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 Tereza Cristina conversa com embaixador chinês 

sobre suspensão de frigoríficos- Valor 

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, conversou nesta 

quarta-feira com o embaixador da China em Brasília, Yang 

Wanming, por videoconferência. Ela reforçou que as 

medidas sanitárias adotadas pelas indústrias garantem a 

segurança dos alimentos vendidos para a Ásia e que não há 

nenhuma evidência científica que indique a carne como 

possível vetor do novo coronavírus. 

Os chineses bloquearam temporariamente os embarques 

de três estabelecimentos do Mato Grosso e do Rio Grande 

do Sul com receio de um novo surto da pandemia em 

Pequim. 



Na conversa, a ministra afirmou que os trabalhadores 

diagnosticados com o novo coronavírus são afastados dos 

estabelecimentos e não mantêm contato com os produtos 

exportados para a China. 

Como as autoridades chinesas souberam dos casos de 

funcionários de frigoríficos infectados por notícias da 

imprensa e não de forma oficial, o governo avalia que há 

falha no entendimento sobre a realidade atual nas 

indústrias de carnes do país. 

Uma fonte graduada do governo afirmou ao Valor que as 

principais demandas apresentadas ao embaixador foram 

conhecer os critérios técnicos que motivaram a suspensão e 

quais serão as diretrizes para a retomada das exportações. 

>Voltar 

 Minério de ferro sobe 0,30% em Qingdao, para US$ 

99,47 

 

 Estrategistas veem alta modesta da bolsa até fim do 

ano 

    (Bloomberg) -- Os estrategistas de ações estão vendo 

espaço limitado para o Ibovespa estender sua recuperação 

ao longo dos próximos meses, após o índice acionário subir 

cerca de 50% desde o fim de março. Em média, eles 

esperam que o índice encerre o ano a 100.000 pontos, 

segundo pesquisa da Bloomberg. Embora represente uma 

alta de 5% em relação ao nível do fim de junho, esse seria o 

menor ganho para qualquer período de julho a dezembro 

desde 2015. Além ... 



>Voltar 

 ‘Conta Covid’ terá custo de CDI mais 2,9% ao ano - 

Valor. 

Daniel Rittner e Rafael Bitencourt  

Operação prevê onze meses de carência e 54 meses para a 

amortização do empréstimo, em um prazo total de quase 

cinco anos 

Quase duas dezenas de instituições financeiras vão 

participar da operação de crédito para o setor elétrico, 

capitaneada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) ao longo dos últimos dois 

meses, que ganhou ontem contornos praticamente finais e 

vai ter custo de CDI mais 2,9% ao ano.  

Até sexta-feira, cada distribuidora precisará informar à 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) se aceita ou 

não os termos da operação, que prevê onze meses de 

carência e 54 meses para a amortização do empréstimo, em 

um total de 65 meses - pouco mais de cinco anos. Os 

recursos devem ser efetivamente liberados nos últimos dias 

de julho.  

Dezenove instituições vão formar o consórcio de bancos 

montado pelo BNDES, que chegou a consultar 30 

instituições. Elas se dispuseram a emprestar até R$ 19,6 

bilhões, mas o teto definido pela Aneel para a operação é 

de R$ 16,1 bilhões. Do total, 30% sairão de bancos públicos, 

especialmente o próprio BNDES e o Banco do Brasil. Os 

restantes 70% virão de bancos privados, incluindo pesados-

pesados do sistema financeiro e algumas instituições 



internacionais que demonstraram interesse em participar, 

conforme informou o diretor de privatizações do BNDES, 

Leonardo Cabral.  

>Voltar 

 AE News-Eneva nega ter procurado ou iniciado 

qualquer tratativa com Omega Geração 

Fabiana Holtz 

A Eneva afirmou, em esclarecimento à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), que não procurou ou iniciou qualquer 

tipo de tratativa com a administração da Omega Geração, 

"embora esteja constantemente avaliando possíveis 

oportunidades de combinação de negócios". 

 Em comunicado ao mercado assinado pelo diretor 

Financeiro e de Relações com Investidores, Marcelo Habibe, 

a geradora de energia responde à questionamento sobre 

interesse em um potencial incorporação ou compra de 

controle da Omega, conforme notícia publicada pelo jornal 

Valor Econômico. 

>Voltar 

 pandemia de covid-19 deve estimular aquisições no 

setor elétrico, diz PWC  

Luciana Collet, Aline Bronzati, Cynthia Decloedt, Anne 

Warth, Cristiane Barbieri e Marcia de Chiara 

A crise provocada pela pandemia de covid-19 tende a 

estimular novas fusões e aquisições no setor elétrico. Ativos 

de energia renovável, empresas de manutenção e serviços 

ligados ao setor, bem como comercializadoras devem ser os 



principais alvos das compras, segundo o sócio-líder das 

indústrias de Energia, Mineração, Siderurgia & Metalurgia 

da PwC Brasil, Ronaldo Valiño. Segundo ele, diversos 

investidores internacionais estão avaliando as 

oportunidades no País neste momento. 

Mais barato. Entre as razões apontadas para o interesse no 

setor elétrico brasileiro está o fator câmbio, que tornou os 

ativos mais baratos a estrangeiros, além da piora das contas 

de algumas empresas nacionais, que tende a levar a vendas. 

O tamanho do mercado e o consumo de energia per capita 

ainda baixo em relação a outros países também alimentam 

o apetite de quem busca alternativas para crescer. 

De crise em crise. As ações tomadas pelo governo para 

minimizar impactos da pandemia nas empresas de energia 

também são bem avaliadas. Na quarta crise enfrentada em 

duas décadas, os órgãos de gestão do setor elétrico e as 

empresas aproveitaram experiências passadas. O setor 

pareceu a investidores mais bem preparado e resiliente a 

crises. 

>Voltar 

 CTEEP aprova pagamento de R$ 100 mi dividendos 

intermediários 

    (Bloomberg) -- Valor corresponde a R$ 0,151772 por 

ação, segundo comunicado. * Pagamento será em 16/julho 

* Dividendos intermediários serão imputados aos 

dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2020 

>Voltar 



 BRB vai discutir aumento de capital e desdobramento 

de ações em assembleia geral* 

O Banco de Brasília convocou assembleia geral ordinária e 

extraordinária para 31 de julho, quando serão discutidos um 

aumento de capital de R$ 400 milhões e o desdobramento 

das ações da instituição. O aumento de capital não tem 

aprovação do conselho fiscal do banco, que alega que a 

proposta não foi apresentada em tempo hábil para análise 

dos fundamentos econômicos e jurídicos. O banco vai 

propor o desdobramento das ações da instituição na 

proporção de nove para um, com o objetivo de aumentar a 

negociabilidade das ações, por causa do ajuste do valor da 

cotação 

>Voltar 

 Banco do Brasil e BTG 

O Banco do Brasil vendeu uma carteira de "créditos podres", 

ou seja, de créditos vencidos e não pagos, ao Fundo de 

Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizado e 

Exclusivo (FIDCNP), administrado pelo BTG Pactual. 

O valor contábil dos créditos vendidos é de R$ 2,9 bilhões, 

mas o BTG vai desembolsar R$ 371 milhões na transação, 

antes dos impostos. De acordo com o BB, o impacto 

financeiro da transação será contabilizado no balanço do 

terceiro trimestre. 

Mantido o tom positivo dos mercados até a abertura, os 

papéis do BB podem estender as altas vistas ontem. 

"Ontem, os bancos puxaram a bolsa, depois de terem caído 



muito recentemente. Acredito que a tendência seja 

novamente de alta", comenta Galdi, da Mirae. 

>Voltar 

 

 

 Cielo 

A parceria entre Cielo e WhatsApp continua sob o foco do 

mercado. Ontem, o superintendentegeral do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre 

Cordeiro, disse que a operação pode ser "pró-competitiva", 

mas ainda está sob análise do órgão. O Cade chegou a 

barrar o acordo, mas voltou a permiti-lo nesta semana. 

"A princípio, me parece que o negócio não traz riscos à 

concorrência. A operação pode ser inclusive pró-

competitiva e boa para o consumidor, ao fornecer um meio 

ágil de pagamento, serviço diferenciado, com custo baixo. 

Mas não sei se é isso, estamos investigando", disse Cordeiro 

ao Broadcast. 

>Voltar 

 Infraestrutura 

Atenção para as concessionárias de infraestrutura, como a 

CCR. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou 

ontem uma nova regra para a participação de operadores 

aeroportuários nas concessões. O governo não vai mais 

exigir que as empresas participem do capital social da 

concessão. 



A ideia é ampliar o leque de interessados nos ativos e atrair 

fundos, como os de pensão de private equity, que têm mais 

capital em um momento de crise. A nova regra já vale para 

o leilão da 6ª rodada. 

Isso pode ajudar inclusive a nomes do setor que não 

operam aeroportos atualmente, algo que já se viu após a 

aprovação do novo marco legal do saneamento. "Essa regra 

pode gerar negócios interessantes, com novas entrantes, 

então pode beneficiar aos papéis do setor como um todo", 

afirma Galdi. 

>Voltar 

 Pedágios na Dutra e no PR podem cair mais de 30% - 

Valor. 

Daniel Rittner  

Governo pretende avançar, nos próximos dias, na 

modelagem de duas “megaconcessões” que vão aquecer o 

mercado em 2021 

O governo pretende avançar, nos próximos dias, na 

modelagem de duas “megaconcessões” que vão aquecer o 

mercado em 2021. Uma é a oferta de 3,8 mil quilômetros de 

rodovias no Paraná, divididos em oito lotes e com R$ 42 

bilhões de investimentos previstos, que devem tornar-se o 

maior leilão já realizado no setor.  

Outra é a relicitação da Presidente Dutra (Rio-São Paulo), 

um dos projetos mais cobiçados por investidores 

estrangeiros, que teve sua minuta de edital debatida em 

audiência pública nos últimos meses e agora receberá 



ajustes importantes para envio ao Tribunal de Contas da 

União (TCU).  

Nas duas concessões, o governo está praticamente decidido 

a adotar um modelo de leilão híbrido. Ou seja, a disputa se 

dará por descontos na tarifa-teto de pedágio, mas esses 

descontos serão limitados a um determinado percentual 

para não afundar demais as receitas das futuras 

concessionárias e não potencializar o risco de desequilíbrio 

econômico-financeiro. Se o desconto máximo for atingido 

no certame, a definição do vencedor passaria para o maior 

lance de outorga. 

>Voltar 

 XP define preço de US$ 42,50 por ação em oferta - 

Valor. 

Maria Luíza Filgueiras 

A XP Inc. definiu ontem à noite preço de US$ 42,50 por ação 

em sua oferta subseqüente (follow-on) na Nasdaq, conforme 

apurou o Valor, em informação antecipada no Valor PRO, 

serviço de informações em tempo real do Valor.  

A oferta é secundária e o dinheiro levantado vai para os 

vendedores dos papéis - a gestora General Atlantic e a 

holding dos sócios executivos XP Controle.  

A demanda foi de 5,5 vezes a oferta, o que fez com que a 

definição de alocação dos papéis pelos coordenadores 

durasse até a noite. Dado o excesso de demanda, o 

entendimento era de alocação também de lote 

suplementar, conforme duas fontes - a definição não tinha 



sido oficialmente feita até o fechamento desta edição, assim 

como a divulgação oficial do preço.  

>Voltar 

 AE News-Sabesp: isenção de tarifas para 

consumidores de baixa renda é prorrogada para 15 de 

agosto  

Daniele Madureira 

 A companhia de saneamento básico Sabesp informou na 

noite desta terça-feira que será prorrogada a isenção do 

pagamento das contas de água e esgoto dos consumidores 

das categorias de uso residencial social e residencial favela, 

até 15 de agosto. 

A empresa também vai adiar o reajuste tarifário para todas 

as categorias para 15 de agosto. 

As medidas atendem deliberações da Agência Reguladora 

de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), 

autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Governo. 

>Voltar 

 Shoppings 

Após o fluxo de reaberturas, o investidor fica de olho em 

novos fechamentos de shoppings em regiões do País que 

estão voltando à quarentena. A Aliansce Sonae, por 

exemplo, teve que fechar temporariamente quatro 

shopping centers em cidades onde a covid-19 avançou. 

Foram fechados o Boulevard Shopping Bauru e o Franca 

Shopping, ambos no interior de São Paulo, o Boulevard 



Londrina Shopping (PR), e o Passeio das Águas Shopping 

(GO). 

>Voltar 

 Ânima compra centro universitário no interior do 

nordeste por r$ 71,5 milhões - Estadão 

Daniele Madureira 

A Ânima Educação informou nesta terça-feira que sua 

subsidiária Insegnare Educacional fechou a compra do 

Centro Universitário FG (UniFG), em Guanambi (BA). Foram 

adquiridos 50,01% do capital social da instituição, por R$ 

57,5 milhões. Há ainda a opção de compra futura da 

participação minoritária que ficará com os antigos sócios 

controladores. 

A Insegnare se compromete a aportar R$ 14 milhões na 

instituição de ensino, a título de aumento de capital/ágio, 

cujos recursos serão utilizado para pagar dividendos 

pretéritos aos sócios vendedores. Com isso, a empresa 

passa a deter mais 4,99% do capital social do UniFG. 

A subsidiária da Ânima terá ainda a opção de comprar os 

45% restantes da instituição, válida por até 60 meses. Neste 

caso, a aquisição poderá ser quitada em dinheiro ou 

incorporação de ações do UniFG, em valor a ser apurado 

com base no lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização (Ebitda) para os últimos 12 meses, encerrados 

na última divulgação de resultados. 

>Voltar 



 Nova rodada de concessão de aeroportos recebe aval 

da Anac e segue para o TCU- Folha 

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) aprovou o edital 

e o contrato das concessões da sexta rodada de aeroportos 

na manhã desta quarta-feira (1º) e agora os documentos 

jurídicos seguem para a análise do TCU (Tribunal de Contas 

da União). 

A rodada agrupa 22 terminais em três blocos de concessão, 

o Sul, o Norte 1 e o Central. 

Após ser analisado pelo TCU, o projeto volta para a Anac 

fazer o lançamento do edital e começar a receber as 

propostas. 

>Voltar 

 Para Ambev, canal de vendas on-line ganha mais 

relevância - Valor. 

Cibelle Bouças 

Setor de bebibas tende a crescer em importância no e-

commerce 

A pandemia de covid-19 contribuiu para acelerar tendências 

de consumo no país, entre elas, o comércio eletrônico de 

cerveja. Para Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da 

Ambev, a venda on-line de bebidas ganhou relevância 

durante a pandemia e tende a crescer em importância no 

futuro.  

“O e-commerce vai ter uma participação cada vez mais 

relevante e a empresa que não estiver preparada para 

atender o consumidor vai perder mercado. E isso vai 



acontecer também em outros segmentos de consumo”, 

afirmou Dias.  

A Ambev possui dois serviços de venda on-line a 

consumidores, o Empório da Cerveja e o Zé Delivery. O Zé 

Delivery permite a consumidores receber cerveja gelada em 

casa, entregue pelo bar mais próximo cadastrado no 

serviço. Em março e abril, a plataforma registrou 1,6 milhão 

de transações, mais do que todas as vendas feitas em 2019.  

>Voltar 

 Elekeiroz deixa de ser empresa de capital aberto 

Em fato relevante, publicado hoje, a Elekeiroz informou que 

a CVM aprovou o cancelamento da companhia como 

emissora de valores mobiliários na categoria “A”, o que 

significa que, como empresa de capital fechado, ela deixa 

de ter ações negociadas na bolsa. Os acionistas que não 

tiverem participado do leilão de Oferta Pública de Aquisição 

(OPA) para venda de controle e cancelamento de registro, 

que foi realizado no dia 3 de julho, têm até 3 de setembro 

para requerer a venda de suas ações ao controlador, o 

Kilimanjaro Brasil Partners I B- Fundo de Investimento em 

Participações Mutiestratégia Investimento no Exterior. A 

esses acionistas são garantidas as mesmas condições da 

OPA, com correção pela taxa Selic. (Priscila Arone) 

>Voltar 



 Renner rebaixada a neutra por Bradesco BBI; preço-

alvo R$46 

    (Bloomberg) -- Lojas Renner SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de Bradesco BBI Richard Cathcart 

para neutra de outperform.  

* Preço-alvo de R$46 implica potencial de alta de 11% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$48,05 

>Voltar 

 Arezzo rebaixada a neutra por Bradesco BBI; preço-

alvo R$50 

    (Bloomberg) -- Arezzo Industria e Comercio SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Bradesco BBI 

Richard Cathcart para neutra de outperform. 

 * Preço-alvo de R$50 implica potencial de alta de 4,2% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$54,03 

>Voltar 

 Carrefour Brasil elevada a outperform por Bradesco 

BBI 

    (Bloomberg) -- Atacadao SA tem recomendação elevada 

pelo analista de Bradesco BBI Richard Cathcart para 

outperform de neutra.  

* Preço-alvo de R$24 implica potencial de alta de 20% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$23,23 



>Voltar 

 Carrefour Brasil elevada a compra por Grupo 

Santander 

    (Bloomberg) -- Atacadao SA tem recomendação elevada 

pelo analista de Grupo Santander Ruben Freitas Couto para 

compra de manutenção. 

 * Preço-alvo de R$24 implica potencial de alta de 20% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$23,16 

>Voltar 

 Burger King Brasil elevada a outperform por Bradesco 

BBI 

    (Bloomberg) -- BK Brasil Operacao e Assessoria a 

Restaurantes SA tem recomendação elevada pelo analista 

de Bradesco BBI Richard Cathcart para outperform de 

neutra.  

* Preço-alvo de R$15 implica potencial de alta de 34% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$15,29 

>Voltar 

 Burger King Brasil rebaixada a neutra por JPMorgan 

    (Bloomberg) -- BK Brasil Operacao e Assessoria a 

Restaurantes SA tem recomendação rebaixada pelo analista 

de J.P. Morgan Ian Luketic para neutra de overweight. 

 * Preço-alvo de R$12,50 implica potencial de alta de 11% 

em relação ao último fechamento.  



Preço-alvo médio é R$14,94  

>Voltar 

 Weg 

A Weg anunciou há pouco a compra da startup BirminD, de 

inteligência artificial aplicada a industrial Analytics. A 

companhia passa a deter 51% do capital social da BirminD, 

e há a possibilidade de que aumente sua posição no futuro. 

O valor não foi revelado por não ser considerado relevante. 

A startup foi criada em 2015, e atende a clientes de grande 

e médio porte do setor industrial, atuando em pontos como 

a otimização de malhas de controle e a avaliação do retorno 

financeiro utilizando machine learning e inteligência 

artificial 

>Voltar 


