
Notícias empresas 

 Insatisfeito com alíquota de 12%, setor de 

serviços ameaça travar a reforma- Estadão 

 Infraestrutura aposta em 153 obras e nove 

projetos de lei no Pró-Brasil - Valor. 

 Petrobras confirma aumento de 5% no preço do 

gás de cozinha 

 Minoritários da Petrobras emplacam nome fora 

da lista da União para o CA - Valor. 

 Vale cria comitê de nomeação coordenado por 

Pedro Parente - Estadão 

 Privatização da Eletrobras é prioridade do 

governo 

 Cemig suspende guidance de 2020 por impactos 

da pandemia 

 Energia 

 Bancos 

 Santander vai ampliar portfólio ESG e 

internacional - Valor. 

 Oi deixa de lado oferta de concorrentes e 

negocia venda da telefonia celular para a Highline- 
Globo 

 Caixa faz planos de abrir capital de seu banco 

digital - Valor. 

 Cogna estabelece faixa indicativa de preço em 

IPO da vasta na Nasdaq entre US$ 15,50 e 17,50 

 Varejista quero-quero fará IPO de r$ 2,47 bi e 

Advent pode se despedir do ativo - Estadão 

 Grupo Dimed, da rede de farmácias Panvel, 

precifica Follow On em R$ 30 a ação 

 AE News-Irani: conselho aprova preço de r$ 4,50 

a ação em Follow On e capta R$ 405 milhões 



 Norte Energia entra com pedido de registro de 

cia. aberta na CVM 

 Varejo 

 GPA conclui venda de 16 imóveis por R$ 446,3 

mi 

 Comércio digital ganha 5,7 milhões de 
consumidores e varejo diz que eles vieram para 
ficar- Folha 

 Vendas de GPA e Carrefour reagem - Valor. 

 Vendas na Renner somam 65% do nível habitual 

- Valor. 

 Helbor: Vendas contratadas 2T R$ 154,6 mi, -

49% a/a 

 Dona da Brastemp e Consul tem queda de 48% 

no lucro do trimestre- Valor 

 Fusão de Azul e Latam traria ao país 

concentração - Valor. 

 Credores contestam proposta de acionistas da 

Latam – que deve ser apreciada pela Justiça semana 
que vem- Globo 

 Qualicorp aprova constituição de comitê de 

apuração 

 Indústria investe em shopping na internet - 

Valor. 

 Royalties da Klabin desafiam BNDESPar - Valor. 

 Coluna do Broadcast: dona da Bahema avança 

com fundo imobiliário especializado em escolas 

 XP reformula negócio de corretagem para 

atender demanda de autônomos - Valor. 

 CVM prorroga por 15 dias prazo para entrega de 

balanços do 2T 

 Recuperação verde não será fim de grandes 

petroleiras, diz Citi 



 Eventos corporativos 

 

 Insatisfeito com alíquota de 12%, setor de serviços 

ameaça travar a reforma- Estadão 

Adriana Fernandes 

Um dia depois do envio do projeto de reforma tributária, 

lideranças do setor de serviços em peso bateram na porta 

do ministro da Economia, Paulo Guedes, para pedir 

mudanças na proposta. Insatisfeitos com a alíquota de 12% 

para a Contribuição Social sobre Operações com de Bens e 

Serviços (CBS) – tributo que será criado pela unificação do 

Pis/cofins)–, as empresas querem uma compensação com a 

desoneração da folha de pagamentos (redução nos 

encargos que pagam sobre os salários dos funcionários) e 

ameaçam trabalhar para travar a reforma tributária. 

Eles contam com o poder de pressão do setor, que 

representa 70% do Produto Interno Bruto (PIB) e emprega 

50 milhões de pessoas, no Congresso e não aceitam o 

avanço da proposta com a desoneração para depois. 

>Voltar 

 Infraestrutura aposta em 153 obras e nove projetos 

de lei no Pró-Brasil - Valor. 

Daniel Rittner  

Ministério pede dotação orçamentária de R$ 40,4 bilhões 

no período de 2020 a 2023 

O Ministério da Infraestrutura encaminhou à Casa Civil sua 

última lista de sugestões para o programa de retomada 

econômica batizado pelo governo como Pró-Brasil. Para 



levar adiante 153 obras públicas, foi pedida uma dotação de 

R$ 40,4 bilhões no período de 2020 a 2023, levando em 

conta que o orçamento no fim desse quadriênio será 

elaborado no último ano de mandato do atual governo.  

Além da carteira de concessões já conhecida do mercado, 

que soma R$ 230 bilhões, a equipe do ministro Tarcísio 

Freitas listou uma série de empreendimentos com recursos 

públicos para inclusão no programa. A previsão é que 2 

milhões de empregos sejam gerados com essas frentes.  

Há 71 projetos listados em rodovias, 45 em portos ou 

hidrovias, 30 obras em aeroportos e outras sete em 

ferrovias. Entre os destaques estão a construção do 

segundo trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) 

no interior da Bahia, a duplicação de mais lotes da BR-381 

entre Belo Horizonte e Governador Valadares (MG), a 

repavimentação da BR-319 entre Porto Velho e Manaus, a 

implantação da Avenida Perimetral em Santos (SP), o 

derrocamento do Pedral do Lourenço (PA) na Hidrovia 

Araguaia-Tocantins, reformas em 16 aeroportos regionais e 

no terminal de passageiros de Campo Grande. 

>Voltar 

 Petrobras confirma aumento de 5% no preço do gás 

de cozinha 

    (Bloomberg) -- Petrobras confirma reajuste de +5,0% no 

preço médio do GLP a partir de 23/julho, segundo 

comunicado por email. * Com isso, o preço médio da 

Petrobras será equivalente a R$ 26,55 por botijão de 13 

quilos * Notícia havia sido publicada mais cedo em matéria 

do jornal O Globo, sem citar como obteve a informação  



>Voltar 

 Minoritários da Petrobras emplacam nome fora da 

lista da União para o CA - Valor. 

André Ramalho,  

Depois de quase onze horas de duração, a AGO virtual 

elegeu o advogado Leonardo Pietro Antonelli 

Numa assembleia tumultuada que entrou pela madrugada, 

entre idas e vindas, os acionistas minoritários da Petrobras 

conseguiram emplacar, por meio de voto múltiplo, um 

nome alternativo às indicações da União para a eleição dos 

membros do conselho de administração da empresa para 

os próximos dois anos. Aos oito nomes sugeridos pelo 

governo, minoritários adicionaram uma nona candidatura. 

O Valor apurou que, ao fim, depois de quase onze horas de 

duração, a AGO virtual elegeu o advogado Leonardo Pietro 

Antonelli, apoiado pelos acionistas FIA Dinâmica Energia e 

Banclass FIA. 

>Voltar 

 Vale cria comitê de nomeação coordenado por Pedro 

Parente - Estadão 

Daniele Madureira 

A mineradora Vale anunciou nesta quarta-feira a criação do 

Comitê de Nomeação, que terá a missão de assessorar o 

Conselho de Administração da companhia. Segundo a Vale, 

o Comitê irá propor melhorias relacionadas à estrutura, 

tamanho e composição do conselho, além de recomendar 

as competências, perfis e potenciais candidatos ao 

colegiado. 



O Comitê de Nomeação será composto por três membros, 

um deles obrigatoriamente o presidente do Conselho de 

Administração. Os demais devem ser independentes. Nesta 

primeira composição, está Pedro Parente como 

coordenador, posto que é escolhido pelo Conselho de 

Administração. Atual presidente do conselho da BRF, 

Parente foi presidente da Petrobras, da RBS, do grupo 

Bunge, além de ministro de três diferentes Pastas - Casa 

Civil, Planejamento e Minas e Energia, todas no governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

>Voltar 

 Privatização da Eletrobras é prioridade do governo 

    (Bloomberg) -- Ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, afirma que privatização da Eletrobras é uma 

das prioridades do governo federal, assim como a 

modernização do setor elétrico. * “Trabalhamos medidas 

estruturantes que devem ser aplicadas em agosto”: 

Albuquerque ** As medidas visam evitar possíveis tarifaços 

por parte das distribuidoras de eletricidade. * “Não há 

movimentação p/ privatizar a Petrobras” * MP para créditos 

de desacarbonização já ... 

>Voltar 

 Cemig suspende guidance de 2020 por impactos da 

pandemia 

    (Bloomberg) -- Cemig optou por suspender as projeções 

financeiras divulgadas em seu XXIV Encontro Anual, 

realizado em 29/maio de 2019, segundo comunicado. * 

Decisão ocorre em decorrência da impossibilidade de 



quantificar, com precisão, os impactos gerados pela 

pandemia no contexto, principalmente, de incertezas 

quanto à evolução da Covid-19 nos mercados, diz a 

companhia  

>Voltar 

 Energia 

 De acordo com as prévias operacionais da Equatorial 

Energia no segundo trimestre, houve alta de 3,2% na 

energia distribuída pelas controladas da companhia na 

comparação anual, para 5,348 milhões de MWh. No 

primeiro semestre, a alta foi de 4,7%. O maior avanço foi no 

mercado cativo, com alta de 3,4%, e dentro dele, para a 

classe residencial, que cresceu 17,6% no período. Nas 

demais classes houve queda: na industrial, a baixa foi de 

19,5%, e na comercial, de 18,8%. No mercado livre, a 

Equatorial distribuiu 2,2% a mais de energia do que em 

igual período de 2019. 

>Voltar 

 Bancos  

Após a proposta de substituição de PIS e Cofins pela 

Contribuição de Bens e Serviços (CBS), o setor bancário 

sinaliza que uma maior tributação pode aumentar o custo 

do crédito ao consumidor. Hoje, nos cálculos do UBS, os 

dois impostos somados geram uma alíquota de 4,65% aos 

bancos. A CBS para o setor seria de 5,9%, menor que os 

12% cobrados de outros setores, mas maior do que a 

cobrança atual. O mercado calcula que o novo imposto 

custaria R$ 6 bilhões a mais às instituições por ano. Ontem, 



as ações do setor caíram em bloco na B3 com o investidor 

ponderando os impactos do novo imposto e também 

outras propostas de aumento da tributação aos bancos. 

Para Galdi, da Mirae, o setor pode continuar com tendência 

de baixa, mas ele lembra que o efeito da tributação pode 

ser, no fim, neutro para os bancos. "O fator é negativo, mas 

os bancos tendem a repassar esse valor aos clientes", diz. 

>Voltar 

 Santander vai ampliar portfólio ESG e internacional - 

Valor. 

Naiara Bertão 

Critérios de sustentabilidade seguem métricas da matriz 

Desde que ficou claro, há pouco mais de dois anos, que a 

taxa de juros do Brasil deve ficar baixa por algum tempo, o 

mercado de gestão de recursos vem se modernizando e 

crescendo. Enquanto novas gestoras abrem as portas (e 

novos fundos de investimentos), quem já estava lá corre 

para ampliar a oferta de produtos e atender a um cliente 

mais sofisticado e assediado pela crescente concorrência. A 

Santander Asset é uma delas.  

Desde que assumiu a gestora em fevereiro deste ano, 

Gilberto Abreu, que antes estava na diretoria de 

investimentos do banco, está trabalhando em três novas 

frentes: sustentabilidade, produtos internacionais e 

acessibilidade dos fundos já disponíveis. 

>Voltar 



 Oi deixa de lado oferta de concorrentes e negocia 

venda da telefonia celular para a Highline- Globo 

 A Oi informou ao mercado na noite desta quarta-feira que 

fechou um acordo de exclusividade com a Highline para 

negociar a venda de suas operações de telefonia celular. O 

comunicado representa uma reviravolta nas negociações 

para venda de ativos da Oi. 

As principais concorrentes da empresa, TIM, Vivo e Claro, 

haviam se unido para fazer uma proposta e planejavam 

fatiar as operações entre os estados para evitar aumento 

excessivo da concentração do mercado e possíveis 

restrições por órgãos de defesa da concorrência. 

>Voltar 

 Caixa faz planos de abrir capital de seu banco digital - 

Valor. 

Talita Moreira 

Mas, diz Guimarães, antes dele há uma série de ativos na 

fila para desinvestimento 

Se crise é oportunidade, o presidente da Caixa, Pedro 

Guimarães, pode estar diante da sua. De uma hora para 

outra, se viu - como todo mundo - diante de uma situação 

sanitária e econômica inimaginável, mas também se 

deparou com uma montanha de 120 milhões de clientes 

digitais. Esse é o contingente de brasileiros que vão usar o 

aplicativo do banco para receber algum dos benefícios 

sociais criados pelo governo para atravessar a pandemia.  

Agora, o executivo planeja transformar pelo menos parte 

dessas pessoas em clientes, aproveitando a conta para 



oferecer a eles, por exemplo, produtos de crédito e seguros. 

Apesar das falhas e tentativas de fraudes registradas no 

aplicativo, atribuídas a uma demanda excepcional pelos 

benefícios, Guimarães vê grande potencial para o negócio e 

já planeja abrir o capital desse recém-criado banco digital, 

que será voltado sobretudo à população de baixa renda. 

“Criamos o maior banco digital do mundo.” 

>Voltar 

 Cogna estabelece faixa indicativa de preço em IPO da 

vasta na Nasdaq entre US$ 15,50 e 17,50 

 

 Varejista quero-quero fará IPO de r$ 2,47 bi e Advent 

pode se despedir do ativo - Estadão 

Fernanda Guimarães 

A varejista de material de construção Quero-Quero poderá 

estrear na B3 no próximo mês, após uma oferta inicial de 

ações (IPO, na sigla em inglês) que poderá chegar em R$ 

2,47 bilhões, se a ação for precificada no teto da faixa 

indicativa de preço que vai de R$ 11,30 a R$ 14 e com a 

colocação de todo o lote suplementar. Desse montante, 

cerca de R$ 2 bilhões poderão ir para o bolso do 

controlador da companhia, o fundo de private equity norte-

americano Advent International, que hoje possui 88% da 

empresa e poderá se despedir do ativo após o IPO. 

Conforme o prospecto, a oferta base é formada por um lote 

primário de 22.123.894 ações e um secundário de 

131.288.465 papéis, detidas pelo Advent e outras pessoas 

físicas. O lote suplementar, por sua vez, é formado por 



23.011.854 ações, detidas hoje pelo fundo. A ação no IPO 

será precificada no dia 06 de agosto e a estreia na B3, sob o 

código LJQQ3, está marcada para o dia 10 do próximo mês. 

>Voltar 

 Grupo Dimed, da rede de farmácias Panvel, precifica 

Follow On em R$ 30 a ação 

 

 AE News-Irani: conselho aprova preço de r$ 4,50 a 

ação em Follow On e capta R$ 405 milhões 

Fabiana Holtz e Fernanda Guimarães 

 O conselho de administração da fabricante de embalagens 

Irani aprovou, em reunião realizada ontem, a precificação na 

oferta subsequente (follow on) em R$ 4,50, mediante a 

emissão de 90.000.000 novas ações ON. A informação foi 

antecipada por fontes, na noite de ontem ao Broadcast.  

*O preço representa um desconto de 22,4% em relação ao 

fechamento de ontem, de R$ 5,80*. Desde o anúncio da 

oferta, no último dia 13, os papéis subiram 17% na B3. O 

valor captado com a oferta, R$ 405 milhões, irá para o caixa 

da empresa.  

Os recursos serão destinados para seu plano de expansão. 

Em fato relevante, a empresa informa que não foi realizada 

a oferta secundária, que previa a emissão de mais 

31.500.000 ações ON dos acionistas controladores 

Companhia Habitasul de Investimentos (CHP) e a Habitasul 

Desenvolvimentos Imobiliários (HDI). Com a oferta, a 

companhia faz a migração para o Novo Mercado, 

melhorando assim sua governança corporativa. O BTG 



Pactual coordenou a oferta, em conjunto com o Credit 

Suisse e a XP Investimentos. 

>Voltar 

 Norte Energia entra com pedido de registro de cia. 

aberta na CVM 

    (Bloomberg) -- Pedido de registro na categoria A, que 

permite emissão de ações, mas sem pedido de oferta 

pública concomitante, segundo informações no site da 

CVM.  

>Voltar 

 Varejo  

As vendas no varejo ampliado brasileiro devem cair 16,32% 

em julho, 16,41% em agosto e 17,19% em setembro, na 

comparação com os respectivos meses de 2019. Os dados 

são do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) e 

indicam os reflexos da crise causada pela pandemia de 

covid-19, que abalou a confiança do consumidor. No varejo 

restrito, que exclui veículos, motos, peças e materiais de 

construção, as quedas esperadas são de 13,60%, 14,94% e 

16,89% nos meses de julho, agosto e setembro, 

respectivamente. 

>Voltar 

 GPA conclui venda de 16 imóveis por R$ 446,3 mi 

    (Bloomberg) -- Cia. concluiu a venda de 16 imóveis 

(terceira tranche), que são objeto do acordo celebrado com 

os Fundos TRX, segundo comunicado. * Terceira tranche 

teve pagamento de R$ 446,3 mi, sendo composta por 4 



imóveis da bandeira Assaí, 1 loja da bandeira Extra Hiper, 1 

loja da bandeira Mercado Extra e por 10 lojas da bandeira 

Pão de Açúcar * Dos 43 imóveis que são objeto do contrato, 

o GPA concluiu a venda de 28 imóveis, sendo 5 na primeira 

tranche (29 de maio de ... 

>Voltar 

 Comércio digital ganha 5,7 milhões de consumidores 

e varejo diz que eles vieram para ficar- Folha 

Paula Soprana 

As lojas começaram a reabrir após as medidas de 

distanciamento social, e os clientes retornam às compras 

lentamente. A percepção entre executivos do setor de 

comércio é que novos consumidores de diferentes faixas 

etárias e de renda aderiram à facilidade de comprar pela 

internet —e as vendas digitais devem se firmar em 

patamares superiores aos do pré-Covid. 

O varejo chegou a registrar uma perda de 36% no 

faturamento durante a pandemia, e a queda só não foi mais 

profunda devido ao desempenho do ecommerce, avaliam 

especialistas do segmento. Dados divulgados nesta quarta-

feira (22) pela Neotrust/Compre&Confie, empresa de 

inteligência de mercado, dimensionam o movimento do 

consumidor. 

>Voltar 

 Vendas de GPA e Carrefour reagem - Valor. 

Adriana Mattos 



Isolamento pode ter dado novo gás aos hipermercados; 

ganho financeiro cai 

Carrefour e Grupo Pão de Açúcar devem divulgar 

crescimento forte nas vendas referentes à fase de maior 

isolamento social, de abril a junho, segundo analistas de 

cinco bancos. As margens de lucro também devem vir um 

pouco melhores e, caso isso se confirme, será em boa hora 

após números decepcionantes do primeiro trimestre.  

As expectativas refletem, em parte, algumas boas surpresas 

no caminho, que podem acabar beneficiando os negócios. 

Com as mudanças de comportamento recentes, os 

hipermercados podem, pelo menos temporariamente, 

renascer nessa pandemia. 

>Voltar 

 Vendas na Renner somam 65% do nível habitual - 

Valor. 

Adriana Mattos 

Quatro meses após início da quarentena, grupo está com 

73% de suas 600 lojas reabertas, considerando todas as 

suas marcas 

Quatro meses após o início da quarentena, a Renner está 

com cerca de 73% de suas 600 lojas reabertas, 

considerando todas as suas marcas de negócios. Em média, 

a operação atinge, hoje, 65% do nível de vendas 

considerado normal para o período. Essa taxa era de 57% 

no começo de julho. Houve melhora acima do que a 

empresa previa na inadimplência, disse ontem o presidente 

do grupo, Fabio Faccio.  



“Algumas lojas estão até superando o normal esperado 

agora, mas, na média, a taxa está em 65% nas unidades 

abertas. Temos visto um fluxo ainda baixo, mas uma taxa de 

conversão alta, porque quem vai até a loja, vai para 

comprar”, disse. O grupo é dono da Renner, Camicado, 

Youcom e Ashua. 

>Voltar 

 Helbor: Vendas contratadas 2T R$ 154,6 mi, -49% a/a 

    (Bloomberg) -- Helbor tem vendas contratadas 2T R$ 

154,6 mi, -49% a/a. * Não ocorreram lançamentos no 2T20, 

disse a empresa Comunicado: "HELBOR 

EMPREENDIMENTOS S.A. Comunicado ao Mercado Prévia 

2T20"  

>Voltar 

 Dona da Brastemp e Consul tem queda de 48% no 

lucro do trimestre- Valor 

A receita global da companhia recuou 22%, para US$ 4,04 

bilhões, com recuo nas vendas em todas as regiões em que 

a empresa atua. Em termos percentuais, a maior queda de 

receita foi na América Latina — de 51%, para US$ 434 

milhões. Excluindo o efeito da variação cambial, a receita 

caiu 39%. 

O lucro operacional na região caiu 80,5%, passando de US$ 

56 milhões a US$ 11 milhões. A margem de lucro 

operacional passou de 6,3% para 2,5%, refletindo volumes 

mais baixos de vendas e a variação cambial, que não 

puderam ser compensados pelo ajuste de preços. 



A administração da Whirlpool diz que a queda, na 

comparação anual, também reflete uma base de 

comparação mais forte. Em 2019, o desempenho da 

empresa foi beneficiado por ganhos tributários no Brasil e 

pela venda do negócio de compressores da Embraco, que 

gerou no período US$ 23 milhões. 

>Voltar 

 Fusão de Azul e Latam traria ao país concentração - 

Valor. 

Cibelle Bouças 

Especialistas analisam como difícil que um eventual negócio 

desse tipo fosse aprovada pelos reguladores 

Desde que a Latam Brasil e a Azul anunciaram em junho um 

acordo de compartilhamento de voos (“codeshare”), fontes 

do setor discutem se a parceria poderia evoluir para uma 

fusão ou aquisição. Procurada, a Azul informou que não 

comenta sobre o assunto. Em entrevistas anteriores, a 

companhia disse que não havia negociações nesse sentido. 

A Latam Brasil, por sua vez, afirmou em nota que está 

focada no momento em tornar a sua operação mais 

eficiente e o acordo de “codeshare” com a Azul faz parte 

desse esforço. 

>Voltar 

 Credores contestam proposta de acionistas da Latam 

– que deve ser apreciada pela Justiça semana que 

vem- Globo 

Mariana Barbosa 



Insatisfeitos com os termos da proposta de financiamento 

de US$ 900 milhões feita pelos acionistas da Latam dentro 

do plano de recuperação judicial nos EUA, um grupo de 

credores liderados pelo Knighthead Capital Management 

deve apresentar nos próximos dias à Corte de Falências dos 

EUA uma alternativa que, segundo eles, estaria mais 

alinhada aos interesses da companhia. 

As duas propostas – do credor e do devedor – serão 

julgadas pela Corte americana a partir do dia 28. 

Na semana passada, o Knighthead contestou na Justiça a 

proposta feita pelos acionistas alegando que ela onera a 

companhia, tira valor dos credores e privilegia os acionistas 

em detrimento dos demais stakeholders. O Knighthead 

contesta os valores de encargos e juros no empréstimo 

proposto pelos acionistas, e o fato de que a dívida será 

convertida em ações da companhia, com um desconto de 

32% no valor dos papeis. 

>Voltar 

 Qualicorp aprova constituição de comitê de apuração 

 

 Indústria investe em shopping na internet - Valor. 

Cibelle Bouças 

Fabricantes apostam em canal típico do varejo, o 

‘marketplace’ 

Grandes empresas de alimentos estão adotando um 

modelo tradicional do varejo para ampliar as vendas: os 

shopping centers on-line ou “markeplaces”. Unilever e 



Nestlé investiram na criação de shoppings próprios, nos 

quais vendem suas marcas e as de concorrentes. Mondelez 

e a brasileira M. Dias Branco, aliaram-se a “marketplaces” já 

consolidados, como os do Magazine Luiza e da B2W.  

As companhias aproveitam a tendência de expansão do 

comércio on-line de alimentos, que ganhou tração com a 

pandemia.  

A Unilever mantinha, desde 2015, a plataforma 

compraunilever.com.br, que ajuda distribuidores nas vendas 

para o pequeno varejo e é usada por 250 mil 

estabelecimentos no país. Há três anos, a fabricante criou o 

“marketplace” Meu Mercado em Casa, que permite ao 

pequeno varejista montar uma loja virtual e vender 

produtos de todas as marcas, inclusive de concorrentes da 

Unilever. 

>Voltar 

 Royalties da Klabin desafiam BNDESPar - Valor. 

Stella Fontes 

Conselho de administração aprovou anteontem os termos 

da nova negociação com controladores, no valor de R$ 367 

milhões 

A nova tentativa da Klabin de incorporar a Sogemar, 

levando à extinção do pagamento de royalties por uso da 

marca, desafia o grupo de minoritários liderado pela 

BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que se opôs 

aos termos originais, negociados em 2018. A expectativa, 

porém, é a de que o banco não voltará a travar a operação.  



A proposta, já aceita pelas famílias que detêm a marca que 

dá nome à companhia e suas derivadas, parte do mesmo 

valor negociado no ano passado, com correção pelo CDI e 

sem descontar os royalties pagos em 2019. É, portanto, 

ligeiramente mais cara que a original, criticada pelos 

minoritários. Mas há o desejo entre outros investidores 

institucionais de que o assunto seja resolvido de uma vez 

por todas, inclusive porque ficará mais caro daqui para a 

frente. 

>Voltar 

 Coluna do Broadcast: dona da Bahema avança com 

fundo imobiliário especializado em escolas  

Cristiane Barbieri, Fernanda Guimarães, Amanda Pupo e 

Anne Warth 

A Mint Capital entrou na área de educação, gostou do 

aprendizado e, sobretudo, do resultado. Há três anos, a 

gestora começou a investir na Bahema, dona de escolas de 

primeiro escalão no Rio, São Paulo e Minas, como Escola da 

Vila, Escola Viva, Balão Vermelho e Escola Parque. Hoje, tem 

uma fatia de 55% da empresa. Agora, encontrou outro filão 

a avançar: o de compra e locação dos prédios de escolas e 

faculdades. Seu fundo de investimento imobiliário Mint 

Educacional acaba de fazer sua segunda aquisição, do 

principal imóvel da Escola Parque, no Rio de Janeiro, por R$ 

32 milhões. O fundo foi lançado no início da crise, em 

março, e já havia comprado uma unidade da faculdade 

UNA, do grupo Ânima, no bairro de Lourdes, em Belo 

Horizonte. Com R$ 78 milhões em ativos escolares sob 

gestão, o fundo tem expectativa de chegar a R$ 500 



milhões até o fim de 2021. Atualmente, há outros prédios 

escolares avaliados em R$ 150 milhões, em fase final de 

negociação. 

>Voltar 

 XP reformula negócio de corretagem para atender 

demanda de autônomos - Valor. 

Maria Luíza Filgueiras e Álvaro Campos 

Mudança ocorre após saída do escritório EQI em direção ao 

rival BTG Pactual 

Com a disputa no mercado de plataformas e o anúncio de 

migração de um grande escritório de agente autônomo, a 

XP Inc vai entrar também em um novo formato de negócio. 

A corretora vai implementar o modelo de Participante Pleno 

de Negócio (PNP) para Participantes Plenos (PN), ou seja, 

ser a instituição financeira que acessa os sistemas de 

negociação da bolsa e tem o suporte de transação e back-

office para outras corretoras de menor tamanho, que seriam 

abertas por seus grandes escritórios afiliados.  

“É um modelo em que vamos atuar. Nunca tinha aparecido 

essa demanda internamente, até agora, mas certamente 

teremos esse formato em nossa estrutura”, disse Gabriel 

Leal, sócio-diretor da XP, ao Valor. As tratativas com 

escritórios interessados no formato já começaram. “Temos 

conversas um pouco mais maduras nesse sentido com 

quatro operações”, afirmou.  

>Voltar 



 CVM prorroga por 15 dias prazo para entrega de 

balanços do 2T 

    (Bloomberg) -- Decisão foi tomada em reunião do 

colegiado da Comissão de Valores Mobiliários nesta terça-

feira, segundo comunicado no website da autarquia. * Por 

maioria, o colegiado decidiu pela prorrogação por 15 dias 

do prazo de entrega do Formulário de Informações 

Trimestrais relativo ao 2º trimestre de 2020 para 

companhias já registradas, segundo o comunicado * Pedido 

de prorrogação foi feito por entidades como Associação 

Brasileira do Mercado de Capitais e ... 

>Voltar 

 Recuperação verde não será fim de grandes 

petroleiras, diz Citi 

    (Bloomberg) -- O petróleo e outros combustíveis fósseis 

ainda terão demanda por pelo menos três décadas, mesmo 

com o objetivo de países de usar os pacotes de 

recuperação pós-vírus para acelerar a descarbonização da 

economia global, segundo o Citigroup. Grandes petroleiras 

como Royal Dutch Shell, BP e Exxon Mobil também têm 

oportunidades de investir em tecnologias e processos 

destinados a reduzir o impacto climático dos combustíveis à 

... 

>Voltar 

 Eventos corporativos 

 Weg: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 11:00 



 Marcos Molina, presidente do conselho da Marfrig, e 

Miguel Gularte, CEO da empresa, falarão sobre os 

compromissos da Marfrig com zero desmatamento e 

rastreabilidade em webinar às 11:00 

 

 

 

 


