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 Petrobras anuncia redução nos investimentos de 2021 

a 2025- Globo 

Bruno Rosa 

A Petrobras anunciou na noite desta segunda-feira a 

redução de seus investimentos para os anos de 2021 e 

2025. Segundo a estatal, o investimento será entre US$ 40 

bilhões e US$ 50 bilhões, ante US$ 64 bilhões anunciados 

no Plano Estratégico de 2020-2024. 

A estatal disse que a revisão ocorre por conta do efeito da 

desvalorização do real, a busca  pela otimização no 



investimento exploratório e a revisão da carteira de 

investimentos, "considerando otimizações, postergações e 

cancelamentos". 

>Voltar 

 Petrobras estima Capex de E&P em US$ 40 BI-US$ 50 

bi para 2021-2025 

 

 Petrobras  

A Petrobras informou há pouco que negocia com a SBM 

Offshore para contratar o afretamento da unidade flutuante 

que produz, armazena e transfere petróleo (FPSO, na sigla 

em inglês) Almirante Tamandaré, que operará no campo de 

Búzios. De acordo com a empresa, será a maior unidade de 

produção de petróleo do litoral brasileiro.  

No que se refere ao Capex, a empresa informou que com os 

impactos da pandemia do novo coronavírus, revisou o seu 

portfólio do segmento de exploração e produção (E&P) e 

agora estima um capex entre US$ 40 bilhões e US$ 50 

bilhões para o período entre 2021 e 2025, ante US$ 64 

bilhões anunciados no Plano Estratégico de 2020-2024.  

Entre outras notícias, a petrolífera vai alterar o nome do 

campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, para campo 

de Tupi. Tradicionalmente, as áreas são rebatizadas quando 

é declarada a economicidade. 

>Voltar 

 



 BP projeta início da era do declínio do petróleo no 

mundo - Valor. 

André Ramalho  

Brasil viverá crescimento da produção da commodity, mas 

renováveis ajudarão a limpar matriz 

A demanda global por petróleo pode já ter atingido o seu 

pico e nunca mais recuperar os patamares anteriores à 

pandemia de covid-19, segundo a BP. Se confirmado, o 

cenário apontado pela petroleira britânica pode inaugurar 

um novo momento na história moderna, marcado pelo 

declínio do consumo petrolífero. Mesmo assim, a 

multinacional acredita que a produção brasileira da 

commodity crescerá de forma acelerada nas próximas 

décadas, embora não o suficiente para impedir que as 

renováveis ganhem espaço na matriz energética nacional.  

>Voltar 

 Justiça homologa acordo entre Vale e AGU - Valor. 

Alessandra Saraiva  

Acordo garante pagamento de R$ 250 milhões, referentes a 

multas ambientais 

A Justiça homologou acordo entre Advocacia-Geral da 

União (AGU) e a mineradora Vale que garante pagamento 

de R$ 250 milhões, referentes a multas ambientais aplicadas 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), devido acidente com 

barragem da empresa em Brumadinho (MG), ocorrido em 

2019. O acordo foi firmado no início de julho.  



>Voltar 

 Vale pagará US$ 5 bi de linhas crédito rotativo usado 

em março 

    (Bloomberg) -- Vale notificou credores que fará o 

pagamento de US$ 5 bilhões de suas linhas de crédito 

rotativo que foram desembolsados em março de 2020. * 

Linhas têm vencimento em junho/2022 (US$ 2 bi) e 

dezembro/2024 (US$ 3 bi) * Vale recompõe integralmente a 

disponibilidade das linhas de crédito rotativo ao valor 

original de US$ 5 bi 

>Voltar 

 Vale Reiniciada como compra por Grupo Santander 

    (Bloomberg) -- Vale SA tem cobertura Reiniciada por 

Grupo Santander com uma recomendação de compra. * 

Preço-alvo de R$78,80 implica potencial de alta de 27% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$74,04 

>Voltar 

 

 

 

 Minério de ferro Qingdao queda de 1,27%, US$ 

128,52 

 

 Rumo antecipa hoje R$ 5,1 bi em outorgas à União - 

Valor. 

Daniel Rittner  



Concessionária de ferrovias e terminais portuários do grupo 

Cosan captou em agosto R$ 6,4 bilhões em uma oferta 

subsequente de ações (“follow on”) 

Recém-capitalizada com uma operação no mercado 

financeiro, a companhia de logística Rumo pagará R$ 5,1 

bilhões à União em parcelas antecipadas da outorga devida 

pelas concessões da Malha Paulista e da Ferrovia Norte-Sul. 

Depois de um acordo costurado com o Ministério da 

Infraestrutura e com a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), o dinheiro será depositado hoje.  

>Voltar 

 Santos Brasil fará oferta pública primária de ações 

com esforços restritos 

Considerando lote adicional, oferta poderá chegar a R$ 1,3 

BI 

>Voltar 

 Minerva recebe proposta em que avalia Athena Foods 

por US$ 1,5 bilhão* 

Niviane Magalhães 

A Minerva Foods informou que assinou uma carta de 

intenções não vinculativa com uma sociedade de propósito 

específico para aquisição (SPAC), listada da Nasdaq, em que 

avalia sua subsidiária Athena Foods em US$ 1,5 bilhão. 

Desde total, US$ 146 milhões são descontados de uma 

dívida líquida, totalizando US$ 1,354 bilhão. A companhia 

espera que a transação seja concluída no quarto trimestre 

deste ano. 



 

Segundo a Minerva, no momento, a SPAC tem US$ 200 

milhões em caixa para financiar aquisições. Além disso, a 

SPAC pretende realizar uma oferta privada (private 

placement) para obter até US$ 100 milhões adicionais. Após 

a captação, US$ 200 milhões iriam para o caixa da Minerva, 

que ainda deteria 75% de sua subsidiária, e US$ 100 

milhões ficariam no caixa da Athena. A SPAC ficaria com 

25% da Athena que, após a fusão, passaria a ser listada na 

Nasdaq. 

 

“Tendo em vista o disposto na Carta de Intenções, quando 

da consumação da operação, Minerva prevê ser titular de 

aproximadamente 75% do capital da entidade 

remanescente e receber cerca de US$ 200 milhões em cash. 

Os recursos adicionais seriam aplicados pela entidade 

remanescente no seu curso ordinário”, destacou a Minerva 

em apresentação da proposta. 

>Voltar 

 JBS anuncia intenção de resgate de US$ 450 mi em 

notas 2024 

    (Bloomberg) -- JBS anunciou a intenção de resgatar a 

totalidade do saldo remanescente do principal das notas 

2024, com cupom de 5,875%, segundo comunicado.  

* Preço de resgate será 101,958% do montante principal 

adicionado de juros acruados e não pagos até, porém 

excluindo, a data de resgate * Resgate está agendado para 

14/out.  



* Resgate reduzirá despesas anuais com juros em US$ 26,4 

mi * NOTA de 10/jul.: JBS resgata US$ 425 mi nota 2023, 

US$ 450 mi nota 2024  

>Voltar 

 Pacaembu Construtora define faixa de preço e pode 

levantar R$ 598 milhões em IPO- Valor 

Álvaro Campos 

Empresa de 29 anos tem como foco atuação no segmento de 

baixa renda 

A Pacaembu Construtora definiu entre R$ 8,10 e R$ 10,10 a 

faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de 

ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da 

faixa indicativa, de R$ 9,10, e o número de 65.697.675 ações 

da oferta base, a operação pode movimentar R$ 597,849 

milhões. 

>Voltar 

 Após propostas de Ser e Yduqs por Laureate, mercado 

espera reação da Cogna- Folha 

Páreo Na análise de um especialista do mercado de ensino 

superior brasileiro, a disputa entre as gigantes Ser 

Educacional e Yduqs (Ex-Estácio) pela Laureate no país 

ainda guarda surpresas. A avaliação é que a Cogna (ex-

Kroton), líder do setor, não deve ficar parada sob o risco de 

ver ameaçado o seu primeiro lugar no ranking, caso a 

Yduqs vença a corrida. Há quem acredite que a Cogna 

poderia olhar em volta e enxergar a Uniasselvi como um 

alvo interessante neste momento. 



Bom filho Lembrando que a Uniasselvi era uma importante 

operação de ensino a distância da Kroton até 2015, quando 

foi vendida para Carlyle e Vinc, o negócio seria interessante 

neste momento de foco no digital. 

>Voltar 

 Stone se ‘arma’ com pareceres para disputar Linx com 

Totvs - Valor. 

Talita Moreira  

Empresa de meios de pagamento alega risco de concentração 

A empresa de pagamentos Stone abriu um novo flanco na 

disputa pela Linx e começa a apontar os riscos de 

concentração no mercado de software para o varejo caso a 

empresa vá parar nas mãos da Totvs, que fez uma proposta 

rival.  

>Voltar 

 Oi negocia entrar em leilão de 5G com novo sócio e 

mira na venda de serviços e produtos- Globo 

Bruno Rosa 

Mal aprovou a nova versão de seu plano de recuperação 

judicial, a Oi já mira na mudança de seu modelo de 

negócios. A estratégia é vender os mais variados serviços e 

produtos digitais através da criação de um grande 

marketplace onde consumidores e empresas poderão 

comprar desde eletrodomésticos até contratar empréstimos 

e serviços de segurança residencial. 

>Voltar 



 BTG Pactual lança banco digital de varejo- Folha 

Isabela Bolzani 

O BTG Pactual lançou nesta segunda-feira (14) seu banco 

digital de varejo, o BTG+. A nova plataforma oferecerá 

todos os serviços bancários disponíveis no mercado, como 

crédito, cartões, contas transacionais (conta corrente ou 

conta salário, por exemplo), seguros, gestão financeira, 

investimentos, entre outros. 

>Voltar 

 Bancos ampliam oferta e acirram disputa com 

fintechs - Valor. 

Sérgio Tauhata  

Conta corrente digital e cartão de crédito estão disponíveis 

primeiro a clientes investidores 

A mesma combinação de tecnologia e regulação favorável 

que tem possibilitado aos bancos digitais fazerem sombra 

aos incumbentes agora ajuda na mão inversa: são as 

grandes instituições que começam a agir como fintechs.  

O mais novo capítulo do movimento ocorreu ontem com a 

entrada do BTG Pactual no varejo bancário, por meio de 

duas plataformas digitais, e o lançamento pelo Bradesco de 

uma carteira digital de pagamentos, chamada Bitz, voltada a 

desbancarizados.  

>Voltar 

 Bradesco lança Bitz, empresa de carteira digital e 

contas de pagamento- Folha 

Isabela Bolzani 



O Bradesco anunciou nesta segunda-feira (14) o 

lançamento de sua nova carteira digital e conta de 

pagamentos. A expectativa é que o Bitz, como foi batizado, 

tenha uma fatia entre 20% e 25% de participação do 

mercado de carteiras digitais dentro de três anos. 

>Voltar 

 Brandão deve assumir BB a partir do dia 21 - Valor. 

Fabio Graner  

Saída do HSBC demorou mais que o previsto 

Indicado para a presidência do Banco do Brasil (BB), André 

Brandão deve assumir o cargo a partir do dia 21 de 

setembro, segundo fontes informaram ao Valor. A posse 

pode ocorrer um pouco depois desse dia, a depender dos 

trâmites burocráticos envolvendo a nomeação de Brandão, 

que sucederá o atual presidente do BB, Rubem Novaes, que 

continua trabalhando.  

>Voltar 

 Banrisul  

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) 

encaminhou nesta segunda-feira uma proposta de Acordo 

Coletivo de Trabalho (ACT) aos sindicatos que inclui o Plano 

de Desligamento Voluntário (PDV). O número de 

desligamentos dentro do programa será de até 1.500 

empregados. 

>Voltar 



 Coluna do Broadcast: depois de Azul, proposta de 

financiamento à gol pode sair nesta semana  

Fernanda Guimarães, Cristian Favaro, Cynthia Decloedt, 

Mariana Durão e Cristiane Barbieri 

Depois da Azul, a Gol está perto de receber a proposta de 

financiamento desenhada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em conjunto 

com um sindicato de bancos privados, para uma linha de R$ 

2 bilhões. Desse total, 60% serão garantidos pelo banco de 

fomento, 10% pelas instituições financeiras privadas e os 

30% restantes serão captados em uma oferta pública junto 

a investidores. A transação será feita por meio de um título 

híbrido, formado por papéis de dívida atrelados a bônus 

conversíveis em ações e foi formatada para ajudar as 

companhias aéreas, que sofreram o baque da pandemia em 

suas operações. Inicialmente, a previsão era de que o 

socorro chegasse a R$ 3 bilhões por empresa. 

>Voltar 

 Latam 

A Latam, em processo de recuperação judicial nos Estados 

Unidos, divulgou dados operacionais referentes ao mês de 

agosto e continuou a ver recuperação na oferta de assentos 

(ASK, na sigla em inglês) desde o pior momento da 

pandemia do novo coronavírus. Na comparação com o 

mesmo período de 2019, a demanda em agosto chegou a 

13,9%, ante 9,2% em julho e 6,4% em junho. Nas operações 

brasileiras, o recuo no ASK foi de 68,7% ante 2019. No 



acumulado de 2020, a queda é de 58,8% na comparação 

com o ano passado. 

>Voltar 

 AES aposta em inovação como via de crescimento - 

Valor. 

Letícia Fucuchima, Gabriela Ruddy, Alessandra Saraiva e 

Carlos Prieto  

Geradora deve lançar em breve uma plataforma digital para 

o “varejo” do setor elétrico 

As transformações que atravessam o setor de energia vão 

exigir a adoção de novas tecnologias para garantir a 

estabilidade e a confiabilidade do sistema elétrico e o 

atendimento a consumidores cada vez mais sofisticados e 

exigentes. De olho nesses desafios, a AES Brasil vem 

apostando não só na ampliação do portfólio de ativos de 

geração renovável, mas também no desenvolvimento de 

soluções digitais e baterias.  

>Voltar 

 Renova Energia 

 O Conselho de Administração da Renova Energia, em 

recuperação judicial, aprovou os termos apresentados pela 

Quadra Gestão de Recursos para o financiamento na 

modalidade DIP, no valor de até R$ 350 milhões, para a sua 

subsidiária Chipley SP Participações. A dívida será corrigida 

pelo IPCA, com juros remuneratórios pré-fixados de 15% ao 

ano e vencimento final em outubro de 2029. 

>Voltar 



 Weg  

A multinacional brasileira Weg está de olho nas 

oportunidades abertas com o marco do saneamento, 

sancionado em julho pelo presidente Jair Bolsonaro. O 

governo espera atrair investimentos na ordem de R$ 700 

bilhões para universalizar o tratamento de água e esgoto no 

País até 2033. Segundo um estudo interno da Weg, cerca de 

4% desse montante, R$ 28 bilhões, deve ser usado para a 

compra de equipamentos que hoje são oferecidos pela 

empresa. 

>Voltar 

 JSL: Ações passarão a ser negociadas sob código 

SIMH3 na B3 

 

 Definição de preço por ação em IPO da Plano & Plano 

 

 


