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 Petrobras obtém decisão favorável na incidência de 

ICMS na base de cálculo do Pis/Cofins 

A Petrobrás informou que obteve decisão favorável e 

definitiva no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª região 

em processo que busca recuperar as contribuições do PIS e 

da COFINS pagos a maior em razão da inclusão do ICMS na 

base de cálculo a partir de outubro de 2001 em diante.  

A empresa disse que apura os valores a recuperar, bem 

como avalia os potenciais impactos em suas demonstrações 

financeiras. 

>Voltar 

 Petrobras vende 10% da TAG por R$ 1 bilhão para 

Engie e CDPQ- Globo 

Bruno Rosa 

A Engie, empresa privada de energia na área de geração e 

transmissão, e a CDPQ (Caisse de dépôt et placement du 

Québec) compraram os 10% remanescentes na TAG 

(Transportadora Associada de Gás) que estavam com a 

Petrobras. O valor da transação chegou a R$ 1,006 bilhão. 

Com essa aquisição, a participação acionária total da Engie 

na TAG aumenta para 65%, enquanto a CDPQ detém os 

demais 35%. A TAG possui a mais extensa malha de 

transporte de gás natural do Brasil, com uma infraestrutura 

de gasodutos de aproximadamente 4.500 quilômetros, 

localizada ao longo de parte do litoral Sudeste e do litoral 

Nordeste do país, além de um trecho que liga Urucu a 

Manaus (Amazonas), na região Norte.  A companhia 



também pretende vender seus campos em terra até o fim 

de 2021 

>Voltar 

 Conselho da Petrobras terá ao menos três novidades - 

Valor. 

André Ramalho  

A escolha dos membros do colegiado da petroleira ocorrerá 

quarta-feira, durante assembleia geral ordinária 

O conselho de administração da Petrobras deve ser 

renovado com ao menos três novos nomes. O número pode 

crescer, a depender do resultado da eleição entre os 

acionistas minoritários. A escolha dos membros do 

colegiado da petroleira ocorrerá amanhã, durante 

assembleia geral ordinária.  

A expectativa é que o conselho de administração da estatal 

passe a ter onze membros, um a mais do que o quadro 

atual. O estatuto social da Petrobras estabelece que o 

conselho deve ser integrado por, no mínimo, sete e, no 

máximo, onze conselheiros, mas atualmente uma das 

cadeiras indicadas pela União, enquanto controladora, está 

vaga. Para o novo mandato, válido até 2022, a 

administração da petroleira propôs a ocupação de todos os 

onze assentos.  

>Voltar 

 Vendas de diesel ainda estão 2% abaixo dos 

patamares de um ano atrás - Valor. 

André Ramalho,  



As vendas de diesel no mercado brasileiro fecharam a 

primeira quinzena de julho, em média, 2% abaixo dos 

patamares registrados em igual período do ano passado. A 

informação consta no boletim de monitoramento da 

pandemia da covid-19 do Ministério de Minas e Energia 

(MME). 

Os dados do MME apontam que a queda do consumo de 

combustíveis é generalizada, a exceção da comercialização 

de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 quilos. O volume 

de vendas do derivado fechou a primeira quinzena do mês 

com, alta de 6,1%. O consumo de gasolina, por sua vez, está 

9,5% abaixo dos patamares de há um ano, enquanto a 

comercialização de etanol está 24,3% menor e a de 

querosene de aviação está 72,4%. 

>Voltar 

 Braskem confirma emissão de US$ 600 mi em títulos 

para 2081 

    (Bloomberg) -- Companhia precificou emissão de títulos 

subordinados, por meio da sua subsidiária integral Braskem 

Netherlands Finance B.V., no volume total de US$ 600 mi, 

com vencimento em 2081 e cupom de 8,5% ao ano, 

segundo comunicado. * Cia. pretende usar recursos líquidos 

da venda dos títulos para pré-pagamento de dívidas e para 

fins corporativos gerais * NOTA, mais cedo: Braskem 

Netherlands lança emissão de US$ 600 mi a 8,5%: Fontes 

Para entrar em contato com o ... 

>Voltar 



 Minério de ferro Qingdao +1,73%, para US$ 111,43 a 

tonelada 

 

 Vale tem produção de minério 2% abaixo da 

estimativa 

    (Bloomberg) -- (Acrescenta impactos da pandemia no 

desempenho no último parágrafo) * Vale tem produção de 

minério de ferro no 2T de 67,6 mi toneladas, ante estimativa 

Bloomberg de 69,0 mi toneladas. * Mineradora vê produção 

de níquel no ano 180 mi a 195 mi t ** Vê produção de 

cobre no ano 360 mi a 380 mi toneladas * Vendas de 

minério de ferro 2T 54,6 mi toneladas métricas, -12% a/a * 

Produção de pelotas 2T 7,07 mi t, -22% a/a * Vendas ... 

>Voltar 

 Mercado questiona se Vale terá fôlego para elevar 

produção em 35% para bater metas de 2020* 

A Vale (precisaria elevar a sua produção de minério de ferro 

em 35% na comparação com o alcançado no segundo 

trimestre para bater o nível mais baixo da sua meta para 

2020, calcula o Credit Suisse. 

A estimativa da empresa para o ano está entre 310 e 330 

milhões de toneladas. 

_“A Vale teria que produzir aproximadamente 91 milhões de 

toneladas por trimestre no segundo semestre deste ano 

para atingir sua projeção, o que significa um aumento de 

35% em relação ao segundo trimestre ou 21% a mais em 

relação ao obtido em junho”, revelam._ 



O Credit Suisse assume que a Vale irá produzir 300 milhões 

de toneladas em 2020 e 365 milhões em 2021. 

_“Esperamos uma reação ligeiramente negativa ao relatório 

de produção, pois a capacidade da Vale de reiniciar as 

operações paralisadas é, em nossa opinião, um importante 

evento de risco para sua tese de investimento e uma 

maneira de diferenciar dos pares australianos (onde o 

crescimento futuro é muito limitado)”, concluem._ 

A recomendação do banco é de compra dos papéis. 

>Voltar 

 Fundador e ex-presidente da Qualicorp, José Seripieri 

Jr. está entre os alvos da operação da PF 

• Operação apura caixa 2 na campanha do senador José 

Serra em 2014 

• Polícia Federal faz buscas na sede da Qualicorp e em 

imóveis de Seripieri; Serra teria recenido R$ 5 milhões em 

doações não contabilizadas 

• A operação cumpre quatro mandados de prisão 

temporária e 15 de busca em apreensão em São Paulo, 

Brasília, Itatiba e Itu 

• No caso de Serra, o gabinete do senador e seu 

apartamento funcional têm operações de busca, além de 

dois imóveis em São Paulo 

>Voltar 



 Fluxo externo negativo para ações do Brasil perde 

força 

    (Bloomberg) -- Vendas externas de ações do Brasil 

diminuíram na última semana com o índice nacional 

acionário subindo e o real estável.  

* A saída média móvel de 5 dias do saldo líquido 

estrangeiro desacelerou para US$75,8 mi, comparado com 

em relação à média de 20 dias de saídas de US$80,2 mi, 

segundos dados da B3 compilados pela Bloomberg.  

* O Ibovespa subiu 1.4% ao longo da semana pasada e o 

real ficou estável em relação ao dólar ... 

>Voltar 

 WhatsApp: BC deve autorizar pagamentos pelo 

aplicativo se regras forem respeitadas, diz diretor- 

Globo 

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de 

Resolução do Banco Central (BC), João Manoel Pinho de 

Mello, afirmou nesta segunda-feira que a autoridade 

monetária autorizará a realização de pagamentos por meio 

do Whatsapp, caso seja constatado em seu processo de 

verificação que o mecanismo esteja ao alcance de todos os 

participantes do mercado. 

— O Banco Central, no processo de autorização, vai avaliar 

se de fato, o esquema é aberto para todo mundo — 

explicou Pinho de Mello em videoconferência promovida 

pela Genial Investimentos. 

O Whatsapp anunciou em 15 de junho que seus 

usuários poderiam fazer pagamentos por meio do 



aplicativo, numa parceria que também incluía instituições 

financeiras como o Banco do Brasil e a empresa de meios 

de pagamentos Cielo. 

>Voltar 

 Itaú compra corretora no Paraguai e amplia serviços - 

Valor. 

Álvaro Campos 

O banco não revela o valor da transação 

O Itaú Unibanco está fechando a compra da corretora 

Verbank Securities, no Paraguai, para ampliar a oferta de 

produtos e serviços no país. O banco não revela o valor da 

transação, mas diz que o objetivo é se tornar a maior 

corretora de lá, ajudando a atrair investidores estrangeiros e 

criar um mercado secundário de renda fixa.  

André Gailey, que está completando um ano como CEO do 

Itaú Paraguai, afirma que a compra da corretora vai ajudar a 

consolidar a atuação como banco de atacado no país, onde 

a instituição brasileira já lidera também no varejo. A 

Verbank, que passará a se chamar Itaú Investe, já tem uma 

atuação importante entre investidores institucionais, mas o 

executivo diz que o objetivo da transação não foi ganhar 

participação de mercado - até porque o mercado ainda é 

muito pequeno. “Eles têm um time qualificado e plataforma 

pronta para operar, então podemos acelerar o processo, 

começar a atuação mais rapidamente”, explica.  

>Voltar 



 XP lança cartão de crédito com ‘investback’ - Valor. 

Sérgio Tauhata 

Produto da bandeira Visa não terá anuidade e vai devolver 

parte do gasto na forma de investimento 

A XP anunciou ontem o lançamento do cartão de crédito da 

marca, que ainda está em fase de testes. Segundo o sócio e 

executivo-chefe de operações do grupo, Bruno Constantino, 

o produto inaugura um novo tipo de serviço, o “investback”, 

semelhante ao “cashback”, mas com retorno atrelado a um 

fundo de investimentos.  

A ideia da XP, segundo o CFO, é manter o alinhamento do 

produto com o “DNA” da plataforma. Por isso, em lugar de 

devolver parte do gasto em dinheiro, como no cashback, o 

sistema do novo cartão vai depositar a parcela recebida de 

volta pelo usuário em um fundo exclusivo.  

>Voltar 

 Fundeb tem alta chance de aprovação na Câmara - 

Valor. 

Raphael Di Cunto  

Quatro propostas com relevância econômica que têm alta 

chance de aprovação nos próximos 180 dias 

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal pautaram 

para votação esta semana quatro propostas com relevância 

econômica que têm alta chance de aprovação nos próximos 

180 dias, segundo projeção do Estudos Legislativos e 

Análise Política do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (Cebrap/Ello) para o Valor Política.  



O Senado ainda não divulgou sua pauta para a semana e 

todos os projetos elencados serão votados pelos 

deputados. Desses, três se referem a medidas de mitigação 

dos efeitos do coronavírus na economia: a suspensão dos 

pagamentos do Minha Casa, Minha Vida na faixa 1 (que é 

subsidiada pelo governo) durante a pandemia, o 

pagamento de um abono para feirantes e agricultores 

familiares que não puderem vender sua produção e a 

medida provisória (MP) de cria uma linha de crédito 

emergencial para pagamento da folha de salários.  

>Voltar 

 AE News-Via Varejo justifica que dados operacionais 

apagados no Twitter foram divulgados 

indevidamente 

Fabiana Holtz 

A Via Varejo esclareceu ao final da noite de ontem que os 

dados operacionais publicados em um sequência de posts 

no Twitter foram indevidamente divulgados pela área de 

comunicação da empresa, contrariando sua prática e 

política de divulgação, e por isso foram apagados. Ao 

lamentar o ocorrido, a companhia afirmou que está 

aumentando seus controles internos para que situações 

como esta não voltem a ocorrer. 

 

Em comunicado ao mercado em resposta ao pedido de 

esclarecimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

a companhia reconhece que a publicação dos posts foi 

retirada do ar às 12h55, "tão logo foi percebida pela 

Diretoria de Relações com Investidores". 



 

Como a informação já havia circulado no mercado, a 

administração da Via Varejo diz ter buscado verificar sua 

veracidade, precisão e consistência das informações 

divulgadas. Os dados se referem ao período de 03 de maio 

a 23 de junho de 2019 versus 01 de maio a 21 de junho de 

2020; as vendas aprovadas pela companhia para 

consumidores finais (1P B2C) no canal online; e ao grupo de 

itens considerados best sellers e não à categoria de 

produtos como um todo. 

 

Em fato relevante, a Via Varejo afirma que com o objetivo 

de garantir a disseminação isonômica de informação 

correta e precisa, decidiu apresentar de forma excepcional 

dados gerenciais e não auditados com as categorias de 

produtos mais vendidos. 

 

Segundo a empresa, as vendas aprovadas para 

consumidores finais (1P B2C) no canal online, no período 

entre 01 de maio a 21 de junho de 2020 em relação ao 

registrado entre 03 de maio a 23 de junho de 2019. Na 

categoria best sellers, as vendas de games/câmeras 

cresceram 2.507%, ante 859% na medida por categoria. 

 

As vendas de televisores aumentaram 1.899% e 382%, 

respectivamente; as de equipamentos de som cresceram 

1.518% e 232%, as de informática cresceram 1.453% e 

475%. 

>Voltar 



 Vivo, TIM e Claro querem fatiar base de clientes de 

telefonia móvel da Oi por estado- Globo 

Bruno Rosa e João Sorima Neto 

Vivo, TIM e Claro já desenharam uma estratégia para levar 

a operação de telefonia móvel da Oi. No último sábado, as 

três apresentaram uma proposta conjunta de R$ 18 

bilhões pela rival, que reúne quase 34 milhões de clientes 

de celular e está em recuperação judicial desde 2016. As 

ações de Oi, Vivo e TIM, negociadas na Bolsa de Valores 

brasileira, tiveram forte valorização ontem. 

De acordo com uma fonte, a estratégia definida é dividir a 

base de clientes da Oi por estado de forma que as 

companhias tenham fatias de mercado semelhantes e não 

encontrem barreiras por parte dos órgão de defesa da 

concorrência do governo. 

A entrada da Claro no consórcio entre Vivo e TIM causou 

surpresa, já que a tele não tinha, inicialmente, a intenção de 

se juntar às rivais. 

>Voltar 

 Associação vê risco à competição na possível 

aquisição de ativos móveis da Oi por Claro, Vivo e 

TIM- Valor 

Rodrigo Carro 

A Oi recebeu mais de uma proposta de aquisição do seu 

negócio de telefonia celular, cujo preço mínimo fixado é de 

R$ 15 bilhões. A operadora não confirmou o número total 

de ofertas nem os valores. TIM, Claro e Vivo divulgaram 

fatos relevantes em que confirmam uma proposta conjunta. 



“Os processos de aprovação de TAC [termo de ajustamento 

de conduta]; a troca de obrigações por compromissos de 

investimentos e renovação automática de frequências, no 

contexto do novo modelo; as regras do leilão 5G, entre 

outros processos, precisam ser completamente reavaliados 

à luz do novo contexto”, sustenta a TelComp na nota, numa 

referência à possível concentração de mercado. 

>Voltar 

 Ações da Via Varejo e Lojas Americanas têm projeções 

elevadas pelo Bradesco BBI* 

As ações da Via Varejo e da Lojas Americanas tiveram os 

seus preços-alvos elevados e a recomendação de compra 

reiterada pelos analistas do Bradesco BBI, revela um 

relatório enviado a clientes. 

Richard Cathcart e Flavia Meireles revisaram as projeções 

para os papéis da dona da Casas Bahia e Ponto Frio de R$ 

17 para R$ 22 e para a Lojas Americanas de R$ 38 para R$ 

41. 

“Os nomes do comércio eletrônico subiram 

substancialmente, todos acima de 70% no acumulado do 

ano. Adotamos uma visão mais cautelosa sobre a avaliação 

no final de maio, rebaixando Magazine Luiza  e B2W para 

neutro e mantendo apenas a Via Varejo com recomendação 

de compra, dadas as expectativas mais baixas, maior 

potencial de surpresas positivas e avaliação mais atraente”, 

explicam. 

As estimativas para as ações do Magazine Luiza foram de 

R$ 69 para R$ 82 e para as da B2W de R$ 100 para R$ 120. 



>Voltar 

 Cemig 

 A Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) protocolou na 

última sexta-feira (17) o seu interesse pela prorrogação das 

concessões das usinas hidrelétricas Emborcação e Nova 

Ponte, no regime de produção independente, fora do 

regime de cotas. Segundo a estatal mineira, a manifestação 

foi uma forma de garantir seu direito de opção em faca das 

alterações na legislação com a modernização do setor 

elétrico. A usina Emborcação fica no rio Parnaíba, tem 

potência instalada de 1.192 MW, e a Nova Ponte, no rio 

Araguari, tem potência de 510 MW. As concessões vencem 

em julho de 2025. A Cemig ressalta que qualquer decisão 

efetiva somente será tomada após a divulgação pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) das condições para a 

prorrogação, que serão submetidas aos órgãos de 

governança da companhia. Além disso, a análise de outras 

alternativas legais para prorrogar as concessões não será 

suspensa. 

>Voltar 

 Tenda rebaixada a neutra por Eleven Financial; preço-

alvo R$36 

    (Bloomberg) -- Construtora Tenda SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de Eleven Financial Research Raul 

Grego Lemos para neutra de compra. * Preço-alvo de R$36 

implica potencial de alta de 5,8% em relação ao último 

fechamento. Preço-alvo médio é R$34,69 



>Voltar 

 Citi: fusão entre Minerva e Marfrig traria benefícios, 

mas transação é improvável - Estadão 

Uma possível fusão entre Minerva e Marfrig poderia trazer 

benefícios em termos de escala, poder de negociação junto 

a criadores e diversificação geográfica, disse o Citi em 

relatório, observando, porém, que considera a transação 

improvável. Segundo a revista Exame, representantes dos 

frigoríficos estavam começando a discutir a combinação 

dos negócios antes de a pandemia do novo coronavírus 

chegar ao Brasil. Consultadas pela revista, as empresas 

negaram com veemência qualquer possibilidade de acordo 

e a existência de discussões. 

>Voltar 

 Matéria da Exame sobre “namoro” com Minerva é 

inverídica, diz Marfrig 

 

 Azul e Latam: fusão possível- Correio Braziliense 

Apesar de Azul e Latam negarem que uma fusão entre as 

duas companhias estaria em estudo, após anunciarem o 

compartilhamento de voos em 16 de junho, especialistas do 

setor aéreo não descartam essa possibilidade. As empresas 

têm um acordo de codeshare em rotas domésticas e sem 

sobreposição. A Azul reconhece que, talvez, seja necessário 

estender esse acordo para abranger todas as rotas 

domésticas. “Mas não tem conversa sobre fusão”, garantiu 

ontem Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais da 

Azul.  



“O que temos é o acordo de codeshare. Evidentemente, há 

intenção abranger todas as rotas domésticas. O que 

apresentamos para o Cade (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica) foi isso”, disse Bento. Segundo ele, o 

principal objetivo é se preparar para a retomada. 

>Voltar 

 Demanda por voos domésticos cai 85% em junho, 

aponta Anac- Valor 

Cibelle Bouças 

O resultado apresentou melhora em relação a maio, quando 

houve queda de 89,6%, e abril, quando foi registrada redução 

de 91,4% 

A demanda por voos domésticos no Brasil em junho 

apresentou queda de 85% em relação ao mesmo mês de 

2019, informou hoje a Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac). O resultado apresentou melhora em relação a maio, 

quando houve queda de 89,6%, e abril, quando foi 

registrada redução de 91,4%. 

A oferta de assentos em voos domésticos, por sua vez, teve 

queda de 83,6% no sexto mês do ano. Com isso, a taxa 

média de ocupação dos voos domésticos foi de 74,6%, com 

queda de 8,7 pontos percentuais em relação a junho do ano 

passado. 

>Voltar 

 Sanções e alinhamento aos EUA dificultam vendas da 

Embraer ao Irã - Valor. 

Fabio Murakawa  



Setores do governo brasileiro sinalizam que não haverá 

esforço para conclusão do negócio 

O alinhamento do governo Jair Bolsonaro com os Estados 

Unidos e as sanções americanas vêm travando a 

possibilidade de vendas de dezenas de jatos comerciais da 

Embraer para o Irã.  

Fontes ouvidas pelo Valor relatam que a embaixada iraniana 

procurou recentemente o Palácio do Planalto e o Ministério 

das Relações Exteriores (MRE) para conversas nas quais, 

entre outras coisas, demonstrou a disposição de adquirir 

150 aeronaves para aéreas locais.  

Aos brasileiros, o recém-nomeado embaixador do Irã, 

Hossein Gharib, disse estar “com o cartão no bolso”, ou 

seja, pronto para comprar 150 aviões da empresa brasileira.  

>Voltar 

 Multiplan anuncia que retomou operação shopping 

em Maceió 

    (Bloomberg) -- Cia. retomou a operação do Parque 

Shopping Maceió, em horário de funcionamento reduzido, 

segundo comunicado. * Multiplan diz que segue 

determinações e orientações das autoridades competentes  

>Voltar 

 Aliansce Sonae retoma operação de 6 shoppings 

    (Bloomberg) -- Foram retomadas as operações dos 

shoppings Parque Shopping Maceió, Boulevard Shopping 

Campos, Uberlândia Shopping, Boulevard Londrina 

Shopping, Passeio das Águas Shopping e Boulevard 



Shopping Bauru, segundo comunicado. * Shoppings estão 

funcionando em horário reduzido e seguem rígido 

protocolo de reabertura, segundo comunicado * Operações 

nos segmentos de alimentação e entretenimento seguem as 

restrições impostas pelas autoridades locais * Atualmente, 

23 ... 

>Voltar 

 Lojas Quero-Quero retoma IPO com oferta de 153,4 

mi ações 

    (Bloomberg) -- Companhia e acionistas protocolaram 

junto à CVM pedido de registro da oferta pública de 

distribuição primária e secundária de ações, segundo 

comunicado no website da CVM. * Oferta primária será de 

pelo menos 22,1 mi ações; secundária de pelo menos 131,3 

mi ** Quantidade ofertada inicialmente poderá ser 

acrescida em até 15%, ou até 23 mi ações ON, por meio de 

lote suplementar * Faixa de preço esperada para IPO está 

entre R$ 11,30 e R$ 14,00, ... 

>Voltar 

 Iguá estuda retomar IPO e firmar parcerias - Valor. 

Taís Hirata e Maria Luíza Filgueiras 

Com a expectativa de forte expansão do mercado de água e 

esgoto nos próximos anos, a Iguá Saneamento se 

movimenta para firmar novas parcerias com grupos de 

infraestrutura, além de retomar os planos de abertura de 

capital - possivelmente, ainda neste ano, segundo Carlos 

Brandão, novo presidente do grupo.  



“Temos uma indicação do mercado de que não faltarão 

recursos para o setor. Seja por meio de emissão de dívidas, 

seja via IPO [oferta inicial de ações] ou por parcerias com 

outros grupos interessados em entrar no mercado de 

saneamento. Temos uma agenda diversificada e ambiciosa”, 

afirma o executivo, que assumiu o grupo há duas semanas.  

A Iguá tem 18 concessões, em cinco estados do país. A 

companhia é fruto da reestruturação da CAB Ambiental, 

empresa que era da Galvão Participações. Após o 

envolvimento da antiga acionista na Lava Jato e sua crise 

financeira, a operadora de água e esgoto foi vendida, em 

2017, à gestora IG4, de Paulo Mattos, que atualmente 

controla o negócio.  

>Voltar 

 Ant Group escolhe bancos para IPO de US$ 10 bi: 

Fontes 

    (Bloomberg) -- A Ant Group, controladora da maior 

empresa de pagamentos móveis da China, escolheu a China 

International Capital, Citigroup, JPMorgan Chase, e Morgan 

Stanley para sua oferta pública inicial em Hong Kong, de 

acordo com pessoas a par do assunto. Os bancos trabalham 

com a Ant, do bilionário Jack Ma, para a venda de ações em 

Hong Kong, que poderia levantar cerca de US$ 10 bilhões, 

disseram as pessoas. Mais assessores podem ser incluídos 

na oferta ... 

>Voltar 


