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 Petrobras: CEO diz que demanda chinesa por petróleo 

está forte 

    (Bloomberg) -- “Na medida em que tivermos mais 

petróleo, teremos a oportunidade de vender para a China”, 

disse nesta quinta-feira o presidente da Petrobras, Roberto 

Castello Branco, em entrevista na Bloomberg Television. * A 

demanda por combustível também aumentou no Brasil nos 

últimos dois meses ** Produção de refinaria aumentou no 

Brasil * Atualmente, os estoques estão abaixo do normal, 



disse ele * É possível que os preços permaneçam nos níveis 

... 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 110,31    -1,17% 

 

 Itaú BBA projeta Ibovespa em 118 mil pontos em 

2021- Valor 

Marcelle Gutierrez 

O Itaú BBA projeta o Ibovespa em 118 mil pontos em 2021, 

conforme relatório divulgado na noite desta quinta-feira 

(16) e assinado pelos analistas Marcos Assumpção, Jorge 

Gabrich, André Dibe e Maria Clara Infantozzi. 

Os analistas lembram que iniciaram 2020 com uma 

estimativa de 132 mil pontos para o índice, que precisou ser 

atualizada, para 90 mil pontos, em abril, diante do cenário 

negativo causado pelo covid-19 com impacto no 

crescimento da economia global, risco e volatilidade. 

>Voltar 

 Caixa Seguridade retoma processo de IPO - Estadão 

Daniele Madureira 

A Caixa Econômica Federal informou na noite desta quinta-

feira que decidiu retomar o processo de oferta pública 

inicial (IPO, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade, braço 

de seguros e previdência do banco. Em 11 de março, a 

Caixa havia interrompido o procedimento, devido à 

"turbulência dos mercados". A operação estava estimada 



em R$ 15 bilhões. 

 

"A Caixa Seguridade continuará mantendo o mercado 

informado, nos termos da regulamentação vigente, a 

respeito da evolução dos assuntos relacionados às 

potenciais oferta e listagem. Este fato relevante não 

constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para 

aquisição de valores mobiliários", diz a empresa, em 

comunicado. 

>Voltar 

 TCU vai acompanhar IPO de Caixa Seguridade e 

Cartões- Valor 

Fabio Graner e Murillo Camarotto  

Movimento ocorre depois de representação de parlamentares 

petistas questionando a regularidade das operações 

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai acompanhar mais 

de perto os processos de abertura de capital da Caixa 

Seguridade e da Caixa Cartões. O órgão de controle já tem 

um processo de acompanhamento aberto mais amplo para 

as desestatizações que vêm sendo feitas pela Caixa, mas 

agora vai abrir dois procedimentos específicos de 

acompanhamento das operações de abertura de capital 

dessas duas subsidiárias. 

>Voltar 

 Profarma anuncia IPO da holding de farmácias D1000; 

expectativa é levantar até R$ 478 milhões - Estadão 

Daniele Madureira 



A distribuidora de produtos farmacêuticos Profarma 

informou na noite desta quinta-feira que o conselho de 

administração da companhia aprovou a realização da oferta 

pública de distribuição primária de ações ordinárias da sua 

controlada d1000 Varejo Farma Participações. A holding 

reúne as varejistas farmacêuticas da Profarma. No último 

dia 6, a distribuidora já havia informado a contratação de 

bancos para avaliar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em 

inglês) da d1000 

>Voltar 

 Cosan tem bancos para oferta da Compass- Valor 

Maria Luíza Filgueiras 

O cronograma inicial prevê para breve a cisão de ativos 

necessários e o procedimento de ofertas 

A Cosan quer concluir a maior parte de sua reestruturação, 

incluindo pelo menos duas ofertas de ações, até o final 

deste ano, apurou o Valor. O cronograma inicial prevê para 

breve a cisão de ativos necessários e o procedimento de 

ofertas. A intenção é que o lançamento em bolsa comece 

pela Compass, de energia e gás, já mais preparada para 

esse processo. 

O Valor apurou que os bancos Santander e Itaú BBA 

assessoram a Cosan nos procedimentos de reestruturação e 

nesta oferta da Compass - para essa operação, foi 

contratado também o banco Morgan Stanley, disseram as 

fontes. Outros bancos devem complementar o sindicato nos 

próximos dias. 

>Voltar 



 Saneamento: mais de mil cidades terão de licitar 

serviços de água e esgoto- Globo 

Glauce Cavalcanti, Manoel Ventura, Geralda Doca, Natália 

Portinari e Gustavo Maia 

- O veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo 16 do 

marco do saneamento, que previa que os contratos atuais 

com empresas do setor poderiam ser renovados por um 

prazo máximo de 30 anos até 31 de março de 2022, pode 

acelerar o processo de licitação dos serviços de água e 

esgoto em mais de mil municípios do país. É que o artigo 

permitia também formalizar e prorrogar contratos em 

situação irregular, que agora perderão a validade. 

O Brasil tem hoje 1.519 municípios com contratos de coleta 

de esgoto irregulares, vencidos, precários ou em que não há 

a prestação do serviço, segundo levantamento feito pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). A situação se 

repete em distribuição de água com 1.058 municípios. 

>Voltar 

 Estatais poderão prorrogar contratos só com 

privatização- Valor 

Thais Carrança 

Veto presidencial a artigo que permitia renovação de 

contratos por mais 30 anos gerou crise com Estados e pode 

cair 

Concessões do BNDES não serão afetadas por vetos, diz o 

diretor Fábio Abrahão — Foto: Leo Pinheiro/Valor 



A nova lei do saneamento traz uma brecha para que 

companhias estaduais possam prorrogar seus contratos, 

mas apenas em caso de privatização, segundo advogados e 

analistas de mercado. A versão final do texto foi publicada 

ontem e causou forte reação política em Brasília. A 

renovação dos contratos das companhias públicas está no 

centro de um embate entre governo federal e Congresso. 

>Voltar 

 Alto número de casos de covid-19 nos frigoríficos se 

deve à testagem em massa, diz ministra- Valor 

Rafael Walendorff 

Tereza Cristina defende protocolo de prevenção nas unidades 

de produção 

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu os 

protocolos de prevenção à covid-19 nos frigoríficos e disse 

que o número de casos confirmados se deve à testagem em 

massa que tem sido feita pelos estabelecimentos. Ela 

afirmou que existe uma "reverberação" sobre a 

contaminação pelo novo coronavírus entre funcionários de 

abatedouros e que isso tem influenciado a suspensão das 

exportações de algumas plantas para a China e na demora 

para habilitação de novas fábricas. “Não existe nada 

cientificamente comprovado de que o alimento transmita o 

vírus”, disse durante transmissão ao vivo hoje. 

>Voltar 

 CSN firma novo contrato de fornecimento de minério 

de ferro com a Glencore- Valor 

Ivan Ryngelblum 



O acordo prevê o pré-pagamento inicial para de US$ 115 

milhões, valor relacionado ao fornecimento de 

aproximadamente 4 milhões de toneladas do produto 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou que a 

controlada CSN Mineração assinou nesta quinta-feira (16) 

um novo contrato de fornecimento de longo prazo de 

minério de ferro com a trading suíça Glencore International. 

O acordo prevê o pré-pagamento inicial para a CSN 

Mineração de US$ 115 milhões, valor relacionado ao 

fornecimento de aproximadamente 4 milhões de toneladas 

de minério de ferro em até cinco anos. O desembolso 

ocorrerá quando forem cumpridas certas condições 

precedentes. 

>Voltar 

 Emissão de bônus híbrido da Braskem é adiada- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

Havia expectativa inicial dos bancos de precificar a operação 

ontem 

A precificação do título híbrido subordinado da Braskem 

ficou para a semana que vem. De acordo com fontes, a 

empresa busca investidores para ancorar a operação e 

ainda tenta entrar em acordo com o mercado sobre a 

remuneração do papel. 

Havia expectativa inicial dos bancos de precificar a 

operação ontem. Inicialmente nas reuniões de 

apresentação, a Braskem sinalizou que pretendia vender o 

papel com taxa na casa de 7% - os investidores consultados, 

no entanto, estão batendo o pé em um percentual entre 



8,5% e 9%. Conforme a taxa, será definido o montante da 

operação. A proposta inicial é de um valor entre US$ 500 

milhões e US$ 1 bilhão, que poderia aumentar em função 

da demanda. 

>Voltar 

 Mercado imobiliário indica melhora nas vendas- 

Estadão 

Circe Bonatelli 

A queda nas vendas de abril e maio do setor imobiliário foi 

abrandada ao longo de junho, despertando otimismo entre 

empresários e analistas. Os dados de junho ainda estão 

sendo computados, mas sondagem preliminar com 

associados do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) indica 

que as vendas já chegaram a 85% do esperado para o mês. 

A recuperação em “V” (cai rápido, sobe rápido), tão sonhada 

por diversos setores em meio à crise do coronavírus, pode 

estar a caminho de se tornar realidade no mercado 

imobiliário de São Paulo, o mais pujante do País. Os 

negócios apurados até aqui evidenciam quedas nas vendas 

de abril e maio, mas que foram abrandadas ao longo de 

junho, despertando otimismo entre empresários e analistas. 

>Voltar 

 Baixa renda teve forte desempenho no 2º tri- Valor 

Chiara Quintão 

Pandemia de covid-19 impactou mais segmento de média e 

alta renda 



Renan Sanches, diretor financeiro e de relações com 

investidores da Tenda, conta que o segundo trimestre foi 

“surpreendente” para a incorporadora  

As prévias operacionais do segundo trimestre já 

apresentadas por incorporadoras confirmaram a expectativa 

do mercado de expressiva diferença de desempenho de 

vendas para a baixa renda e para os padrões médio e alto 

no período. Em um cenário de isolamento social provocado 

pela pandemia de covid-19, empresas com predominância 

de atuação no programa habitacional Minha Casa, Minha 

Vida se saíram melhor diante da substituição das visitas 

físicas de clientes pelos tours virtuais e dos lançamentos em 

estandes pela apresentação online de projetos. 

>Voltar 

 Tenda: Lançamentos 2T R$ 630,2 mi 

 EZTec: Vendas líquidas 2T R$ 123 mi, -67% a/a 

 

 Por retomada, Suzano amplia crédito a cliente- Valor 

Stella Fontes 

Companhia lançou programa de apoio voltado a clientes de 

pequeno e médio porte no segmento de papel 

Depois do programa de apoio financeiro a fornecedores 

mais vulneráveis, lançado no início da crise da covid-19, a 

Suzano abriu uma nova frente de ajuda, voltada a clientes 

de pequeno e médio porte. O intuito é garantir que essas 

empresas tenham fôlego financeiro na retomada das 

atividades, à medida que o isolamento social vai sendo 



flexibilizado no país, via crédito, renegociação de dívidas e 

suporte na gestão do negócio. 

>Voltar 

 Multiplan aprova emissão R$ 200 mi em debêntures 

 

 Atacadão dá início à operação de comércio 

eletrônico- Valor 

Além da venda direta, companhia também montou 

‘marketplace’ para conectar distribuidores e clientes 

O Atacadão, controlado pelo grupo Carrefour, iniciou a sua 

operação de comércio eletrônico no país em julho, 

antecipou ontem o Valor PRO, serviço de informações em 

tempo real do Valor. Além da venda direta de produtos da 

rede para empresas, ainda há uma operação de 

“marketplace” (shopping virtual) que conecta distribuidores 

e clientes. 

É um primeiro passo num projeto mais amplo, que deve 

evoluir para transformar lojas em pontos de distribuição e 

de retirada de mercadorias vendidas on-line, diz uma fonte. 

O setor tem crescido mais de três vezes o ritmo do varejo 

neste ano e, nos últimos meses, com a crise gerada pela 

pandemia, aumenta a demanda nesse canal, com preços 

mais competitivos. 

>Voltar 

 Copel planeja tornar ações mais atrativas ao pequeno 

investidor- Valor 

Andre Ramalho 



Presidente da Copel, Daniel Slaviero descarta privatização 

da companhia após implementar programa de “units” —  

A Copel pretende implementar até o fim do ano um pacote 

de medidas para aumentar a liquidez de suas ações. O 

presidente da companhia paranaense de energia, Daniel 

Slaviero, conta que a expectativa é valorizar mais os papéis 

da empresa na B3 e, ao mesmo tempo, por meio do 

desdobramento de suas ações, tornar a concessionária mais 

atrativa para pequenos investidores, num momento em que 

cresce a participação de pessoas físicas na bolsa. 

>Voltar 

 Sexta rodada de aeroportos foi adaptada aos efeitos 

da pandemia, diz secretário- Folha 

A decisão de não postergar a sexta rodada de concessão de 

22 aeroportos por causa do coronavírus deve colocar no 

próximo leilão um novo perfil de interesse. Diferentemente 

das últimas rodadas, que consolidaram a presença de 

gigantes da administração aeroportuária na Europa, como 

Zurich e Fraport, agora são esperados os grandes fundos. 

Os documentos para a composição do edital da sexta 

rodada que foram enviados ao TCU (Tribunal de Contas da 

União) neste mês trouxeram uma adaptação, já 

considerando que os operadores ficaram enfraquecidos 

pela pandemia e devem ter dificuldade em disputar, 

segundo Ronei Glanzmann, chefe da SAC (Secretaria 

Nacional de Aviação Civil). 

>Voltar 



 UBS eleva preço-alvo da XP Para US$ 48, e vê 

corretora forte mesmo com competição maior - 

Estadão 

Matheus Piovesana 

O UBS elevou o preço-alvo para as ações da XP Inc, 

negociadas na Nasdaq, em Nova York, de US$ 28 para US$ 

48, mantendo a recomendação neutra. Para o banco suíço, 

mesmo com a competição crescente no setor, a XP ainda é 

um nome bem posicionado para investidores que queiram 

se beneficiar do crescimento do mercado acionário 

brasileiro, especialmente com a migração de recursos dos 

bancos para nomes independentes. 

>Voltar 

 Agricultura: Aprovação compra terra estrangeiros 

pode demorar 

    (Bloomberg) -- Projeto de lei que facilita compra de 

terras por empresas e cidadãos estrangeiros pode demorar 

a ser aprovada pelo Congresso, disse a ministra da 

Agricultura, Tereza Cristina, em webinar promovido pela 

Necton corretora. * Projeto pode precisar de mais debate 

nas comissões do congresso antes de ir à votação ** “Vejo 

este projeto atrasar para ser aprovado”, disse ela * NOTA de 

dez. 2019: Comissão Senado aprova PL p/facilitar terra para 

estrangeiros ... 

>Voltar 



 Enauta 

No setor de óleo e gás, atenção para a Enauta, que 

atualizou as projeções de investimentos para 2020 e 2021. A 

companhia prevê aplicar US$ 35 milhões em exploração, 

desenvolvimento e produção neste ano, e US$ 75 milhões 

no próximo, números que podem variar 20% para mais ou 

para menos. 

A empresa informou também ter obtido na Justiça uma 

decisão favorável a respeito da inclusão do ICMS na base de 

cálculo do PIS e da Cofins. De acordo com a Enauta, a 

restituição dos valores recolhidos indevidamente a partir de 

2011 pode variar entre R$ 62 milhões e R$ 90 milhões, e 

terá efeito nos resultados do segundo trimestre. 

>Voltar 

 Biotoscana: Leilão para OPA de tag along será em 

14/agosto 

 

 CCP iniciada como outperform por Bradesco BBI; 

preço-alvo R$20 

    (Bloomberg) -- Bradesco BBI iniciou a cobertura de Cyrela 

Commercial Properties SA Empreendimentos e 

Participacoes como outperform. * Preço-alvo de R$20 

implica potencial de alta de 25% em relação ao último 

fechamento. Preço-alvo médio é R$18,63  

>Voltar 



 Marfrig tem preço-alvo elevado por Credit Suisse 

    (Bloomberg) -- Preço-alvo para ações da Marfrig foi 

elevado de R$ 16 para R$ 20 pelo Credit Suisse, o mais alto 

entre os analistas monitorados pela Bloomberg, em meio a 

expectativas de que a companhia deve apresentar fortes 

números do segundo trimestre. A recomendação 

outperform foi mantida. 

 * “Há coisas na vida que nos deixam de boca aberta, e os 

resultados do 2T20 da Marfrig provavelmente serão uma 

delas”, disse Victor Saragiotto, analista do Credit Suisse, em 

... 

>Voltar 

 


