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 Tributação de dividendos 

Na sexta-feira, o ministro Paulo Guedes, afirmou que a 

tributação de dividendos fará parte da reforma tributária. 

Ele voltou ao assunto ontem, ao afirmar que a reforma será 

enviada ainda neste ano ao Congresso. O presidente da 

Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu 

o mesmo tipo de tributo ontem. De acordo com ele, o ideal 

seria reduzir a alíquota de imposto de renda das empresas e 

tributar dividendos, o que, na visão dele, estimularia as 

companhias a reinvestir seus resultados. 

>Voltar 



 Decisão do TST contra Petrobras atinge R$ 31 bi- 

Valor 

Luísa Martins 

Em junho de 2018, quando houve o julgamento da Corte, o 

montante era estimado em R$ 17 bilhões 

Os dois anos transcorridos desde a condenação da 

Petrobras na maior ação trabalhista da sua história 

aumentaram de R$ 17 bilhões para R$ 31 bilhões o passivo 

judicial da estatal para corrigir os salários de 51 mil 

servidores nos termos da decisão do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). Sem previsão de um desfecho definitivo e 

em meio à crise econômica decorrente da pandemia, a 

companhia busca no Supremo Tribunal Federal (STF) formas 

menos onerosas de garantir os pagamentos.  

A empresa foi condenada em junho de 2018 pelo plenário 

do TST a reajustar os subsídios dos funcionários devido a 

uma irregularidade nos critérios de complemento da sua 

política de salários - a Remuneração Mínima por Nível e 

Regime (RMNR), estabelecida em acordo coletivo em 2007. 

O julgamento durou nove horas e foi decidido no último 

voto. O placar ficou em 13 a 12.  

>Voltar 

 Indiretamente, Congresso pressiona dívida da 

petroleira- Valor 

André Ramalho e Rodrigo Polito 

Questionamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, 

ameaça politizar plano de venda de ativos da empresa 



Ardenghy, diretor da Petrobras, diz que empresa vai manter 

plano de venda de ativos: objetivo é também de abrir 

mercado —  

A investida do Congresso contra a venda das refinarias da 

Petrobras, no Supremo Tribunal Federal (STF), foi 

interpretada como um movimento de pressão política sobre 

a estatal, num momento em que ela avança com as 

negociações. Segundo analistas, a politização, em si, não 

impede o andamento dos negócios, por ora. Potenciais 

prejuízos vão depender da posição do STF. Eventual revés 

na Corte, por sua vez, pode significar, indiretamente, 

retardar a trajetória de redução da dívida e aumento dos 

dividendos da estatal.  

>Voltar 

 Lauro Jardim: Mubadala quer comprar refinaria da 

Petrobras na Bahia- Globo 

O trilionário fundo soberano de Abu Dhabi, fez uma oferta 

à Petrobras para a compra da Refinaria Landulpho Alves, na 

Bahia. 

Negócio (quase) fechado 

O Bradesco está na fase final de negociações para comprar 

uma participação no banco digital C6, fundado por Marcelo 

Kalim, ex-presidente do conselho do BTG, a transação gira 

em torno de R$ 2 bilhões 

BR Partners 

Prepara sua estreia na B3, contratou o BTG, Bofa, e CS para 

levantar R$ 600 milhões num IPO 



Faturamento de shoppings após reabertura ainda é 

pequeno 

Oficialmente, os shopping centers tentam dourar a pílula. 

Mas o fato é que, reabertos, têm registrado um movimento 

de magros 20% no faturamento em comparação aos 

tempos pré-Covid. 

>Voltar 

 Petrobras inicia fase vinculante da NTS 

 

 Minério de ferro fecha em alta de 0,59% em Qingdao, 

acima de US$ 101/t 

 

 AE News-Lojas Americanas anuncia oferta de ações 

que pode movimentar r$ 7,040 bilhões 

A Lojas Americanas anunciou que fará uma oferta primária 

de venda ("follow-on") de 80 milhões de ações ordinárias e 

100 milhões de papéis preferenciais, com esforços restritos 

de colocação. Com os lotes extras, a oferta pode 

movimentar mais 28 milhões de ações ordinárias e 35 

milhões de papeis preferenciais. 

 

Se bem sucedida, a operação pode levantar, levando em 

consideração o preço do fechamento do pregão da última 

sexta-feira, R$ 5,2 bilhões na oferta principal e, com os lotes 

adicionais, até R$ 7,040 bilhões. O preço serve apenas como 

indicativo do montante a ser captado, podendo variar. O 

início da negociação dos novos papéis está previsto para o 



dia 16 de julho. 

 

Em fato relevante, divulgado há pouco, a rede de varejo e 

e-commerce disse que os recursos a serem captados serão 

destinados para investimentos do seu braço digital 

(expansão, tecnologia, logística, distribuição, entre outros), 

para a capitalização da B2W e a otimização da estrutura de 

capital. 

 

Em relação à capitalização da B2W Digital, a Lojas 

Americanas disse que estuda um aumento de capital por 

meio de subscrição privada no valor de R$ 3 bilhões, 

ressaltando que trata-se de uma análise preliminar. 

 

A operação da Lojas Americans é coordenada pelos bancos 

BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA e participação do 

Bradesco BBI, Santander, Safra, Goldman Sachs e Morgan 

Stanley. 

>Voltar 

 BR Partners prepara IPO para levantar R$ 600 mi na 

B3: Globo 

    (Bloomberg) -- O banco de investimento BR Partners 

contratou o BTG Pactual, Bank of America e Credit Suisse 

para levantar R$ 600 milhões num IPO previsto para o 

segundo semestre de 2020, diz o colunista Lauro Jardim 

sem detalhar como obteve informação.  

* Banco quer usar recursos no crescimento das áreas de 

mercados de capitais, créditos estruturados e derivativos: 

Globo  



* BR Partners não respondeu aos pedidos de comentário da 

Bloomberg feitos neste domingo 

>Voltar 

 Cosan propõe holding única e IPOs- Valor 

Stella Fontes 

Proposta do conglomerado controlado por Rubens Ometto é 

unificar Cosan Limited e Cosan Log na Cosan S.A. e depois 

iniciar a abertura de capital das controladas 

Em um movimento há anos almejado pelos investidores, o 

grupo Cosan caminha para operar com uma única holding 

e, possivelmente, todas as suas controladas listadas em 

bolsa. Na segunda tentativa de simplificação societária em 

pouco mais de um ano e meio, o conselho de administração 

do grupo de Rubens Ometto, avaliado em R$ 29,8 bilhões 

na B3, autorizou o início dos estudos de simplificação 

societária que, em seis meses, poderá resultar na extinção 

da Cosan Limited, holding cujas ações são negociadas na 

Bolsa de Nova York (Nyse), e da Cosan Log, controladora da 

Rumo.  

>Voltar 

 China suspende as importações de uma unidade da 

JBS e de outra de suínos da BRF 

BRF disse à Bloomberg mais cedo que não foi oficialmente 

notificada da decisão e que tomou conhecimento dela 

através da publicação no site da Administração Geral das 

Alfândegas da China 

JBS disse que não comentaria a decisão e que fez todos os 

esforços para garantir a produção de alimentos dentro dos 



mais altos padrões de qualidade e segurança, além da 

máxima proteção de seus funcionários 

>Voltar 

 Cade declara complexo o acordo entre Seara e Bunge; 

Seara é unidade da JBS 

 

 Justiça autoriza JBS a retomar operações em Passo 

Fundo 

 

 JBS teve mais de mil testes positivos para Covid em 

Dourados 

 

 Marfrig aprova emissão R$ 250 mi em debêntures 

 

 Bradesco negocia comprar fatia no C6 por cerca de R$ 

2 bi: Globo 

    (Bloomberg) -- Bradesco está na fase final de 

negociações para comprar uma participação no banco 

digital C6, fundado por Marcelo Kalim, ex-presidente do 

conselho do BTG, diz o colunista Lauro Jardim sem detalhar 

como obteve a informação.  

* Transação gira em torno de R$ 2 bi  

* NOTA de 4/junho: Bradesco negocia compra participação 

C6 Bank: Brazil Journal 

>Voltar 



 BB concede R$ 54,6 bi a empresas e prevê volta do 

mercado de capitais- Valor 

Área de atacado liberou R$ 12 bi além do previsto de janeiro 

até junho, refletindo busca de compahias por liquidez 

Malieni, do BB: “Postergamos parcelas, liberamos mais 

recursos e agora começamos a olhar melhor para o 

portfólio” —  

O crédito a pessoas jurídicas, que deu um salto com a 

pandemia, continuará ativo na segunda metade do ano, 

mas a relativa normalização das atividades deve mudar a 

composição dessas operações. Emissões de dívida no 

mercado de capitais voltarão a ganhar espaço em relação 

aos empréstimos bancários, que explodiram com a 

pandemia de covid-19, afirma o vice-presidente de 

negócios de atacado do Banco do Brasil (BB), Walter 

Malieni.  

>Voltar 

 Distribuidoras de energia 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recebeu a 

adesão de 61 empresas à Conta-Covid. De acordo com a 

diretora da Aneel, Elisa Bastos, o valor total requerido foi de 

R$ 14,8 bilhões, ou 92% do limite disponibilizado. O 

Broadcast noticiou na sexta-feira que o custo final da 

operação, que terá a participação de 19 bancos, caiu de CDI 

+ 3,9% para CDI +3,79%. 

Entre as empresas listadas na Bolsa de São Paulo, a Copel 

pleiteou R$ 869,516 milhões; a Neoenergia, R$ 1,664 bilhão; 

a Light, R$ 1,326 bilhão; e a EDP, R$ 573 milhões. Também 



confirmaram a adesão Cemig, CPFL Energia, Energisa, 

Celesc e Enel São Paulo (não listada). 

Embora boa parte das condições já estivesse definida, a 

confirmação das adesões ao socorro era esperada e pode 

levar a uma reação positiva dos papéis do setor. "Vínhamos 

vendo os papéis do segmento de geração menos afetados. 

Agora, o movimento deve ser positivo para o setor em 

geral", diz Bertotti, da Messem. 

>Voltar 

 Parcerias antecipam ‘open banking’- Valor 

Adriana Cotias 

Genial sela acordo com Gorila, e XP compra Fliper de olho na 

abertura de dados 

Em meio ao avanço regulatório para o “open banking” pelo 

Banco Central (BC) brasileiro e ao incentivo à inovação que 

pode estender o modelo aberto para corretoras e 

distribuidoras de valores, a Genial selou uma parceria com o 

consolidador de investimentos Gorila. Não se trata de 

iniciativa isolada. A recente aquisição pela XP do Fliper, 

outro aplicativo que consolida a vida financeira do cliente, 

revela esse olhar para os novos tempos. Outros como o 

Daycoval também têm no seu mapa de desenvolvimento 

para este ano uma funcionalidade para investimentos.  

>Voltar 

 Banco vê limitação em crédito via ‘maquininha’- Valor 

Flávia Furlan 



Instituições calculam potencial da linha em um quarto dos 

R$ 10 bi que devem ser liberados pelo Tesouro 

Os grandes bancos e o governo federal divergem sobre o 

potencial da linha de crédito que poderá ser distribuída via 

credenciadoras, empresas de “maquininhas”, para os 

microempreendedores em meio à crise. Conforme o Valor 

antecipou em maio, estuda-se a liberação de R$ 10 bilhões 

pelo Tesouro Nacional para o programa, mas as instituições 

financeiras apostam que apenas um quarto disso seria 

efetivamente desembolsado.  

A linha funcionaria nos moldes do “crédito fumaça”, em que 

bancos e credenciadoras usam o histórico de recebimento 

de pagamentos dos clientes para liberar os recursos. 

Inicialmente, a ideia era que ela fosse voltada a empresas 

com faturamento anual de até R$ 360 mil. O prazo seria de 

três anos e o juro prefixado em 3,75% ao ano. O desconto 

sobre as vendas seria em torno de 5% a cada mês.  

>Voltar 

 Indústria têxtil prevê recuperação gradual no 

semestre- Valor 

Cibelle Bouças 

Associação do setor projeta queda de 13% a 20% na 

produção de 2020 

As indústrias têxteis e de confecções esperam uma 

recuperação gradual das atividades no segundo semestre 

do ano, após sofrer os impactos da pandemia de covid-19. 

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 

(Abit) projeta para o ano uma queda de 13% a 20% na 



produção em comparação a 2019. Esse desempenho seria 

pior do que durante a recessão de 2015 e 2016, quando 

houve retração de 17% em dois anos, disse Fernando 

Pimentel, presidente da Abit.  

De janeiro a maio, a produção de vestuário e acessórios 

acumula queda de 34,3% e a produção têxtil encolhe 21,4%, 

de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Em maio, a produção de artigos têxteis 

recuou 46,5% em relação ao mesmo mês de 2019. A 

produção de artigos de vestuário e acessórios, por sua vez, 

caiu 60,8% no mês.  

Voltar- 

 Sabesp 

A Sabesp informou na sexta a assinatura de um contrato de 

prestação de serviços de tratamento e destinação de 

resíduos sólidos, além de arrecadação de taxa de lixo, em 

Diadema, na Grande São Paulo. O prazo de validade é de 40 

anos. A coleta de lixo na cidade continua sob 

responsabilidade da prefeitura; a estatal de saneamento 

fará a destinação final dos resíduos e seu reaproveitamento 

na geração de energia. 

>Voltar 

 Embraer vai abrir programa de demissão voluntária 

para funcionários em licença remunerada – Globo 

Victor Farias 

A fabricante de aviões Embraer vai abrir um programa de 

demissão voluntária (PDV) para os trabalhadores de São 

José do Campos a partir da próxima terça-feira, dia 7. 



 A empresa não informou quantos desligamentos espera 

através do programa, que tem data de desligamento 

prevista para 20 de julho. Os funcionários que poderão 

aderir ao desligamento voluntário estão em férias coletivas 

e vão entrar em licença remunerada. 

Houve duas rodadas de negociação com o sindicato dos 

metalúrgicos de São José dos Campos, sem que se 

chegasse a um acordo.  

O sindicato pedia PDV com 24 meses de salário integral, e 

convênio médico, odontológico e vale-refeição pelo mesmo 

período. Além disso, o sindicato pedia que quando houver 

contratações, que os ex-funcionários fossem priorizados 

pela empresa. Em São José dos Campos, a empresa possui 

10 mil funcionários. No país são 16 mil colaboradores. 

>Voltar 

 Aéreas 

Atenção também para o setor aéreo. O Ministério da 

Infraestrutura considera que a extinção do adicional à Tarifa 

de Embarque em voos internacionais pode levar ao 

aumento da demanda pelos voos e, consequentemente, da 

arrecadação do governo. Os ganhos poderiam chegar a até 

R$ 770 milhões pela cotação do dólar na sexta (3). 

O investidor também repercute os dados de tráfego das 

companhias. A Gol, por exemplo, viu a demanda subir 

95,4% em junho ante maio, e a oferta, 84,8%, com taxa de 

ocupação de 79,1%. Na comparação anual, a demanda caiu 

88%, e a oferta, 87,4%. A taxa de ocupação recuou 4 pontos 

porcentuais em igual intervalo. 



>Voltar 

 Smiles fará adiantamento de R$ 1,2 bilhão à Gol para 

futura compra de passagens 

 CVC 

As Assembleias de Debenturistas da 2ª, da 3ª e da 4ª 

Emissão da CVC foram todas suspensas por decisão dos 

detentores dos papéis. A operadora de viagens pedia aos 

debenturistas a não declaração de vencimento de 

obrigações ligadas aos papéis e, no caso da 2ª e da 3ª 

emissões, perdão temporário (waiver) ao eventual não 

cumprimento das obrigações, mas os debenturistas 

suspenderam os trabalhos, pedindo mais informações, entre 

elas as demonstrações financeiras, antes de votarem pelas 

matérias. 

A companhia pretende divulgar o balanço do quarto 

trimestre de 2019 até 31 de julho. Os demonstrativos do 

primeiro e do segundo trimestres de 2020, respectivamente, 

devem ser divulgados até 31 de julho e 13 de agosto. 

>Voltar 

 Restoque rebaixada a underweight por JPMorgan 

    (Bloomberg) -- Restoque Comercio e Confeccoes de 

Roupas SA tem recomendação rebaixada pelo analista de 

J.P. Morgan Joseph Giordano para underweight de neutra. 

>Voltar 



 Vivara Participacoes rebaixada a neutra por 

JPMorgan 

    (Bloomberg) -- Vivara Participacoes SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de J.P. Morgan 

Joseph Giordano para neutra de overweight.  

* Preço-alvo de R$22 implica potencial de alta de 5,5% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$26,67 

-Voltar 

 Banco Inter 

O Banco Inter informou que o BTG Pactual chegou a 3,64% 

de participação acionária. O montante representa 8,518 

milhões de ações ordinárias e 17,036 milhões de ações 

preferenciais. Em abril, o BTG havia informado ao Inter ter 

atingido participação de 6,37% no total de ações do banco. 

>Voltar 

 


