
Notícias empresas 

 Petrobras e Braskem 

 Unipar quer ativos da Braskem no ABC - Valor. 

 Vibra e Copersucar unem forças em empresa de 

etanol - Estadão. 

 Minério de Ferro em Qingdao 

 CSN 

 Governo edita MP sobre marco de ferrovias - 

Estadão. 

 Marco legal das ferrovias prevê novo modelo de 

contratos - Valor. 

 Fora da Febraban, BB e Caixa podem ficar mais 

suscetíveis a greves- Globo 

 Depois de saúde, Banco Pan aposta em educação 

para baixa renda 

 Discussões sobre IPO do Nubank podem 

impulsionar Inter: Itaú BBA 

 Nubank compra a Spin Pay, de pagamentos - 

Estadão. 

 Agibank vai se tornar ‘superapp’ - Valor. 

 Stone tem prejuízo de R$ 150 milhões com falha 

em recebíveis - Valor. 

 Cielo: José Ricardo Forni é aprovado como 

chairman 

 Governo diz que novas projeções indicam que 

não faltará energia para atender à demanda- Globo 

 Concessionárias de água ampliam ações contra 

racionamento - Valor. 

 Rede D’Or decide não lançar OPA voluntária por 

ações da Alliar 

 Agora, Alliar atrai Fleury e aquisição fica mais 

cara - Valor. 



 Sul América faz oferta não solicitada por até 

100% da HB Saúde 

 Vittia retoma IPO com oferta primária e 

secundária de ações 

 Vendas de imóveis crescem 24% e lançamentos 

aumentam 165% em julho - Valor. 

 Varejo ainda registra resultados do avanço no 

consumo digital na pandemia - Folha. 

 Alagoas trava disputa por R$ 2 bi da BRK - Valor. 

 H.I.G. contrata assessores financeiros para 

vender Elekeiroz, adquirida em 2018 - Valor. 

 Com R$ 6,5 bi, Klabin começa a operar Puma II, 

no PR - Valor. 

 Crescem negócios de reforma em moradia 

popular - Valor. 

 Algar vai concorrer com gigantes em banda larga 

- Estadão. 

 Ericsson está com 5G pronto para enviar às teles 

- Valor. 

 Engie assina venda de complexo termelétrico por 

R$ 325 mi 

 BR Properties assina venda de 55% de imóvel 

por R$ 555,9 mi 

 AE News-OI: Camille Faria e Bernardo Winik se 

desligam da empresa e deixam cargos de diretores 

 Ericsson está com 5G pronto para enviar às teles 

- Valor. 

 Credit Suisse; Aéreas 

 Balanços 

 Eventos corporativos: 

 



 Petrobras e Braskem 

A Petrobras  reafirmou na segunda-feira que mantém seu 

posicionamento em buscar a venda integral de sua 

participação na Braskem e monitora o processo de 

alienação da participação detida pela Novonor, disse a 

petroleira em comunicado. A Petrobras ainda disse que não 

há qualquer definição ou decisão sobre o assunto. 

>Voltar 

 Unipar quer ativos da Braskem no ABC - Valor. 

Stella Fontes  

Integração da central petroquímica do polo paulista às 

operações da Unipar é estratégica por garantir acesso a 

eteno 

A Unipar Carbocloro manifestou à Novonor (antiga 

Odebrecht) interesse pelos ativos da Braskem no Polo 

Petroquímico do ABC, em São Paulo, e chegou a apresentar 

uma proposta não vinculante, apurou o Valor. Segundo 

fontes de mercado, a integração da central petroquímica do 

polo paulista é estratégica por garantir à Unipar acesso ao 

eteno, matéria-prima para a produção do PVC. A 

companhia é a maior produtora de cloro-soda e derivados 

da América do Sul e concorre com a Braskem em PVC.  

>Voltar 

 Vibra e Copersucar unem forças em empresa de 

etanol - Estadão. 

Fernanda Nunes 



Dois gigantes do setor de energia - a Vibra, ex-BR 

Distribuidora, e a Copersucar - se juntaram para criar uma 

comercializadora de etanol. Ainda sem nome, a nova 

empresa nasce para fazer frente a um novo cenário de 

transição energética, concorrência acirrada e investimentos 

em tecnologia. A visão de especialistas é de que, ao criar a 

nova companhia, a Vibra se aproxima de uma das suas 

principais concorrentes, a Raízen, parceria entre a Shell e a 

produtora de álcool Cosan.  

 O etanol é considerado a solução brasileira para a transição 

energética. Segundo Wilson Ferreira Júnior, presidente da 

Vibra, “é o combustível do futuro”. A competição por esse 

mercado tem se tornado mais acirrada à medida que as 

empresas do setor de petróleo e derivados se engajam nas 

mudanças para uma economia de baixo carbono.  

>Voltar 

 Minério de Ferro em Qingdao 

• Queda de 1,91%, a US$ 153,67 a tonelada 

>Voltar 

 CSN  

A agência de classificação Fitch elevou na segunda-feira o 

rating de longo prazo em moedas estrangeira e local 

atribuídos à CSN de BB- para BB, com perspectiva positiva. 

Segundo a Fitch, os ratings refletem seus sólidos negócios 

de minério de ferro e sua forte posição no mercado 

brasileiro de aços planos, bem como a competitividade de 

custos dos negócios. 



“As elevações acompanham os esforços contínuos da CSN 

para fortalecer substancialmente sua estrutura de capital, 

incluindo pagamento de dívidas, refinanciamentos e vendas 

de ativos”, afirmou a agência do relatório, citando ainda os 

elevados preços do minério de ferro e a flexibilidade 

operacional da CSN, que sustenta seu fluxo de caixa por 

mais de dois anos. 

>Voltar 

 Governo edita MP sobre marco de ferrovias - Estadão. 

Sandra Manfrini e Amanda Pupo 

O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que 

institui um novo marco legal para o transporte ferroviário no 

País. Segundo informou nesta segunda-feira a Secretaria-

Geral da Presidência da República, a medida - que ainda será 

publicada no Diário Oficial da União - tem o objetivo de 

desburocratizar o procedimento de autorização para 

construção de novas ferrovias e facilitar a atração de 

investimentos privados para o setor. O governo espera, assim, 

expandir a capacidade de transporte ferroviário e reduzir 

custos de logística no País.  

>Voltar 

 Marco legal das ferrovias prevê novo modelo de 

contratos - Valor. 

Fabio Murakawa e Rafael Bitencourt  

MP editada por Bolsonaro inclui o regime de autorização que 

passa a coexistir com o modelo de concessões 



O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que 

institui o novo marco legal do transporte ferroviário. A 

iniciativa traz como principal inovação o regime de 

autorização que passa a coexistir com o modelo de 

concessões.  

>Voltar 

 Fora da Febraban, BB e Caixa podem ficar mais 

suscetíveis a greves- Globo 

Geralda Doca 

Negociação atual é conjunta, mas até 2006, com acordos 

separados, bancos públicos tinham mais paralisações 

A desfiliação da Caixa Econômica Federal e do Banco do 

Brasil (BB) da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 

poderá tornar os bancos públicos mais suscetíveis a greves 

de funcionários. Atualmente as negociações salariais são 

feitas conjuntamente pela Febraban, independente da 

natureza do banco. 

>Voltar 

 Depois de saúde, Banco Pan aposta em educação para 

baixa renda 

Cynthia Decloedt, Altamiro Silva Junior e Luísa Laval 

Depois de lançar sua plataforma de saúde para as classes 

C,D e E, o Banco Pan estuda um caminho para ter iniciativa 

semelhante em educação. O público de menor poder 

aquisitivo é estratégico para a instituição, que quer atender 

"suas dores" e se diferenciar no universo dos bancos 

digitais. A plataforma de saúde lançada este mês centraliza 



serviços e benefícios médicos, odontológicos e 

farmacêuticos, sem carência e a um custo mensal fixo 

inferior a R$ 10. Isso envolve também telemedicina. 

Consultas presenciais junto a uma rede de 20 mil 

profissionais no País saem a partir de R$ 19,90. O Pan 

fechou parceria com a rede Pague Menos e com a 

healthtech Avus. A Pague Menos tem presença em 26 

Estados e, como o Pan, é identificada com o público C, D e 

E. 

>Voltar 

 Discussões sobre IPO do Nubank podem impulsionar 

Inter: Itaú BBA 

Se o fluxo de notícias sinalizando que o Nubank pode ser 

avaliado em até US$ 100 bilhões em sua oferta pública inicial 

de ações se sustentar, a listagem pode atrair atenção de 

investidores internacionais ao Banco Inter, de acordo com o 

Itaú BBA.  

*Banco Inter parece oferecer um banco digital e uma 

plataforma ao consumidor mais avançados, monetizando o 

cliente mais do que o Nubank, analistas liderados por Pedro 

Leduc escreveram em relatório de ... 

>Voltar 

 Nubank compra a Spin Pay, de pagamentos - Estadão. 

André Jankavski 

O Nubank, que é a fintech mais valiosa da América Latina, 

anunciou nesta segunda-feira a sua quarta aquisição da 

história. A empresa comprou a Spin Pay, empresa 



especializada em pagamentos instantâneos para o comércio 

eletrônico. O valor da transação não foi divulgado, mas ela 

marca a estreia do Nubank no universo do e-commerce.  

>Voltar 

 Agibank vai se tornar ‘superapp’ - Valor. 

Luiz Henrique Mendes  

Novidade tem plataforma de investimentos e marketplace 

Quando Marciano Testa tentou levar o Agibank à bolsa, a 

companhia estava mais para Crefisa do que para banco 

digital, o que ajudou a afastar o investidor. Depois de três 

anos e meio e uma injeção de R$ 400 milhões da Vinci 

Partners, a firma de origem gaúcha tomou bem mais que 

um banho de loja, deixando o tempo dos “pastinhas” no 

passado.  

Voltar- 

 Stone tem prejuízo de R$ 150 milhões com falha em 

recebíveis - Valor. 

Álvaro Campos e Fernanda Bompan  

Companhia abandonou guidance para o ano após alerta 

sobre problemas com novo sistema de registro 

Os problemas enfrentados pelo novo sistema de registro de 

recebíveis, implementado no início de junho, afetaram 

fortemente os resultados da Stone. A companhia teve 

prejuízo de R$ 150,5 milhões no segundo trimestre, 

revertendo um ganho de R$ 150,3 milhões um ano antes. 

Com isso, abandonou o guidance para este ano, tanto para 



a margem líquida quanto para a “take rate” - a taxa cobrada 

a cada transação.  

>Voltar 

 Cielo: José Ricardo Forni é aprovado como chairman 

Conselho aprovou a eleição por unanimidade de José 

Ricardo Fagonde Forni em reunião nesta segunda-feira, 

segundo comunicado ao mercado.  

*NOTA: Cielo diz que conselho não discutiu fechamento de 

capital    

>Voltar 

 Governo diz que novas projeções indicam que não 

faltará energia para atender à demanda- Globo 

Manoel Ventura 

Nota do MME afirma que cenários mostram ‘atendimento 

da carga de energia elétrica’, mas admite ‘a criticidade do 

momento’ por conta da crise hídrica 

O Ministério de Minas e Energia informou nesta terça-feira 

que diversos cenários analisados pelo órgão indicam “o 

atendimento da carga de energia elétrica”, após a adoção 

de um conjunto de medidas por conta da crise hídrica que 

ameaça o fornecimento de eletricidade no país. 

>Voltar 

 Concessionárias de água ampliam ações contra 

racionamento - Valor. 

Daniel Rittner  



Captação flutuante, poços de ‘backup’ e campanhas são 

medidas adotadas para evitar rodízio 

A piora da crise hídrica tem feito gestores municipais e 

concessionárias de saneamento resgatar ações tomadas no 

biênio 2014-2015, auge da última grande seca, e colocar em 

prática medidas de contingência como estratégia contra um 

racionamento de água. 

>Voltar 

 Rede D’Or decide não lançar OPA voluntária por 

ações da Alliar 

Conselho de administração deliberou não proceder ao 

lançamento de uma oferta pública voluntária (OPA) visando 

aquisição de até a totalidade das ações do Centro de Imagem 

Diagnósticos (Alliar), diz Rede D’Or São Luiz em comunicado.  

*Comunicado cita a ocorrência de eventos que resultaram 

na impossibilidade lógica de uma oferta para aquisição do 

controle da Alliar e na alteração das demais premissas da 

OPA: 

>Voltar 

 Agora, Alliar atrai Fleury e aquisição fica mais cara - 

Valor. 

Beth Koike  

Papel da rede de medicina diagnóstica fecha em alta de 3,6% 

a R$ 15,35 

A rede de medicina diagnóstica Alliar volta a ser cortejada. 

Desta vez, o interessado é o Fleury que, na verdade, já havia 

rondado sua concorrente antes da pandemia. Mas, agora, 



com tantos pretendentes lhe batendo à porta e um novo 

bloco de controle, o dote não deve sair barato.  

>Voltar 

 Sul América faz oferta não solicitada por até 100% da 

HB Saúde 

Companhia apresentou proposta vinculante não solicitada 

para a aquisição de até 100% do Grupo HB Saúde, pelo preço 

base de R$ 485 mi para a totalidade das ações, diz Sul 

América em comunicado.  

*Transação está condicionada à aprovação dos acionistas da 

HB Saúde em assembleia geral extraordinária e a 

consequente alienação por acionistas detentores de, pelo 

menos, 50% mais uma ação do capital votante e total da HB 

... 

>Voltar 

 Vittia retoma IPO com oferta primária e secundária de 

ações 

Companhia retoma oferta pública de distribuição primária e 

secundária com esforços restritos de colocação de ações 

ordinárias, diz Vittia Fertilizantes e Biológicos em 

comunicado.  

*Vittia diz que manteve todos os termos e condições 

divulgados ao mercado em 16/agosto  

*Novo cronograma: * 

*31/ago: Fixação do preço por ação * 



*2/set: Início de negociação das ações no Novo Mercado da 

B3 * 

*3/set: Liquidação * 

>Voltar 

 Vendas de imóveis crescem 24% e lançamentos 

aumentam 165% em julho - Valor. 

Chiara Quintão  

Para 2021, expectativa é que volume lançado fique entre 65 

mil e 70 mil unidades e o vendido some 60 mil imóveis 

As vendas de imóveis residenciais novos, na cidade de São 

Paulo, cresceram 23,8%, em julho, na comparação anual, 

para 5.373 unidades. Já os lançamentos tiveram expansão 

de 165,3%, para 6.934 unidades residenciais, conforme 

levantamento do Secovi-SP. Se considerados os 12 meses 

encerrados em julho, o aumento das vendas chega a 38,6%, 

ante a média móvel anterior, para 65.487 unidades. O 

volume lançado cresceu 53,9%, para 81.827 unidades.  

>Voltar 

 Varejo ainda registra resultados do avanço no 

consumo digital na pandemia - Folha. 

Mercado Livre e Grupo Pão de Açúcar apontam expansão do 

marketplace 

Grandes empresas de varejo ainda registram resultados do 

avanço do consumo digital na pandemia. O Mercado Livre 

diz que, nos últimos três meses, cerca de cem novas lojas 

oficiais entraram para o seu marketplace, que soma mais de 

1.700 marcas já consolidadas no mercado.  



Chegaram recentemente à plataforma nomes como Lacta, 

Mars e Apple. A empresa afirma que tem 12 milhões de 

vendedores na América Latina.   

Já o GPA (Grupo Pão de Açúcar) afirma que o número de 

pequenos varejistas dentro do seu marketplace triplicou no 

segundo trimestre na comparação com os primeiros três 

meses deste ano e agora gira em torno de 700.  

>Voltar 

 Alagoas trava disputa por R$ 2 bi da BRK - Valor. 

Taís Hirata  

Opositores acusam Renan Filho de usurpar poder dos 

municípios e ficar com outorga do leilão 

A concessão de saneamento básico da região metropolitana 

de Maceió (AL), conquistada pela BRK Ambiental em 2020, é 

alvo de uma disputa judicial e política. Prefeituras e 

opositores, endossados pela União, tentam obter, na 

Justiça, uma parte dos R$ 2 bilhões arrecadados no leilão, 

que foram destinados ao governo estadual de Renan Filho 

(MDB). Além disso, questionam a formação do bloco 

regional, argumentando que o Estado concentrou poderes 

e usurpou competências dos municípios.  

>Voltar 

 H.I.G. contrata assessores financeiros para vender 

Elekeiroz, adquirida em 2018 - Valor. 

Maria Luíza Filgueiras  

Gestora de private equity contratou o BTG e a Lincoln para 

ajudar no processo 



Em mais uma movimentação do setor do setor químico e 

petroquímico, a gestora de private equity H.I.G. colocou à 

venda a Elekeiroz, companhia que comprou em 2018. O 

fundo contratou como assessores financeiros o BTG Pactual 

e a butique americana Lincoln. A Lincoln tem escritório em 

São Paulo desde 2012, quando comprou a operação de 

assessoria da Stratus, especializada em middle market - 

faixa em que opera a H.I.G.  

>Voltar 

 Com R$ 6,5 bi, Klabin começa a operar Puma II, no PR 

- Valor. 

Stella Fontes  

MP 27 tem capacidade de 450 mil toneladas por ano do 

papel para embalagem Eukaliner e deve produzir mais de 

100 mil toneladas ainda neste ano  

A primeira máquina de papel do projeto Puma II, maior 

investimento da história da Klabin, entrou em operação 

ontem. Instalada em Ortigueira (PR), a MP 27 tem 

capacidade de 450 mil toneladas por ano do papel para 

embalagem Eukaliner e deve produzir mais de 100 mil 

toneladas ainda neste ano.  

>Voltar 

 Crescem negócios de reforma em moradia popular - 

Valor. 

Lucianne Carneiro  

De 90 a 100 negócios de impacto social já atuam com 

reformas para moradia popular 



Em um país com quase 25 milhões de residências com 

algum tipo de inadequação, conforme dados da Fundação 

João Pinheiro, crescem os negócios de impacto social 

ligados à questão da moradia. Uma das áreas em destaque 

é a de reformas, que reúne entre 90 e 100 empresas em 

todo o país, segundo estimativas de profissionais que 

atuam neste mercado.  

>Voltar 

 Algar vai concorrer com gigantes em banda larga - 

Estadão. 

Circe Bonatelli 

A mineira Algar Telecom está se preparando para entrar de 

vez no mercado nacional de banda larga, no qual vai bater 

de frente com provedores regionais e grandes teles. A 

companhia já tem uma rede de 110 mil quilômetros de fibra 

óptica, que atravessa 16 Estados. Trata-se de uma das 

maiores redes do País. A mais extensa é a da Oi, que passa 

dos 400 mil km.  

>Voltar 

 Ericsson está com 5G pronto para enviar às teles - 

Valor. 

Ivone Santana  

Novo presidente Rodrigo Dienstmann conta com 

investimento de 2020 a 2025 de R$ 1 bilhão 

O novo presidente da Ericsson para o Cone Sul da América 

Latina, Rodrigo Dienstmann, assumiu o cargo no dia 2 de 

agosto com uma meta específica: capturar oportunidades 



de 5G no Brasil e nos demais países da América Latina, e 

ajudar os clientes da fabricante sueca a monetizar a nova 

geração de serviços móveis.  

>Voltar 

 Engie assina venda de complexo termelétrico por R$ 

325 mi 

Engie Brasil assinou com a Fram Capital Energy II Fundo de 

Investimento em Participações Multiestratégia e a Diamante 

Holding Participações, controlada da Fram, a venda do 

Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, segundo comunicado 

ao mercado.  

*Do total de R$ 325 mi, R$ 210 mi serão pagos no 

fechamento da operação e até R$ 115 mi estão sujeitos ao 

cumprimento de determinadas condições previstas no 

acordo  

*O complexo é composto por um conjunto de ... 

>Voltar 

 BR Properties assina venda de 55% de imóvel por R$ 

555,9 mi 

BR Properties assinou venda de 55% do Complexo JK para a 

JFL por R$ 555,9 mi, segundo comunicado ao mercado.   

*Proposta contempla ainda possibilidade de alienação de 

mais 25% do complexo * 

*Caso aconteça, esses 25% serão vendidos por R$ 230,9 mi ... 

>Voltar 



 AE News-OI: Camille Faria e Bernardo Winik se 

desligam da empresa e deixam cargos de diretores 

Por Niviane Magalhães 

A Oi informou que Camille Loyo Faria, que ocupava os 

cargos de Diretora de Finanças e de Relações com 

Investidores, e Bernardo Kos Winik, que ocupava os cargos 

de Diretor de Clientes e Diretor Estatutário, se desligaram 

da empresa. 

>Voltar 

 Ericsson está com 5G pronto para enviar às teles - 

Valor. 

Ivone Santana  

Novo presidente Rodrigo Dienstmann conta com 

investimento de 2020 a 2025 de R$ 1 bilhão 

O novo presidente da Ericsson para o Cone Sul da América 

Latina, Rodrigo Dienstmann, assumiu o cargo no dia 2 de 

agosto com uma meta específica: capturar oportunidades 

de 5G no Brasil e nos demais países da América Latina, e 

ajudar os clientes da fabricante sueca a monetizar a nova 

geração de serviços móveis.  

>Voltar 

 Credit Suisse; Aéreas 

• Inicia cobertura de *Azul PN* com recomendação 

'outperform' e preço-alvo de R$ 50 

 



• *Rebaixa *Gol* para 'undperform', mas mantém preço-

alvo de r$ 19 

 

 Balanços 

 BrasilAgro pós-merc 

 Espaçolaser pós-merc 

>Voltar 

 Eventos corporativos: 

 CCR promove Investor Day pela internet a partir das 

9:00 

 


