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 O que o BB ganha com André Brandão- Valor 

Flávia Furlan, Talita Moreira, Fabio Graner, Edna Simão e 

Marcelo Ribeiro 

Indicação de executivo que atua há duas décadas no HSBC 

para comando do Banco do Brasil pode significar aceleração 

do plano de venda de ativos e oferta de mais crédito, a juros 

menores 

Indicado para a presidência do BB, André Brandão está há 

duas décadas no HSBC  

A indicação de André Brandão, que atua há duas décadas 

no HSBC, para o comando do Banco do Brasil (BB), no lugar 

de Rubem Novaes, pode significar um avanço em duas 

frentes: a aceleração do plano de venda de ativos e a oferta 

de mais crédito, a juros menores. O nome do executivo 

ganhou força na última sexta-feira e o Ministério da 

Economia bateu o martelo. Ontem, o presidente Jair 

Bolsonaro disse que “a princípio” será ele, embora o 



assunto seja tema de reunião a ser realizada hoje com o 

ministro Paulo Guedes. 

>Voltar 

 BB Seguridade 

Mais cedo, a BB Seguridade, holding de seguros do Banco 

do Brasil, reportou queda de 9% no lucro líquido ajustado 

no segundo trimestre no comparativo anual. Ante os três 

meses anteriores, porém, foi registrado acréscimo de 11,2%, 

para R$ 981,813 milhões. A retração no comparativo anual é 

atribuída à venda da fatia no IRB Brasil Re, em julho do ano 

passado, deixando de computar o resultado da operação. 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao USS$ 116,03    +4,93% 
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Estado 

 



 Definição do preço por ação em oferta da You Inc. 

após bookbuilding 

 

 Lauro Jardim: A hora da bolsa- Globo 

A gestora Vinci Partners, que tem R$45bilhões sob sua 

administração (o dobro de 12 meses atrás) decidiu fazer o 

seu IPO (abertura de capital em bolsa). Já está conversando 

com alguns bancos para deslanchar o processo. 

 

 Às compras  

Agra que fez seu IPO, botando R$ 1.8 bilhão nos seus 

cofres, o grupo Soma vai às compras. O primeiro alvo é a 

Richards, que hoje pertence à encrencada Inbrands 

 

 Whatsapp Pay: BC informou à Visa que não há 

impedimento em realização de testes 

 

 Cielo 

 Mais avançada na nova solução de pagamentos, a Cielo 

estaria pronta para retomar os testes do WhatsApp Pay, tão 

logo o Banco Central (BC) liberasse a nova funcionalidade. A 

definição de uma data para que a operação comece, 

contudo, está nas mãos das bandeiras de cartões Visa e 

Mastercard. No dia 23 de junho, o BC suspendeu a solução, 

sob a alegação de que era preciso se debruçar mais sobre 

alguns pontos como competição e privacidade dos dados. 



O Brasil foi o primeiro país escolhido pelo WhatsApp para 

estrear no mercado de meios de pagamento, em uma 

parceria com Cielo, Banco do Brasil e Nubank. Procurada, a 

Cielo disse que, por ora, não recebeu qualquer informação a 

respeito do tema. 

>Voltar 

 Varejo  

A expectativa dos shoppings para o Dia dos Pais é de 

aumento de 9% nas vendas, em relação às semanas 

anteriores, e um tíquete médio de R$ 100,00. Apesar da 

melhora prevista em relação às semanas de julho, não se 

espera alcançar os números do ano passado. Na 

comparação anual, a previsão é de queda de 30% nas 

vendas. Os dados são da Associação Brasileira de Shopping 

Centers (Abrasce). "Nenhum shopping ou lojista tem a 

expectativa de recuperar ou mesmo superar o desempenho 

de vendas de 2019. Se compararmos o período de vendas 

para o Dia dos Pais ano a ano, a queda deve ser na média 

de 30%", disse o presidente da associação, Glauco Humai. 

>Voltar 

 Executivos de bancos veem empresas de pagamento 

como principal ameaça- Valor 

Flavia Furlan 

É o que mostra pesquisa da empresa suíça de software 

bancário Temenos AG com 350 profissionais de 32 países 

O’ Reilly, da Temenos: tendência de redução do uso do 

dinheiro traz ameaça —  



Executivos do setor bancário de todo o mundo enxergam as 

empresas de pagamento como as principais competidoras 

para os seus negócios até 2025, à frente até mesmo das 

“bigtechs” ou varejistas eletrônicas, segundo revelou estudo 

realizado pela empresa suíça de software bancário Temenos 

AG, a pedido da The Economist Intelligence Unit, e 

divulgado ao Valor. 

>Voltar 

 Na saúde, mercado encolhe e preço cai- Valor 

Beth Koike 

Operadoras reduzem reajustes na renovação dos contratos 

para manter os negócios 

Entre março e maio deste ano, os primeiros meses da 

pandemia no país, 283,6 mil pessoas perderam o plano de 

saúde e 518,7 mil deixaram de ter convênio odontológico. A 

maior parte dessa perda refere-se a funcionários que foram 

demitidos por causa da crise e perderam, assim, o benefício. 

A expectativa é que esse movimento de cancelamento de 

planos continue pelo menos até agosto. 

Trata-se de uma queda histórica considerando um período 

tão curto. A crise anterior do setor, reflexo da mais grave 

recessão enfrentada pelo país, começou em 2015 e se 

estendeu até 2017 - nesse período 3 milhões de pessoas 

ficaram sem planos de saúde. Na época, a cada mês, em 

média, 83 mil pessoas perdiam o convênio médico. Agora 

na pandemia esse número cresceu para 142 mil por mês. 

>Voltar 



 Latam vai demitir 2,7 mil tripulantes- Folha 

Programa de demissão voluntária foi aberto na sexta e vai 

até 4 de agosto. Depois disso, começam as demissões 

Após recusa dos tripulantes em negociar cortes 

permanentes na remuneração, a companhia aérea Latam 

Brasil comunicou os funcionários que começará a redução 

do quadro. Pela convenção coletiva da categoria, a empresa 

deve primeiro oferecer um programa de demissão 

voluntária. O prazo para solicitar entrada no PDV começou 

na sexta-feira e vai até 4 de agosto, terça-feira. Depois 

dessa fase, a empresa pretende desligar ao menos 2.700 

tripulantes. 

Em processo de recuperação judicial, a Latam Brasil 

emprega 2 mil pilotos e 5 mil comissários. Segundo a 

empresa, os ajustes no cálculo da remuneração são 

necessários para equilibrar seus custos com os das 

concorrentes, antecipando um período maior disputa no 

mercado. 

>Voltar 

 Azul: Posição de liquidez em 30/junho totalizou R$ 

2,3 bi 

    (Bloomberg) -- Valor compara-se com R$ 2,2 bi no 

trimestre anterior e com projeção de R$ 2,0 bi para o fim do 

2T, diz Azul em comunicado. * Para o restante de 2020, Azul 

prevê queima de caixa de cerca de R$ 3 mi/dia, sem 

amortização de dívidas * Projeções demonstram posição de 

liquidez robusta o suficiente até o fim de 2021 * “No 

entanto, uma vez que a visibilidade sobre a recuperação da 



demanda ainda é incerta, a Companhia tem a intenção de 

captar recursos em ... 

>Voltar 

 CVC 

A CVC, por sua vez, concluiu a revisão contábil do seu 

balanço de 2019, porém a empresa segue sem apresentar 

suas demonstrações financeiras auditadas. Com a revisão, o 

balanço inclui um ajuste de R$ 362,3 milhões, decorrentes 

de distorções identificadas pela companhia. 

 

 Eletrobras prevê investir R$ 6 bi por ano até 2035, ou 

o dobro se for privatizada- Folha 

A estatal Eletrobras projeta investir R$ 6 bilhões por ano até 

2035 na expansão de seu parque de geração e transmissão 

de energia, de acordo com plano estratégico divulgado ao 

mercado no sábado (1º). 

O montante poderia mais que dobrar, para R$ 12,6 bilhões 

anuais, no caso de sucesso em planos do governo para 

capitalizar e privatizar a companhia, disse a maior elétrica 

da América Latina em fato relevante. 

Esses níveis de investimento seriam possíveis sem que a 

empresa se afastasse da disciplina financeira, com um 

indicador de alanvancagem medido pela relação entre 

dívida líquida e geração de caixa (Ebitda) abaixo de 2,5 

vezes, afirma a Eletrobras nos documentos do planejamento 

estratégico 2020-2035. 

>Voltar 



 Energia  

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 

informou na sexta-feira que liberou a primeira parcela da 

Conta-covid, operação de socorro ao setor elétrico que vai 

disponibilizar um total de R$ 14,8 bilhões para auxílio às 

distribuidoras afetadas pelos efeitos da pandemia do novo 

coronavírus. Conforme a instituição, neste primeiro repasse 

serão disponibilizados R$ 11,4 bilhões, o que corresponde a 

77% do total a ser destinado às empresas. Os 23% restantes 

da operação serão liberados mensalmente, conforme os 

valores homologados a cada mês pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). 

>Voltar 

 Disputa pela Oi terá dia decisivo nesta segunda-feira- 

Globo 

- A disputa pelos ativos de telefonia móvel da Oi terá um 

dia decisivo nesta segunda-feira, quando expira o acordo 

de exclusividade entre a operadora carioca e a Highline 

para negociarem uma aquisição. 

Caso a Highline não renove seu direito de preferência, o 

grupo formado por Claro, Vim e TIM deve assumir a 

dianteira das negociações. 

A Highline, controlada pelo fundo americano Digital Colony, 

tem até esta segunda para fazer uma proposta que supere 

os R$ 16,5 bilhões ofertados pelo consórcio de operadoras 

rivais da Oi. Segundo informou o colunista do GLOBO Lauro 

Jardim, a Highline não está disposta a continuar no páreo e 

não deve subir o lance. 



>Voltar 

 B3 rebaixada a neutra por Goldman; preço-alvo R$62 

    (Bloomberg) -- B3 SA - Brasil Bolsa Balcao tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Goldman Sachs 

Tito Labarta para neutra de compra. * Preço-alvo de R$62 

implica potencial de baixa de 2,3% em relação ao último 

fechamento.  

Preço-alvo médio é R$59,69  

Próximos catalisadores: * Relatório trimestral: 13 de ago.  

>Voltar 

 BTG Pactual elevada a compra pela Goldman; preço-

alvo R$110 

    (Bloomberg) -- Banco BTG Pactual SA tem recomendação 

elevada pelo analista de Goldman Sachs Tito Labarta para 

compra de neutra. * 

 Preço-alvo de R$110 implica potencial de alta de 27% em 

relação ao último fechamento 

. Preço-alvo médio é R$89,61 Próximos catalisadores: * 

Relatório trimestral: 11 de ago.  

>Voltar 

 Light rebaixada a equal-wreight por Morgan Stanley 

    (Bloomberg) -- Light SA tem recomendação rebaixada 

pelo analista de Morgan Stanley Miguel Rodrigues para 

equal-weight de overweight.  

Próximos catalisadores: Relatório trimestral: 13 de ago.  

>Voltar 



 Copel rebaixada a neutra por Goldman; preço-alvo 

R$66 

    (Bloomberg) -- Cia Paranaense de Energia tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Goldman Sachs 

Pedro Luiz Manfredini para neutra de compra.  

* Preço-alvo de R$66 implica potencial de baixa de 0,6% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$66,28  

>Voltar 

 Itaú Unibanco 

Lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco deve ter 

alcançado R$ 4,25 bi no 2T20, segundo estimativa média 

em pesquisa Bloomberg. 
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 Eventos corporativos 

 BB Seguridade: Teleconferência de resultados em 

inglês, 11:00, e em português, 13:00 

>Voltar 

 

 

 



 

 


