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 Petrobras 

 A Petrobras vai anunciar nas próximas semanas novidades 

relativas ao seu programa de desinvestimento, segundo o 

presidente da empresa, Roberto Castello Branco. 

Recentemente, a empresa anunciou a entrada na fase final 

da venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, 

para o fundo Mubadala, o que levou a manifestação do 

Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal (STF) para 

tentar obrigá-la a submeter as vendas aos parlamentares. 

Ainda ontem, Castello Branco ressaltou que em abril, as 

refinarias da Petrobras retomaram as capacidades de 

utilização em patamares superiores à média dos últimos 

anos. Em outro segmento, o de extração, as plataformas da 

empresa no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de 

Santos, bateram na segunda (13) novos recordes de 

produção. Adicionalmente, a empresa também 

disponibilizou informações técnicas que permitem a 

identificação e rastreamento do lote de AVGAS, ou gasolina 



de aviação, que teve a comercialização interrompida pela 

BR Distribuidora após indícios de que o combustível teria 

causado danos em aeronaves em que foi utilizado. 

>Voltar 

 Campo de Búzios da Petrobras bate novo recorde de 

produção- Valor 

A Petrobras informou na noite desta terça-feira (14) que a 

produção das plataformas do campo de Búzios, no pré-sal 

da Bacia de Santos, alcançaram, na segunda (13), novos 

recordes de produção. 

As plataformas obtiveram produção de 674 mil barris de 

óleo por dia (bpd) e 844 mil barris de óleo equivalente por 

dia (boed), segundo a estatal. 

>Voltar 

 PPSA tenta antecipar acordo sobre Búzios - Valor. 

Rodrigo Polito  

Estatal representa os interesses da União e negocia com 

Petrobras e chinesas sua coparticipação no campo gigante 

A Pré-sal Petróleo (PPSA), estatal que representa os 

interesses da União nos contratos de partilha de produção 

no polígono do pré-sal, espera antecipar para este ano o 

fechamento do acordo de coparticipação no campo gigante 

de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, com a Petrobras e 

as chinesas CNOOC e CNODC. Com a antecipação do 

acordo, cujo prazo para ser assinado vai até setembro do 

próximo ano, a União terá acesso à produção na área já em 

2020.  



>Voltar 

 Vendas de diesel, gasolina e etanol da BR 

Distribuidora crescem 7% em junho- Valor 

O volume de vendas de diesel, gasolina e etanol da BR 

Distribuidora cresceu 7% em junho na comparação com 

maio. A empresa tem divulgado dados operacionais devido 

à pandemia de covid-19. 

O principal impulso é do diesel. As vendas médias diárias 

do produto em junho foram 5% superiores à média do 

período imediatamente anterior à crise provocada pela 

pandemia de covid-19 (de janeiro até 21 de março). 

>Voltar 

 BR Distribuidora retoma distribuição de gasolina de 

aviação 

    (Bloomberg) -- A companhia informou que a Petrobras, 

sua única fornecedora de AVGAS, disponibilizou 

informações técnicas que permitem a identificação e o 

rastreamento do lote que teve a comercialização 

interrompida no dia 11 deste mês, segundo comunicado ao 

mercado. * “Essas informações permitiram dar início a um 

plano de retorno da comercialização de AVGAS por parte 

da BR, de modo que a companhia está colaborando com a 

Petrobras, seus revendedores e clientes ... 

>Voltar 



 Vale informa que tribunal de Justiça de Minas 

indeferiu pedido de suspensão de concessão de 

garantias 

A Vale informou, em fato relevante divulgado há pouco, 

que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais “indeferiu o 

pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento 

interposto” pela empresa. Segundo o comunicado, isso 

significa que a Vale deve apresentar, até 23 de julho, 

garantias no valor de cerca de R$ 7,9 bilhões, “com o fim de 

garantir eventual aplicação de sanção de multa ou 

perdimento de bens, direitos e valores”. A empresa afirma 

que vai recorrer da decisão, além de adotar todas as 

medidas para garantir seu direito de defesa dentro dos 

prazos legais. (Priscila Arone) 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 112,30   -0,26% 

 

 AE News-Lojas Americanas levantam quase r$ 8 

bilhões em oferta de ações; 3G entra com R$ 1,85 

bilhão  

Fernanda Guimarães 

As Lojas Americanas levantaram praticamente R$ 8 bilhões 

em sua oferta de ações (follow-on), realizada na noite desta 

terça-feira, 14, apurou o Broadcast. Seu acionista mais 

famoso, o fundo 3G, de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto 

Sicupira e Marcel Telles, entrou na oferta prioritária com R$ 

1,85 bilhão, ainda segundo fontes. Os demais acionistas 

também tiveram apetite, com cerca de metade do volume 



total abocanhado pela oferta prioritária, conforme 

antecipou a Coluna do Broadcast. 

 A ação ordinária no follow-on foi precificada em R$ 29,78 e 

a preferencial (de maior liquidez), em R$ 34,50, ainda 

segundo fontes. 

>Voltar 

 Hidrovias do Brasil avalia retomada do processo de 

IP- Estadão  

Daniele Madureira 

A empresa de logística Hidrovias do Brasil, criada pelo 

banco Pátria, informou na noite desta terça-feira que 

convocou hoje uma Assembleia Geral de Acionistas para 

discutir sobre a potencial "oferta pública primária e/ou 

secundária de distribuição de ações de sua emissão e de 

titularidade de seus acionistas". 

 

A companhia já preparava a sua oferta pública inicial (IPO, 

na sigla em inglês) há algum tempo. Mas, em 17 de março, 

em meio ao início da quarentena para o combate ao novo 

coronavírus em diversas regiões do País, a empresa 

comunicou a decisão de adiar a oferta pública de 

distribuição secundária de ações. O motivo foi a 

“deterioração da atual conjuntura de mercado”. A oferta 

tinha sido aprovada em assembleia geral extraordinária 

realizada em 18 de fevereiro, mesmo dia em que a 

Hidrovias do Brasil solicitou a adesão ao segmento Novo 

Mercado da B3. 

>Voltar 



 JHSF  

Em outra oferta em andamento, a JHSF já tem demanda 

superior a cinco vezes a quantidade oferecida ao mercado. 

A injeção de capital, que pode chegar a R$ 404,3 milhões, 

será destinada para reforço de sua estrutura de capital, 

incluindo investimento em sua estratégia digital, e expansão 

dos segmentos de incorporação e de renda recorrente. A 

oferta foi anunciada logo após a XP comprar da empresa 

um terreno de 500 mil metros quadrados em São Roque 

para a construção de sua nova sede, a "Villa XP". O novo 

câmpus da plataforma de investimentos ficará próximo a 

empreendimentos como o Catarina Fashion Outlet, 

administrado pela JHSF. 

>Voltar 

 Advent, Warburg tentam vender 30% da Restoque: 

Brazil Journal 

    (Bloomberg) -- Warburg Pincus e Advent estão 

procurando compradores para um bloco de ações que 

representa 30% do capital da Restoque, a dona da Le Lis 

Blanc, BoBô, John John e Dudalina, segundo matéria do 

Brazil Journal, citando como fonte pessoas com 

conhecimento do assunto. * BTG Pactual está contactando 

gestores para sondar o interesse, diz o Brazil Journal * 

Restoque vale R$ 430 mi na Bolsa e tem R$ 1,5 bi em 

dívidas, diz a matéria * Warburg Pincus e Advent têm, ... 

>Voltar 



 Indústria reclama de reajuste para transmissoras de 

energia - Valor. 

Rafael Bitencourt  

Grandes consumidores estimam aumento de até 10% na 

conta de luz para as empresas diretamente conectadas à 

rede de alta tensão 

O aumento da receita das transmissoras de energia, 

aprovado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), contrariou os consumidores industriais, que alegam 

ser os mais afetados pelo impacto da medida nas contas de 

luz.  

A indústria de uso intensivo de energia elétrica estima que 

o acréscimo de R$ 7,35 bilhões à remuneração anual das 

concessionárias de transmissão, aumentará em até 10% o 

custo da energia para as empresas diretamente conectadas 

à rede de alta tensão. Para o consumidor residencial, a 

Aneel projetou a alta de 3,92%.  

>Voltar 

 Justiça derruba liminar que obrigava planos de saúde 

a cobrir teste de Covid-19- Valor 

Beth Koike 

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região derrubou a 

liminar que obrigava os planos de saúde a cobrirem os 

testes sorológicos para diagnóstico da covid-19. A ação foi 

impetrada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). 



O exame foi incluído no rol de procedimentos obrigatórios 

no fim do mês passado após ação judicial da Associação de 

Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de 

Saúde (Aduseps), de Pernambuco. A entidade informou que 

irá recorrer. 

“Os exames sorológicos atendem a uma necessidade 

durante essa pandemia que de acordo com a indicação 

médica vai dizer o nível de anticorpos pela titulação do IGG 

e IGM”, informa comunicado da Aduseps. O teste 

sorológico detecta o anticorpo do vírus. 

>Voltar 

 Braskem vai emitir títulos subordinados no mercado 

internacional- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

A operação busca US$ 500 milhões (benchmark size), e terá 

um valor mínimo de US$ 200 milhões 

A Braskem, por meio da Braskem Netherlands Finance, 

prepara uma emissão de notas subordinadas no mercado 

internacional. A operação busca US$ 500 milhões 

(benchmark size), e terá um valor mínimo de US$ 200 

milhões. 

Os títulos serão garantidos pela Braskem e os recursos 

servirão para refinanciar a dívida da empresa. A Fitch 

atribuiu um rating 'BB-' aos papéis e os classificou como 

“híbridos”, com características de dívida e de participação 

acionária. A dívida subordinada (júnior) é a última a ser 

paga — os credores seniores recebem primeiro. 

>Voltar 



 Como a Teoria dos Jogos explica o declínio da Cielo - 

Valor. 

O caso mais similar, que me lembro, seria Embratel 

Acompanho a bolsa desde 1996. Recorro à memória para 

citar um caso de destruição de valor semelhante ao da 

credenciadora Cielo (CIEL3). A companhia chegou a valer R$ 

86,4 bilhões (cotação de R$ 31,90) em julho de 2015. Hoje 

está avaliada a R$ 13,5 bilhões (R$ 4,98), queda de 84%.  

Embora impressionante, essa derrocada do valor de 

mercado apenas acompanhou a queda do lucro. Obedeceu 

regiamente ao manual da análise fundamentalista. Em 2015, 

o lucro da Cielo foi de R$ 3,7 bilhões. Em março de 2020, o 

lucro dos últimos 12 meses caiu a R$ 1,2 bilhão, redução de 

67%.  

Os mais jovens podem citar a petroleira OGX como um 

exemplo parecido com o de Cielo. A comparação não é boa. 

A ação foi famosa, mas a empresa nunca foi dominante na 

sua área de atuação. Cielo, ao contrário, junto com 

Redecard, operava quase em um oligopólio.  

>Voltar 

   Com assembleia presencial marcada para agosto no 

Rio, Oi vira palco de nova disputa entre bancos e 

fundos- Globo 

A Oi é alvo de um novo impasse envolvendo bancos e 

fundos internacionais. No centro da disputa está uma nova 

versão do plano de recuperação judicial apresentada pela 

tele carioca que prevê a venda de diversos ativos, como a 

operação móvel e parte da rede de fibra ótica. Esse novo 



plano deve ser votado em uma nova Assembleia Geral de 

Credores, prevista para ocorrer no fim de agosto de forma 

presencial no Rio de Janeiro. 

De um lado, Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil 

questionam a estratégia da companhia de venda de ativos e 

reclamam do corte de 60% dos valores que têm a receber 

da Oi, estimado em um total de R$ 8,8 bilhões.  De acordo 

com os documentos ao qual O GLOBO teve acesso, as 

instituições alegam que esse novo plano só vai beneficiar os 

atuais acionistas, formado basicamente por fundos 

estrangeiros. 

>Voltar 

 Aéreas  

Atenção para o acordo entre a Smiles e a Gol para compra 

de passagens. O conselho da empresa de fidelidade 

aprovou a parceria por unanimidade, após manifestação 

favorável do Comitê Independente da empresa, também 

unânime. Ao todo, a Smiles se comprometeu a comprar R$ 

1,2 bilhão em créditos da Gol, e receberia benefícios 

comerciais em troca. A operação intensificou 

desentendimentos entre os acionistas minoritários da 

Smiles e a Gol, que controla a empresa. Os minoritários 

pretendem pedir uma liminar na Justiça para barrar a 

operação, e pedem, entre outros pontos, a anulação das 

compras antecipadas. Por solicitação deles, a Smiles 

convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para 

deliberar sobre o acordo em 20 de agosto. 

>Voltar 



 Justiça decreta falência da Avianca Brasil- Folha 

Ivan Martínez-Vargas 

Inoperante desde maio de 2019, aérea não pagou 

funcionários e credores 

A Justiça de São Paulo decretou nesta terça-feira (14) a 

falência da linha aérea Avianca Brasil a pedido da própria 

empresa, que tinha dívidas superiores a R$ 2,7 bilhões. A 

companhia estava em recuperação judicial desde dezembro 

de 2018, e inoperante desde maio do ano passado. 

A decisão do juiz Tiago Limongi, da 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais de São Paulo, afirma que o plano de 

recuperação judicial da Avianca tornou-se inexequível 

considerando a inatividade da empresa. 

>Voltar 

 Guararapes  

A Guararapes, dona da Riachuelo, decidiu pedir a suspensão 

do processo para transformar a Midway Financeira em 

banco múltiplo. Agora, a companhia vai pedir ao Banco 

Central autorização para que seu braço financeiro possa 

oferecer contas digitais. Segundo a Guararapes, a intenção 

é trasnformar a Midway em uma "grande plataforma digital 

de serviços financeiros". 

>Voltar 

 Embraer 

 A Embraer e a Helvetic Airways vão converter quatro 

pedidos firmes remanescentes feitos pela aérea suíça do 

modelo E190-E2 para o E195-E2, o maior da família. Ao 



todo, o pedido original era de 12 E190, com direito de 

compra de outros 12 e de conversão para o E195. Já foram 

entregues cinco aeronaves do modelo original; as restantes 

devem ser concluídas antes do final de 2021. O contrato 

terá valor total de US$ 1,25 bilhão. 

>Voltar 

 Hapvida 

 A Hapvida assinou um memorando vinculante para 

comprar 85,71% do Grupo São José, do Vale do Paraíba. A 

empresa pode aumentar a compra a até 100%, o que 

poderia elevar o valor da transação para R$ 320 milhões, o 

que inclui o caixa líquido, a carteira de 51 mil beneficiários 

do Grupo e ativos como os imóveis de dois hospitais. O 

pagamento à vista será de R$ 240 milhões, na data de 

fechamento, e o restante será pago a título de "earn out". 

Esteter, da Guide, acredita que a aquisição pode levar a uma 

reação positiva do investidor. "A Hapvida já vinha de um 

processo de crescimento inorgânico. E essa consolidação do 

setor através das empresas capitalizadas é algo que 

devemos seguir vendo." 

>Voltar 

 Citi eleva preço-alvo de B2W ON de R$ 85 para R$ 

140, e mantém recomendação de compra 

 



 Linx rebaixada a market perform por Itau BBA; preço-

alvo R$30 

    (Bloomberg) -- Linx SA tem recomendação rebaixada 

pelo analista de Itau BBA Securities Susana Salaru para 

market perform de outperform. * Preço-alvo de R$30 

implica potencial de alta de 20% em relação ao último 

fechamento. Preço-alvo médio é R$26,10  

>Voltar 

 Vencimento de opções sobre Ibovespa na B3 

 

 

 

 


