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 ANP autoriza BR Distribuidora a comercializar gás 

natural no Brasil 

 

 Consumo de diesel entra em ritmo de recuperação- 

Valor 

André Ramalho 

Alguns segmentos já estão nos níveis da pré-pandemia 

Anelise Lara, diretora de refino e gás natural da Petrobras, 

diz que espera para junho e julho novos “aumentos 

moderados” na demanda pelos combustíveis —  

O consumo de diesel, no Brasil, atingiu o fundo do poço em 

abril, mas vem dando sinais de recuperação desde então. 

Empresas como a Petrobras, a BR Distribuidora e a Raízen 

relatam já ter atingido os níveis pré-crise nas vendas do 

derivado. Junho, segundo fontes do setor, foi um bom mês. 

Os números da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), por sua vez, mostram que o 



mercado ensaia uma recuperação, mas que ela ainda não é 

completa.  

>Voltar 

 Petrobras 

Atenção a Petrobras. A petrolífera recebeu R$ 265 milhões 

referentes à segunda parcela do acordo de leniência entre 

Technip Brasil e Flexibras, a Controladoria Geral da União 

(CGU), a Advocacia Geral da União (AGU) e o Departamento 

de Justiça dos Estados Unidos (DoJ), no âmbito da Lava 

Jato. Em termos de governança, a empresa unificou em um 

único documento o código de ética e o guia de conduta. 

No portfólio de ativos, a estatal iniciou a etapa de 

divulgação da oportunidade (teaser) da venda da sua 

participação em um conjunto de sete concessões de 

produção terrestres na Bacia de Solimões, no Amazonas. 

No entanto, o desempenho do petróleo no mercado 

internacional deve ser o condutor dos papéis. A commodity 

começou a sessão em queda, mas virou para o positivo. 

Entretanto, os temores de volta a quarentena em regiões do 

mundo continuam no radar do mercado. 

>Voltar 

 Vale e siderúrgicas 

Atenção para a Vale e para os papéis das siderúrgicas após 

os dados vindos da China. As grandes empresas industriais 

do país asiático viram seus lucros crescerem 6% em maio 

ante o mesmo mês de 2019, na primeira alta registrada em 

2020 - em abril, houve queda de 4,3%. Entretanto, o 

Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) 



destacou que a demanda global segue fraca na esteira da 

covid-19. 

Os papéis, em especial da Vale, podem ganhar suporte com 

o indicador. "O mercado está negociando mais o macro do 

que o micro neste caso, até pelo momento em que 

estamos. A base é o fundamento de médio prazo, porque 

ainda não sabemos o nível a velocidade da recuperação", 

comenta Junqueira. 

>Voltar 

 Minério de ferro fecha em baixa de 3,38% em 

Qingdao, abaixo de US$ 100 (US$ 99,85)  -3,38% 

 

 Eneva ainda não desistiu da Aes Tietê e estuda oferta 

em torno de r$ 8 bi 

Lauro Jardim/O Globo - A Eneva, que não obteve sucesso 

em uma oferta hostil pela AES Tietê em março, ainda não 

desistiu dos planos. No momento a empresa estuda lançar 

uma nova oferta pra comprar 100% da empresa. O valor 

deve girar em torno de R$ 8 bilhões.  

>Voltar 

 Itaú descarta vender participação na XP- Estadão 

Aline Bronzati 

A arena em que se transformou a relação da XP com o seu 

maior acionista, o Itaú Unibanco, deu sinais de trégua. 

Enquanto a corretora espera que a “confusão” seja uma 

página virada, o banco, maior em ativos da América Latina, 

segue firme na sua posição e não pretende vender suas 



ações – nem parte delas, adquiridas em 2016, apurou o 

Estadão/Broadcast. 

Mesmo entre farpas e ofensas após uma campanha expor a 

relação, o Itaú estaria satisfeito com o investimento na XP, 

diz uma fonte próxima ao banco. Reconhecido por seu 

talento em selar bons negócios, a corretora foi sua 27.ª 

aquisição e a maior da gestão de Candido Bracher, que no 

fim deste ano atinge idade limite para chefiar a instituição. 

>Voltar 

 Itaú BBA quer atender gama maior de clientes no 

agro- Estadão 

Com uma carteira formada por grandes produtores rurais, 

que têm receita superior a R$ 30 milhões ao ano, o Itaú BBA 

agora amplia o leque. A estratégia é atrair os que faturam 

acima de R$ 5 milhões por ano e incluir toda a cadeia, dos 

fornecedores de insumos a tradings e frigoríficos. “Saímos 

de um universo potencial de mil grupos econômicos para 

outro de 20 mil produtores”, estima Pedro Fernandes, 

diretor de Agronegócio. Em maio, a carteira de agro do 

banco, sustentada por produtores, tradings, cooperativas e 

usinas, chegava a R$ 38,5 bilhões, 28% maior do que há um 

ano. A nova base de clientes deve elevar esse total para 

cerca de R$ 47 bilhões ao fim da safra 2020/2021, sem 

perder de vista o grupo já conquistado. “Na indústria, 

atendemos desde o ‘middle market’ (empresas médias), que 

faturam de R$ 30 milhões a R$ 500 milhões, até as que 

superam R$ 500 milhões”, reforça Fernandes. » Nos boxes. 

Ter uma equipe com experiência no setor é o ponto de 

partida para o Itaú BBA. O banco reforçou o time de 



profissionais para atender produtores e empresas em 26 

escritórios espalhados pelo País, ante dez no começo do 

ano. “O que atrai o cliente do agro é o conhecimento e a 

oferta do produto correto, na hora e no volume corretos”, 

ensina Fernandes. 

>Voltar 

 Distribuidoras buscam reversão no STF- Valor 

Letícia Fucuchima 

Maioria da Corte votou pelo indeferimento de liminar para 

suspender lei estadual sobre fornecimento 

As distribuidoras de energia elétrica estão tentando reverter 

o entendimento que se formou entre a maioria dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação a 

leis estaduais aprovadas na pandemia que suspendem o 

corte de energia para consumidores de diversas categorias. 

As empresas temem que as medidas agravem sua situação 

de caixa, já prejudicada pela redução de mercado e pelo 

aumento da inadimplência.  

>Voltar 

 Eletrobras 

A Eletrobras foi autorizada pelo conselho de administração 

a converter contratos de adiantamento para futuro 

aumento de capital (AFACs) em novas ações da 

Eletronuclear, no valor de R$ 850 milhões. O conselho 

também deu aval para a capitalização de contratos de 

financiamento da subsidiária que têm a Eletrobras como 

credora, no valor de R$ 1,035 bilhão. 



As decisões aconteceram depois de a Eletronuclear ser alvo 

de uma nova fase da Lava Jato, a Fiat Lux, que investiga 

desvios durante a construção da usina Angra 3. 

>Voltar 

 

 Justiça autoriza retomada parcial de unidade da JBS 

em Passo Fundo por quatro dias- Valor 

Marcela Caetano 

Decisão atende a pedido da empresa e evita que 1,5 mil 

toneladas de produtos que estavam prontos para expedição 

estraguem 

A desembargadora Vania Cunha Mattos, do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região (1ª SDI), determinou, na 

tarde de sexta-feira, a retomada parcial do funcionamento 

dos setores de expedição e paletização do abatedouro de 

carne de frango da JBS em Passo Fundo (RS) por quatro 

dias. A decisão atende reivindicação da empresa e tem 

como objetivo evitar que 1,5 mil toneladas de produtos que 

estavam prontos para expedição estragassem, bem como 

outras 700 toneladas de alimentos que se encontravam no 

túnel de congelamento pudessem ser preparados para 

expedição. 

>Voltar 

 Faturamento de um terço dos lojistas em SP cai 90% 

após reabertura, diz Alshop- Valor 

Levantamento foi conduzido entre os dias 24 e 26 de junho 

pela entidade que representa empresas que respondem por 4 

mil pontos comerciais no país 



Levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de 

Shopping (Alshop), feito entre os dias 24 e 26 de junho, 

constatou que o faturamento caiu 90% para cerca de um 

terço (32%) dos comerciantes do Estado de São Paulo, após 

a reabertura das atividades. 

O valor obtido pelas vendas foi diminuído em até 80% para 

41% dos lojistas e em até 70% para 24% deles. A entidade 

representa empresas que respondem por 4 mil pontos 

comerciais, espalhados por todo o país. 

>Voltar 

 Renegociação de aluguéis em shoppings avança, diz 

diretor da Hering- Folha 

Escada rolante Grande assunto do momento no mercado 

de shoppings na pandemia, as negociações para readequar 

os valores cobrados dos lojistas após a reabertura com 

restrições estão andando, segundo Thiago Hering, diretor-

executivo de negócios da Cia.Hering. Ele diz haver diálogo 

entre as partes, mas com exceções. Sem nomear quais 

grupos de shoppings endureceram o jogo com os donos 

das lojas, Hering afirma que os principais trabalham para 

reduzir o preço dos condomínios. 

Mesa Os shoppings tiveram uma queda de braço com 

lojistas, que pediram descontos em aluguéis, condomínio e 

outras taxas no período em que ficaram fechados. Com 

a reabertura parcial, começou uma nova rodada de 

readequação. Segundo Hering, a maior parte dos shoppings 

indica que vai manter as reduções na cobrança. 

Novo normal A negociação sobre o cálculo dos aluguéis 

deve encontrar uma nova régua. “O que se está discutindo 



é que a gente não tenha a incidência de aluguel mínimo, 

mas percentual. A receita locatícia vai acompanhar um 

pouco da evolução da curva de vendas”, afirma. 

>Voltar 

 Hoje é o dia D para a resseguradora IRB Brasil- 

Estadão 

Isaac de Oliveira 

Os investidores aguardam com ansiedade o balanço da IRB 

Brasil RE, que deve ser divulgado hoje. A resseguradora vive 

um momento difícil desde que foi revelado, no começo 

deste ano, um esquema de fraudes que envolvia sua antiga 

diretoria. O balanço, que deveria ter sido apresentado em 

maio, pode trazer algumas respostas esperadas pelo 

mercado financeiro, principalmente na consolidação das 

melhorias dos níveis de governança corporativa da 

companhia. 

Na terça-feira da semana passada, a IRB Brasil divulgou 

algumas medidas de reforma de sua estrutura de 

governança para tentar aumentar a confiança dos 

investidores, abalada por uma série de decisões 

controversas. A resseguradora enfrenta inquéritos para 

apurar supostas irregularidades fiscais. A divulgação do 

último balanço já foi adiada duas vezes. 

>Voltar 

 Investigação aponta bônus indevido de R$ 60 mi no 

IRB- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

Pagamento foi feito em 2019 e 2020 a executivos desligados 



 Investigação independente realizada por KPMG e Felsberg 

Advogados a pedido do IRB Brasi l RE revelou que 

executivos recentemente desligados da companhia 

receberam bônus indevidos de R$ 60 milhões. Apontou 

ainda que um programa de recompra de ações foi realizado 

em montante acima do aprovado pelo conselho. A 

recompra aconteceu enquanto as cotações foram afetadas 

por relatório divulgado pela gestora Squadra questionando 

a recorrência dos resultados do IRB.  

A apuração também identificou os responsáveis pela 

divulgação de informações inverídicas sobre uma suposta 

participação acionária da Berkshire Hathaway, de Warren 

Buffett.  

>Voltar 

 Panvel prepara follow-on de R$ 700m-800m... 

Numa operação que equivale a um re-IPO, a rede de 

drogarias Panvel vai fazer uma nova oferta de ações de R$ 

700 milhões a R$ 800 milhões nas... 

>Voltar 

 Sigma inicia obras em agosto e prevê produzir lítio 

em 2022- Valor 

Marcos de Moura e Souza 

Empresa fechou empréstimo de US$ 45 milhões no exterior 

 Ana Cabral-Gardner, sócia-gestora do A10: linha de 

funding pioneira no mundo —  

O empreendimento que promete colocar o Brasil na cadeia 

global das baterias de lítio para carros elétricos obteve um 

financiamento chave para o início das obras de sua fábrica. 



Por enquanto atuando em escala piloto no interior de 

Minas Gerais, a Sigma Lithium levantou US$ 45 milhões 

junto ao banco Société Générale.  

Com ações na bolsa canadense, a Sigma tem como 

principal acionista o fundo de private equity A10, dono de 

uma fatia de 70% da empresa. Entre os minoritários estão o 

fundo BlackRock, o Bradesco Asset Management, um fundo 

do family office dos Ermínio de Moraes, entre outros.  

>Voltar 

 Citi eleva preço-alvo de B3 de R$ 41 para R$ 54, com 

recomendação neutra 

 

 CRT4 estreia com registro e negociação de títulos- 

Valor 

Talita Moreira 

Empresa entra em território de quase R$ 1,5 trilhão em ativos 

hoje dominado pela B3 

Com foco no registro e na negociação de títulos bancários, 

entrou em operação em meados de maio a Central de 

Registro de Títulos e Ativos (CRT4 - lê-se “certa”), atacando 

um território de quase R$ 1,5 trilhão em ativos hoje 

dominado pela B3.  

“Queremos ser uma câmara dos bancos para bancos”, 

afirma Jorge Sant’Anna, presidente da CRT4.  

Fundada por instituições financeiras ligadas à Associação 

Brasileira de Bancos (ABBC), a CRT4 obteve autorização do 

Banco Central (BC) para atuar como registradora de títulos, 



mas esse é o passo inicial. O plano prevê também 

operações de depósito e liquidação de ativos financeiros, 

com estreia prevista para setembro ou outubro deste ano.  

Outra frente de expansão no radar é a criação de uma 

plataforma de derivativos como NDF (contrato a termo de 

moedas) e swaps, muito usados por bancos de médio porte. 

A companhia já pediu à Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) autorização para atuar no segmento.  

>Voltar 

 Arezzo quer patentear produto para desinfetar sapato 

provado por cliente - Folha 

Alexandre Birman, presidente da empresa, diz que clientes 

estão comprando sapato sem experimentar  

Cinderela A pandemia levou o grupo calçadista 

Arezzo&Co ao ramo da segurança sanitária. A empresa 

está desenvolvendo um produto para desinfetar os sapatos 

provados pelas clientes. O lançamento será patenteado e 

deve ser apresentado ao mercado na próxima semana, 

segundo Alexandre Birman, presidente da companhia. Ele 

diz que neste início da retomada, a maior parte das cerca 

de 450 lojas da rede que foram reabertas não tem 

permitido a experimentação dos sapatos. 

Pé Agora, em grande parte das vendas, as clientes 

compram o produto sem prová-lo, segundo Birman. Levam 

o par para casa e voltam para trocar. “Vamos desinfetar 

esses sapatos em toda a rede”, diz. 

Bota Segundo o empresário, o ecommerce cresce no 

grupo, que tem as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, 



Alexandre Birman, Fiever, Alme e Vans. Mas ele estima que 

cerca de 15 lojas físicas das mais de 750 unidades da 

companhia serão fechadas definitivamente. 

Salto Após renegociar os aluguéis das lojas quando os 

shoppings permaneceram fechados para a quarentena, 

Birman afirma que também conseguiu redução no valor 

depois que os estabelecimentos foram reabertos com 

horários limitados. “O aluguel está proporcional às horas 

em que estamos abertos”, diz ele. 

Sola Birman avalia que a compra da operação da Vans no 

Brasil feita pela Arezzo em 2019 foi um “tiro certo” e a crise 

do coronavírus não deve frear a expansão da marca. 

Tênis Em meio à pandemia, a empresa achou uma solução 

inusitada: fará uma inauguração a portas fechadas de uma 

loja da Vans em Belo Horizonte na segunda (29). “Operar 

marcas que não foram fundadas por nós tem sido uma 

experiência bacana e nos deu vontade de ter outras”, diz. 

>Voltar 

 CCR 

As rodovias administradas pela CCR tiveram queda de 6% 

no tráfego consolidado entre 19 a 25 de junho na 

comparação com o mesmo período de 2019, período que 

foi marcado pelo feriado de Corpus Christi há um ano. No 

acumulado de 2020, a queda é de 6,3%. Em mobilidade 

urbana, a queda no movimento de 19 a 25 de junho foi de 

59,5%, e na CCR Aeroportos, a baixa anual no tráfego de 

passageiros na última semana foi de 92,3%. 

>Voltar 



 Triunfo 

A concessionária informou que a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) determinou a redução de 

37,32% na tarifa de pedágio da Concebra, válida a partir de 

ontem (28). A concessionária disse que continuará 

adotando medidas legais para garantir seus direitos. 

>Voltar 

 Azul 

A Azul vai voltar a operar no Aeroporto Internacional de 

Guarulhos em 6 de julho, com voos para quatro cidades do 

País utilizando o Airbus A320neo. Também reabrem em 

julho as bases de Porto Seguro (BA), Marília (SP), João 

Pessoa (PB), Maceió (AL) e Maringá (PR). Entre retornos e 

reforços na malha, a Azul espera realizar 242 voos ao dia, 

alta de 42% em relação a junho. 

>Voltar 

 Energisa 

A Energisa teve em maio uma queda de 5,7% no consumo 

consolidado de energia elétrica, em comparação ao mesmo 

período do ano anterior, para 2.845,2 GW. A queda foi 

puxada pelos segmentos comercial e industrial, tendo em 

vista a pandemia do novo coronavírus. 

Na classe residencial, o consumo cresceu 3,9%. A classe 

rural registrou alta de 6,1%, mas a classe comercial 

apresentou queda de 20,6% no mês. Todas as distribuidoras 

do grupo apresentaram recuo nesta classe de consumo. 



Entre consumidores industriais, a queda foi de 9,3%, menor 

que o visto em abril, segundo a Energisa. 

>Voltar 

 Natura &Co 

62.347.090 ações disponibilizadas pela Natura &Co em seu 

aumento de capital foram subscritas, e com isso, a 

companhia levantou R$ 1.995.106.880 em recursos. A 

empresa pretendia levantar R$ 2 bilhões com a quantidade 

máxima de ações que estava autorizada a emitir. Os 0,24% 

de papéis que não foram subscritos, ou 152.910 ações, 

serão leiloados na B3 hoje, às 16h15, a R$ 32 por papel. 

>Voltar 


