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 Petrobras vai reduzir contingente em 34% - Valor. 

Rodrigo Polito  

O objetivo é diminuir a força de trabalho dos atuais 45,5 mil 

funcionários para 30 mil pessoas 

A Petrobras espera reduzir em 34% o número de 

empregados próprios, informou a companhia, sem indicar 

prazo para alcançar a meta. O objetivo é diminuir a força de 

trabalho dos atuais 45,5 mil funcionários para 30 mil 

pessoas.  

>Voltar 

 Petrobras consegue na Justiça derrubar liminar que a 

obrigava a arcar com custos de funcionários em home 

office- Globo 

Bruno Rosa 



A Petrobras conseguiu derrubar a liminar obtida pelo 

Sindipetro do Rio de Janeiro que obrigava a estatal a 

fornecer mobiliário e pagar por pacotes de internet e gastos 

com energia elétrica de seus 16 mil empregados em home 

office. 

Com a pandemia do coronavírus, a estatal vem acelerando 

o seu enxugamento, apostando na redução de escritórios, 

possibilidade de trabalho remoto e na venda de ativos. A 

empresa também reduziu jornada e salário de parte dos 

funcionários dentro de seu programa de redução de custos. 

>Voltar 

 Nova gasolina se torna obrigatória em agosto e deve 

ser mais cara- Folha 

Nicola Pamplona 

Petrobras e ANP dizem que eventual alta será compensada 

por melhor rendimento 

A partir do próximo dia 3 de agosto, toda a gasolina 

vendida no país terá que seguir novas especificações da 

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) 

que melhoram o rendimento dos veículos. A expectativa, 

porém, é que a melhoria da qualidade tenha impacto no 

preço do combustível. 

As novas especificações foram definidas pela ANP em 

janeiro, com o objetivo de preencher lacunas na 

legislação que permitiam a produção ou importação de 

gasolina de menor qualidade. As novas regras estipulam 

uma massa específica mínima e um valor mínimo de 



octanagen RON (sigla em inglês para número de octanas 

pesquisa). 

>Voltar 

 Petrobras: fundo norueguês KLP reconhece 

governança da estatal novamente- Estadão 

Fernanda Nunes 

A Petrobras voltou a ser elegível para receber investimentos 

do KLP, maior fundo de pensão da Noruega, com 

patrimônio total de R$ 430 bilhões. Segundo a empresa, o 

fundo argumentou que a estatal fortaleceu sua governança 

nos últimos anos, para reduzir o risco de corrupção na 

estatal. 

Em comunicado, a Petrobras disse ainda que o fundo 

destacou que os envolvidos em irregularidades reveladas 

pela Operação Lava Jato foram substituídos e que a 

companhia celebrou acordos com autoridades americanas. 

O KLP havia suspendido a Petrobras de sua carteira de 

investimentos em 2014. 

>Voltar 

 Braskem tem perspectiva alterada a negativa por 

Moody’s 

    (Bloomberg) -- Mudança na perspectiva de rating da 

Braskem de estável para negativa segue o anúncio da 

empresa em 9 de julho de uma provisão adicional de R$ 1,6 

bilhão relacionada a um evento geológico em Alagoas, diz a 

Moody’s em relatório. * Rating Ba1 foi reiterado pela 

agência * Provisão adicional reduz a visibilidade sobre 

possíveis passivos futuros decorrentes do acordo que a 



Braskem ratificou com as autoridades em 6/janeiro até que 

seja alcançado um acordo ... 

>Voltar 

 Vale avança em acordo para reduzir CO₂ no aço - 

Valor. 

Francisco Góes e Alessandra Saraiva  

Mineradora anuncia parceria com Kobe Steel e Mitsui 

A Vale avançou mais uma etapa no desenvolvimento de 

tecnologias que ajudem as siderúrgicas, clientes da 

mineradora, a reduzir as emissões de gases poluentes. A 

companhia anunciou ontem acordo não vinculante com as 

japonesas Kobe Steel e Mitsui para criar uma nova empresa, 

chamada NewVen, que vai fornecer soluções às siderúrgicas 

para reduzir as emissões de CO₂. As discussões sobre 

aportes financeiros e participações societárias na NewVen 

estão em estudo e devem ser definidas até o fim do ano. O 

que é certo até agora é que o acordo permite à mineradora 

e aos parceiros japoneses dar um passo adiante em 

tecnologias voltadas à produção de aço com baixa emissão 

de carbono.  

>Voltar 

 Minério de ferro sobe 1,25% em Qingdao, para US$ 

112,48 

 



 Santander vê alta de 10% para Ibovespa; ações 

chilenas elevadas 

    (Bloomberg) -- Santander elevou a projeção para o 

Ibovespa no final do ano de 91.000 pontos para 110.000 

pontos, segundo o estrategista Daniel Gewehr. A nova 

estimativa implica alta de cerca de 10% em relação ao 

fechamento de sexta-feira. * Brasil deve ver uma 

recuperação da produtividade e uma agenda fiscalmente 

responsável no período pós-pandemia, diz Gewehr, em 

nota ** “Políticas adotadas durante a crise de alguma forma 

vão preservar muitos empregos e ... 

>Voltar 

 Mesmo com ampla liquidez, empresas correm para 

acessar bolso dos investidores- Estadão 

Fernanda Guimarães 

É inegável que os trilhões de dólares que rondam os 

mercados em todo o globo na busca por retorno têm 

criado um ambiente propício para que um número 

crescente de empresas acessem o mercado em busca de 

recursos. Não é diferente no Brasil, com a fila de candidatas 

para ofertas de ações - tanto as iniciais (IPOs, na sigla em 

inglês), como as subsequentes (os follow on) - crescendo 

dia após dia. No entanto, mesmo com muitos recursos 

disponíveis, dado o cenário de injeção de liquidez pelos 

Bancos Centrais em todo o mundo e juros baixíssimos no 

Brasil, as companhias estão acelerando os passos para 

lançarem suas ofertas. A corrida é para chegar antes ao 



bolso do investidor. Para o segundo semestre estão na fila 

de 30 a 50 ofertas de ações na bolsa brasileira. 

Essa corrida deverá ser mais evidente no setor imobiliário, 

que é aquele com maior concentração setorial entre as 

proponentes para realizarem um IPO na B3 ainda no 

segundo semestre do ano. A percepção é que, mesmo que 

os investidores estejam buscando ativos para alocarem seus 

recursos, as empresas que conseguirem sair na frente com 

suas ofertas terão mais chance de conseguirem melhores 

captações. Entre os IPOs, dos cerca de vinte prospectos de 

aberturas de capital que já estão protocolados junto à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), metade é do setor 

imobiliário. "A sugestão tem sido de lançar a oferta o mais 

cedo possível", disse uma fonte de um banco de 

investimento, na condição de anonimato. Ainda não se 

sabe, segundo ele, até que ponto os investidores 

absorverão todas as ofertas de um mesmo setor. 

>Voltar 

 Acionistas entram com apetite em oferta de ações das 

Lojas Americanas 

Fernanda Guimarães, Talita Nascimento, Amanda Pupo, 

Anne Warth, Circe Bonatelli 

Uma das empresas com melhor desempenho em 2020 na 

bolsa - e com impulso em meio à pandemia - a Lojas 

Americanas tem forte demanda de investidores - e atuais 

acionistas - por sua oferta subsequente de ações (follow on), 

que pode chegar na casa de R$ 7 bilhões. A operação, que 

será precificada nesta terça-feira, dia 14, terá metade do 

volume vendido aos atuais acionistas, na oferta prioritária, 



fazendo com que o restante do mercado dispute as demais 

ações. Com 50% da oferta sem ir a mercado, a demanda 

pelo restante estava em cerca de quatro vezes na tarde de 

segunda-feira, 13. 

Na rua. A presença de lojas nas ruas jogou a favor das 

contas da empresa nesta crise. Com 30% de suas unidades 

em shoppings, que fecharam no início da pandemia, os 

resultados de vendas foram influenciados para baixo. Ainda 

assim, as perdas nem se comparam às de outras varejistas 

mais dependentes destes centros de compras. No primeiro 

trimestre, a empresa registrou prejuízo de R$ 49,2 milhões, 

perda 8% menor em comparação ao mesmo período de 

2019. Além da parcela de lojas fechadas, contribuiu para o 

prejuízo a redução de margem causada pelo movimento de 

abastecimento mais rápido dos estoques durante a crise. 

>Voltar 

 Irani fará oferta de 90 mi de ações para negociar em 

24/julho 

    (Bloomberg) -- Oferta via Banco BTG Pactual, Credit 

Suisse, XP Investimentos CCTVM. * Recursos serão 

utilizados: ** Expansão da área de recuperação de químicos 

e utilidades das unidades de produção de papel e 

embalagens em Santa Catarina; expansão das unidades de 

produção de papel e embalagens em Minas Gerais  

** Ampliação da geração de energia hidroelétrica, dentre 

outras, totalizando investimento estimado em R$ 1,2 bi * 

Preço das ações a ser definido em ... 

>Voltar 



 You Inc divulga prospecto IPO, pode levantar perto 

de R$ 1 bi 

    (Bloomberg) -- Oferta via Banco BTG Pactual 

(coordenador líder), Bradesco BBI, XP Investimentos.  

* Cia. pretende utilizar os recursos para a aquisição de 

terrenos e aumento de participação em projetos  

* Cia ofertará 48 mi ações, quantidade inicial de ações pode 

aumentar em 15%, ou em até 7,2 mi de novas ações, sendo 

2,8 mi de novas ações e 4,4 ações de titularidade do 

acionista vendedor  

* Preço médio estará situado entre R$17,50 e R$ 23,50 * 

Data prevista ... 

>Voltar 

 Portofino estuda aquisições de olho em IPO para 

2022 - Valor. 

Adriana Cotias 

Gestora de patrimônio vê oportunidade de consolidação do 

setor com mudanças de regulação pela CVM 

Na mão inversa, uma gestora de patrimônio que tem a 

ambição de fazer aquisições no segmento é a Portofino 

Investimentos. Criada em 2012 pelos irmãos Carolina e Enzo 

Giovanella, a empresa nasceu da base do single-family 

office que cuidava do dinheiro da família. Agora, a ambição 

é fazer voos mais altos.  

“Pensando na reforma da regulação pela CVM, têm gestoras 

de patrimônio que ficaram muito pequenas e começam a 

não se pagar, a conta não fecha por causa das exigência 



regulatórias, há oportunidades de consolidação”, diz 

Carolina.  

A ideia é fomentar o modelo de comissionamento baseado 

no patrimônio administrado do cliente, em vez do 

transacional, em que os assessores são remunerados pelos 

produtos que vendem. É esse o desenho da maioria dos 

escritórios de gestão de fortunas e a intenção é levá-lo para 

bolsos menores. Ela também vê a tendência de os próprios 

assessores independentes buscarem essa forma de atuação.  

>Voltar 

 B3: volume financeiro diário em junho mais que 

dobra em relação ao mesmo mês de 2019 - Estadão 

Renato Carvalho 

 A B3 divulgou suas prévias operacionais referentes ao mês 

de junho. No mercado de renda variável, o volume 

financeiro médio diário ficou em R$ 32,473 bilhões, um 

aumento de 104% frente os R$ 15,917 bilhões de junho de 

2019. Em relação a maio, o avanço foi de 24,6%. 

>Voltar 

 Litígio entre sócias da Eldorado está perto do fim - 

Valor. 

Stella Fontes e Ivo Ribeiro 

Acionistas já concluíram a fase de argumentações e o 

processo só depende agora da decisão do mérito; resultado 

da disputa de quase dois anos deve ser conhecido em 

setembro 



A pandemia de covid-19 não atrasou os trabalhos da 

arbitragem que definirá o futuro da Eldorado Brasil. O Valor 

apurou que as sócias na produtora de celulose, J&F 

Investimentos e Paper Excellence (PE), concluíram a fase de 

argumentação e o processo depende só da decisão do 

mérito, que está nas mãos dos árbitros. O resultado deve 

ser conhecido em setembro, data prevista originalmente, 

pondo fim à disputa de R$ 15 bilhões que se arrasta há 

quase dois anos.  

>Voltar 

 Shoppings  

Pressionado na B3 pelo abre-e-fecha em regiões do País e 

pelas vendas fracas no pós-quarentena, o setor de 

shoppings está repensando seus investimentos. A 

quarentena forçou as empresas a redirecionarem recursos 

que antes iriam para a construção de novas unidades ou 

para a expansão das existentes a alternativas que integrem 

as lojas físicas ao e-commerce, ou ainda para a revitalização 

dos imóveis. Em paralelo, lojistas menores têm pressionado 

as empresas a mudar a cobrança dos aluguéis. A 

argumentação é de que com horários de funcionamento 

reduzidos e menor fluxo de clientes, a cobrança deveria ser 

de acordo com as vendas realizada 

>Voltar 

 Loja perde menos e on-line desacelera - Valor. 

Adriana Mattos  

Relatório do Goldman Sachs analisou dados de mobilidade 

de consumidores e taxa de downloads do comércio eletrônico 



Análise de dados de mobilidade de consumidores e dos 

downloads de aplicativos de redes varejistas mostra que o 

ritmo de retração de vendas nas lojas físicas se reduziu e a 

operação on-line dá sinais de estar perdendo força no país, 

segundo relatório do banco Goldman Sachs.  

De acordo com o levantamento, de 29 de junho a 5 de 

julho, o tráfego de clientes no varejo caiu 41%, comparado 

a um intervalo entre janeiro e fevereiro (antes da 

pandemia). Quase um mês antes, entre 25 de maio e 31 de 

julho, a queda foi maior, de 51%, e entre 1º de julho e 7 de 

julho, ficou em 46%.  

Downloads de aplicativos de varejistas continuam a crescer 

3 dígitos no ano, mas ritmo é mais lento que no início da 

pandemia Na primeira semana de julho, a equipe do banco 

verificou o melhor desempenho de tráfego de clientes no 

varejo desde 16 de março, afirmam no relatório os analistas 

Irma Sgarz, Thiago Bortoluci e Chandru Ravikumar. 

>Voltar 

 Supermercado cresce, mas não está imune à renda 

menor na crise - Valor. 

Adriana Mattos 

Consumidor busca mais produtos básicos e promoções 

As vendas em supermercados cresceram menos no 

segundo trimestre, em comparação com o ritmo visto após 

o início das medidas de isolamento social. Apesar disso, 

analistas continuam a projetar um cenário positivo para o 

setor, mas ressaltam que as lojas devem sentir os efeitos do 

aumento na busca por promoções.  



Entre abril e junho, dados das associações regionais 

mostram taxas de crescimento de dois dígitos, porém mais 

fracas, em relação ao início da pandemia.  

Se em abril, a taxa de crescimento médio das vendas de 

supermercados paulistas estava em 27%, e no acumulado 

de março a abril superava 20%, este índice caiu para 15% 

no acumulado de março a maio.  

>Voltar 

 Cyrela: Vendas contratadas 2T R$ 818 mi, -57% a/a 

    (Bloomberg) -- Cyrela tem vendas contratadas 2T R$ 818 

mi, -57% a/a. * Lançamentos 2T R$ 395 mi, -81% a/a NOTA: 

* 8 comprar, 6 manter, 0 vender Comunicado: "CYRELA 

REALT (CYRE-NM) - Outros Comunicados ao Mercado"  

>Voltar 

 Valid acerta compra de 51% da Mitra por até R$ 17,5 

mi 

    (Bloomberg) -- Desembolso inicial pela aquisição de 51% 

da Mitra é de R$ 9,5 mi e poderá atingir R$ 17,5 mi, desde 

que cumpridas condições previstas no contrato e métricas 

previamente estabelecidas, diz Valid em comunicado. * Com 

a aquisição, a Valid amplia seu portfólio de produtos e 

serviços para a vertical de Cidades Inteligentes, com 

soluções dedicadas à qualificação da gestão pública através 

da tecnologia e inclusão digital * Mitra fornece sistemas ... 

>Voltar 



 Ultrapar confirma emissão de US$350 mi a 5,25% 

    (Bloomberg) -- (Atualiza para dizer que cia. confirmou 

cupom e valor da emissão.) * Cia. precificou, nesta data, 

uma oferta de Notes no montante de US$ 350 mi, emitidas 

por sua subsidiária, Ultrapar International S.A., com 

vencimento em 2029 * Emissão do título UGPABZ 5,25% 

06/06/29 a 99,994 do valor de face ** Cupom: 5,25% * 

Emissor: Ultrapar International SA (UGPABZ)  

>Voltar 

 Smiles convoca AGE para 20/ago a pedido de 

minoritários 

Em uma reunião excepcional realizada ontem, o Conselho 

de Administração da Smiles aprovou a convocação de uma 

Assembleia Geral Extraordinária em 20 de agosto. A pauta 

será o acordo firmado com a Gol, controladora da empresa 

de fidelidade, pelo qual a Smiles se comprometeu a 

comprar R$ 1,2 bilhão em créditos de passagens aéreas da 

empresa. Para os acionistas minoritários da Smiles, que 

pressionaram pela convocação, a empresa vai sofrer 

prejuízos com o acordo. O grupo pede ressarcimento à 

companhia por parte dos administradores e da Gol. A 

diretoria da Smiles afirmou que não houve violação legal ou 

estatutária no acordo. A notícia da parceria, no dia 6, fez a 

ação da Gol subir - e a da Smiles, cair. Hoje, a ação da Gol 

pode ir ao terreno negativo. "Se houver uma revisão do 

acordo por causa dos minoritários da Smiles, podemos ver 

uma pressão sobre os papéis da Gol", afirma o analista da 

Guide. Atenção ainda para o movimento do setor lá fora: a 



americana Delta teve prejuízo maior que o esperado no 

segundo trimestre, e seus papéis caem no pré-mercado. 

>Voltar 

 Triunfo  

A Triunfo divulgou que entre os dias 03 e 09 de julho, 

houve queda de 7,8% na movimentação das rodovias que 

administra em comparação com o período entre 13 e 19 de 

março. Na semana anterior, de 26 de junho a 02 de julho, a 

queda havia sido de 5,1%. A maior baixa na semana foi 

registrada na Concer, entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de 

Janeiro, de 11,7%, e e menor, na Transbrasiliana, no interior 

de São Paulo, de 2%. 

>Voltar 

 EcoRodovias emite R$ 1 bi em debêntures a CDI + 

350 pontos 

 

 

 

 


