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 Coluna do Broad: Petrobrás paga mais dividendo à União neste ano de 

crise 

Na contramão das demais estatais, a Petrobrás vai 

remunerar mais o governo federal neste ano de crise do 

que em 2019. Com o pagamento de R$ 1,6 bilhão em 

dividendos ao seu acionista controlador, a participação da 

companhia na arrecadação total do conjunto de empresas 

públicas vai saltar de 6,3% para 27%, informou o Tesouro 

Nacional ao Estadão/Broadcast. No ano passado, a estatal 

do petróleo repassou R$ 1,3 bilhão. Houve, portanto, uma 

alta de 23% desde então. 

>Voltar 

 BNDES rejeita bônus a diretores da Petrobras - Valor. 

André Ramalho e Francisco Góes  

Proposta aprovada com voto contrário do banco reservou 

R$ 43,3 milhões para pagar diretores e o conselho de 

administração da petroleira por um ano 

O desalinhamento dentro do grupo de controle da 

Petrobras na assembleia de acionistas da estatal, na semana 

passada, não se limitou à eleição do novo conselho de 

administração da companhia. A votação expôs também 

uma divergência do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) em relação aos valores a serem 

pagos ao alto escalão da petroleira. A BNDESPar, braço de 

participações societárias do banco, votou contra a proposta 

que reservou R$ 43,3 milhões para pagar diretores e o 

conselho de administração da petroleira por um ano, entre 

abril de 2020 e maio de 2021. O montante representa alta 



de 26% frente às cifras aprovadas para os 12 meses 

anteriores. 

>Voltar 

 Plataforma P-77 da Petrobras no campo de Búzios 

tem embarques e desembarques suspensos por covid-

19: Estado 

 

 Plano de recuperação judicial é homologado, dando a 

Odebrecht base para a venda de Braskem- Estadão 

Cynthia Decloedt 

O Grupo Odebrecht teve seu plano de recuperação judicial 

homologado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nesta 

segunda-feira. Ele havia sido aprovado em abril, após a 

realização de uma série de assembleias de credores e 10 

meses de negociações. Diante do aval do juiz da 1ª Vara de 

Falências e Recuperação Judicial de São Paulo, João de 

Oliveira, a companhia pode agora ter base legal e 

segurança para dar andamento ao processo de venda da 

Braskem. Ele dependerá, porém, de entendimento com a 

Petrobras, com a qual divide o controle da petroquímica 

>Voltar 

 Prévias apontam lucro de US$ 1,6 bi para Vale - Valor. 

Rafael Rosas  

Companhia vai reverter prejuízo registrado no segundo 

trimestre do ano passado, quando enfrentava perdas 

relacionadas a Brumadinho 



A Vale deve apresentar resultados “sólidos” no segundo 

trimestre, mas os efeitos da covid-19 vão limitar a receita da 

mineradora. Um grupo de quatro bancos e instituições 

financeiras ouvidas pelo Valor estima um lucro líquido 

médio de US$ 1,602 bilhão para a empresa entre abril e 

junho, o que significaria a reversão do prejuízo registrado 

no segundo trimestre do ano passado. 

>Voltar 

 Vale estende exclusividade com New Century por 

Nova Caledônia 

    (Bloomberg) -- Exclusividade firmada pela Vale Canada 

Limited com a New Century Resources Limited para 

negociar a venda de sua participação na Vale Nouvelle-

Calédonie foi estendida por 45 dias, diz Vale em 

comunicado. * Extensão permitirá a conclusão da due 

diligence pela New Century e a negociação da 

documentação da transação * Estrutura de financiamento 

abrange aproximadamente um total de US$ 900 mi em 

contribuições das partes, incluindo, aproximadamente, US$ 

500 ... 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 106,66    -0,95% 

 

 Analistas esperam CEO jovem e de mercado para BB - 

Valor. 

Álvaro Campos 

A ação do BB fechou em alta de 2,83% 



A saída de Rubem Novaes da presidência do Banco do 

Brasil anunciada na noite de sexta, não era esperada por 

analistas. Apesar disso, a mudança não teve grande impacto 

nas ações do banco e a expectativa agora é com o anúncio 

do sucessor, que terá de ter um perfil mais jovem, mas com 

experiência de mercado, e um forte viés tecnológico, para 

ajudar o BB não ficar para trás na corrida contra os rivais 

privados e as fintechs.  

Para os analistas do Citi, a renúncia de Novaes é neutra para 

as ações. “Na nossa visão, Novaes não teve sucesso em 

avançar com suas ideias de privatização para o Banco do 

Brasil, mas nesse contexto concordamos com sua visão de 

que o banco precisa de uma renovação para lidar com as 

rápidas mudanças no setor”, disseram em relatório. 

>Voltar 

 Por R$ 1,27 bilhão, BNDES aceita proposta da AES 

Corp. pela geradora AES Tietê- Valor 

Maria Luíza Filgueiras 

Acabou na noite de segunda-feira (27) a reunião do BNDES 

sobre as ofertas pelas ações da AES Tietê e o banco decidiu 

aceitar a oferta feita pela americana AES Corp. A informação 

foi antecipada pelo Valor PRO , serviço de notícias em 

tempo real do Valor, e confirmada em fato relevante 

divulgado na manhã desta terça-feira (28) pela AES Tietê, 

com carta anexada do BNDES. 

>Voltar 



 Telefônica, TIM e Claro fazem nova proposta por 

ativos móveis da Oi: R$ 16,5 bi- Valor 

As operadoras Telefônica, TIM e Claro apresentaram 

conjuntamente na noite desta segunda-feira uma nova 

proposta, no valor de R$ 16,5 bilhões, pelos ativos móveis 

da Oi. 

“Tal proposta conjunta, considera, adicionalmente, a 

possibilidade de assinar com o Grupo Oi, contratos de 

longo prazo para uso de infraestrutura”, informam os fatos 

relevantes divulgados pelas proponentes, com os mesmos 

textos. 

>Voltar 

 Ativo da Oi poria Highline em novo patamar - Valor. 

Rodrigo Carro  

Operação móvel da tele detém o quarto maior volume de 

estações rádio-base do país 

Sob os holofotes devido à proposta que apresentou para 

adquirir as operações móveis da Oi, a Highline do Brasil 

está longe de ser uma novata no segmento de 

infraestrutura de telecomunicações. A empresa foi criada 

em novembro de 2012, a partir de um investimento de R$ 

300 milhões do fundo de infraestrutura P2 Brasil, gerido na 

época pelo Pátria Investimentos e pelo grupo Promon. Na 

época, o modelo de negócios da Highline já era o de 

provedora independente de infraestrutura para operadoras 

de telecomunicações. 

>Voltar 



 Estamos em trajetória de recuperação, diz presidente 

da Aço Brasil- Valor 

Rodrigo Polito 

Em junho, já houve melhora em relação a maio, com 

crescimento de 29,6% das vendas internas (1,55 milhão de 

toneladas), aponta dados do instituto 

Após atingir o “fundo do poço” em abril, a indústria 

siderúrgica brasileira está em trajetória de recuperação, 

afirmou nesta segunda-feira (27) o presidente executivo do 

Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. Segundo 

ele, os indicadores do setor em junho apresentaram um 

cenário melhor em relação ao mês anterior. 

>Voltar 

 Suzano avança em bioeconomia e quer substituir o 

plástico - Valor. 

Stella Fontes 

Companhia pretende substituir 10 milhões de toneladas de 

plásticos e derivados do petróleo por produtos de origem 

renovável até 2030 

Maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, a 

Suzano está se preparando para lançar novos produtos 

renováveis e consolidar-se como empresa de biomateriais 

que vai além da cadeia de celulose e papel. A aplicação da 

nanocelulose na fabricação de tecidos e a obtenção de 

biopolímeros, que por enquanto combinam plástico e 

celulose, já são realidade nos projetos em desenvolvimento. 

Entre as grandes metas estabelecidas após a fusão com a 

Fibria, em janeiro do ano passado, a companhia pretende 



substituir 10 milhões de toneladas de plásticos e derivados 

do petróleo por produtos de origem renovável até 2030.  

>Voltar 

 *Grupo Soma: demanda supera oferta em cinco vezes 

em IPO* 

• O grupo Soma, que tem em seu portfólio marcas 

como Farm, Animale e Maria Filó, registrou demanda 

cinco vezes maior do que a oferta de ações em sua 

abertura de capital (IPO), com a faixa indicativa de 

preço entre R$ 8,80 e R$ 11.  

• A expectativa é que a demanda cresça ainda mais nos 

próximos dias, pois a precificação vai ocorrer no dia 29 

e as ações estreia na bolsa dois dias depois, em 31/7. 

O IPO da empresa deve movimentar cerca de R$ 1,4 

bilhão. 

>Voltar 

 Kalunga define bancos para IPO, dizem fontes – Valor 

Maria Luíza Filgueiras, 

Companhia ainda vai definir cifra que buscará no mercado, 

mas já sabe que será acima de R$ 1 bi  

A rede de papelaria e material de escritório Kalunga fechou 

nesta segunda-feira a contratação dos bancos principais 

para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em 

inglês). Os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, XP 

Investimentos e Banco do Brasil coordenarão a oferta, 

apurou o Valor. A companhia vai definir a cifra que buscará 

no mercado, mas já sabe que será acima de R$ 1 bilhão, 

disse uma fonte. 



>Voltar 

 Enjoei contrata bancos para coordenar IPO 

Valor - A Enjoei, plataforma de intermediação de vendas de 

produtos na internet, contratou um grupo de bancos para 

coordenar sua oferta pública de ações (IPO, na sigla em 

inglês). O sindicato é formado por BTG Pactual, Bradesco 

BBI, JPMorgan e XP Investimentos, conforme apurou o 

jornal.  

O volume pretendido ainda está em discussão, mas a soma 

estaria entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões. 

>Voltar 

 CVM: IPO da Pague Menos pode levantar R$ 1 bi; 

preço sai 31/ago. 

    (Bloomberg) -- Faixa de preço foi definida entre R$ 10,22 

e R$ 12,54, segundo o prospecto preliminar da oferta de 

distribuição primária de ações ordinárias. * Com base na 

média do preço por ação, oferta pode levantar R$ 1 bi, 

segundo o prospecto * Pelo cronograma tentativo da 

oferta, período de reserva se encerra em 27/agosto * 

Fixação do preço por ação após bookbuilding está marcada 

para 31/agosto * Início da negociação das novas ações está 

previsto para ... 

>Voltar 

 BTG Pactual será coordenador líder de IPO da Cury 

    (Bloomberg) -- Banco Itaú BBA, Bank of America Merrill 

Lynch Banco Múltiplo e a Caixa Econômica Federal também 

estão entre os bancos que participam da oferta, segundo a 



minuta do prospecto preliminar publicada no website da 

CVM. * Operação inclui oferta primária e secundária de 

ações ordinárias * Total de ações da oferta e o cronograma 

ainda não foram definidos * NOTA: Cyrela diz que Cury 

pretende retomar planos de IPO Para entrar em contato 

com o repórter: Taís ... 

>Voltar 

 Ofertas de ações 

Segue a forte movimentação para ofertas de ações. A rede 

de farmácias Pague Menos anunciou que fará uma oferta 

primária de 87.873.463 ações ordinárias, em operação que, 

no teto da faixa de R$ 10,22 a R$ 12,54 por ação, pode girar 

R$ 1,2 bilhão. Também na fila, a rede de papelarias Kalunga 

contratou BTG Pactual, Bradesco BBI e BB para o IPO. A 

oferta pode sair ainda neste ano, movimentando R$ 1 

bilhão.  

Entre as ofertas em andamento, o varejista Grupo Soma, de 

marcas como Farm e Maria Filó, tem demanda superando 

em cinco vezes o volume de ações ofertado com o papel no 

piso da faixa indicativa de preço, que vai de R$ 8,80 a R$ 11. 

No teto, a demanda cobre o livro. Ou seja: o valor da ação 

deve ficar no centro do intervalo. 

 Já a Riva 9, incorporadora da Direcional, pode captar quase 

R$ 1,5 bilhão, e deve estrear na B3 no dia 30. Indo para os 

follow ons, o Broadcast apurou que a oferta planejada pela 

Rumo pode chegar a R$ 6 bilhões. A empresa chamou uma 

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o próximo dia 

11 de agosto para deliberar sobre a realização da operação. 



>Voltar 

 Pilotos da Latam rejeitam proposta de acordo 

coletivo- Folha 

Fernanda Perrin 

O sindicato afirma que já informou o resultado à empresa e 

uma reunião foi agendada para esta terça (28) 

Pilotos da Latam Brasil rejeitaram proposta de acordo 

coletivo feita pela empresa, em votação on-line organizada 

pelo Sindicato dos Aeronatuas (SNA), que representa a 

categoria. A votação ocorreu entre a última quinta-feira (23) 

e esta segunda (27). 

O percentual de votos contrários foi de 89,3% entre 

comandantes, 88,9% entre copilotos e 88,6% entre 

comissários. Os favoráveis foram 10,7%, 11,1% e 11,4%, 

respectivamente. O sindicato afirma que já informou o 

resultado à empresa e uma reunião foi agendada para esta 

terça (28). 

>Voltar 

 Seguro deve ter salto com lei de saneamento - Valor. 

Flávia Furlan 

Mercado precisará de capacidade adicional de R$ 70 bi em 

seguros, indica estudo 

O setor de seguros espera forte aumento de demanda das 

empresas de saneamento devido à aprovação do marco 

legal, que prevê investimentos de R$ 700 bilhões até 2033 

para estender o acesso à água potável e esgoto tratado 

para a população. No entanto, as seguradoras preveem um 



desafio em atrair resseguradoras internacionais para 

repassar os riscos dos projetos. 

>Voltar 

  ‘Governo demorou e prejudicou os varejistas’ - Valor. 

Beth Koike 

Shoppings usaram o capital de giro para ajudar os lojistas 

A falta de coordenação e adoção de um programa de ajuda 

financeira logo no começo da pandemia por parte do 

governo federal, que demorou a acreditar que a crise 

sanitária impactaria o país, afetou o varejo, segundo Carlos 

Jereissati Filho, presidente da Iguatemi Empresas de 

Shopping Centers. “Essa movimentação inicial que demorou 

um pouco para ser entendida pelo governo atrapalhou e 

prejudicou muito os varejistas”, disse o empresário, que 

ontem participou da Live do Valor, série de transmissões 

on-line realizadas diariamente pelo Valor. 

>Voltar 

 Cade manda Cielo e Facebook detalharem estrutura 

de remuneração de pagamentos por WhatsApp: UOL 

 

 Carrefour tem venda e lucro acima das projeções- 

Valor 

Rede espera terceiro trimestre forte nas vendas de 

alimentos, com boa parte das pessoas ainda trabalhando e 

fazendo refeições em casa 

O grupo Carrefour registrou expansão de 14,7% nas vendas 

líquidas no segundo trimestre, para R$ 15,9 bilhões, acima 



do projetado pelo mercado, que já contabilizava em suas 

estimativas o efeito do aumento da demanda após a 

pandemia. Houve ganhos de margem no varejo e no 

atacado - ponto de atenção de analistas após a queda no 

primeiro trimestre. O lucro líquido cresceu além do 

estimado pelo mercado, apesar da piora nos números do 

banco do grupo. 

>Voltar 

 Carrefour Brasil  

teve lucro líquido de R$ 713 milhões no segundo trimestre, 

alta de 74,9% em um ano. A margem líquida subiu 1,6 

ponto porcentual, para 4,5%. Já o Ebitda ajustado (lucro 

antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 

27,5%, a R$ 1,4 bilhão. A alta de 18,3% nas vendas, que 

chegaram a R$ 17,6 bilhões, contribuiu com o resultado. Em 

um trimestre marcado pelas medidas de distanciamento 

social, o e-commerce alimentar do Grupo teve alta de 377% 

nas vendas brutas totais (GMV, na sigla em inglês), além de 

salto de 65% em outros produtos, ambos na comparação 

anual.  

Segundo o Carrefour, a operação online está próxima do 

ponto de equilíbrio (breakeven), e o crescimento no 

trimestre foi o equivalente a três anos. O Banco Carrefour, 

porém, foi prejudicado pela crise, com queda de 27% no 

Ebitda ajustado, para R$ 184 milhões.  

O resultados combinados foram bem recebidos por 

analistas. Pedro Fagundes, da XP Investimentos, vê números 

acima do esperado, especialmente na operação alimentar. 

Guilherme Assis e Felipe Reboredo, do Safra, comentam 



que o Carrefour ganhou participação de mercado graças a 

uma estratégia assertiva, e que o balanço deve levar a 

revisões para cima nas projeções para a empresa neste ano, 

impulsionando as ações. 

>Voltar 

 Casas Bahia muda e mira alta renda- Estadão 

Fernando Scheller 

Para recuperar o terreno perdido para o Magazine Luiza, a 

Via Varejo mudou a marca, ampliou a presença no comércio 

eletrônico e vê valor das ações da rede quase triplicar em 

12 meses. 

Após passar anos à sombra do Magazine Luiza, a Via Varejo 

corrigiu a rota, ampliou presença no e-commerce e viu suas 

ações quase triplicarem de valor em 12 meses; agora, dá 

‘banho de loja’ em sua principal bandeira para atrair público 

de maior poder aquisitivo 

>Voltar 

   Citi eleva Via Varejo de neutra para compra e eleva 

alvo para R$ 24,00, citando cenário mais benigno 

 

 Dólar levou Biosev a prejuízo de R$ 1 bi no 4º tri da 

safra passada- Valor 

Camila Souza Ramos 

Perda contribuiu para que a empresa tenha registrado, pela 

primeira vez, patrimônio líquido negativo 



A desvalorização do real frente ao dólar no início do ano 

gerou um impacto contábil bilionário no balanço da Biosev, 

controlada pela Louis Dreyfus Company (LDC) e uma das 

três maiores processadoras de cana do país. Apenas a 

variação cambial gerou impacto negativo contábil de R$ 1,6 

bilhão no quarto trimestre da safra 2019/20 (janeiro a 

março), determinante para o prejuízo de R$ 1 bilhão 

registrado no período. 

>Voltar 

 Eletrobras Reiniciada como overweight por JPMorgan 

    (Bloomberg) -- Centrais Eletricas Brasileiras SA tem 

cobertura Reiniciada por J.P. Morgan com uma 

recomendação de overweight. * Preço-alvo de R$53 implica 

potencial de alta de 35% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$48,20 Próximos catalisadores: * 

Reunião Anual: 29 de julho * Relatório trimestral: 12 de ago.  

>Voltar 

 Enauta elevada a overweight por Morgan Stanley 

    (Bloomberg) -- Enauta Participacoes SA tem 

recomendação elevada pelo analista de Morgan Stanley 

Bruno Montanari para overweight de equal-weight. * Preço-

alvo de R$13,50 implica potencial de alta de 29% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$13,75 

Próximos catalisadores: * Relatório trimestral: 5 de ago.  

>Voltar 

 Balanços 

 Cielo pós-merc 



 CSN pós-merc 

 Minerva pós-merc 

 Smiles pós-merc 

 Eventos corporativos 

 Carrefour Brasil: Teleconferência de resultados em 

português e inglês, 10:00 

>Voltar 

 

 

 

 


