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Eventos corporativos

 Preço das ações pode estar muito à frente de
‘valuation’ - Valor.
Adriana Cotias e Ana Paula Ragazzi
Papéis que entram na moda nas redes sociais suscitam
discussão de focos de bolha
Diante da disparada do preço das ações da Tesla, fabricante
de carros elétricos, no mercado americano em meados de
julho, os analistas do Morgan Stanley escreveram um
relatório intitulado “O poder da esperança” para dizer que
só isso poderia justificar a alta astronômica dos papéis. Não
tem sido incomum ver ativos que entram na moda nas
redes sociais, sem, contudo, entregarem resultados num
horizonte de tempo visível por analistas e gestores
profissionais.
Qualquer semelhança com o que se vê atualmente no Brasil,
com a retomada do Ibovespa a patamares pré-crise, o salto
de investidores pessoa física na bolsa, e a quantidade de
papéis que oscilam com força após conversas no Twitter
não é mera coincidência - vide os casos de Via Varejo ou
Cogna, cujo aumento de volumes tem alta correlação com
as menções na rede social. Os juros estão perto de zero em
todo mundo. E a pandemia, aparentemente, deu coragem ou esperança - a quem estava em casa com um pouco mais
de tempo livre e um celular conectado a virar investidor de
bolsa - teve até “influencer” famosa que descobriu esse
“novo talento”.
>Voltar

 Verde aumenta risco em ações com notícias positivas
sobre vacina
(Bloomberg) -- O fundo multimercado voltou a aumentar
seu risco em ações em meados de julho com notícias
“incrementalmente positivas” sobre a velocidade do
desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, disse a Verde
Asset Management, em carta enviada a clientes. * “Embora
os mercados estejam sendo cada vez menos influenciados
unicamente por novidades sobre a doença, acreditamos
que a(s) vacina(s) trazem um potencial relevante em termos
de acelerar o ritmo de ...
>Voltar
 Petrobras paga R$ 950 mi a Petros para encerrar
arbitragem sobre Sete Brasil- Valor
Rodrigo Rocha
A Petrobras informou em comunicado que realizou hoje o
pagamento de R$ 950 milhões à Petros para encerrar o
litígio arbitral proposto pelo fundo de pensão dos
funcionários da estatal relacionado ao investimento na Sete
Brasil.
“O acordo extinguiu o litígio sem reconhecimento de culpa
ou responsabilidade por ambas as partes e não afeta outras
ações judiciais ou arbitragens envolvendo as partes, bem
como outros litígios envolvendo o investimento na Sete
Brasil”, completa o comunicado da Petrobras.
>Voltar

 Petrobras divulga teaser para venda ativos na bacia
de Santos
(Bloomberg) -- Petrobras iniciou etapa de divulgação de
oportunidade para venda de 50% a 100% de sua
participação na concessão BM-S-51 com passagem de
operação, localizada na Bacia de Santos, segundo
comunicado ao mercado. * BM-S-51 foi adquirida em 2005
e está em 1º período exploratório * Petrobras é operadora
com 80% de participação, Repsol detém os demais 20%
>Voltar
 Minério de Ferro Qingdao US$ 121,09

+1,58%

 Minério não se sustenta em US$ 130/t, mas queda
não será abrupta, dizem analistas - Estadão
Wagner Gomes
Já perto dos US$ 130, o preço da tonelada do minério de
ferro pode não se sustentar, mas a expectativa não é de
uma queda tão abrupta daqui para a frente. Com a forte
demanda da China e a limitação da produção da Vale, a
tonelada deve se manter acima de US$ 100 tanto neste
semestre como em 2021, de acordo com analistas. Nesta
segunda-feira, os contratos futuros de minério de ferro
negociados na Bolsa de Dalian, na China, fecharam em alta
de 2,44%, com preços de US$ 128,27 a tonelada.
"Ninguém esperava o preço do minério de ferro nesse
patamar, é realmente uma surpresa. A Vale melhorou o
ritmo de produção e os australianos estão produzindo

fortemente. Esse é um cenário que mostra uma tendência
de queda nos preços. Mas eu não acredito que isso
acontecerá. Há uma demanda muito mais forte do que
esperávamos na China, que puxa os preços para cima",
afirma Yuri Pereira, analista da XP Investimentos.
>Voltar
 Albuquerque: com privatização da Eletrobras, união
deve permanecer com 45% das ações - Estadão
Anne Warth
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse
que o governo deverá manter 45% de participação na
Eletrobras após a privatização da companhia. Em live com o
líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO),
Albuquerque disse que o Estado não tem recursos para
investir, o que fez com que a Eletrobras perdesse relevância
no setor.
Segundo o ministro, a Eletrobras não participa de leilões de
geração e transmissão de energia há muitos anos, o que fez
com que a participação da empresa nesses segmentos
caísse para 30% e 47%, respectivamente.
>Voltar
 Moody’s vê piora na qualidade de ativos do BB nos
próximos 2 ou 3 trimestres- Valor
Para a agência, a ampla base de depósitos favoreceu a
margem financeira do BB, mas o alto provisionamento e as
receitas de serviços fracas levaram a um lucro estável no
trimestre

A qualidade dos ativos do Banco do Brasil (BB) vai piorar
nos próximos dois ou três trimestres, segundo a agência de
classificação de riscos Moody’s, apontando a nova rodada
de provisões feitas pela instituição e as incertezas sobre a
capacidade de pagamento dos clientes após o fim das
prorrogações de contratos de crédito.
>Voltar
 Bancos atraem pesos-pesados da economia e
reforçam quadro com nomes de grife - Estadão
Fernanda Guimarães e Francisco Carlos de Assis
Desde que oficializou sua saída do governo, o ex-secretário
do Tesouro, Mansueto Almeida, recebeu cerca de 40
propostas de bancos nacionais, estrangeiros e gestoras.
Antes de bater o martelo, Mansueto reuniu-se e ouviu
muita gente. Escolheu o BTG Pactual, atento ao caminho já
traçado por colegas e amigos - especialmente Eduardo
Guardia, ex-ministro da Fazenda com quem trabalhara no
governo de Michel Temer - que fez o mesmo movimento,
no ano passado. Mansueto integrará o quadro de sócios do
BTG ao fim de seu período de quarentena de seis meses,
conforme fonte, assumindo o posto de economista-chefe
da instituição financeira na segunda quinzena de janeiro.
>Voltar
 Aos 90, BMG adota modelo híbrido entre físico e
digital - Valor.
Talita Moreira
Banco rejuvenesce marca e usa tecnologia para melhorar
qualidade de vendas

Pouco depois do IPO, realizado em outubro do ano
passado, o Bmg teve de encarar a desconfiança do
mercado. O problema era uma enxurrada de processos
judiciais de clientes reclamando da venda ou da renovação
indevida de produtos. O episódio derrubou as ações do
banco, mas o levou a buscar melhorias na qualidade da
originação de crédito com uso de tecnologia.
O Bmg automatizou processos em lojas e correspondentes
e abraçou um modelo que chama de “figital”: uma
combinação de atendimento digital com presencial. Para
marcar as mudanças, o banco reformulou sua marca. Sai de
cena a sigla em caixa alta e cor de laranja, conhecida das
camisas de futebol, e entra um logotipo em minúsculas,
com tons de laranja e roxo.
>Voltar
 Caixa Seguridade lucra R$ 394 milhões - Valor.
Álvaro Campos
Tal impacto foi causado pelas medidas restritivas em função
da pandemia covid-19
A Caixa Seguridade teve lucro recorrente de R$ 393,938
milhões no segundo trimestre, com alta de 2,7% na
comparação com o mesmo período do ano passado, mas
queda de 4,8% ante o primeiro trimestre. No primeiro
semestre, o lucro subiu 5,2% na comparação anual, a R$
807,8 milhões.
Segundo a Caixa Seguridade, o faturamento foi de R$ 13,9
bilhões no primeiro semestre, representando uma queda de
12,9% na comparação com o mesmo período do ano

anterior. Tal impacto foi causado pelas medidas restritivas
em função da pandemia covid-19, refletindo,
principalmente, em menores receitas de acesso à rede de
distribuição e uso da marca.
>Voltar
 Governo publica MP sobre reorganização da Caixa
(Bloomberg) -- Medida provisória sobre medidas para
reorganização societária e desinvestimentos da Caixa
Econômica Federal e suas subsidiárias foi publicada em
edição extra do Diário Oficial na noite de 7/ago. * Caixa e
subsidiárias ficam autorizadas a constituir outras
subsidiárias, incluindo por incorporação de outras empresas
* Também ficam autorizadas a adquirir controle ou
participação minoritária em empresas privadas *
Autorização vale até 31/dez/2021 ...
>Voltar
 Governo reduz outorga e exigência de investimentos
em concessões de aeroportos- Valor
Daniel Rittner
O objetivo do governo é manter a atratividade dos ativos
para potenciais investidores, reconhecendo que
provavelmente vão faturar menos por causa da pandemia
Com menos passageiros e cargas, em função da pandemia,
o valor mínimo de outorga dos 22 aeroportos a serem
leiloados pelo governo federal no início do ano que vem foi
reduzido em R$ 280 milhões e os investimentos exigidos
das futuras concessionárias diminuiu R$ 850 milhões.

As projeções de demanda da sexta rodada de concessões
aeroportuárias foram atualizadas pelo Ministério da
Infraestrutura, que fez esses ajustes para incorporar
impactos da pandemia de covid-19 ao longo dos 30 anos
de duração dos contratos. O objetivo do governo é manter
a atratividade dos ativos para potenciais investidores,
reconhecendo que provavelmente vão faturar menos diante
da nova conjuntura.
>Voltar
 Anatel já não se opõe a concentração no mercado,
nem é barreira para venda da OI - Estadão
Circe Bonatelli
A possível venda da rede móvel da Oi para o consórcio
formado pelas rivais TIM, Claro e Vivo não deve enfrentar
barreiras incontornáveis na Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), apurou o Broadcast com
membros e ex-membros do órgão regulador. O
entendimento que corre nos bastidores é que a Anatel dará
anuência para a transação, caso ela atenda as regras
regulatórias objetivas.
Mesmo reduzindo de quatro para três o total de operadoras
de celular no País, não há intenção dos representantes da
agência de entrar no mérito do tema concorrencial - que
hoje fica exclusivamente nas mãos do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Mas nem sempre foi assim. A preocupação com o máximo
de competição no setor foi recorrente na atuação da Anatel
ao longo da última década. Pouco a pouco, porém, a

agência abrandou as amarras regulatórias que inibiam uma
concentração do mercado.
>Voltar
 Consórcio esboça a partilha da base de clientes da Oi
- Valor.
Rodrigo Carro
Claro, TIM e Telefônica iniciaram contato com o Cade
Mais próximo de adquirir o negócio de telefonia móvel da
Oi, o consórcio formado por Claro, TIM e Telefônica ensaia
a divisão da base de clientes da Oi. Já em contato com o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o trio
trabalha na formatação de uma proposta para repartir os
clientes da Oi - quase 34 milhões no fim de março.
No Estado de São Paulo, por exemplo, a TIM absorveria os
4,18 milhões de clientes de telefonia móvel da Oi na área
do código 11 (DDD, ou discagem direta a distância),
segundo apurou o Valor.
>Voltar
 Varejo prevê queda menor por causa dos R$ 600Estadão
Adriana Fernandes
Prevista inicialmente para 13,8%, a queda de vendas do
comércio em 2020, por causa da pandemia, deverá ser de
6,7%, metade do esperado, segundo estudo da Fecomércio
de SP com base em dados de todo o País. A queda menos
acentuada do varejo é atribuída aos efeitos do pagamento

do auxílio emergencial de R$ 600 a desempregados,
trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família.
A queda de vendas do comércio em 2020 deverá ser
metade do esperado devido aos efeitos do auxílio
emergencial no consumo. O varejo deveria recuar 13,8% no
faturamento deste ano, mas com o pagamento de R$ 600 a
desempregados, informais e beneficiários do Bolsa Família,
a retração deve ficar em 6,7%, segundo estudo da
Fecomércio de São Paulo, com base em dados de todo o
Brasil.
>Voltar
 MPF pede para Justiça impedir mudança da sede da
JBS
(Bloomberg) -- O Ministério Público Federal protocolou
novamente a ação civil pública de improbidade
administrativa no âmbito da Operação Bullish, que apura
irregularidades em empréstimos concedidos pelo BNDES à
JBS, segundo comunicado no site do MPF. * Além do
ressarcimento de R$ 21 bilhões já solicitado na ação
protocolada em dezembro, agora o MPF também pede para
que seja vedada uma eventual mudança de sede da JBS e
da holding J&F até a efetiva reparação ...
>Voltar
 Direcional, Riva 9, Lucio fecham acordo c/potencial
de R$ 900 mi
(Bloomberg) -- Companhias assinaram memorando de
intenções para desenvolver empreendimentos imobiliários
na capital paulista, segundo comunicado ao mercado. * De

acordo com o memorando, Lucio e Riva atuarão como
incorporadoras, na proporção de 50%, e Direcional prestará
os serviços de construção e administração * Projetos serão
desenvolvidos em 6 terrenos da Lucio nos bairros de
Pinheiros, Vila Olímpia e Bela Vista * Em análises
preliminares, as partes acreditam que ...
>Voltar
 Prumo, BP e Siemens firmam parceria com a SPIC
Brasil
(Bloomberg) -- SPIC comprará, inicialmente, 33% dos
projetos GNA I e GNA II localizados no Rio de Janeiro,
segundo comunicado por email. * SPIC celebrou acordo
para participação nos futuros projetos de expansão GNA III
e GNA IV * Fechamento do contrato está previsto para o 4T
Para ver a fonte desta informação clique aqui Título em
inglês: Prumo, BP and Siemens Enter Into Partnership With
SPIC Brasil
>Voltar
 Cosan: Prejuízo líquido ajustado 2T maior que est.
(Bloomberg) -- Cosan tem prejuízo líquido ajustado 2T
R$ 146,2 mi X lucro R$ 317 mi a/a, est. prejuízo R$ 68,7 mi
(faixa prejuízo R$ 462,0 mi a lucro R$ 158,0 mi) (Consenso
Bloomberg) (3 est.). * Receita líquida 2T R$ 11,80 bi, -33%
a/a, est. R$ 15,18 bi (faixa R$ 12,95 bi a R$ 17,66 bi) (3 est.) *
Ebitda ajustado 2T R$ 517,8 mi, -56% a/a, est. R$ 958,0 mi
(faixa R$ 779,0 mi a R$ 1,11 bi) (3 est.) * Capex 2T R$ 683 mi
* Dívida líquida 2T ...
>Voltar

 Covid-19 derruba desempenho da Cosan no 2º
trimestre - Valor.
Stella Fontes
Desde maio, distribuição de combustíveis tem registrado
volume e preços melhores, indicando que segundo semestre
deve ser mais positivo
A crise desencadeada pela covid-19, que levou à restrição
da movimentação de pessoas em praticamente todo o
mundo, levou a Cosan S.A. a registrar resultados
operacionais mais fracos no segundo trimestre,
particularmente na distribuição de combustíveis, e prejuízo
na última linha do balanço. Dentre as empresas do grupo, a
Raízen Combustíveis, joint venture com a Shell, foi a mais
afetada. Mas, desde maio, volume e preços têm mostrado
melhora sequencial, “indicando um cenário de melhora
gradual e, portanto, mais positivo para o segundo semestre
de 2020”, informou. Já a Raízen Energia, de açúcar e álcool,
pouco foi atingida pela crise.
>Voltar
 BTG Pactual: Lucro líquido ajustado 2T supera maior
est.
(Bloomberg) -- BTG Pactual tem lucro líquido ajustado 2T
R$ 987 mi, -4,1% a/a, est. R$ 843,0 mi (Consenso
Bloomberg) (2 est.). * Lucro líquido 2T R$ 977 mi, +0,5% a/a
* Retorno médio sobre o patrimônio 2T 17,5% X 14,5% t/t,
20,6% a/a * Ativos totais 2T R$ 230,4 bi, +15% t/t, +33% a/a
* Ativos sob gestão R$ 304,0 bi, +34% a/a * Receita com

sales e trading 2T R$ 1,02 bi, +15% a/a * Receita total 2T R$
2,48 bi, +64% t/t, +14% a/a NOTA: * 6 comprar, 2 ...
>Voltar
 Lucro da Itaúsa recua 75,4% no segundo trimestreValor
A Itaúsa, holding que controla o Itaú Unibanco e as
empresas Duratex e Alpargatas, registrou, no segundo
trimestre, um lucro líquido atribuível aos acionistas de R$
598 milhões, um recuo de 75,4% ante os R$ 2,4 bilhões
registrados no mesmo período de 2019. A receita recuou
8,5%, para R$ 1 bilhão.
>Voltar
 Guararapes reverte lucro do 2tri19 e tem prejuízo de
r$ 296,2 milhões no 2tri20- Estadão
Talita Nascimento
A Guararapes, dona da rede Riachuelo, registrou um
prejuízo líquido de R$ 296,2 milhões no segundo trimestre
de 2020. No mesmo período de 2019, o grupo havia
reportado lucro de R$ 54,9 milhões. Já o Ebitdafoi negativo
em R$ 289,2 milhões, ante R$ 234,7 positivos no mesmo
trimestre do ano anterior.
>Voltar
 Log-in registra prejuízo de R$ 14,8 milhões no
trimestre- Valor
A empresa de logística Log-in registrou prejuízo de R$ 14,8
milhões no segundo trimestre, revertendo lucro de R$ 9,7
milhões obtido no mesmo período de 2019.

A receita da companhia recuou 13% de abril a junho, para
R$ 234,6 milhões, na comparação anual.
Além do recuo na receita, o resultado da companhia foi
afetado principalmente pelo crescimento de 145% nas
despesas operacionais, para R$ 17,9 milhões.
Além disso, a companhia registrou um aumento de 19,6%
na despesa financeira líquida, para R$ 43,1 milhões.
>Voltar
 Lucro líquido do Grupo São Martinho cresceu 26,5%
no 1º trimestre da safra- Valor
De acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, a
companhia, uma das maiores do segmento sucroalcooleiro
no país, encerrou o período com aumentos de 26,5% do
lucro líquido, que alcançou R$ 115,7 milhões, de 41,1% no
Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) ajustado, que chegou a R$ 491,4 milhões, e de
35,8% na receita líquida, para R$ 1 bilhão.
“Vimos, na pandemia, uma janela para a movimentação de
açúcar, que normalmente não é tão forte num primeiro
trimestre de safra. E adiamos vendas de etanol inicialmente
programadas para o fim de março, quando a demanda
interna estava muito fraca, para os meses seguintes, o que
rendeu melhores resultados”, afirmou Fabio Venturelli, CEO
da São Martinho, ao Valor.
>Voltar

 Vulcabras Azaleia reverte lucro e tem prejuízo no 2º
trimestre- Valor
A empresa atribuiu a perda à pandemia de covid-19, que
resultou na paralisação das fábricas da empresa e do
comércio no país. A crise resultou ainda no reconhecimento
de um custo de R$ 36,4 milhões com ociosidade, fazendo
com que a linha “outras receitas (despesas) operacionais”
ficasse negativa em R$ 38 milhões. Houve ainda uma baixa
contábil (“impairment”) de R$ 7,4 milhões nos ativos.
>Voltar
 Obra de R$ 3,7 bi da Arteris entra na mira do TCU Valor.
Taís Hirata
Contorno Viário de Florianópolis, um corredor de 50 km que
busca desafogar o tráfego da BR-101, está travado desde
2012
Após oito anos de atraso, a Arteris, empresa que opera
concessões de rodovias, ainda tenta destravar uma obra de
R$ 3,7 bilhões em Santa Catarina. O projeto chegou perto
de ser aprovado na semana passada, mas voltou a receber
questionamentos pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
que apontou indícios de sobrepreço no projeto.
O presidente da companhia, Andre Dorf, afirma que a
medida cautelar do tribunal foi uma grande surpresa. “O
próprio TCU participou do processo [de elaboração do
projeto], tivemos um ano e meio de discussões. Acho
legítimo o tribunal avaliar, mas a suspensão do início da
obra é frustrante”, disse o executivo.

>Voltar
 Azul
Os acionistas da Azul aprovaram ontem, em Assembleia
Geral Extraordinária (AGE), a venda de sua participação
acionária na Transportes Aéreos Portugueses (TAP) ao
governo português. A venda da participação indireta de 6%
teve valor total de, ao menos, 10,5 milhões de euros, com
eliminação do direito de conversão dos bônus seniores
detidos pela Azul de 90 milhões de euros com vencimento
em 2026. A operação foi anunciada no início de julho.
>Voltar
 Voos internacionais voltam aos poucos - Valor.
Cibelle Bouças
Em empresas como a Delta, oferta é limitada a 40% dos
assentos e cada pessoa viaja ao lado de um lugar vazio
Companhias aéreas internacionais retomam aos poucos a
oferta de voos internacionais no Brasil. Um dos casos mais
recentes é o da americana Delta, que no dia 4 voltou a
oferecer voos de Guarulhos a Atlanta, nos Estados Unidos. A
companhia, que antes da pandemia operava entre 20 e 25
voos por semana no Brasil, retoma as atividades no país
com 4 frequências semanais.
>Voltar
 Balanços
 BTG Pactual pré-merc
 BR Distribuidora pós-merc

 Eneva pós-merc
 Gafisa pós-merc
 Raia Drogasil pós-merc
 Santos Brasil pós-merc
 Wilson Sons pós-merc
>Voltar
 Eventos corporativos
 BTG Pactual: Teleconferência de
português, 11:00, em inglês às 13:00

resultados

em

 Cosan: Teleconferência de resultados em inglês e
português, 10:00
 São Martinho: Teleconferência de resultados em
português e inglês, 15:00
>Voltar

