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 AE News-Natura &CO fará oferta primária de ações 

de cerca de R$ 6,20 Bilhões 

Niviane Magalhães 

O conselho de administração da Natura &Co aprovou a 

realização de oferta pública de distribuição primária 

121.400.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem 

valor nominal, de emissão da companhia, inclusive sob a 

forma de American Depositary Shares (ADS), representados 

por American Depositary Receipts (ADRs), a ser realizada 

simultaneamente no Brasil e no exterior. Considerando a 

cotação do papel da empresa no fechamento de ontem, de 

R$ 51,13, a operação poderá chegar a R$ 6.207.182.000,00. 

O valor final vai depender do Procedimento de 

Bookbuilding. Cada ADS é representativo de 2 Ações. 

>Voltar 

 Definição de preço por ação em oferta do BNDESPar 

por papéis da Suzano 

 

 Janela para oferta de ações não está nem ficará 

fechada, diz diretor do Itaú BBA - Valor. 

Fernanda Bompan e Álvaro Campos  

Mas em períodos como esse o investidor fica mais apreensivo 

e opta por tomar menos risco 

Ainda há espaço para oportunidades em ofertas iniciais de 

ações (IPOs, na sigla em inglês), mesmo em meio à 

volatilidade no mercado vista nos últimos dias. Para o 

diretor-executivo do Itaú BBA, Cristiano Guimarães, é fato 



que em períodos como esse o investidor fica mais 

apreensivo e opta por tomar menos riscos, mas isso não 

significa que vá deixar de investir.  

>Voltar 

 Fixação de preço por ação em IPO de Pacaembu 

 

 STF ouve todas as partes e marca para hoje votação 

sobre venda de refinarias - Valor. 

Luísa Martins e Rafael Rosas  

A sessão terá início às 14h desta quinta-feira com o voto do 

relator, o ministro Edson Fachin 

Depois de seis sustentações orais - entre elas a da 

Petrobras, a do Senado e a da Procuradoria-Geral da 

República (PGR) -, o Supremo Tribunal Federal (STF) adiou 

para hoje a votação da reclamação que busca impedir a 

privatização de refinarias.  

>Voltar 

 Presidente da estatal confia em vitória, mas tem 

plano B - Valor. 

André Ramalho  

Em caso de derrota, Roberto Castello Branco disse que novos 

cortes de custos serão necessários 

À espera da retomada do julgamento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) sobre o modelo de negócios da venda das 

refinarias, o presidente da Petrobras, Roberto Castello 

Branco, disse que está confiante numa vitória da estatal na 



Corte. O executivo afirmou ainda que um eventual revés no 

Supremo não levará à petroleira à morte, mas que novos 

cortes de custos serão necessários, dentro do plano de 

contingência traçado pela petroleira para reduzir a sua 

dívida num cenário em que os desinvestimentos no refino 

não vinguem.  

>Voltar 

 Petrobras acelera abertura do mercado de gás - Valor. 

André Ramalho  

Estatal abre infraestrutura de escoamento e processamento 

do pré-sal e arrenda terminal de GNL na BA 

A Petrobras deu mais dois passos, ontem, para abertura do 

mercado de gás natural para novos agentes. A companhia 

abriu as propostas para arrendamento de seu terminal de 

importação de gás natural liquefeito (GNL), na Bahia, e 

assinou contratos com a Shell, Petrogal e Repsol Sinopec, 

para compartilhamento das infraestruturas de escoamento 

e processamento do pré-sal. Esse acordo elimina um dos 

principais gargalos da abertura, embora ainda não haja 

expectativas de que o acesso às unidades de 

processamento (UPGNs) se concretize a curto prazo.  

>Voltar 

 Petrobras conclui venda de Campos no Polo Lagoa 

Parda 

    (Bloomberg) -- Petrobras finalizou hoje a venda da 

totalidade de sua participação nos campos terrestres do 

Polo Lagoa Parda, no estado do Espírito Santo, para a 

Imetame Energia Lagoa Parda, segundo comunicado. * 



Operação foi concluída com o pagamento de US$ 9,44 mi 

para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato * 

Valor recebido no fechamento se soma ao montante de 

US$ 1,4 mi pagos à Petrobras na assinatura do contrato de 

venda 

>Voltar 

 Petrobras inicia fase vinculante para venda da PBIO 

    (Bloomberg) -- Potenciais compradores habilitados para 

essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o 

processo de desinvestimento, incluindo orientações para a 

realização de due diligence e para o envio das propostas 

vinculantes, disse a Petrobras em comunicado. * Petrobras 

Biocombustível foi fundada em 2008 e possui 3 usinas de 

biodiesel  

>Voltar 

 BR Distribuidora recebe mais R$ 34,7 mi em dívida da 

Eletrobras 

 

 Braskem é alvo de passivo ambiental na BA - Valor. 

Stella Fontes  

Petroquímica também é alvo de ação civil pública também 

na Bahia, ajuizada em 2014 pelo MPF por causa da 

contaminação do solo na península de Itapagipe 

Os questionamentos à Braskem por danos ambientais 

diretos ou indiretos não se limitam a Alagoas. A 

petroquímica, que estima gastar ao menos R$ 8,3 bilhões 

para solucionar o problema relacionado à exploração de 



sal-gema em Maceió (AL), é alvo de ação civil pública 

também na Bahia, ajuizada em 2014 pelo Ministério Público 

Federal (MPF), por causa da contaminação do solo por 

mercúrio na península de Itapagipe, em Salvador. Em outro 

município baiano, de Madre de Deus, tem promovido 

estudos e ações para descontaminação do solo por 

solventes, o que a fez elevar recentemente a R$ 110 milhões 

o total em recursos provisionados para essa finalidade.  

>Voltar 

 Minério sobe 34%, já Brent segue em queda de 38,1% 

- Valor. 

Ana Paula Machado  

Consumo chinês de minério de ferro deve manter preços altos 

também em 2021 

Os preços do minério de ferro e do barril do Brent 

continuam evoluindo em direções opostas. Enquanto o 

minério acumula alta de mais de 30% no ano e com boas 

perspectivas para 2021, em razão da demanda forte da 

China, a cotação do Brent segue em queda em torno de 

30%.  

Segundo a publicação especializada “Fastmarkets MB”, os 

preços do minério com 62% de ferro foram negociados a 

US$ 123,47 a tonelada. Isso fez com que o mês de setembro 

tenha acumulado queda de 0,80%. No ano, no entanto, a 

commodity fechou com uma evolução de 34,02%.  

>Voltar 



 Minério de ferro não tem negociação em Qingdao 

devido a feriado na China 

 

 Bolsonaro sanciona lei que muda regras de controle 

de barragens - Estadão 

Tânia Monteiro 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira, 

30, o projeto que muda as regras de controle de barragens 

e estipula, em até R$ 1 bilhão, o valor da multa para 

empresas que descumprirem normas de segurança. 

>Voltar 

 Banco do Brasil anuncia conclusão do acordo de 

parceira estratégica com UBS- Estadão 

Cynthia Decloedt 

O Banco do Brasil anunciou a conclusão do acordo de 

parceria estratégica de sua subsidiária BB-Banco de 

Investimento e o UBS A.G. (“UBS”), por meio da 

formalização nesta quarta-feira dos documentos definitivos 

que estabelecem o início das atividades conjuntas. Embora 

o acordo tenha sido firmado em novembro do ano passado, 

este é o primeiro importante anúncio feito na gestão de 

André Brandão, que assumiu a presidência do banco há 

duas semanas. 

>Voltar 

 UBS BB estreia com ambição de liderar em banco de 

investimento - Valor. 

Maria Luíza Filgueiras e Talita Moreira  



Joint venture engloba operações em Brasil, Argentina, Chile, 

Peru, Paraguai e Uruguai 

A joint venture criada pelo Banco do Brasil (BB) e pelo suíço 

UBS na área de banco de investimento começa a operar 

oficialmente hoje. Batizada de UBS BB, a companhia teve a 

estrutura de comando definida ao longo dos últimos meses, 

o que será informado a clientes nesta quinta-feira. O 

presidente-executivo do novo banco será Daniel Bassan, 

que era chefe da área no UBS Brasil, e também foram 

definidas outras cinco diretorias. A joint venture engloba 

não só a operação no Brasil, mas também na Argentina, 

Chile, Peru, Paraguai e Uruguai.  

>Voltar 

 Daniel Bassan é nomeado presidente do UBS BB 

Investment Bank 

 

o Hélio Magalhães é chairman e Sylvia Coutinho, 

vice-chairman 

 

 

 

 

 

 



 Coluna do Broadcast: Em um mundo mais digital, 

bancos repensam agências 

Com as operações bancárias mais digitais, os grandes 

bancos estão em processo de reinventar suas instalações 

físicas. Hoje e amanhã, por exemplo, o Itaú levará a leilão 15 

agências, com a participação dos leiloeiros Frazão, Biasi e 

Zukerman. Entre os imóveis, há uma antiga agência na 

tradicional rua de comércio popular paulistana, a 25 de 

março, com lance mínimo de R$ 5,6 milhões. No fim de 

junho, a instituição financeira tinha 4.492 agências e postos 

de atendimento em todo o País. Em um ano, fechou 234. O 

ritmo pode acelerar, até porque o banco cerrou as portas 

de 400 delas, de forma temporária, como reflexo da 

pandemia. A reinvenção tem acontecido em todo o setor. O 

Bradesco também tem fechado agências, mas, ao mesmo 

tempo, transformou algumas em escritórios de negócios. » 

É geral. O Santander, por sua vez, anunciou que vai criar um 

ambiente de convivência nos estacionamentos de suas 

agências, em parceria com seu portal Webmotors. 

>Voltar 

 Elétricas  

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(AAbradee calcula que as perdas de receitas provocadas 

pela pandemia do novo coronavírus podem chegar a R$ 6 

bilhões neste ano. Esse é o valor aproximado que as 

concessionárias entendem que deveria ser considerado nos 

processos de reequilíbrio econômico-financeiro das 

empresas. A maior parte deste valor se refere ao segundo 

trimestre, quando as distribuidoras foram impedidas de 



cortar o fornecimento de energia de consumidores 

inadimplentes e sentiram o impacto da redução na 

atividade econômica, em decorrência das medidas de 

distanciamento social adotadas por estados e municípios 

>Voltar 

 Brookfield vence concessão para saneamento em 

Alagoas por R$ 2 bilhões- Folha 

Nicola Pamplona 

No primeiro leilão de concessão de saneamento após a 

aprovação do novo marco regulatório para o setor, a BRK 

Saneamento arrematou nesta quarta (30) a prestação de 

serviços de água e esgoto na região metropolitana de 

Maceió. 

A empresa, controlada pela canadense Brookfield, ofereceu 

R$ 2 bilhões pela concessão, ágio de 13.182,64% sobre o 

preço mínimo proposto pelo BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social). 

>Voltar 

 Alexandre Manoel e Breno Dias Silva: Nova lei de 

saneamento abre caminho para quase R$ 500 bi em 

investimentos- Folha 

O crescimento econômico desacelerou em meados da 

última década e permanece pouco vigoroso. A fim de 

alcançar taxas de crescimento sustentáveis no futuro 

próximo, em torno de 3% ao ano, a agenda de reformas 

para recuperar a poupança pública e aumentar a 

produtividade deve continuar avançando. 



Nesse contexto, a nova lei do Saneamento representa 

oportunidades para investidores e empresas que operam os 

serviços de saneamento contribuírem para o aumento da 

produtividade, assim como melhorar o padrão de vida de 

milhões de brasileiros pobres, pois o setor de saneamento 

apresenta baixíssimos níveis de investimentos. 

>Voltar 

 Copasa  

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CCopasa 

informou que a Vale solicitou ao Ministério Público de 

Minas Gerais (MPMG) a prorrogação do prazo de entrega 

das obras de construção do novo ponto de captação no Rio 

Paraopeba, anteriormente prevista para hoje. A Vale alega 

que o pedido de adiamento ocorreu em função de "fatores 

impeditivos", como as restrições de segurança impostas 

pela pandemia de covid-19, as medidas restritivas 

decretadas pelo poder público municipal e outros órgãos 

públicos, a demora na obtenção de autorização judicial para 

ingresso nas áreas necessárias à implantação do projeto e a 

ocorrência de intensas chuvas na região entre dezembro de 

2019 e março de 2020. 

>Voltar 

 Com atraso, CVC divulga resultado do 1º trimestre, 

com prejuízo líquido de R$ 1,13 bilhão - Valor. 

Com atraso, CVC divulga resultado do 1º trimestre, com 

prejuízo líquido de R$ 1,13 bilhão 

A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens divulgou na 

noite desta quarta-feira (30) o balanço do primeiro 



trimestre de 2020, com atraso devido ao impacto da 

pandemia de covid-19 sobre os negócios da empresa. 

De acordo com a demonstração trimestral, a CVC teve 

prejuízo líquido atribuído aos acionistas controladores de 

R$ 1,13 bilhão no trimestre de janeiro a março deste ano, 

depois de ter registrado lucro líquido de R$ 43,8 milhões no 

primeiro trimestre de 2019. 

>Voltar 

 Lojas Americanas: conselho aprova emissão de até r$ 

3,1 bi em debêntures de 10 anos - Estadão 

Fabiana Holtz 

O conselho de administração da Lojas Americanas aprovou 

a 16ª emissão de debêntures da companhia no valor total 

de até R$ 3,1 bilhões, em série única. O vencimento dos 

títulos é 15 de outubro de 2030. 

 

A remuneração, segundo a empresa, será de atualização 

monetária pela índice oficial de inflação (IPCA), e juro pré-

fixado de 7,40% ao ano. 

>Voltar 

 Cyrela é multada ao infringir as novas regras 

Valor Econômico - Pouco mais de dez dias após a entrada 

em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), seus 

efeitos já são sentidos no mercado. Na terça-feira (29) a 

construtora Cyrela foi condenada a pagar uma indenização 

de R$ 10 mil por danos morais a um cliente ao infringir 

LGPD pelo compartilhamento de dados com terceiros.  



A sentença determina que a empresa não repasse ou 

conceda dados pessoais, financeiros ou sensíveis do cliente 

a terceiros, sob pena de multa de R$ 300,00 por contato 

indevido e ao pagamento de indenização de R$ 10 mil por 

danos morais. 

>Voltar 

 

 Latam assina acordo de empréstimo de US$ 2,45 

bilhões- Valor 

Cibelle Bouças 

Companhia reportou prejuízo de cerca de US$ 140 milhões 

em agosto 

O Grupo Latam Airlines assinou ontem com credores e 

acionistas o acordo de empréstimo DIP (“debtor in 

possession”) no valor de US$ 2,45 bilhões. Esse modelo de 

empréstimo dá preferência de pagamento para o credor 

que ofereceu o recurso à empresa em recuperação judicial. 

A informação foi divulgada em comunicado apresentado 

pela companhia hoje à Securities and Exchange Commission 

(SEC). A proposta de financiamento DIP foi aprovada pelo 

juiz James L. Garrity Jr, da Corte de Falências do Distrito Sul 

de Nova York, no dia 17. O acordo de empréstimo está 

sujeito às leis do Estado de Nova York. 

>Voltar 

 Guararapes  

A Guararapes, dona da rede de varejo de moda Riachuelo, 

anunciou que a MMidway Financeirarecebeu a aprovação 



do Banco Central para prestar serviços de pagamento na 

modalidade emissor de moeda eletrônica. Em comunicado 

ao mercado, a empresa reafirmou sua intenção é 

transformar a Midway em uma "grande plataforma digital 

de serviços financeiros". 

>Voltar 

 Helbor lança empreendimento em São Paulo com 

VGV de R$ 77 mi 

    (Bloomberg) -- Helbor Supreme Pinheiros é o segundo 

lançamento da companhia neste ano, disse a Helbor em 

comunicado. * Com 70% das unidades vendidas, o 

lançamento faz parte dos projetos que já estavam prontos e 

que estrategicamente não haviam sido lançados no início 

do ano, disse a companhia * Empreendimento de 

apartamentos tem previsão de entrega em 2023 * Parte 

Helbor do VGV total é de 70%, disse a empresa * NOTA, em 

23/set.: Helbor anuncia lançamento com VGV total de ... 

>Voltar 

 Para Morgan Stanley, volume de cerveja da Ambev 

pode surpreender 

    (Bloomberg) -- Morgan Stanley elevou o preço-alvo da 

Ambev de R$ 13 para R$ 14, citando maior otimismo com 

resultados de curto prazo. O novo preço-alvo sugere 

potencial de alta de cerca de 13% em relação ao 

fechamento de terça-feira. * Volume de cerveja no Brasil 

pode surpreender positivamente, principalmente no 3T, 

escreveu o analista Ricardo Alves em relatório ** O 



coronavoucher tem contribuído no aumento de consumo 

de cerveja no país ** A Ambev tem adotado uma ... 

>Voltar 

 Gol elevada a compra por Goldman; preço-alvo 

R$26,80 

    (Bloomberg) -- Gol Linhas Aereas Inteligentes SA tem 

recomendação elevada pelo analista de Goldman Sachs 

Bruno Amorim para compra de neutra.  

* Preço-alvo de R$26,80 implica potencial de alta de 57% 

em relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$28,29 Próximos catalisadores: *  

>Voltar 

 

 Azul elevada a compra por Goldman; preço-alvo R$ 

38,80 

 

 Credit Suisse eleva CSN e vê minério acima de US$ 

100 em 2021 

    (Bloomberg) -- CSN foi elevada de neutra para 

outperform pelo Credit Suisse, escreveu em relatório o 

analista Caio Ribeiro. * Produção de aço chinesa forte e 

resiliente deve ajudar a manter os mercados de minério de 

ferro apertados e os preços elevados até 2022  

* A oferta de minério de ferro deve aumentar no próximo 

ano, conforme Vale eleva a produção, mas deve ser 

acompanhada de perto pelos níveis de demanda  



 

 


