloomberg) -- XP Inc. tem recomendação rebaixada pelo 

analista de Credit Suisse Marcelo Telles para underperform 

de neutra. * Preço-alvo de US$40 implica potencial de baixa 



de 19% em relação ao último fechamento. Preço-alvo 

médio é US$31 * XP Inc. tinha 4 recomendações de compra, 

4 de manutenção, 2 de venda anteriormente )  

>Voltar 

 Braskem rebaixada a equal-weight por Morgan 

Stanley 

    (Bloomberg) -- Braskem SA tem recomendação rebaixada 

pelo analista de Morgan Stanley Bruno Montanari para 

equal-weight de overweight. * Preço-alvo de R$28 implica 

potencial de alta de 12% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$32,57 * Braskem tinha 2 

recomendações de compra, 7 de manutenção, 0 de venda 

anteriormente: Dados da Bloomberg  

>Voltar 

 


