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 Retomada de IPOs deve movimentar de R$ 20 bi a R$
30 bi no segundo semestre- Globo
Gabriel Martins
As ofertas públicas de ações (IPO, pela sigla em inglês)
devem ser retomadas neste semestre, impulsionadas pela
expectativa de retomada econômica, sinalizada por
indicadores da indústria e do varejo. A expectativa é que as
aberturas de capital fechem o ano com movimentação de
R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões.
Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, a
controladora do mercado de capitais brasileiro) tem 21
pedidos de IPO sob análise.
>Voltar

 Caixa retoma IPO com ‘upgrade’ da SeguridadeValor
Talita Moreira
Enorme liquidez gerada pelo ambiente de juros baixos e
pelas medidas de combate aos impactos econômicos da
covid-19 no Brasil e no mundo levou as companhias que
pretendiam captar recursos na bolsa a retomar suas
operações num prazo relativamente curto
A Caixa retomou os preparativos para a oferta inicial de
ações (IPO) da Caixa Seguridade, suspensos desde março,
quando a crise do coronavírus desembarcou no Brasil. O
IPO agora está previsto para outubro, se as condições o
permitirem. A empresa será listada no Novo Mercado da B3.
>Voltar
 Maia desiste de pedido para barrar no STF a venda de
refinarias da Petrobras: Estado

 Editorial: Noruega já reconhece os esforços da
Petrobras no controle da corrupção- Globo
Três anos depois de banir a Petrobras do seu portfólio de
ativos, o maior fundo de pensão da Noruega anunciou a
retomada dos negócios com ações da empresa brasileira. O
Fundo KLP concluiu que houve um “fortalecimento da
governança corporativa” a partir da adoção de medidas
internas de vigilância, controle e fiscalização.
É boa notícia para a empresa estatal, pivô de um dos
maiores casos de corrupção e lavagem de dinheiro

espraiado por 61 países, com os quais o Brasil movimentou
1.053 pedidos de cooperação jurídica desde março de 2014,
quando a Operação Lava-Jato se tornou pública.
>Voltar
 Justiça inglesa analisa ação contra BHP no caso
Samarco- Valor
Marcos de Moura e Souza
Juiz começa a avaliar, na quarta-feira, se aceita denúncia
contra mineradora por tragédia ocorrida em 2015 em
Mariana
Martins, do escritório londrino PGMBM: domicílio da
empresa puxa jurisdição
epA Justiça britânica começa avaliar na quarta-feira se a
mineradora BHP poderá ser processada nos tribunais do
Reino Unido em função dos danos causados pelo
rompimento da barragem de rejeito de minério de ferro na
cidade de Mariana (MG), em 2015. A empresa é uma das
sócias da mineradora Samarco, que era dona da barragem.
A outra sócia é a Vale. A ação contra a BHP foi ajuizada pelo
escritório londrino PGMBM.
>Voltar
 Minério de Ferro Qingdao US$ 109,54 -0,70%

 Gerdau avança além do aço com diretoria para novos
negócios- Valor
Ivo Ribeiro

Grupo cria a Gerdau Next, que terá a missaõ de acelerar
projetos que deverão gerar 20% da receita até 2030
Juliano Prado acaba de assumir a vice-presidência de Novos
Negócios: ampliar o que já existe e desenvolver projetos —
De 2014 a 2018, a Gerdau fez um amplo movimento de
revisão de seus ativos, em busca de maior rentabilidade de
cada negócio, e o desfecho foi a venda de operações em
vários países, centrando sua atuação nas Américas. No ano
passado, a empresa debruçou-se sobre o seu futuro ao
longo da próxima década. O estudo apontou que, diante
das mudanças em curso no mercado global, a Gerdau não
deve ser só uma produtora de commodities. A nova direção
é ser cada vez mais provedora de serviços e produtos de
alto valor agregado.
>Voltar
 Oi tem pelo menos duas ofertas por seus ativos
móveis- Valor
Rodrigo Carro
Para sair do papel, a venda do negócio necessita de
aprovação em assembleia geral de credores, do Cade e da
Anatel
A Oi recebeu pelo menos duas propostas de aquisição
pelos seus ativos de telefonia móvel. Em fatos relevantes
divulgados no sábado, TIM, Claro e Vivo formalizaram uma
oferta conjunta pelo negócio de telefonia celular da Oi, à
venda pelo preço mínimo de R$ 15 bilhões. Em nota, a Oi
esclareceu que “recebeu mais de uma proposta vinculante

para aquisição de suas operações móveis”, sem especificar
quantas são as ofertas nem quais os valores envolvidos.
>Voltar
 OI, comentários
Para os analistas Carlos Sequeira e Osni Carfi, do BTG
Pactual, a união da Claro às concorrentes na oferta foi uma
"grande surpresa", e o movimento pode reduzir a
competição pelo ativo. Como o preço não foi divulgado
pelas empresas, a casa considera que a notícia tende a ser
marginalmente positiva para as três interessadas, em
especial para a TIM, que deve ficar com a maior parte da Oi
Móvel.
Na visão de Henrique Esteter, analista da Guide
Investimentos, as propostas levam a Oi na direção esperada
pelo mercado desde que a companhia propôs um
aditamento a seu plano de recuperação judicial, em junho.
Segundo Vitor Miziara, head de alocação da Criteria
Investimentos, em uma primeira leitura é positiva para a
tele.
>Voltar
 Em meio a pressões, leilão de 5G só em 2021- Valor
Fernando Exman, Fabio Murakawa e Andrea Jubé
Experiência de outros países e desfecho de eleição nos EUA
podem ajudar a definir modelo
Divididos entre os interesses econômicos do Brasil e uma
maior identificação ideológica com os Estados Unidos,
auxiliares diretos do presidente Jair Bolsonaro defendem o

adiamento da decisão sobre participação ou não da China
no leilão de quinta geração de telefonia.
>Voltar
 Novo sistema promete acirrar concorrência por
pagamentos- Folha
Tássia Kastner
A chegada do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos
do Banco Central, deve colocar fintechs, grandes varejistas e
bancos pela primeira vez em pé de igualdade para competir
por clientes.
E vai transformar toda conta –seja ela corrente, poupança,
de pagamento ou uma carteira digital– em um grande
sistema de pagamentos que concorrerá com cartões e
maquininhas.
>Voltar
 Marfrig rastreará gado para se blindar de boicote do
exterior- Folha
Arthur Cagliari
A pressão de importadores e investidores sobre empresas
brasileiras cresce na tentativa de barrar a produção na
Amazônia. Para evitar boicote, como o feito à indústria do
couro, companhias buscam dar respostas.
Uma das primeiras a se movimentar é a Marfrig. A empresa
deverá adotar a rastreabilidade de gado.
>Voltar

 Justiça ameaça plano da JBS de mudar sede para o exterior- Folha

Julio Wiziack e Fábio Fabrini
MPF pede que veto seja mantido até que companhia quite
acordo de leniência
Os planos da JBS, maior companhia de carne bovina do
mundo, de mudar sua sede para o exterior e abrir capital na
Bolsa de Valores de Nova York ficarão congelados até 2040
caso a Justiça mantenha a decisão que impede a companhia
de praticar qualquer ato prejudicial ao acordo de leniência
assinado com o MPF (Ministério Público Federal).
Uma audiência que pode selar os planos da empresa está
prevista para o fim do mês.
>Voltar
 China retira suspensão que impedia exportações do
frigorífico Agra- Valor
Luis Henrique Mendes
Chineses também autorizaram a retomada das exportações
de um frigorífico argentino e um de alemão que se
encontravam na mesma situação do frigorífico matogrossense
Após quase um mês de suspensão, o frigorífico matogrossense Agra pode voltar a exportar carne bovina à China.
A Administração Geral de Alfândegas do país asiático
(GACC, na sigla em inglês) atualizou neste sábado (18) a
lista de estabelecimentos aptos a exportar ao país, incluindo
novamente o Agra.

Os chineses também autorizaram a retomada das
exportações de um frigorífico argentino e um de alemão
que se encontravam na mesma situação do Agra.
A decisão chinesa representa um alívio ao setor frigorífico.
Ao retirar a barreira, o país asiático mostra que as
suspensões, feitas como precaução para evitar o risco de
contaminação por covid-19, são temporárias e podem ser
retidadas após explicações.
>Voltar
 BRF
A BRF fará sua segunda emissão de debêntures. Serão duas
séries para colocação privada junto à VERT Companhia
Securitizadora, totalizando R$ 2,2 bilhões. De acordo com o
comunicado divulgado ao mercado há pouco, as
debêntures são simples, não conversíveis em ações e da
espécie quirografária. As debêntures vão lastrear a 46ª
emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
(CRA). Serão 2,2 milhões de papéis com valor nominal
unitário de R$ 1 mil, sendo 705 mil debêntures de primeira
série e 1,495 milhão de debêntures de segunda série.
>Voltar
 Exame de covid eleva custo do plano em 6%- Valor
Beth Koike
Aumento varia conforme a incidência do novo coronavírus
por região, segundo levantamento da Funcional Health Tech
Os exames para diagnóstico da covid-19, cuja cobertura é
obrigatória pelos planos de saúde, vão gerar um impacto

de 1,5% sobre o custo dos convênios médicos.
Considerando o teste de sorologia, modalidade em que a
cobertura ainda está em discussão, o aumento no custo
sobe para 6,09%. Os dados referem-se a uma média
nacional e foram apurados pela consultoria atuarial
Prospera, adquirida em fevereiro pela Funcional Health
Tech.
>Voltar
 Capitalizado, BTG fortalece sua ofensiva contra a XPValor
Ana Carolina Neira
Banco oferece pacote que atende anseios de assessores
Pedro Englert, da Startse: escritórios maiores vão tentar
virar corretoras —
Nos últimos dias, quatro escritórios de agentes autônomos
deixaram a XP Investimentos rumo ao BTG Pactual.
Somados, eles significam hoje uma perda potencial de cerca
de R$ 13 bilhões em custódia para a XP - o que não faz
nem cócegas no negócio dela, de R$ 500 bilhões. Mas as
características da ofensiva do BTG, que há 20 dias captou
R$ 2,65 bilhões na bolsa para reforçar sua estratégia digital,
apontam para a chegada de um concorrente, de fato, para a
XP.
>Voltar

 Ser Diz Avaliar Potencial Transação Com Ativos
Laureate Brasil
(Bloomberg) -- Companhia está atualmente avaliando
uma potencial transação envolvendo os ativos do Grupo
Laureate no Brasil; “até a presente data não há qualquer
acordo firmado a esse respeito”, diz Ser Educacional em
comunicado.
>Voltar
 CCR
A CCR concluiu a compra de 100% das ações da
Rodonorte, concessionária que já era controlada pela
companhia, e que administra quase 500 quilômetros de
rodovias no Paraná. A empresa comprou 7,34% da
Rodonorte que estavam com a Cesbe Participações e outros
5,45%, detidos pela Porto de Cima Concessões.
>Voltar
 Equatorial
A Equatorial Energia detalhou os efeitos dos valores
definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
para as Receitas Anuais Permitidas (RAP) nas suas
concessionárias de transmissão para o ciclo 2020/2021. Os
valores entraram em vigor desde 1º de julho. E com isso,
haverá queda de 1,67% na RAP em relação ao ciclo
2019/2020. Este recuo é resultado no ajuste na RAP da
Intesa, que terá queda de 7,3% na RAP para o ciclo 2020/21,
uma diferença de R$ 13,214 milhões. Já as outras
concessionárias (SPE 01, SPE 02 e SPE 08 em Operação)

terão aumento de 1,9% cada uma. A maior delas é a SPE 08,
de R$ 123,807 milhões.
>Voltar
 Equatorial aprova em assembleia R$ 323,2 mi em
dividendos

 Fras-Le emite R$ 210 mi em debêntures a 100,00% do
CDI

 Sabesp emite R$ 1,045 bi em 2 séries de debêntures
incentivadas

 Vivo elevada a compra por New Street Research;
preço-alvo R$62
(Bloomberg) -- Telefonica Brasil SA tem recomendação
elevada pelo analista de New Street Research Soomit Datta
para compra de neutra.
* Preço-alvo de R$62 implica potencial de alta de 23% em
relação ao último fechamento.
Preço-alvo médio é R$58
>Voltar
 Enauta rebaixada a manutenção por Grupo Santander
(Bloomberg) -- Enauta Participacoes SA tem
recomendação rebaixada pelo analista de Grupo Santander
Christian Audi para manutenção de compra.

* Preço-alvo de R$12,30 implica potencial de alta de 9,8%
em relação ao último fechamento.
Preço-alvo médio é R$13,60
>Voltar

