
Notícias empresas 

 Petrobras. 

 Petrobras descongela despesas - Valor. 

 BR Distribuidora recebeu R$ 35,1 mi em dívida 

da Eletrobras 

 BR Distribuidora disse que vai recorrer de 
condenação por fornecer combustível poluente à 
frota de SP. 

 Embraer investe na Tempest e entra em 

cibersegurança 

 Minério de ferro fecha em queda de 0,26% em 

Qingdao, na terceira baixa seguida, a US$ 99,17 a 
tonelada 

 Ecorodovias estuda parcerias e oferta de ações 

para crescer - Valor. 

 Maestro, de terceirização de frotas, anuncia IPO 

 Rumo precifica emissão de US$ 500 mi com yield 

de 5,25%: Fonte 

 AE News-IRB propõe distribuição de r$ 91,331 

mi em dividendos complementares e r$ 27,2 mi em 
JCP 

 Após ajuste, IRB busca capitalização- Valor 

 Com quase US$ 1 bilhão, Totvs se prepara para 

novas aquisições - Valor. 

 Via Varejo anunciou que concluiu emissão de R$ 

1,5 bilhão em debêntures para alongamento das 
dívidas. 

 Gol prevê recuo de 70% em receita - Valor. 

 China suspende importações de carne de mais 

frigoríficos 

 Eletrobras anunciou ganho de receita em 
processo de revisão tarifária pela Aneel e informou 
o pagamento da 26ª parcela de dívida com a BR 



Distribuidora, de R$ 35,1 milhões. No total, já foram 
pagos R$ 4,454 bilhões. 

 Eneva disse à CVM que não há decisão, mas 
estuda nova proposta de combinação de negócios 
com a AES Tietê. 

 Eneva avalia Omega e nova proposta por Tietê - 

Valor. 

 Energisa. Aneel aprovou aumento médio de 

tarifas para a distribuidora de Tocantins, na 

mediana de 7,17%. 

 Equatorial analisa leilão de concessão de 

saneamento - Valor. 

 Neoenergia entrou com mandado contra prazo 
da conta-covid, pedindo 30 dias para Aneel definir 
custo efetivo. 

 Restoque demite e Inbrands pode vender VR - 

Valor. 

 Centauro. Conselho aprovou a captação de 

recursos no total de R$ 460 milhões, com Santander 
e BTG Pactual. 

 Hering aprovou juros sobre capital próprio no 

valor de R$ 35,341 mi, ou R$ 0,2196 por ação; ex a 
partir do dia 7. 

 Multiplan informou que mantém no Shopping 

Barigui (Curitiba) só serviços essenciais, com 
horários restritos. 

 Even aprovou incorporação da Melnick (MEIC) 

pela Melnick Even (MEDI), na qual detém 80% da 
parceria, no RS. 

 Goldman eleva preço-alvo de siderúrgicas com 

surpresa na demanda 

 Dimed iniciada como outperform por Safra; 

preço-alvo R$35 

 Positivo rebaixada a neutra por XP 

Investimentos; preço-alvo R$6 



 Marcopolo rebaixada a underperform por 

Bradesco BBI 

 IRB Brasil rebaixada a underperform por Credit 

Suisse 

 BlackRock aumenta participação na Gol para 

5,25% 

 

 Petrobras. 

Conglomerado indiano Essar Group fez uma oferta 

vinculante pela segunda maior refinaria de petróleo do 

Brasil, a Landulpho Alves (BA), com capacidade para 323 mil 

bpd e avaliada em US$ 2,5 bilhões...  

... Petroleira também informou que minoritários indicaram 

Leonardo Antonelli e Rodrigo de Mesquita Pereira a 

conselho; e que a CVM aceitou acordo em caso envolvendo 

suposta interferência de Bolsonaro na companhia.  

>Voltar 

 Petrobras descongela despesas - Valor. 

André Ramalho  

Petroleira mantém aposta nos PDVs para reduzir mais de 9 

mil empregados entre 2020 e 2021 

Depois de conter parte de seus gastos com recursos 

humanos durante o segundo trimestre, na tentativa de 

preservar seu caixa frente ao choque de preços do petróleo, 

a Petrobras começa aos poucos a normalizar o fluxo de 

uma série de despesas que haviam sido congeladas nos 



últimos meses. O presidente da estatal, Roberto Castello 

Branco, disse ontem que os custos com pessoal da 

companhia são desproporcionais em relação a seus pares 

globais e disse que a empresa vai apostar nos programas 

de desligamento voluntário (PDVs) para reduzir mais de 9 

mil empregados entre 2020 e 2021.  

>Voltar 

 BR Distribuidora recebeu R$ 35,1 mi em dívida da 

Eletrobras 

    (Bloomberg) -- Quantia refere-se a 26ª parcela dos 

Instrumentos de Confissão de Dívidas – ICDs assinados com 

a Eletrobras, segundo comunicado. * Desde a assinatura 

destes instrumentos, a companhia já recebeu um montante 

total de R$ 4.454,7 mi  

>Voltar 

 BR Distribuidora disse que vai recorrer de condenação 

por fornecer combustível poluente à frota de SP.  

>Voltar 

 Embraer investe na Tempest e entra em 

cibersegurança 

 

 Minério de ferro fecha em queda de 0,26% em 

Qingdao, na terceira baixa seguida, a US$ 99,17 a 

tonelada 

 



 Ecorodovias estuda parcerias e oferta de ações para 

crescer - Valor. 

Taís Hirata 

O grupo estuda dois leilões federais, das rodovias Dutra e BR-

153, mas busca formas de garantir seu fôlego financeiro 

Mesmo com a atual crise, a Ecorodovias segue interessada 

em novos leilões de rodovias. Para isso, a companhia avalia 

formar consórcios ou fazer uma oferta subsequente de 

ações (follow-on), na qual os atuais sócios poderiam injetar 

capital.  

Há dois alvos em estudo: as rodovias federais BR-153, entre 

Tocantins e Goiás, e a Dutra, entre São Paulo e Rio de 

Janeiro. Ambos são leilões de grande porte, especialmente 

o da Dutra, cujo novo contrato deverá exigir R$ 17 bilhões 

de investimento.  

>Voltar 

 Maestro, de terceirização de frotas, anuncia IPO 

A companhia está em tratativas com a assessoria do BTG 

Pactual para realizar o IPO (Imagem: Maestro 

Frotas/Facebook/Reprodução)  

A Maestro, empresa terceirizadora de frotas e locadora de 

veículos, avalia uma potencial oferta pública inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês), como forma de captação de 

recursos. 

>Voltar 



 Rumo precifica emissão de US$ 500 mi com yield de 

5,25%: Fonte 

    (Bloomberg) -- Informação de pessoas familiarizadas com 

o assunto que pediram para não serem identificadas porque 

não estão autorizadas a falar publicamente. * Títulos de 7 

anos, vencimento 10 de janeiro de 2028 * Emissor: Rumo 

Luxembourg Sarl (RAILBZ) ** Garantidor: Rumo SA * Ratings 

esperados: BB-/BB (S & P/Fitch) * Formato: Operações 

isentas de registro nos EUA para investidores institucionais 

qualificados conforme definidos na regra 144A; título sênior 

não garantido, ... 

>Voltar 

 AE News-IRB propõe distribuição de r$ 91,331 mi em 

dividendos complementares e r$ 27,2 mi em JCP 

O Conselho de Administração do IRB Brasil Re propôs a 

distribuição de R$ 91,331 milhões - o equivalente a R$ 

0,0980 por ação - em dividendos complementares e de R$ 

27,276 milhões na forma de juros sobre capital próprio (R$ 

0,0292 por ação, valor bruto). 

 

A proposta será deliberada na Assembleia Geral da 

companhia, no dia 31 de julho. A base do total de ações 

utilizada foi de 931.336.791 ações, já excluídas as ações em 

tesouraria. Caso aprovados, os dividendos devem ser pagos 

assim que a situação financeira da companhia permitir e os 

juros até 30 de dezembro de 2020. 

 

Referente ao exercício social de 2019, a resseguradora já 

distribuiu R$ 198,445 milhões (R$ 0,2130 por ação) em juros 



sobre capital próprio em 05 de dezembro. 

 

Remuneração 

Para o exercício social de 2020, a proposta da empresa para 

remuneração global dos administradores (Conselho de 

Administração, Fiscal e Diretoria Estatutária) é de R$ 42,481 

milhões. 

 

O valor, acrescenta a companhia, representa uma economia 

de R$ 9,1 milhões em relação ao valor aprovado para 2019, 

de R$ 51,6 milhões (sendo R$ 30,9 milhões em 

remuneração global e R$ 20,7 milhões referente ao 

programa de superação). A IRB ressalta que o programa de 

Superação foi cancelado e os valores provisionados, 

anteriormente, foram estornados, representando uma 

economia para as despesas administrativas da companhia. 

>Voltar 

 Após ajuste, IRB busca capitalização- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

As primeiras declarações públicas de Antonio Cássio dos 

Santos, presidente interino do IRB Brasil Re, foram para 

exaltar o trabalho feito pela gestora de recursos Squadra, 

que em fevereiro questionou em relatório os resultados do 

ressegurador. O documento instalou um caos na empresa, 

que culminou com um ajuste contábil de R$ 727 milhões 

nas demonstrações financeiras de 2017 a 2019.  

>Voltar 



 Com quase US$ 1 bilhão, Totvs se prepara para novas 

aquisições - Valor. 

Presidente da companhia diz que pandemia deve gerar 

oportunidades para compra de empresas 

A empresa brasileira de tecnologia e serviços empresariais 

Totvs continua sua estratégia de crescer por meio de 

aquisições, mesmo em meio à pandemia de covid-19, de 

acordo com o presidente Dennis Herszkowicz.  

A empresa, que fornece software e serviços para áreas 

como manufatura, finanças, jurídico e treinamento, teve um 

bom ano no mercado de ações, com alta acima de 7%, em 

comparação com uma queda de mais de 15% do índice 

Ibovespa.  

Depois de uma oferta subsequente de ações no ano 

passado, que arrecadou um pouco mais de R$ 1 bilhão e 

três aquisições desde então, a empresa ainda tem quase 

US$ 1 bilhão para financiar mais compras, disse 

Herszkowicz.  

>Voltar 

 Via Varejo anunciou que concluiu emissão de R$ 1,5 

bilhão em debêntures para alongamento das dívidas.  

 

 Gol prevê recuo de 70% em receita - Valor. 

Allan Ravagnani 

Expectativa para o fechamento do segundo trimestre foi 

divulgada na madrugada de terça-feira pela companhia 



A Gol Linhas Aéreas informou que espera uma queda de 

70% na receita no segundo trimestre. A empresa já reduziu 

a sua oferta de assentos em cerca de 80%, sendo 75% nas 

rotas nacionais e 100% das internacionais. Foram 120 

aeronaves retiradas de operação, com a Gol podendo 

devolver 24 aos arrendadores.  

>Voltar 

 China suspende importações de carne de mais 

frigoríficos 

    (Bloomberg) -- A China suspendeu na segunda-feira 

importações de carne de mais frigoríficos, aumentando 

incertezas nos mercados agrícolas globais ao sugerir um 

possível vínculo entre a propagação de coronavírus e 

alimentos. Autoridades alfandegárias suspenderam 

importações de frigoríficos em países como Brasil, Canadá e 

Alemanha, segundo aviso publicado no site do 

departamento. Embora a China não tenha fornecido um 

motivo para a suspensão, a maioria - se ... 

>Voltar 

 Eletrobras anunciou ganho de receita em processo de 

revisão tarifária pela Aneel e informou o pagamento 

da 26ª parcela de dívida com a BR Distribuidora, de 

R$ 35,1 milhões. No total, já foram pagos R$ 4,454 

bilhões.  

 



 Eneva disse à CVM que não há decisão, mas estuda 

nova proposta de combinação de negócios com a AES 

Tietê.  

A Eneva iniciou conversas preliminares para incorporar a 

Ômega, segundo a imprensa nacional, em operação que 

poderia ser por troca de ações e montante em dinheiro ou 

aquisição efetiva. Não estaria descartada também uma nova 

investida na AES Tietê. A Ômega afirmou que "a informação 

não procede" e que não faz parte do seu objeto de 

negócios "investimentos em térmicas a gás ou a carvão". 

Já sobre a Tietê, a Eneva informou à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) que estuda "formular nova proposta para 

combinação de negócios", mas que ainda não há decisão 

do conselho de administração. A Eneva voltou a ressaltar 

que a combinação de negócios seria interessante para 

ambas as empresas. 

>Voltar 

 Eneva avalia Omega e nova proposta por Tietê - 

Valor. 

Maria Luíza Filgueiras 

Geradora de energia mapeia ativos para expansão por meio 

de aquisição, dizem fontes 

Após uma tentativa frustrada de incorporar a concorrente 

AES Tietê, a geradora de energia Eneva continua em busca 

de ativos potenciais para crescer por meio de aquisição ou 

fusão. A Eneva teve conversa preliminar com a geradora de 

energia renovável Omega, avaliando uma potencial 

incorporação ou compra de controle, apurou o Valor. Mas 



este seria um plano B, uma vez que a companhia ainda não 

descartou um novo avanço sobre a Tietê, disseram as 

fontes.  

>Voltar 

 Energisa. Aneel aprovou aumento médio de tarifas 

para a distribuidora de Tocantins, na mediana de 

7,17%.  

 

 Equatorial analisa leilão de concessão de saneamento 

- Valor. 

Letícia Fucuchima 

Elétrica estuda participar do certame da Companhia de 

Saneamento de Alagoas (Casal), previsto para o fim deste 

ano 

A Equatorial Energia estuda expandir sua atuação para o 

setor de saneamento e pode participar do leilão de 

desestatização da Companhia de Saneamento de Alagoas 

(Casal), previsto para acontecer ainda neste ano.  

A intenção de eventualmente estrear um novo braço de 

negócios foi confirmada ontem pelo presidente da elétrica, 

Augusto Miranda, em teleconferência de resultados. O 

executivo explicou que a companhia tem uma área de 

fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) dedicada a 

estudar uma série de oportunidades de crescimento. 

“Saneamento é um segmento naturalmente atrativo, 

estamos olhando sim, até por obrigação”, disse.  

>Voltar 



 Neoenergia entrou com mandado contra prazo da 

conta-covid, pedindo 30 dias para Aneel definir custo 

efetivo.  

No setor, distribuidoras da Neoenergia foram à justiça para 

suspender o prazo de adesão à ContaCovid, socorro 

bilionário às empresas de distribuição. O grupo questiona 

os custos do financiamento e alega que o montante a que 

terá direito será insuficiente para resolver seus problemas, 

pois já estaria em desequilíbrio econômico-financeiro. 

A empresa entrou com mandados de segurança, com 

pedido de liminar, contra a diretoria da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). A alegação da Neoenergia é de que 

precisa saber quanto o financiamento vai custar antes de 

aderir. O prazo de manifestação de interesse das 

distribuidora no socorro termina na sexta (3), e as empresas 

devem informar o volume de recursos que vão utilizar. 

>Voltar 

 Restoque demite e Inbrands pode vender VR - Valor. 

Adriana Mattos 

Dispensas na dona das marcas Dudalina e Le Lis Blanc 

atingiram 1,2 mil pessoas, segundo fontes 

A Restoque, dona de marcas como Dudalina e Le Lis Blanc, 

demitiu 26% no total de colaboradores durante a 

pandemia, informa em material de resultados publicado na 

noite de segunda-feira, sem mencionar números. O Valor 

apurou com duas fontes que a demissão atingiu 1,2 mil 

pessoas. Outra companhia do setor, a Inbrands, que 

controla Ellus e Salinas, pode se desfazer da marca VR, 



segundo negociação com credores. O setor de moda, em 

que atuam, é um dos mais afetados pela crise do varejo.  

>Voltar 

 Centauro. Conselho aprovou a captação de recursos 

no total de R$ 460 milhões, com Santander e BTG 

Pactual.  

 

 Hering aprovou juros sobre capital próprio no valor 

de R$ 35,341 mi, ou R$ 0,2196 por ação; ex a partir 

do dia 7.  

 

 Multiplan informou que mantém no Shopping Barigui 

(Curitiba) só serviços essenciais, com horários 

restritos.  

 

 Even aprovou incorporação da Melnick (MEIC) pela 

Melnick Even (MEDI), na qual detém 80% da parceria, 

no RS. 

>Voltar 

 Goldman eleva preço-alvo de siderúrgicas com 

surpresa na demanda 

    (Bloomberg) -- Analistas do Goldman Sachs liderados por 

Thiago Ojea elevaram o preço-alvo para as siderúrgicas 

CSN, Gerdau e Usiminas depois que dados recentes 

mostraram uma demanda acima do esperado no Brasil nas 

últimas semanas.  



* “A demanda brasileira de aço em abril e maio foi mais 

forte do que esperávamos inicialmente, pois o setor 

rapidamente começou a se recuperar após vendas muito 

fracas no final de março e no início de abril”, escreveram os 

analistas em ... 

>Voltar 

 Dimed iniciada como outperform por Safra; preço-

alvo R$35 

    (Bloomberg) -- Banco Safra de Investimento iniciou a 

cobertura de Dimed SA Distribuidora da Medicamentos 

como outperform. 

 * Preço-alvo de R$35 implica potencial de alta de 18% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$149,50  

>Voltar 

 Positivo rebaixada a neutra por XP Investimentos; 

preço-alvo R$6 

    (Bloomberg) -- Positivo Tecnologia SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de XP Investimentos 

Pedro Fagundes para neutra de compra.  

* Preço-alvo de R$6 implica potencial de alta de 15% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$8,17  

>Voltar 

 Marcopolo rebaixada a underperform por Bradesco 

BBI 

    (Bloomberg) -- Marcopolo SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de Bradesco BBI Victor Mizusaki 

para underperform de neutra. 



 * Preço-alvo de R$2,40 implica potencial de baixa de 18% 

em relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é 

R$3,72  

>Voltar 

 IRB Brasil rebaixada a underperform por Credit Suisse 

    (Bloomberg) -- IRB Brasil Resseguros S/A tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Credit Suisse 

Marcelo Telles para underperform de neutra.  

* Preço-alvo de R$7,50 implica potencial de baixa de 32% 

em relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é 

R$15,60  

>Voltar 

 BlackRock aumenta participação na Gol para 5,25% 

A BlackRock elevou sua participação acionária na Gol para 

5,25%, totalizando 14,401 milhões de ações preferenciais. 

Em correspondência enviada à Gol, a BlackRock, sediada em 

Nova York, diz que o objetivo do aumento de participação é 

estritamente de investimento e que não tem como objetivo 

alterar o controle acionário ou estrutura administrativa da 

empresa. 

>Voltar 

 


