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 Pandemia acelera enxugamento da Petrobras- Globo 

Ramona Ordoñez e Bruno Rosa 



RIO - A pandemia do novo coronavírus acelerou a 

estratégia da Petrobras de concentrar esforços no pré-sal. A 

estatal, que já vinha vendendo subsidiárias, anunciou nos 

últimos três meses planos para reduzir em 34% o número 

de empregados (de 45.500 para 30 mil), de fechar nove 

prédios comerciais e deixar metade dos empregados da 

área administrativa em regime de home office, mesmo 

após o fim da pandemia. 

A mudança segue modelo já adotado por outras grandes 

petroleiras mundiais nos últimos 20 anos, que buscaram 

concentrar suas atividades nos negócios mais rentáveis. 

A nova estratégia provoca uma verdadeira reorganização 

no entorno da companhia, afetando desde a cadeia de 

fornecedores de equipamentos especializados até a rede de 

serviços, como restaurantes. Deve ampliar a concorrência e 

abrir caminho para novas oportunidades no setor privado 

para empresas fornecedoras. 

>Voltar 

 Justiça determina à Petrobras pagar por gastos com 

home office- Valor 

Adriana Aguiar 

Para as empresas que pretendem adotar o home office de 

forma permanente, o conselho de advogados é que sigam o 

que prevê a reforma trabalhista 

A Petrobras e a Refinaria Henrique Lage terão que custear 

as despesas dos empregados com home office por 

determinação da Justiça. Essas são as primeiras decisões 



sobre o tema na pandemia e servem de alerta para as 

empresas que pretendem estender o trabalho remoto. 

>Voltar 

 Petrobras inicia fase vinculante para venda da 

Gaspetro 

 

 Petrobras: Subsidiária de Biocombustível vendeu fatia 

na Bambuí 

 

 Petrobras suspende fornecimento gasolina aviação 

preventivamente 

 

 BR distribuidora suspende comercialização de Avgas 

após decisão da Petrobras 

Luana Pavani 

A BR Distribuidora decidiu suspender preventivamente a 

comercialização de AVGAS, após decisão da Petrobrás 

informada neste fim de semana, e recomenda que façam o 

mesmo os revendedores de produtos de aviação e demais 

clientes. A medida, diz a empresa em comunicado ao 

mercado, deve valer até que mais informações estejam 

disponíveis e haja orientações específicas pelos órgãos 

reguladores. 

No comunicado, a BR Distribuidora ressalta que a Petrobrás 

é seu único fornecedor de AVGAS. A estatal publicou no 

sábado, 11, comunicado informando que decidiu 



interromper a comercialização de um lote de gasolina de 

aviação importada, após testes realizados em seu centro de 

pesquisas (CENPES), o qual apresentou teor de compostos 

aromáticos diferente, e há a hipótese da variação da 

composição química ter impactado os materiais de vedação 

e revestimento de tanques de combustíveis de aeronaves 

de pequeno porte. 

"A Petrobras reforça que ainda não há um diagnóstico 

completo que permita assegurar a relação de causa e efeito, 

o que requer um rastreamento em todo o território 

nacional. Mesmo assim, a companhia preventivamente 

decidiu interromper o fornecimento desse lote de 

combustível", diz a nota da petroleira, citando ma que 

todos os lotes importados estão dentro dos parâmetros 

exigidos pela ANP. 

>Voltar 

 Vale cria nova empresa com Kobe Steel e Mitsui de 

metálicos de baixo carbono 

A Vale anuncia acordo para criação de uma nova empresa 

voltada a metálicos de baixo CO2, com a Kobe Steel e a 

Mitsui. O acordo, não vinculativo, estabelece uma "NewVen" 

para fornecer soluções metálicas e siderúrgicas de baixo 

GEE (gases de efeito estufa) para a indústria siderúrgica, 

reduzindo a pegada de carbono. 

Segundo comunicado, antes do acordo final está em curso 

um período de avaliação "para aprofundar a colaboração e 

estimar a demanda do mercado pelas várias soluções 

existentes e novas para a produção de aço". 



A NewVen utilizará tecnologias de produção de ferro de 

baixo CO2 existentes e novas, como a Tecnologia Tecnored 

e o Processo Midrex. A Tecnored é uma subsidiária da Vale 

para produção de ferrogusa de baixo carbono com fontes 

de energia - biomassa, gás de síntese e hidrogênio - que 

emitem menos CO2 do que o carvão e o coque. E a Midrex 

Technologies, subsidiária integral da Kobe Steel, é líder 

mundial em tecnologia de redução direta de produção de 

ferro (DRI), usando gás natural e hidrogênio como redutor 

no processo. 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 111,09 +3,87% 

 

 Estreia das ações da Ambipar na B3 

 

 AE News-Grupo Dimed, da rede de farmácias Panvel, 

aprova Follow On que pode movimentar até R$ 1,2 

bi* 

Fabiana Holtz  

 

O conselho de administração do Grupo Dimed, 

controladora da rede de farmácias Panvel, aprovou em 

reunião, na sexta-feira, a realização de oferta subsequente 

de ações (follow on) com esforços restritos da empresa. Na 

oferta primária, inicialmente serão oferecidas 16.000.000 

novas ações ON. Em uma oferta secundária, serão emitidos 

16.057.112 ações de titularidade da Kinea Private Equity IV, 



da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e dos 

acionistas vendedores pessoas físicas.  

 

De acordo com a demanda, a oferta poderá contar com a 

emissão de um lote adicional de até 18,8%, ou seja, mais 

6.000.000 ações ON, sendo 3.200.000 novas ações a serem 

emitidas pela companhia e 2.800.000 ações de titularidade 

do Kinea.  

 

Pelo preço de fechamento do papel na sexta-feira, de R$ 

31,40, a oferta pode movimentar R$ 1 bilhão apenas com o 

lote principal e chegar a R$ 1,194 bilhão com o exercício do 

lote adicional.  

 

O procedimento de coleta de intenções de investimento 

(bookbuilding) se inicia nesta segunda feira e vai até o 

próximo dia 22, quando será definido o preço por ação no 

âmbito da oferta. As novas ações chegam à B3 em 24 de 

julho. A oferta será coordenada pelo Bradesco BBI 

(coordenador líder), BTG Pactual e Itaú BBA. De acordo com 

a companhia, os recursos serão destinados para 

investimento em novas lojas, recursos de tecnologia da 

informação e na infraestrutura de logística. 

>Voltar 

 Irani retoma ‘re-IPO’ de até R$ 600 milhões e 

migração para o Novo Mercado- Valor 

Stella Fontes 



Mas se houver demanda para além das 90 milhões de novas 

ações ordinárias da colocação primária, poderão ser vendidos 

até 31,5 milhões de papéis adicionais 

A Irani Papel e Embalagem, uma das maiores fabricantes de 

embalagens de papelão ondulado do país, retomou os 

planos de levantar até R$ 600 milhões por meio de uma 

nova oferta de ações ordinárias na B3, considerada um “re-

IPO” dada a baixa liquidez de seus papéis, e migração para 

o Novo Mercado, em um prazo de até seis meses após a 

operação. A companhia havia suspendido o processo em 

março, diante da piora das condições do mercado por 

causa da covid-19. Agora, iniciará amanhã o procedimento 

de “bookbuilding”, com fixação do preço no dia 22. 

Voltar- 

 Even contrata bancos para potencial oferta de ações 

de unidade 

    (Bloomberg) -- Even contratou BTG Pactual, Itaú BBA, XP 

Investimentos e Banco Safra para potencial oferta de ações 

ordinárias de sua subsidiária Melnick Even Desenvolvimento 

Imobiliário (Medi), segundo comunicado. * Medi consolida 

as atividades de construção e incorporação de 

empreendimentos imobiliários do grupo na região sul do 

Brasil * NOTA: Even fará IPO de subsidiária Melnick Even no 

3T20: Estado Título em inglês: Brazil’s Even Hires Banks for ... 

>Voltar 



 Lauro Jardim: A rede de lojas de artigos esportivos 

Track & Field pisou no acelerador do seu processo de 

IPO 

 

 Grupo Soma estreia na B3 em 31 de julho 

O Grupo Soma, dono de marcas como Farm, Animale e Cris 

Barros, vai estrear na bolsa em 31 de julho. Sua oferta inicial 

de ações (IPO) pode chegar a R$ 1,72 bilhão levando-se em 

conta o teto da faixa indicativa de preço, que vai de R$ 8,80 

a R$ 11, e a colocação de todos os lotes adicionais. A ação 

será precificada no dia 27, quando se encerram as reuniões 

com investidores (roadshow). O lote principal da oferta é 

compostos por 136.363.636 ações primárias, que podem 

arrecadar cerca de R$ 1,4 bilhão, recursos que segundo a 

empresa serão usados na aquisição de novas marcas, 

pagamento de dividendos de exercícios passados, 

amortização ou liquidação de dívidas, investimentos em 

tecnologia, abertura de lojas físicas e modernização das já 

existentes. A ideia inicial era ter realizado o IPO em abril, 

mas a pandemia de covid-19 fez a empresa mudar de ideia. 

>Voltar 

 

 Considerada consolidadora, dona da Farma estreia na 

B3 dia 31 em IPO de r$ 1,7 bi 

Por Fernanda Guimarães 

Apontada como uma potencial consolidadora após o novo 

coronavírus devastar muitos varejistas ao longo do período 



de quarentena, o Grupo Soma, dona de marcas como a 

Farm e Animale, estreará na B3 no dia 31 de julho e poderá 

realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) 

que poderá somar até R$ 1,72 bilhão, considerando o teto 

da faixa indicativa de preço, que vai de R$ 8,80 a R$ 11, e a 

colocação de todos os lotes adicionais. A ação, no âmbito 

da oferta será precificada no dia 27, momento em que será 

encerrado o roadshow, que são as reuniões com 

investidores. 

O lote principal da oferta, com 136.363.636 ações é apenas 

primária, ou seja, com o dinheiro arrecadado indo ao caixa 

da empresa, ou cerca de R$ 1,4 bilhão. Segundo o 

prospecto da oferta, os recursos serão destinados para 

aquisições de novas marcas, pagamento de dividendos de 

exercícios passados (o que na prática dará dinheiro aos 

atuais acionistas), amortização ou liquidação de dívidas, 

investimentos em tecnologia, abertura de novas lojas físicas 

assim como modernização de lojas existentes. 

>Voltar 

 Brasil terá que ser ágil e moderar ambição nos leilões 

de infraestrutura após Covid-19- Folha 

O Brasil terá que ser rápido em soluções de reequilíbrio 

financeiro de concessões atuais de logística e pode ter que 

aceitar outorgas menores nas previstas para 2020 e 2021, se 

quiser ver o setor como locomotiva do crescimento 

econômico ainda mais necessário após a recessão 

provocada pela Covid-19. 

Para investidores e especialistas na estruturação de 

projetos, a pandemia em si deve ter efeito limitado na 



decisão de potenciais candidatos a participarem de leilões 

dado o prazo das concessões, que podem superar 30 anos. 

Mas a reação do governo a desdobramentos da crise pode 

ajudar a determinar se e quantos competidores disputarão 

concessões de rodovias, portos, ferrovias e até aeroportos, 

vital para o plano do governo de levantar cerca de R$ 250 

bilhões em investimentos nos próximos anos. 

>Voltar 

 Aumento para transmissão vai afetar tarifa de 

energia- Valor 

Rodrigo Polito 

Aneel decide esta semana sobre proposta de reajuste de 27% 

Sandoval Feitosa Neto: planejador deve considerar 

impactos tarifários —  

Após os desdobramentos da linha de apoio emergencial ao 

setor elétrico, de R$ 14,8 bilhões, e em meio à agenda de 

desoneração tarifária em curso pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), a autarquia terá uma tarefa inglória 

nesta semana. A diretoria do órgão regulador vai deliberar 

sobre a proposta de aumento da ordem de 27%, ou cerca 

de R$ 6 bilhões, da receita dos ativos de transmissão de 

energia do país para o ciclo 2020-2021. A medida tem 

efeito médio previsto de 3,92% para o consumidor. 

>Voltar 

 S&P revisa Outlook da Cemig para positivo 

 



 Lauro Jardim: O BTG trabalha para comprar a parte 

da Caixa no Banco Pan 

 

 Itaú faz baixa contábil no Chile para se adaptar à 

crise- Valor 

Flávia Furlan 

Banco afirma que a operação brasileira não deve ter 

impactos no balanço 

O Itaú Unibanco decidiu fazer uma baixa contábil de quase 

US$ 1 bilhão no balanço de sua unidade chilena, o Itaú 

Corpbanca, porque os dados ali contidos não 

representavam mais a valorização esperada anteriormente 

para o negócio, devido à lenta recuperação da economia 

chilena e a crise causada pela pandemia de covid-19. 

Em processos de fusão ou aquisição, as instituições 

financeiras pagam o valor patrimonial do ativo mais um 

“ágio”, formado pelas expectativas de valorização do 

negócio e ativos intangíveis, como marca e contratos. 

Conforme expectativas e condições do negócio vão 

mudando, é preciso fazer o “impairment”, ajustando o valor 

do ágio discriminado no balanço. 

>Voltar 

 Abertura de contas digitais dispara impulsionada pela 

pandemia- Valor 

Edna Simão 

Pagamento de benefícios e isolamento estimulam uso desse 

tipo de serviço bancário 



Em meio à pandemia de covid-19, a Caixa Econômica 

Federal e o Banco do Brasil registraram uma forte 

aceleração na abertura de contas digitais, devido à 

exclusividade que têm no pagamento dos benefícios 

emergenciais do governo. A medida impulsionou o 

processo de bancarização da população de baixa renda, 

especialmente com a descoberta de cerca de 40 milhões de 

brasileiros classificados como “invisíveis”. 

Entretanto, o isolamento social não trouxe apenas uma 

expansão na quantidade de contas digitais para instituições 

financeiras, inclusive as privadas. Na esteira desse 

movimento, os bancos tiveram que se ajustar rapidamente à 

maior demanda por serviços prestados em plataforma 

digitais e relacionados a cartão de crédito. 

>Voltar 

 Comerciantes de shoppings relatam vendas 90% 

menores- Estadão 

Renato Jakitas 

Com corredores vazios e vendedores conversando para 

passar o tempo, shoppings de São Paulo estão com as 

portas abertas, mas ainda não conseguiram convencer os 

clientes a retornar. Comerciantes relatam vendas em média 

90% inferiores às de antes da pandemia, que não cobrem 

nem sequer despesas com funcionários. 

Com corredores vazios e vendedores conversando para 

passar o tempo, os shoppings de São Paulo estão, para 

todos os efeitos, com as portas abertas ao público há um 



mês. No sentido prático, eles ainda não conseguiram 

convencer a clientela a retornar às lojas para consumir. 

>Voltar 

 Sem dinheiro, lojistas dizem ter dificuldade em 

negociar aluguel e taxas com administradoras de 

shoppings- Estadão 

Sem dinheiro no caixa, lojistas relatam dificuldades para 

negociar com as administradoras dos shoppings uma 

flexibilização do aluguel e de taxas extras, como 

condomínio e fundo de propaganda. “Não tem como pagar 

e os shoppings estão nos esmagando, querendo 50% e até 

100% do aluguel”, afirma Tito Bessa, que além de dono da 

TNG é presidente da Associação Brasileira dos Lojistas 

Satélites (Ablos). Para Jin Xiaoxiong, da rede de lojas de 

bijuterias Lebriju, os shoppings deveriam reduzir a cobrança 

sobre os lojistas, sob risco de ampliar as perdas no setor. 

Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan, 

diz que os shoppings estão também no limite financeiro. 

“Quem ajuda os shoppings? A gente tem flexibilizado ao 

máximo com os comerciantes”, diz. Em nota, a Associação 

Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) afirma que “desde 

o início da pandemia as administradoras de shoppings já 

concederam mais de R$ 3,5 bilhões em descontos que 

englobam isenção parcial ou total de aluguel, fundos de 

promoção e (taxas de) condomínio”. / 

>Voltar 

 Minoritários tentam liminar contra Gol- Valor 

Juliana Schincariol 



Acionistas da Smiles contestam acordo e pedem que aérea 

deposite R$ 1,625 bilhão em juízo 

Depois de pedir a convocação de uma assembleia de 

acionistas para analisar, entre outros assuntos, a abertura de 

uma ação de responsabilidade contra o comando da Smiles 

, acionistas dessa companhia, que administra o programa 

de fidelidade da Gol , recorrem à Justiça. Foi apresentado 

um pedido de liminar para que os valores envolvidos nos 

acordos para venda antecipada de passagens da Gol à 

Smiles, contestado por eles, sejam destinados a uma conta 

judicial até que uma eventual arbitragem seja concluída. 

Como a Smiles é uma companhia listada no Novo Mercado 

da bolsa brasileira (B3), se a assembleia aprovar a abertura 

de uma ação, a questão deve ser resolvida por meio de uma 

arbitragem, a chamada cláusula compromissória. O caso 

corre na 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, em 

São Paulo e está a cargo da juíza Paula da Rocha e Silva 

Formoso. 

>Voltar 

 Nova lei do saneamento fomenta recuperação 

energética- Valor 

Letícia Fucuchima 

Associação pede veto ao artigo 20 do novo marco de 

saneamento, que permitiu a manutenção dos contratos em 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Ainda incipiente no país, a recuperação energética de 

resíduos (“waste-to-energy”) é vista como um grande 

potencial para o surgimento de projetos a partir do novo 



marco legal de saneamento. Representantes desse 

segmento, no entanto, pedem veto ao artigo 20, que 

permitiu a manutenção dos contratos de programa 

(firmados entre municípios e empresas estaduais, sem 

licitação) para serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

Há uma série de processos que podem ser utilizados para 

valorização energética dos resíduos, mas a alternativa mais 

barata e segura é a incineração, segundo a Associação 

Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (Abren). 

De acordo com estudos da entidade, considerando as 

regiões metropolitanas, aproximadamente 35% do lixo 

urbano poderia ser destinado para usinas de tratamento 

térmico. A capacidade de geração poderia chegar a 1.300 

gigawatts-hora (GWh) por mês, suficiente para atender 3% 

da demanda nacional de energia elétrica, atraindo 

investimentos de R$ 39 bilhões. 

>Voltar 

 JBS resgata US$ 425 mi nota 2023, US$ 450 mi nota 

2024 

 

 Marfrig planeja rastreabilidade total em áreas críticas 

Amazônia 

 

 Sul America conclui operação seguro automóveis c/ 

grupo Allianz 

 



 Helbor aprova grupamento de ações 5 para 1 

    (Bloomberg) -- Grupamento de ações foi aprovado em 

AGE em 10/julho, diz Helbor em comunicado. * Acionistas 

poderão ajustar suas posições entre 13/julho e 12/agosto * 

Acionistas também aprovaram redução de capital de R$ 

440,3 mi 

>Voltar 

 Sabesp  

O Conselho de Administração da Sabesp aprovou a 26ª 

emissão de debêntures da empresa, em um total de R$ 

1,045 bilhão. Segundo a companhia, os recursos serão 

utilizados em investimentos, pagamentos futuros ou 

reembolsos de gastos e despesas ou dívidas. As estatais de 

saneamento, inclusive, tentam convencer o governo federal 

a flexibilizar as regras para a contratação de financiamento. 

Hoje, estas empresas estão debaixo do mesmo teto de 

contratação de dívida dos Estados a que pertencem, o que 

limita o potencial de captação. De acordo com a Associação 

Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), a 

mudança ajudaria as empresas a enfrentar a 'concorrência' 

das companhias privadas após a aprovação do novo marco 

regulatório do setor. 

>Voltar 

 Educação  

O setor de educação é operado de olho no novo ministro 

da Educação, Milton Ribeiro. Pastor da igreja Presbiteriana e 

ligado à Universidade Mackenzie, ele é o quarto titular da 

pasta durante a gestão de Jair Bolsonaro no governo 



federal. A nomeação de Ribeiro à pasta foi confirmada 

ainda na sexta em edição extra do Diário Oficial da União. 

>Voltar 


