
 

  

 

Dólar sobe e bolsas caem no exterior após presidente Trump escalar o 

ataque a companhias de tecnologia da China ao mirar também o WeChat, 

da gigante Tencent, além da TikTok. Senado aprova o teto dos juros do 

cartão e cheque especial, como previsto, mas bancos esperam barrar 

projeto na Câmara.  

🌎 INTERNACIONAL: Bolsas caem e dólar sobe com tensão EUA-China 

  

Bolsas europeias e S&P futuro caem, enquanto índice dólar avança, após 

novo ataque do presidente Donald Trump às empresas chinesas de tecnologia 

gerar tensões com Pequim. Ações chinesas e de Hong Kong recuaram e a 

operadora do WeChat, a Tencent, chegou a despencar mais de 10%; o índice 

Stoxx Europe 600 voltou a ceder após breve alta modesta com produção 

industrial na Alemanha acima do esperado em junho. Trump escalou ataque 

à tecnologia chinesa, banindo dos EUA o WeChat, da Tencent, além da TikTok 

e outros apps chineses. Disputa tecnológica ameaça inviabilizar a 

recuperação desta semana das ações globais em meio ao otimismo com 

balanços e uma vacina contra o coronavírus. Petróleo tem 2ª baixa, mas 

sustenta os US$ 41 e caminha para fechar semana em alta com baixa de 

estoques; metais recuam em Londres e minério de ferro interrompe rali. 

  

🔰 ECONOMIA/PODER: Paulo Guedes, disse que o governo vai reduzir o 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre a linha 

branca 

  

• O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vai reduzir o 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre a linha branca, 

em medida que deve contribuir para o processo de retomada da economia. 

"Nós vamos reduzir alguns IPIs, da linha branca por exemplo, geladeira, 

máquina de lavar roupa", disse Guedes em entrevista à Record News, exibida 



na noite de quarta-feira. Listando as medidas que devem contribuir para o 

crescimento da atividade ao longo do próximo ano, Guedes citou o consumo 

da baixa renda, um "boom" na construção civil e investimentos privados em 

áreas como petróleo e gás natural. (Folha) 

  

• Depois do aumento do endividamento público para fazer frente aos efeitos 

da covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o 

governo prepara uma “redução drástica” de gastos no próximo ano. 

“Gastamos 10% do PIB em 2020 em programas de assistência na pandemia. 

O déficit fiscal seria de 1% do PIB neste ano, mas vai chegar a 11% do PIB. 

Em 2021, voltamos à trajetória fiscal e reduziremos drasticamente o gasto”, 

afirmou, ele em evento promovido pela Fundação Internacional para a 

Liberdade (FIL). Guedes destacou que o governo brasileiro gastou mais que 

o dobro da média dos países emergentes em medidas de enfrentamento à 

pandemia. (Estadão) 

  

• Líderes dos partidos se articulam para retomar as sessões do Congresso a 

fim de esgotar a lista de 43 vetos do presidente Jair Bolsonaro. A medida abre 

caminho para a apreciação do veto à prorrogação da desoneração da folha de 

pagamentos de 17 setores que são intensivos em mão de obra. Parlamentares 

defendem que a desoneração seja mantida até dezembro de 2021, conforme 

texto aprovado no Congresso, para estimular a manutenção de empregos 

após a crise do coronavírus. A primeira sessão foi marcada para a próxima 

terça-feira, dia 11, quando os parlamentares vão testar o sistema remoto 

nesse tipo de votação, que precisa ocorrer na Câmara e no Senado. (O 

Globo) 

  

• O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, admitiu a possibilidade de o 

governo estender novamente a duração do auxílio emergencial. Segundo ele, 

essa decisão será política e dependerá da situação da economia. “Do meio 

para o fim do agosto, vai ter essa discussão de se prorroga ou não. E, se 

prorrogar, qual a dimensão”, afirmou o secretário em videoconferência 

promovida pelo site Jota. Funchal afirmou que a medida depende do estado 

da economia após o baque sofrido pela pandemia. (Folha) 



  

📆 - AGENDA DO DIA 

  

Economia do Brasil 

• 09:00: IPCA Inflação IBGE A/A de jul., est. 2,30%, ant 2,13% 

• 09:00: IPCA inflação IBGE M/M de jul., est. 0,35%, ant 0,26% 

• 10:30: Exportações de veículos Anfavea de jul., ant 19.405 

• 10:30: Produção de veículos Anfavea de jul., ant 98.708 

• 10:30: Vendas de veículos Anfavea de jul., ant 132.818 

  

Economia dos EUA 

• 09:30: Taxa de desemprego de jul., est. 10,6%, ant 11,1% 

• 09:30: Variação folha de pag não agrícola de jul., est. 1,48 mi, ant 4,8 mi 

• 11:00: Estoques no atacado M/M de jun. (final), est. -2,0%, ant 

(preliminares) -2,0% 

  

📊 Eventos corporativos (Balanços) 

• M. Dias Branco #MDIA3 pós-mercado 

• Sanepar #SAPR11 pós-mercado 

  

• Banco Central (BC) oferta até 10.000 contratos de swap cambial para 

rolagem a partir das 11:30. 

 

  

📊 EMPRESAS: Senado aprova o teto dos juros do cartão e cheque 

especial, como previsto, mas bancos esperam barrar projeto na Câmara. 

  

BMG (BMGB4): O Banco BMG fechou acordo com a Wiz Soluções e 

Corretagem de Seguros para vender uma fatia de 40% da CMG Corretora de 

Seguros, pelo valor total de R$ 89,8 milhões. Além da venda desta 

participação, a Wiz ainda terá opção de adquirir mais 9% do capital da CMG, 

a ser exercida em 2024, a depender do atingimento de metas. Do valor total 

da operação, R$ 44,8 milhões são fixos, pagos em duas parcelas, a primeira 

no fechamento da operação, e a segunda seis meses depois. A Wiz pagará 



ainda um valor variável que pode chegar a R$ 45 milhões, que será pago em 

parcelas nos anos de 2022, 2023 e 2024, considerando o lucro apurado pela 

CMG em cada ano anterior aos pagamentos. 

  

BRADESCO (BBDC4): Bradesco respondeu um ofício enviado pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), motivado por matéria do Valor Econômico, 

informando que ainda está em conversas iniciais sobre uma oferta ou venda 

da bandeira de cartões Elo. O banco afirmou que "está sempre atento a 

oportunidades de negócios e investimentos". "Qualquer decisão envolvendo o 

assunto será comunicada às bolsas e à CVM, quando for o caso, nos termos 

da regulamentação aplicável", diz, em nota, o Bradesco. Na matéria, o Valor 

noticiou que, em um primeiro momento, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa 

Econômica Federal estariam analisando realizar uma oferta inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês) da Elo, mas também poderiam vender a empresa 

para uma concorrente, provavelmente do cenário internacional. A Elopar, joint 

venture formada por Bradesco e BB, que detêm 50,01% e 49,99% de 

participação, respectivamente, controla a bandeira Elo, com 56,969% de 

participação. O restante fica com a Caixa (36,889%) e com o Bradesco 

diretamente (6,142%). 

  

INTERMEDICA (GNDI3): A operadora de planos de saúde Notre Dame 

Intermedica registrou lucro líquido de R$ 223,4 milhões no segundo trimestre 

de 2020, alta de 149,2% sobre o mesmo período do ano passado. O lucro 

antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 510,4 

milhões no intervalo entre abril e junho, alta de 109,2% sobre o mesmo período 

de 2019. Entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, o 

resultado financeiro caiu 20,1%, para R$ 29,2 milhões A receita líquida 

avançou 27,9% no intervalo, somando R$ 2,604 bilhões no período de abril a 

junho deste ano. Até julho, foram realizadas mais de 5,8 mil internações na 

rede própria da companhia, e mais de 2,8 mil na rede credenciada de 

pacientes com sintomas do novo coronavírus. 

  

MULTPLAN (MULT3): Multiplan fechou o segundo trimestre de 2020 com 

lucro líquido de R$ 70,802 milhões. O resultado foi 38,6% menor do que no 



mesmo período do ano passado. O Ebitda somou R$ 180,768 milhões, recuo 

de 15,6% na mesma base de comparação. A margem Ebitda, entretanto, subiu 

4,4 pontos porcentuais, para 70,3%. O FFO (lucro líquido excluindo 

depreciação, amortização e efeitos não caixa) atingiu R$ 15,936 milhões, 

queda de 90,1%. A margem FFO despencou 43,4 pontos, para 6,2%. A receita 

operacional líquida totalizou R$ 257,049 milhões, encolhimento de 20,9%. A 

queda no lucro da Multiplan está relacionada à paralisação temporária dos 

shoppings durante a pandemia, à concessão de descontos nos aluguéis dos 

pontos comerciais e ao aumento nas provisões para lojistas inadimplentes. Os 

efeitos negativos da pandemia foram compensados por um corte de 67,7% 

nas despesas de sede, para R$ 13,5 milhões, o menor nível em 12 anos. A 

Multiplan reduziu e suspendeu contratos de trabalho (conforme autorizado 

pela lei 14.020) e diminuiu despesas com serviços e viagens. Também foi 

registrada uma baixa de R$ 15,5 milhões na linha de remuneração baseada 

em ações. Fora isso, houve uma diminuição de 40,2% nas despesas com 

dívidas em meio à redução da Selic e renegociações. 

  

SETOR FINANCEIRO (IFNC): Os senadores aprovaram uma emenda abrindo 

espaço para o tabelamento permanente dos juros em operações de crédito 

com cartões. A medida prevê que o Conselho Monetário Nacional (CMN) 

regule o limite de juros no cartão, assim como fez com o cheque especial, para 

o período após a calamidade pública, que termina em 31 de dezembro deste 

ano. A emenda, proposta pela bancada do PT, foi aprovada dentro do projeto 

que limita as taxas do cartão e do cheque especial a 30% ao ano durante o 

período de calamidade pública pela covid-19, atualmente válida entre 20 de 

março e 31 de dezembro deste ano. A limitação dependerá ainda de votação 

na Câmara e, se passar, de sanção presidencial. 

  

SER EDUCACIONAL (SEER3): Ser Educacional informou a aquisição, por 

meio de sua subsidiária Centro Nacional de Ensino Superior (Cenesup), da 

Sociedade Regional de Educação e Cultura (Sorec), mantenedora da 

Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (Facimed), localizada em 

Cacoal (RO). O custo da transação é de R$ 100 milhões à vista, acrescido de 

quatro parcelas de R$ 12,5 milhões, com a primeira parcela a ser paga no dia 



31 de janeiro de 2022 e, as demais, na mesma data dos três anos seguintes, 

corrigidas pela inflação. Um eventual endividamento líquido da Facimed será 

integralmente descontado do valor parcelado. Em 2019, a Facimed registrou 

receita líquida de cerca de R$ 55 milhões. Em junho deste ano, a instituição 

tinha 2,7 mil alunos de graduação, sendo 445 no curso de Medicina. Durante 

o primeiro semestre de 2020, a Facimed obteve credenciamento do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) para se tornar um Centro Universitário, além de 

também estar habilitada para oferecer ensino a distância (EAD). 

Fontes: Arko Advice, Brazil Journal, Reuters; Folha; Valor Econômico; Bloomberg; O Globo; Money 

Times; Broadcast. 
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financeiros de que trata, não podendo ser reproduzidas ou retransmitidas a quaisquer outras pessoas, 

naturais ou jurídicas, sem prévia autorização da Genial Investimentos. As informações contidas nesse 

material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem uma oferta de compra, venda ou 

uma solicitação para aquisição ou manutenção dos instrumentos financeiros. As informações utilizadas 

para a confecção deste documento foram obtidas de fontes públicas primárias ou secundárias. A Genial 

Investimentos não garante exatidão, pontualidade, integridade, negociabilidade, perfeição ou ajustes a 

qualquer propósito das informações contidas, nem tampouco aceita qualquer encargo, obrigação ou 

responsabilidade por seu uso. A Genial Investimentos não responde por quaisquer erros ou omissões 

que possam estar presentes neste documento. A Genial Investimentos pode efetuar alterações no 

conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter 

exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram 

auditadas. “Genial Investimentos é a plataforma de negociações da Geração Futuro Corretora de Valores, 

uma empresa do Grupo Brasil Plural.” Ouvidoria: 0800 605 8888 
 

 


