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 AE News-Banco Pan fará oferta secundária de ações 

da Caixapar de até R$ 783,1 mi 

Fabiana Holtz 

O Banco Pan anuncia a oferta de ações subsequente (follow 

on), que é secundária, e envolve a participação detida pela 

Caixa Participações (CaixaPar). A distribuição é de 

89.599.665 ações preferenciais, com esforços restritos de 

colocação. Ao preço do último fechamento, de R$ 8,74, a 

oferta pode girar cerca de R$ 783,1 milhões. A definição do 

preço será dia 27 de agosto, quando fecha o procedimento 

de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), 

iniciado hoje. 

 

Coordenam a oferta o BTG Pactual (coordenador líder), 

Caixa Econômica Federal, Credit Suisse e Itaú BBA. A 

CaixaPar detém 49,19% do capital votante do Pan e o BTG, 

outros 50,8%. 

 



No último dia 13, a instituição já havia anunciado o início 

do processo, com o "engajamento" dos bancos BTG Pactual, 

Credit Suisse e Itaú BBA, ao lado da própria Caixa. 

>Voltar 

 Petrobras se reposiciona em biocombustível- Valor 

Andre Ramalho 

Estatal vai vender usinas, mas aposta em projetos de 

biorrefinarias para produzir diesel verde 

De saída da produção de biodiesel, após prejuízos 

bilionários no setor, a Petrobras quer se reposicionar no 

mercado de biocombustíveis. Depois de se aventurar em 

projetos sem retorno financeiro, na agroindústria, a estatal 

aposta, agora, nas biorrefinarias. A bola da vez é o diesel 

renovável (ou diesel verde), produzido a partir do 

coprocessamento de petróleo com óleos vegetais nas 

refinarias. A companhia já concluiu os testes e se diz pronta 

para investir na escala industrial do produto e, assim, entrar 

na competição com as tradicionais usinas de biodiesel. 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao recua 1,50% no 

fechamento da semana, para US$ 127,38 

 

 Preço do minério ronda os US$ 130 por tonelada- 

Valor 

Stella Fontes 



Commodity foi negociada a US$ 129,32 a tonelada no porto 

de Qingdao, na nova máxima de 2020 e maior cotação 

desde janeiro de 2014 

Os preços do minério de ferro permanecem rondando os 

US$ 130 por tonelada no mercado transoceânico e 

renovando o recorde em seis anos e meio, embora a 

atividade comercial nos portos chineses tenha arrefecido 

em relação ao forte movimento visto nos últimos três dias. 

Ontem, segundo a “ Fastmarkets MB ”, o minério com teor 

de 62% de ferro teve leve alta de 0,2% no porto de 

Qingdao, para US$ 129,32 a tonelada, a nova máxima de 

2020 e maior cotação desde o início de janeiro de 2014. 

>Voltar 

 AE News-Citi eleva preço alvo da ADR da Vale de US$ 

12 para US$ 14 em meio à alta do minério de ferro 

André Vieira 

O Citi avalia que o aumento recente do preço do minério de 

ferro, acima de US$ 120 por tonelada, poderia parecer uma 

oportunidade de venda das ações da Vale, porém os 

analistas da instituição veem mais uma oportunidade de 

compra dos papéis. 

 

_"Continuamos otimistas com o fato de a Vale ter tido uma 

das melhores histórias de fluxo de caixa livre do setor, que 

compensa preocupações persistentes em torno de 

Brumadinho"_, diz relatório enviado aos clientes.  

 

*O Citi elevou o preço-alvo da ADR da Vale de US$ 12 para 

US$ 14* para refletir o forte potencial de dividendos de 



médio prazo da mineradora. Ontem, a ADR fechou em US$ 

11,38. 

 

_"Se o minério de ferro ficar em US$ 75 por tonelada ou 

mais, os investidores da Vale olham para um fluxo de caixa 

livre abundante e dividendos extraordinários"_, dizem. Os 

analistas calculam que, com o minério a US$ 80 por 

tonelada em 2021-22, o fluxo de caixa é estimado em 30% 

com US$ 2 a US$ 3 em dividendo por ação. 

 

O resultado da Vale representaria, segundo o Citi, duas 

vezes o fluxo de caixa das mineradoras australianas BHP e 

Rio Tinto. "No caso de o minério de ferro permanecer em 

alta com sua oferta apertada até a entrada da mina de 

Simandou (África) daqui a 5 a 6 anos, a Vale poderá ter uma 

colheita de fluxo de caixa de vários anos." 

 

>Voltar 

 Petz pode levantar até R$ 3,36 bi em IPO- Valor 

Álvaro Campos 

Brasil tem a terceira maior população mundial de cães e 

gatos, estimada em 88 milhões de animais 

A rede de petshop Petz pode movimentar mais de R$ 2 

bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO na sigla em 

inglês). A empresa definiu ontem a faixa indicativa de 

preços na oferta, entre R$ 12,25 e R$ 15,25. Considerando o 

meio da faixa indicativa, de R$ 13,75, a operação pode girar 

R$ 2,245 bilhões. A oferta será primária (R$ 336,734 

milhões) e secundária (R$ 1,908 bilhão). Se forem vendidas 



todas as ações dos lotes suplementar e adicional ao preço 

máximo, a oferta poderia atingir R$ 3,361 bilhões. 

>Voltar 

 Minoritários da Sabesp pedem venda e criticam 

expansão- Valor 

Ana Paula Ragazzi e Taís Hirata 

As declarações de João Doria (PSDB), governador de São 

Paulo, sobre um “programa de capitalização” da estatal 

desagradaram o mercado 

As declarações de João Doria (PSDB), governador de São 

Paulo, sobre um “programa de capitalização” da Sabesp a 

ser anunciado em breve deixaram acionistas minoritários da 

empresa e analistas de mercado em polvorosa nos últimos 

dois dias. 

Primeiro porque Doria não explicou exatamente qual é o 

plano e então a fala serviu apenas para criar incertezas. 

Depois porque a expectativa dos minoritários, até pelo 

perfil do governador, era por uma privatização da 

companhia. 

>Voltar 

 Menor oferta global de celulose deve favorecer as 

cotações neste semestre- Valor 

Stella Fontes 

Perspectiva de menor oferta global, aliada ao estrago que 

os baixos preços provocaram nas margens da maior parte 

dos produtores, tende a dar sustentação à recuperação no 

curto prazo 



A perspectiva de menor oferta global de celulose, aliada ao 

estrago que os baixos preços provocaram nas margens da 

maior parte dos produtores, tende a dar sustentação à 

recuperação das cotações no curto prazo. Nos últimos 12 

meses, a desvalorização da fibra reduziu praticamente à 

metade o resultado operacional dos grandes produtores 

americanos, enquanto os europeus amargaram recuo de 

quase 70%. 

>Voltar 

 Importação sinaliza retomada no 2º semestre, mas 

incerteza persiste- Valor 

Tais Hirata  

Na rota China-Brasil, pandemia cancelou 23 viagens de 

navios de contêineres entre março e julho, segundo 

levantamento da Solve Shipping 

Após meses de fortes quedas provocadas pela pandemia, as 

importações brasileiras sinalizam uma retomada. Embora 

ainda haja incertezas para o longo prazo, o cenário para o 

segundo semestre é de recuperação. Hoje, o número de 

navios que chegam à costa brasileira com contêineres 

voltou ao normal, e o preço do frete em rotas importantes, 

como a Ásia-Brasil, está em alta, diante da maior demanda. 

No caso dos produtos chineses, que respondem por quase 

metade dos contêineres importados pelo Brasil, o mês de 

agosto já mostra uma reação relevante, segundo 

levantamento da consultoria Solve Shipping. No mês, a 

capacidade total dos navios que chegarão ao país será 

praticamente igual à de 2019. 



Além disso, os navios estão com uma ocupação bastante 

alta, na faixa dos 90%, afirma Leandro Barreto, sócio da 

consultoria. “As utilizações estão subindo de forma 

consistente nas últimas quatro semanas, o que nos faz 

acreditar que os fretes vão retornar aos níveis pré-covid, 

mas ainda abaixo das médias históricas”, diz. 

>Voltar 

 Cemig 

 A estatal mineira de energia elétrica Cemig lançou uma 

campanha de renegociação dos débitos dos consumidores 

com a conta de luz em atraso. Clientes que atualizarem o 

cadastro com e-mail e telefone e aderirem ao serviço de 

fatura por meio e-mail poderão parcelar o pagamento da 

dívida em até 12 meses sem juros. As condições especiais 

vão até 30 de setembro de 2020. 

>Voltar 

 Cogna reverte lucro e tem prejuízo de R$ 454,7 

milhões no 2º trimestre- Valor 

Ivan Ryngelblum 

A Cogna registrou no segundo trimestre um prejuízo de R$ 

454,7 milhões, revertendo o lucro de R$ 145 milhões 

apurado no mesmo período de 2019, com a pandemia de 

covid-19 provocando queda de receita e aumento de 

despesas. 

A receita líquida apresentou uma queda de 21,2%, para R$ 

1,3 bilhão, prejudicada pela redução na base de alunos e do 

ticket médio dos cursos na Kroton, o cancelamento dos 

contratos de gestão e do estorno de receita referente à 



antecipação de pedidos de material didático em uma das 

escolas da Saber, além do impacto oriundo da Covid-19 nas 

receitas das atividades de contra-turno e Red Balloon. 

>Voltar 

 Cogna Educação: Kroton foi a mais afetada pela 

pandemia, em especial na graduação presencial - 

Estadão 

Daniele Madureira 

A Kroton, principal empresa da Cogna Educação, foi a mais 

afetada ao longo do primeiro semestre de 2020. 

Considerando os dados pró-forma, a Kroton registrou 

queda de 25% na receita líquida e recuo de 43% no lucro 

antes de juros, impostos, depreciação e amortização 

(Ebitda), em comparação aos seis primeiros meses de 2019. 

Representando o segmento "business to consumer" (B2C) 

para o ensino superior, tendo no portfólio faculdades como 

a Anhanguera, a Kroton registrou impacto principalmente 

na graduação presencial. Segundo a Cogna, o mau 

desempenho pode ser explicado pelo efeito da pandemia 

do novo coronavírus sobre a captação e a retenção de 

alunos, além do reforço substancial na provisão de créditos 

de liquidação duvidosa. O grupo destaca ainda que este é o 

último ano com grande impacto de formaturas de alunos 

do sistema FIES, de financiamento estudantil. 

>Voltar 

 Como a Stone abriu espaço no setor de pagamentos- 

Valor 

Flavia Furlan 



Foco em pequenas e médias empresas, modelo de 

distribuição por “hubs” e estratégia de aquisições atraíram 

atenção de investidores 

Criada em 2012 pelos executivos cariocas André Street e 

Eduardo Pontes, a credenciadora de cartões Stone cresceu 

concentrada na oferta de serviços de pagamentos a 

pequenas e médias empresas, com modelo de distribuição 

por “hubs” e sob a estratégia de comprar empresas para 

agregar outros tipos de serviços. É nesse último ponto que 

se enquadra a proposta de R$ 6,045 bilhões pela Linx, de 

software de varejo. 

Desafiante em um setor marcado por um duopólio por 

décadas, a Stone 

>Voltar 

 Bancos tentam suspender assembleia da Oi- Valor 

Alessandra Saraiva 

Banco do Brasil e Itaú entram com recurso no TJ-RJ para 

suspender assembleia da Oi marcada para 8 de setembro 

Operadora se diz surpresa com iniciativa das instituições 

financeiras e afirma ter providenciado medidas sanitárias —  

O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco entraram com recurso 

no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) para tentar 

suspender a assembleia geral de credores da Oi, marcada 

para ocorrer de forma presencial em 8 de setembro. As 

instituições, credoras da empresa de telefonia, embasam o 

pedido no risco de contaminação por covid-19. 

>Voltar 



 Para dono da Cyrela, setor já superou crise da 

pandemia- Valor 

Taís Hirata e Chiara Quintão 

Elie Horn, fundador da Cyrela, ressalta, em Live do Valor, o 

estímulo dos juros baixos no país para a compra de imóveis 

 “Hoje, não tem inflação, o CDI está muito barato, então 

comprar imóvel é bom, melhor do que ter dinheiro no 

banco”  

O mercado imobiliário conseguiu passar, rapidamente, pela 

crise decorrente da pandemia de coronavírus e vive, 

atualmente, um reaquecimento, impulsionado pelos juros 

baixos no país, na avaliação do fundador da Cyrela e 

presidente do conselho de administração, Elie Horn. “Foi 

uma crise rápida. Neste minuto, não estamos em crise”, 

disse, ontem, ao participar da Live do Valor. 

>Voltar 

 Coluna do Broadcast: Gafisa arma alçapão para 

comprar rival Tecnisa- Estadão 

A Gafisa está disposta a fazer uma oferta pública de 

aquisição de ações (OPA) para comprar a Tecnisa com ou 

sem a aprovação do controlador da rival, o empresário 

Meyer Nigri. As duas incorporadoras divulgaram 

comunicados ao mercado informando sobre a possibilidade 

de combinação dos negócios. Nos bastidores, porém, o que 

está tomando corpo é uma possível anexação da Tecnisa 

contra a vontade do controlador. O alçapão da Gafisa já 

está montado. Ela adquiriu no mercado 3,1% das ações da 

Tecnisa e pediu a convocação de uma assembleia para que 



a fusão seja deliberada pelos acionistas controladores e 

minoritários na mesma ocasião. A Gafisa também pediu a 

votação da retirada da cláusula do estatuto da Tecnisa que 

coíbe a aquisição de participação superior a 20% na 

companhia, o que abriria caminho para a entrada de um 

sócio majoritário. 

>Voltar 

 Programa habitacional terá juros menores- Correio 

Braziliense 

Marina Barbosa 

O programa Casa Verde Amarela, que vai substituir o Minha 

Casa Minha Vida (MCMV), deve ser lançado na próxima 

terça-feira, como parte do Plano Pró-Brasil, de acordo com 

fontes do governo. O ministro do Desenvolvimento 

Regional (MDR), Rogério Marinho, defende a iniciativa 

como prioritária, e acredita que 1 milhão de famílias 

poderão se ser beneficiadas “graças à redução da taxa de 

juros prometida pelo Casa Verde e Amarela”. 

>Voltar 

 Após três anos, Localiza encerra acordo com Hertz- 

Valor 

Daniela Braun 

Empresa brasileira diz que espera retomada rápida do 

turismo doméstico no fim do ano 

Ao unir sua marca à da americana Hertz, a empresa 

brasileira de locação de veículos, gestão de frotas e venda 

de seminovos Localiza Rent a Car esperava aumentar o 



fluxo de reservas internacionais entre estrangeiros que 

viajam ao Brasil e de brasileiros com destino ao exterior. 

Mas em três anos, a expectativa não se concretizou levando 

as empresas a tomarem a decisão de encerrar a cooperação 

de marcas firmada em setembro de 2017, após a compra da 

Hertz Brasil pela Localiza por R$ 337 milhões. 

>Voltar 

 C&A recupera vendas, mas mantém ofertas- Valor 

Adriana Mattos 

Ambiente promocional ajudou cadeia de vestuário a passar 

pela crise 

A C&A vem recuperando as vendas após o segundo 

trimestre, com uma maior taxa de conversão de visitas de 

clientes às lojas em compras, disse a direção da companhia 

em teleconferência com analistas ontem. Nesse cenário, o 

que pode ter impulsionado a demanda é a manutenção do 

ambiente promocional de abril a junho também nos meses 

de julho e agosto. 

>Voltar 

 Painel SA: Desempenho de planos de saúde reforça 

ultimato de Maia para barrar reajuste- Folha 

Queda de braço O ultimato de Rodrigo Maia contra a ANS 

(Agência Nacional de Saúde) nesta quinta-feira (20) para 

tentar impedir o reajuste de 25% nos planos de saúde foi 

visto como uma batalha vencida pelo presidente da Câmara 

na opinião de entidades de consumidores e da indústria de 

produtos médicos. A avaliação de quem acompanha o 

assunto é que o discurso padrão das operadoras de planos 



de saúde para justificar os aumentos de preços caiu por 

terra na pandemia. 

>Voltar 

 Smiles 

 A Smiles votou ontem contra o pedido dos minoritários de 

inviabilizar dois contratos de compra antecipada de 

passagens aéreas celebrados entre a empresa a Gol, sua 

controladora. Os contratos em questão somam R$ 425 

milhões. Mais recentemente, as duas empresas firmaram 

outro negócio do tipo, no valor de R$ 1,2 bilhão. O 

resultado, entretanto, abriu espaço para uma disputa na 

Justiça com os minoritários, uma vez que a Gol se declarou 

não impedida de votar. 

>Voltar 

 Afya  

A Afya, grupo educacional especializado em cursos de 

saúde e medicina que tem suas ações negociadas na 

Nasdaq, em Nova York, anunciou na noite de ontem a 

aquisição integral da Faculdade de Ciências Médicas, 

localizada na Paraíba, pelo valor de R$ 380 milhões. A 

transação será efetuada em duas parcelas: 50% na 

finalização do acordo e os outros 50% em quatro parcelas 

que serão quitadas até 2024, ajustadas com a taxa CDI. 

>Voltar 


