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A Reforma da 

Previdência tem 

texto-base aprovado 

na Câmara de 

Deputados com 379 

votos favoráveis. 



$
ECONOMIA



A atividade industrial de Agosto chegou a 
69% da utilização da capacidade 
instalada. é o maior valor para o mês 
registrado desde 2015. 
A atividade industrial de agosto chegou a 69% da utilização da capacidade instalada, 1 ponto percentual a mais que em 
julho, o que indica um movimento de queda na ociosidade na indústria, segundo a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). 
*Fonte: CNI, Set/18.

Risco-país volta 

ao nível de 

quando o Brasil 

tinha selo de 

bom pagador. 
Com a aprovação da reforma da 

Previdência em primeiro turno, a 

percepção de risco do investidor 

internacional sobre o Brasil caiu para o 

menor patamar dos últimos 5 anos.
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A falta de 

demanda voltou a 

ganhar 

importância entre 

os principais 

problemas 

enfrentados pelo 

setor industrial.

*Dados publicação CNI
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O Bank of America

Merrill Lynch divulga 

relatório sobre o 

mercado acionário 

brasileiro, com projeção 

de 120 mil pontos para o 

Ibovespa no final do ano. 

Relatórios apontam 

estimativas após 

aprovação do texto-base 

da reforma da 

Previdência.
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Ministro da 

Infraestrutura, 

Tarcísio de Freitas, 

espera que o setor de 

transportes deva 

receber R$ 208 

bilhões na execução 

de contratos de 

portos, rodovias, 

ferrovias e 

aeroportos em até 30 

anos.



De acordo com dados 
do CAGED, foram 

criados cerca de 410 
mil empregos formais 
no primeiro semestre 
de 2019, maior saldo 

em 5 anos.



De acordo com o 

governo, saque do 

FGTS e liberação 

do PIS/PASEP 

representam 

injeção de R$ 42 

bilhões na 

economia em 2019 

e 2020.



Novo presidente do 

BNDES, Gustavo 

Montezano, anuncia 

que iniciará venda 

no valor de R$ 100 

bilhões em 

participações 

acionárias do banco 

em empresas.
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Comissão aprova 

relatório da Medida 

Provisória da 

Liberdade Econômica. 

MP traz impacto 

positivo para 

desburocratização, 

autorizando inicio de 

pequenas atividades 

econômicas sem 

alvará.



Intenção de 
investir segue 
estável, entretanto 
tem o melhor 
julho dos últimos 5 
anos, de acordo 
com o CNI.
*Fonte: CNI, Jul/19.



PROJEÇÕES
BOLETIM FOCUS*

*Expectativa dos analistas de mercado



0,82%
*Fonte: Boletim Focus

2019

R$ 3,75
*Fonte: Boletim Focus

5,50%
*Fonte: Boletim Focus

3,80%
*Fonte: Boletim Focus

PIB Dólar

Juros Inflação



2,10%
*Fonte: Boletim Focus

2020

R$ 3,80
*Fonte: Boletim Focus

5,50%
*Fonte: Boletim Focus

3,90%
*Fonte: Boletim Focus

PIB Dólar

InflaçãoJuros



ESTRATÉGIAS
E OPORTUNIDADES



Venda de estatais pode 

atingir valor recorde 

no país. Um 

levantamento 

realizado pelo Estado 

indica que o programa 

de desestatização do 

governo poderá render 

até R$ 450 bilhões. 



Assembléia

Legislativa do RS 

autoriza a 

privatização da CEE, 

Sulgás e CRM.



Governo Bolsonaro 

lança o Novo 

Mercado de Gás, 

plano que visa 

quebrar monopólio 

da Petrobrás no setor 

e abrir espaço para a 

iniciativa privada.



Com carteira de 

US$ 231 bi, Temasek

busca mais 

oportunidades no 

Brasil. Fundo diz 

que a exposição à 

região vem 

crescendo, em 

termos absolutos, 

nos últimos anos.



FUSÕES E 
AQUISIÇÔES



De acordo com 

BlackRock, valuation

das empresas no Brasil 

estão atrativos. 

Segundo a instituição, 

maiores oportunidades 

dentre os mercados 

emergentes estão na 

América Latina.



PepsiCo adquire a 

empresa de alimentos 

sul-africana Pioneer 

Foods no valor de US$ 

1,7 bilhão. 



BRF e Marfrig, gigantes 

do setor de alimentos, 

anunciam que 

desistiram das 

negociações de fusão 

bilionária.  



Petrobrás vende controle 

da BR Distribuidora por 

R$ 9,6 bilhões. Ao final de 

toda a operação, a 

Petrobrás deve seguir com 

37,5% de participação na 

empresa.



A AB Inbev, maior 

cervejaria do mundo, 

anuncia venda da 

australiana CUB à 

japonesa Asahi em 

uma transação de 

US$ 11,3 bilhões. 

Empresa explica que 

receita desta 

operação será usada 

para reduzir sua 

dívida. 



O grupo norte-americano 

HIG Capital comprou a 

centenária fabricante de 

produtos de vidro Nadir 

Figueiredo por R$ 836,27 

milhões. Venda foi 

aprovada por acionistas 

detentores de 97,67% do 

capital.



Colgate anuncia 

aquisição da marca 

francesa de 

cosméticos, 

Laboratoires

Filorga, por 1,5 

bilhão de euro.



CONSULTORIA
ESTRATÉGICA

COMPRA E VENDA 
DE EMPRESAS

Entre em contato com 
nossos escritórios:

RUA MARCÍLIO DIAS 1705 - NOVO HAMBURGO/RS
+55 51 98153.8000

frattini@frattini.com.br

RUA BERNARDO GUIMARÃES 245 – BELO HORIZONTE/MG
+55 31 3236.1453

davidson@frattini.com.br

FLORIANÓPOLIS/SC
+55 51 98055.6240

plauto@frattini.com.br

GRANDE SÃO PAULO/SP
+55 15 99771.6035

padoveze@frattini.com.br
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Fique atualizado das principais notícias do mercado. 

www.facebook.com/
frattiniconsultores

http://www.facebook.com.br/frattiniconsultores


VISITE NOSSO SITE
Confira mais notícias e nossas soluções:

www.frattini.com.br

http://www.frattini.com.br/


Consultoria
Valuation

Intermediação de negócios

Rio Grande do Sul  / Santa Catarina
São Paulo  /  Minas Gerais


