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 Conselho da Vale vai discutir dividendo - Valor. 

Francisco Góes  

Conselho de administração da Vale poderá analisar 

retomada no pagamento de dividendos na próxima semana 

A retomada do pagamento de dividendos aos acionistas da 

Vale ainda vai passar por análise do conselho de 

administração da companhia. O tema encontra-se em 

discussão em comitê ligado ao conselho, mas, se houver 

consenso, deve ser apreciado pelo colegiado na próxima 

semana, segundo apurou o Valor. “Há um debate sobre 

essa questão”, disse fonte próxima dos sócios da 

mineradora.  



>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 111,62    -0,61% 

 

 Braskem quer retomar rating com bônus - Valor. 

Ana Paula Ragazzi  

Papel é visto como híbrido pelas agências também por conta 

da subordinação - o detentor vai receber depois de todos os 

demais credores, mas antes dos acionistas 

A emissão de notas subordinadas híbridas da Braskem será 

a primeira com essas características realizada por uma 

companhia não financeira brasileira no mercado 

internacional em muitos anos. A empresa busca entre US$ 

500 milhões e US$ 1 bilhão e o objetivo principal, de acordo 

com fontes, é sinalizar ao mercado que está combatendo a 

sua atual alta alavancagem. Com a operação, pretende 

acelerar a recuperação do grau de investimento - nas 

últimas duas semanas, ela perdeu essa nota, que havia 

conquistado da Fitch e da S&P.  

>Voltar 

 Avanço da Covid-19 acende alerta entre produtores 

de carne- Globo 

João Sorima Neto e Henrique Gomes Batista 

A pandemia do novo coronavírus levou os frigoríficos do 

país a adotarem novas medidas de segurança para garantir 

a saúde dos funcionários e evitar o fechamento de unidades 

após a ocorrência de casos de Covid-19 entre 

trabalhadores. 



O Ministério Público do Trabalho (MPT) conduz 213 

investigações com o objetivo de averiguar o que tem sido 

feito para evitar que a doença se alastre pelas empresas. 

— Os frigoríficos estão sendo demonizados. Tomamos 

todas as medidas para que o coronavírus não se prolifere. O 

frigorífico não é imune, mas não é dentro dele que as 

pessoas estão se contaminando. Fora da fábrica, as pessoas 

vão a supermercados, farmácias — disse Ricardo Santin, 

diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA). 

Nos últimos 30 dias, o número de trabalhadores de 

frigoríficos infectados no Rio Grande do Sul, por exemplo, 

cresceu 40%, segundo o MPT. 

>Voltar 

 Liquidez e juro puxam ‘megaofertas’ de ações - Valor. 

Maria Luíza Filgueiras 

Operações têm saído em portes acima da média do que 

vinha sendo feito antes da crise 

A retomada de apetite por ofertas de ações no mercado 

brasileiro após o auge da pandemia surpreendeu 

banqueiros e empresas emissoras. Com alta liquidez e juros 

cada vez mais baixos, os investidores não só estão 

interessados em comprar mais papéis de risco, como estão 

viabilizando megaofertas, em portes acima da média do 

que vinha sendo feito antes da crise.  

Somente nas últimas semanas, a Via Varejo levantou R$ 5 

bilhões em uma oferta subsequente e há dois dias a Lojas 

Americanas levantou R$ 7,9 bilhões, em uma operação em 



que parte do dinheiro vai ajudar a capitalizar a B2W, em 

uma outra oferta de ações somente para os atuais 

acionistas (subscrição privada), que deve ficar em torno de 

R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões, conforme duas fontes.  

O Valor apurou que o supermercadista Grupo Mateus está 

tocando seu processo de IPO para buscar entre R$ 4 bilhões 

e R$ 5 bilhões. A reestruturação do grupo Cosan também 

deve resultar em duas ofertas, já estimadas acima dos R$ 4 

bilhões. Gestores comentam ansiosos sobre rumores de que 

o grupo hospitalar Rede D’Or pode finalmente vir a 

mercado, em uma oferta gigantesca que daria saída parcial 

ao fundo Carlyle. Outras duas operações grandes voltaram 

à agenda: o “follow-on” da ordem de R$ 13 bilhões de 

ações da JBS, detidas pelo BNDES, e o IPO da Caixa 

Seguridade, que mira entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões.  

>Voltar 

 AE News-JHSF capta r$ 433,17 mi em Follow On; 

ações saem com 7% de desconto* 

A JHSF Participações confirmou o preço da ação em sua 

oferta primária e secundaria  (follow on) em R$ 9,75, 

conforme antecipou o Broadcast. Com a alta demanda do 

mercado, foram colocados os lotes principal e adicional, 

com a empresa colocando R$ 433,17 milhões em caixa. O 

preço representa um desconto de 7% em relação ao 

fechamento de ontem, de R$ 10,51. No pregão a ação subiu 

7,79%. 

 

Ao todo, foram oferecidos ao mercado 44.427.950 ações 

ON. O lote principal, de 41 milhões de ações, foi acrescido 



do lote adicional (de 8,4% do total ofertado), de 3.427.950 

papéis de titularidade do Profit II Fundo de Investimento 

Multimercado (que tem como único cotista José Auriemo 

Neto, presidente do conselho de administração da 

companhia). 

>Voltar 

 Pague Menos: JPMorgan, BB-BI se juntam à 

coordenação do IPO 

    (Bloomberg) -- Banco JP Morgan e o BB-Banco de 

Investimento foram engajados para integrar o sindicato de 

instituições intermediárias que coordenarão a oferta pública 

de distribuição primária e secundária de suas ações 

ordinárias, segundo comunicado. * Também estão na 

coordenação os bancos Itaú BBA, Credit Suisse, a XP 

Investimentos e o banco Santander  

>Voltar 

 Copel aprova abrir data room para vender Copel 

Telecom 

    (Bloomberg) -- Conselho aprovou o desinvestimento de 

100% da participação da companhia na subsidiária integral 

Copel Telecomunicações, com base na conclusão dos 

estudos validados por assessores externos independentes, 

segundo comunicado ao mercado. * Como parte do 

processo, conselho aprovou a abertura de um Virtual Data 

Room com informações detalhadas do desinvestimento, o 

envio do processo completo para análise pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná e o agendamento ... 

>Voltar 



 XP perde seu maior agente autônomo, que migra 

para o BTG 

Em meio ao seu maior evento anual, o Expert, a XP terá que 

lidar com uma péssima notícia: a EQI, o maior dos agentes 

autônomos da XP, com cerca de R$ 8 bilhões sob 

administração, está se mudando de armas e bagagens para 

o BTG Digital. 

 

O BTG comprou 49% da EQI e vai abrigá-la por seis meses 

em sua plataforma. 

 

É uma espécie de pit stop para um segundo momento, que 

é uma espécie de nova etapa para agentes autônomos que 

já possuam relevantes carteiras de clientes. 

>Voltar 

 Saneamento 

Papéis de empresas do setor de saneamento, como Sabesp, 

Copasa e Sanepar, também seguem no radar dos 

investidores, em meio ao mal estar gerado pelo veto do 

presidente Jair Bolsonaro da garantia a renovação dos 

contratos das empresas estaduais do setor por mais 30 

anos. Por falar em Sabesp, ontem, a Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) 

autorizou a empresa a aplicar o índice de reajuste tarifário 

de 3,4026% em relação às tarifas vigentes. "O segmento já 

subiu forte ontem. Tudo vai depender da reação do 

Congresso", diz Eduardo Guimarães, especialista de ações 

da Levante Investimentos. 



>Voltar 

 Sabesp: agência reguladora autoriza reajuste de 

3,4026% - Estadão 

Daniele Madureira 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp) informou na noite desta quarta-feira que a a 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo (Arsesp) autorizou a empresa a aplicar o índice 

de reajuste tarifário de 3,4026% em relação às tarifas 

vigentes. 

 

O porcentual é composto pelo reajuste tarifário anual de 

2,4924% e pelo ajuste compensatório de 0,8881%. Este 

último refere-se à compensação pela postergação do 

reajuste tarifário anual. Segundo a empresa, o índice não 

contempla a isenção de pagamento das categorias 

"residencial social" e "residencial favela", que fará parte do 

processo da Terceira Revisão Tarifária Ordinária. 

>Voltar 

 Cielo  

O conselho de administração da CiCielo aprovou a emissão 

por meio de oferta pública de cotas de um Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), no valor total 

de até R$ 5,25 bilhões.s coordenadores da operação serão o 

BB-Banco de Investimentos (BB-BI) e o Bradesco BBI. Serão 

R$ 3 bilhões em cotas seniores, com remuneração de 100% 

da Taxa DI e prêmio de até 1,25% ao ano, R$ 1,25 bilhões 

em cotas mezanino com rentabilidade de DI mais 1,30% ao 

ano, no máximo, mais R$ 1 bilhão em cotas subordinadas. 



>Voltar 

 Varejo  

O ministro da Economia, Paulo Guedes, dedefendeu ontem 

a cobrança de um imposto sobre transações digitaismo o 

caminho para ampliar a base tributária e, assim, diminuir 

alíquotas de outros tributos. Em entrevista à Jovem Pan, 

Guedes disse que, a partir de um imposto sobre transações 

online, será possível desonerar a folha salarial das empresas 

ou diminuir alíquotas do imposto de renda e do IVA, 

imposto previsto na reforma tributária que unifica vários 

tributos. Segundo o ministro, uma alíquota pequena, de 

0,20% sobre o comércio eletrônico, teria grande capacidade 

de arrecadação.  

E justamente neste momento de retomada. Os 

supsupermercados brasileiros registraram alta de 5,63% em 

suas vendas nos primeiros cinco meses de 2020, 

comparação com o mesmo período de 2019. No mês de 

maio, o setor registrou crescimento de 11,93% em relação a 

maio do ano anterior, e alta de 3,75% na comparação com 

abril. Os dados são do Índice Nacional de Vendas da 

Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e os 

valores já são deflacionados pelo IPCA/IBGE. 

>Voltar 

 Pagseguro  

O UOL, controlador da PagSeguro, chegou a um acordo 

que vai viabilizar a saída de acionistas minoritários de seu 

capital social. Estes acionistas vão receber 21,316 milhões 

de ações da PagSeguro em troca de suas participações. 



Deste total, o empresário João Alves de Queiroz Filho, que 

também é acionista e fundador da Hypera Pharma, vai 

receber mais da metade, ou 11,749 milhões de ações. Após 

esta troca, o UOL continuará como controlador da 

PagSeguro, com 86,48% do capital votante e 39,14% do 

total. A expectativa é que a operação esteja concluída até 

setembro, e os minoritários do UOL que receberão os 

papéis da PagSeguro terão um período de restrição de 

venda (lock-up) de dois anos, seguido de uma limitação que 

vai permitir a venda ou transferência das ações na 

proporção de 1/12 por mês. 

>Voltar 

 Consumo melhora e setor elétrico já enxerga 

retomada - Valor. 

Letícia Fucuchima 

Avaliação entre agentes é de que o pior da crise já passou: o 

consumo de eletricidade registra quedas cada vez menores, 

enquanto a inadimplência retornou a níveis próximos dos 

normais 

Passados quatro meses do início da pandemia, no setor 

elétrico a avaliação é de que o pior da crise já passou: o 

consumo de eletricidade registra quedas cada vez menores, 

enquanto a inadimplência dos consumidores retornou a 

níveis próximos dos normais. Para agentes do setor, o 

balanço da crise se mostrou menos aterrorizante que o 

prenunciado em meados em março, muito em função dos 

esforços empreendidos pelo governo e pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para amenizar os 

impactos ao setor.  



>Voltar 

 Light: conselho aprova emissão de debêntures da 

light e será no valor de R$ 500 milhões - Estadão 

Renato Carvalho 

 O conselho de administração da Light aprovou nesta 

quarta-feira a 19ª emissão de debêntures da sua subsidiária 

Light Serviços de Eletricidade (Light Sesa), no valor total de 

R$ 500 milhões, em série única. Os papéis terão vencimento 

de cinco anos, contarão com atualização monetária pelo 

IPCA, e a remuneração poderá ser composta pela variação 

dos títulos públicos lastreados pela inflação com 

vencimento em 2025, mais um prêmio de 3,75%, ou de 6% 

ao ano, o que for maior. 

>Voltar 

 Redes 5G chegam ao País sem o potencial total da 

tecnologia- Estadão 

Circe Bonatelli 

Operadoras de telecomunicações começam neste mês a 

ativar o 5G nas maiores capitais, usando um “pedaço” da 

frequência do 4G. O acesso total à tecnologia ainda vai 

demorar de dois a três anos. 

As operadoras de telecomunicações estão dando largada à 

corrida pela liderança na cobertura da internet móvel de 

quinta geração (5G) no País, com a ativação do sinal a partir 

deste mês nas maiores capitais. Este é um passo importante 

para se avançar na digitalização da sociedade, com uma 

conexão que promete ser cerca de dez vezes mais veloz que 

o 4G. 



>Voltar 

 TIM contrata UBS para buscar sócio e expandir sua 

infraestrutura óptica - Valor. 

Maria Luíza Filgueiras 

Objetivo é aumentar a rede de fibra até a casa do cliente 

A operadora de telefonia TIM contratou o banco UBS para 

ser seu assessor financeiro na modelagem e busca de sócios 

para ativos de infraestrutura de conexão, apurou o Valor. A 

princípio, a ideia da companhia é criar um veículo, como um 

fundo ou empresa específica, que reúna seus ativos 

secundários de última milha e instalação - ou seja, sua 

estrutura física que permite prestar o serviço de conexão 

contratado pelo cliente.  

>Voltar 

 Oi: Geração de caixa op. recuperandas Maio -R$ 113 

mi, -73% a/a 

    (Bloomberg) -- Oi tem geração de caixa operacional 

líquida das recuperandas Maio -R$ 113 mi, -73% a/a. * 

Investimentos Maio R$ 591 mi, -12% a/a * Pagamentos 

Maio R$ 1,43 bi, -44% a/a * Saldo final do caixa financeiro 

das recuperandas Maio R$ 4,75 bi, +10% a/a NOTA: * 2 

comprar, 2 manter, 3 vender Comunicado: "OI S.A. 

Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou" 

>Voltar 



 América Móvil está interessada em ativos da Oi no 

Brasil: CEO 

    (Bloomberg) -- Presidente da América Móvil Daniel Hajj e 

o diretor financeiro Carlos Garcia Moreno participaram de 

teleconferência para comentar os resultados do 2T20. * 

Como aconteceu com a aquisição da Nextel, a America 

Movil vê possibilidade de adicionar mais clientes e 

capacidade de rede com os ativos da Oi * A Oi possui 60 mil 

torres na América Latina e na Europa e analisa diferentes 

opções para reduzir a dívida e gerar maior valor aos 

acionistas * América ... 

>Voltar 

 Telecom Italia autoriza CEO a aprovar oferta por 

ativos da Oi 

    (Bloomberg) -- A Telecom Italia disse que seu conselho 

concedeu ao seu presidente plenos poderes para examinar 

e aprovar os termos finais da oferta vinculante a ser 

submetida pelos ativos móveis da Oi no Brasil. * NOTA, em 

11/março: Tim e Vivo manifestam interesse em negociar 

compra da Oi móvel * NOTA, em 21/maio: Oi receberá 

propostas por Oi Móvel até final de julho: Valor Título em 

inglês: TIM Authorizes CEO to Approve Terms of Oi Assets 

Offer  

>Voltar 

 Senado aprova MP para aliviar setor aéreo durante 

pandemia e texto segue para sanção- Folha 

Isabella Macedo 



Às vesperas de perder a validade, o Senado aprovou na 

tarde desta quarta-feira (15) a MP (medida provisória) que 

prevê socorro às empresas aéreas durante a pandemia do 

novo coronavírus. 

A MP aprovada por 72 votos favoráveis e 2 contáriros 

perderia a validade nesta quinta (16). 

Além de apoiar financeiramente as aéreas, o texto permite 

que pilotos de avião e trabalhadores do setor saquem 

recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 

>Voltar 

 Setor de construção rejeita alta de preços do cimento 

- Valor. 

Chiara Quintão 

Anunciados desde meados de junho, no Estado de São Paulo, 

os aumentos ficam entre 3% e 10% 

O setor de construção civil divulgou, ontem, manifesto em 

que rejeita o aumento dos preços de cimento, concreto e 

outros insumos. Anunciadas desde meados de junho, no 

Estado de São Paulo, as altas ficam entre 3% e 10%, 

segundo o vice-presidente de Economia do Sindicato da 

Indústria da Construção 

>Voltar 

 Hapvida vai comprar 85,7% do Grupo São José - 

Valor. 

Raquel Brandão 

Participação pode chegar a 100% e, nesse caso, o preço de 

aquisição é de R$ 320 milhões 



A operadora de planos de saúde Hapvida informou ontem 

que assinou memorando de intenção de compra de 85,7% 

do capital votante do Grupo São José, no interior de São 

Paulo. Essa participação pode chegar a 100% e, nesse caso, 

o preço de aquisição é de R$ 320 milhões.  

>Voltar 

 Sócio da Restoque vende fatia e fundo busca saída - 

Valor. 

Adriana Mattos 

Mudanças na posição acionária da Restoque estão em 

andamento, com a saída de sócios, e expectativa de troca 

no conselho de administração, apurou o Valor. Dona de 

marcas como Le Lis Blanc e Dudalina, a empresa está em 

recuperação extrajudicial desde junho.  

Por meio de seus fundos em varejo, a Advent reduziu sua 

posição acionária de 15,82% para 14,95%, segundo material 

arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na 

terça-feira. Ontem, a ação fechou em queda de 5,98%, a R$ 

5,82, após recuo de quase 3% no pregão anterior, e com 

volume negociado recorde no mês.  

>Voltar 

 Tráfego nas estradas administradas pela Ecorodovias 

cai 18,4% entre 16 de março e 14 de julho 

O volume de tráfego consolidado nas estradas 

administradas pela Ecorodovias caiu 18,4% entre 16 de 

março e 14 de julho, na comparação com período 

equivalente de 2019 (entre 18/3 e 16/7), informou hoje a 

companhia. No acumulado do ano, o recuo foi de 7,3%. A 



empresa vem divulgando regularmente seus dados 

operacionais devido ao impacto provocado pela pandemia 

de covis-19. 

>Voltar 


