
  

 

  
    

SEXTA-FEIRA, 07/08/2020 
  

Morning Call 

Privatizações, Cheque especial e cartão de 

crédito, Coronavírus, IPCA, Resultados 

trimestrais e Desemprego nos EUA 
  

  
   

“O caráter é a qualidade intangível que permite que outras pessoas 

confiem em você, e você em si mesmo.” 

- The Stoic Emperor 
  

  

   

   

Aquisições das Big Tech pelo valor do negócio (em bilhões 

de dólares) 
 

 

https://sunoresearch.emlnk1.com/lt.php?s=58af203461568ab4c1f3eff9da83725b&i=7003A77899A28A48736


  

 

   

Privatizações 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a prometer, na quinta-feira 

(06/08), privatizações de três ou quatro companhias nos próximos 30 a 60 

dias. 

 

● Guedes acredita que o Congresso dará seu apoio às privatizações e 

acrescentou que o presidente Jair Bolsonaro está de acordo com as 

operações. 

● No entanto, não citou nomes das empresas que serão vendidas. 

● Há cerca de um mês, Guedes mencionou que esse seria “um excelente 

ano” para realizar uma oferta pública das subsidiárias da Caixa Econômica 

Federal. 

● O líder da pasta econômica também ressaltou que o Brasil ainda 

surpreenderá os investidores estrangeiros com projetos nas áreas de 

saneamento, cabotagem, elétrica, concessões e privatizações.   

 



Cheque especial e cartão de crédito 

O Senado aprovou na quinta-feira (06/08) um projeto de lei que estabelece 

um teto para a taxa de juros de cartões de crédito e cheque especial 

durante a pandemia. 

 
 

● O projeto limita a taxa de juros anual do cheque especial e do cartão de 

crédito rotativo em 30%. 

● A proposta vale para dívidas contraídas entre março e dezembro de 2020. 

● De acordo com o Banco Central, os juros anuais do cheque especial 

chegaram a 110,2%; do rotativo do cartão, a 300,3% no mês de junho. 

● A proposta segue, então, para a Câmara dos Deputados. Em seguida, para 

a sanção presidencial.   

 

Coronavírus 

O consórcio de veículos de imprensa divulgou na quinta-feira (06/08) o 

novo balanço com os números da doença no Brasil, trazendo 1.226 vítimas 

fatais e mais de 54 mil infectados. 

 

● Com a atualização, o Brasil chega a 98.644 óbitos e se aproxima de 3 

milhões de casos positivos de Covid-19. 

● A região mais afetada do país é a Sudeste, que concentra quase um terço 

do total de infectados e aproximadamente 45% do total de óbitos. 

● No mundo, o Brasil segue na segunda posição de número de infectados e 

de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.   

 

Vendas da indústria de videogames nos Estados Unidos 
 

 



  

 

  

   

l O que você precisa saber hoje 
 

 

IPCA 
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anual e mensal será 

divulgado hoje. Os impactos são vários: 

 

● Na taxa de juros: valores elevados são considerados inflacionários e 

propiciam alta na taxa de juros, além de queda nas margens dos títulos 

públicos não indexados. 

● Nas ações: valores acima das projeções podem acarretar quedas no 

mercado de capitais. 

● Na moeda: um índice inflacionário elevado pode aumentar a 

competitividade nas exportações e valorizar a moeda local. Durante uma 



recessão, um IPCA elevado pode enfraquecer a moeda local. Portanto, ela 

pode ser impactada em ambos os sentidos. 
 

 

Resultados trimestrais 
As seguintes empresas divulgarão hoje seus resultados do segundo 

trimestre deste ano: 

 

● Biomm (BIOM3). 

● M. Dias Branco (MDIA3). 

● Sanepar (SAPR11/SAPR3/SAPR4). 
 

 

Desemprego nos EUA 

A taxa de desemprego dos Estados Unidos será divulgada hoje. 

 

 

● Trata-se da medida percentual da força de trabalho total que está 

desempregada, mas que procura emprego ativamente. 

● Um indicador baixo é positivo para o mercado de trabalho americano e 

benéfico para o dólar. 
 

 

  
   

   

  
   

  

  

 

  

 

  

 

  

    

   

Tem alguma crítca ou feedback sobre a newsletter? 

Então envie um e-mail para contato@sunoresearch.com.br e 

compartilhe a sua opinião com nosso time. 
 

Cansou dos nossos e-mails? 

Você está recebendo esta mensagem como parte da sua assinatura dos 

conteúdos gratuitos da Suno Research. Caso não deseje mais receber 

nossos e-mails, clique aqui. 
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