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 Vale: Produção de minério de ferro no 3T supera 

expectativas 

    (Bloomberg) -- A Vale produziu mais minério de ferro do 

que o esperado no último trimestre em um sinal de 

aumento da oferta marítima que paralisou a recuperação 

nos futuros do ingrediente siderúrgico. A empresa registrou 

produção no terceiro trimestre de 88,7 milhões de 

toneladas, o melhor resultado em quase dois anos. Isso se 

compara com a estimativa média de 85,7 milhões de 

toneladas entre seis analistas consultados pela Bloomberg. 

... 

>Voltar 

 AE News-Credit Suisse: Vale produz mais minério no 

3tri20 que o esperado, mas vende menos que 

projeção 

A produção de 88,676 milhões de toneladas de minério de 

ferro reportada ontem pela Vale foi acima do esperado 

pelos analistas do Credit Suisse, mas as vendas totais da 

commodity ficaram abaixo das expectativas. As menores 

vendas colocam alguma pressão nas estimativas do banco 

para o Ebitda da mineradora, mas não reduzem a tese de 

forte geração de caixa, já que as vendas devem se recuperar 

nos próximos trimestres, na análise de Caio Ribeiro e 

Gabriel Galvão. 

>Voltar 



 AE News-Itaú BBA: relatório de produção da Vale no 

3tri20 é levemente negativo 

• Vendeu menos minério que o esperado, o que indica 

ebitda abaixo da projeção 

• Precisa produzir 94 mt de minério no 4tri20 para 

atingir Guidance do ano 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao +0,07%, cotado a US$ 

119,61/t* 

 

 Petrobras  

O desempenho operacional e as vendas da Petrobras no 

terceiro trimestre deste ano devem ser os melhores 

divulgados pela empresa neste ano, segundo projeção do 

Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (Ineep). A estatal publicará seu relatório de 

produção e vendas relativo ao período de julho a setembro 

após o fechamento do mercado. A estimativa do Ineep é 

que a produção de petróleo e gás tenha sido de 2,87 

milhões de barris por dia (bpd), 4% maior do que no 

segundo trimestre e 1% superior à do primeiro trimestre. 

Comparada a igual período de 2019, a alta é de 3%. 

>Voltar 

 Petrobras recomprará cerca de US$ 1,95 bi em títulos 

    (Bloomberg) -- Petrobras Global Finance pretende aceitar 

e recomprar global notes em circulação com vencimentos 

que variam de 2023 a 2030, segundo comunicado. * 



Pagamento total em dinheiro na liquidação será de cerca de 

US$ 1,95 bi * Data de liquidação prevista para 22 de 

outubro * NOTA de 13/out.: Petrobras anuncia recompra de 

até US$ 2 bi em títulos 

>Voltar 

 Controlador da C&A: Não há negócio em andamento 

sobre companhia 

    (Bloomberg) -- Controlador da C&A Modas, Cofra 

Holding, afirmou que não há negociação em andamento à 

respeito da companhia, de acordo com comunicado ao 

mercado divulgado pela varejista de moda. * 

Posicionamento ocorre após o jornal Valor Econômico 

veicular mais cedo que a controladora da C&A estaria 

aberta a analisar uma proposta pelo ativo no Brasil * NOTA 

19/out: C&A estuda vender operação no país: Valor 

>Voltar 

 BR Malls e Ancar Ivanhoe estudam fusão- Valor 

Adriana Mattos 

A necessidade de ampliar escala, especialmente no braço 

on-line e de serviços, mercados ainda em fase inicial de 

exploração pelo setor, ajudou a aproximar as empresas, 

dizem fontes. A pandemia, que ampliou a demanda no 

comércio eletrônico, teve peso nessa decisão. Mas 

o Valor apurou que as empresas já buscavam parceiros no 

mercado há alguns anos, antes mesmo da atual crise. 

Segundo comunicado da BR Malls, as discussões ainda 

estão em fase preliminar. O Valor apurou que já há um 

entendimento de que a fusão parcial envolveria shoppings 



nos principais Estados do país, o que colocaria a nova 

operação na liderança do mercado. 

Ativos em praças como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 

parte do Nordeste e do Sul (como Porto Alegre) podem 

formar esse novo negócio, caso as conversas avancem, diz 

uma fonte. 

>Voltar 

 CVC registra prejuízo líquido de R$ 252,1 milhões no 

2TRI, revertendo lucro 

A CVC Corp, proprietária da operadora de viagens CVC, 

registrou prejuízo líquido de R$ 252,1 milhões no 2TRI, ante 

lucro líquido pró-forma de R$ 98,5 milhões no mesmo 

período do ano passado. Se observada apenas a operação 

no Brasil, o prejuízo líquido foi de R$ 228,9 milhões, ante 

lucro líquido pró-forma de R$ 34,5 milhões entre abril e 

junho de 2019. O Ebitda ajustado da CVC Corp ficou 

negativo em R$ 155,3 milhões, ante resultado positivo de 

R$ 197,3 milhões na base anual.  

A receita líquida foi de R$ 3 milhões, queda de 99,4% na 

comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Já as 

despesas financeiras líquidas registraram baixa de 63,6% no 

2TRI, para R$ 14 milhões na comparação com o mesmo 

intervalo do ano anterior, em razão da queda nas taxas de 

serviços financeiros e encargos financeiros. A dívida líquida 

chegou a R$ 1,205 bilhão, queda de 12,8% na base anual. 

>Voltar 



 Governo reforça ofensiva para votar a Lei do Gás- 

Valor 

Renan Truffi 

Segundo Bezerra Coelho, o acordo depende da realização 

de uma nova sessão do Congresso, que pode acontecer ou 

não nesta semana. De acordo com o líder do governo, ficou 

pré-estabelecido com as bancadas que quatro medidas 

serão apreciadas até a próxima semana no Senado. Elas são 

a Lei do Gás, o projeto que trata das operações 

compromissadas (autoriza o Banco Central a receber 

depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições e 

remunerá-los), a proposta que dá autonomia do Banco 

Central e o novo marco legal das ferrovias. 

“Os decretos da nova Lei do Gás estão sendo estudados 

pelo ministro Bento Albuquerque [Minas e Energia] e tenho 

impressão que estão avançando. Amanhã [terça-feira] 

vamos ter posição final sobre entendimento das térmicas 

inflexíveis, que é o que está pegando mais. Mas [o assunto] 

está sendo estudado, há um ambiente para o 

entendimento”, disse. 

>Voltar 

 Investimento em portos públicos é o menor desde 

2003- Globo 

Henrique Gomes Batista 

Na lista de futuras privatizações, as Companhias Docas, que 

administram portos públicos pelo país, receberam em 2019 

apenas R$ 59 milhões em investimentos do governo 

federal, aponta levantamento inédito da Confederação 



Nacional da Indústria (CNI). Isso equivale a 10,5% do 

previsto e é o menor valor desde 2003, levando em conta a 

correção pela inflação. O investimento também representa 

quase metade do destinado em 2018, quando as 

Companhias Docas receberam R$ 104 milhões. 

>Voltar 

 Governo envia projeto de lei ao Congresso para 

destravar startups - Estadão 

Idiana Tomazelli 

O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem o Marco Legal 

das Startups, projeto de lei complementar que prevê uma 

série de medidas para desburocratizar regras, ampliar as 

possibilidade de investimentos em empresas inovadoras e 

facilitar a contratação dessas companhias pela 

administração pública. Com o texto, que será enviado ao 

Congresso Nacional, o governo espera multiplicar o número 

de startups no Brasil, hoje em 14 mil empresas, em até dez 

vezes nos próximos cinco anos. 

>Voltar 

 Credit Suisse vê melhora em balanço dos bancos c/ 

provisão menor 

    (Bloomberg) -- Os resultados dos bancos brasileiros 

provavelmente melhorarão no terceiro trimestre, 

beneficiando-se de provisões menores e “em menor 

medida” da melhoria em tarifas, analistas do Credit Suisse 

liderados por Marcelo Telles escreveram em relatório de 18 

de outubro. * Resultado do 3T deve confirmar que o pico 

das provisões ocorreu no 1S20: Credit Suisse * Do lado 



negativo, o crescimento da margem financeira deve 

permanecer pressionado em meio à ... 

>Voltar 

 BC manda ofício a bancos e fintechs pedindo 

informações sobre cadastros no Pix- Valor 

Talita Moreira 

A fiscalização vem depois de clientes de diversas instituições 

— principalmente, fintechs — terem se queixado de que 

foram cadastrados indevidamente 

O Banco Central (BC) mandou ofício a bancos e fintechs 

pedindo informações sobre o cadastramento de clientes no 

Pix, segundo fonte a par do assunto. A fiscalização vem 

depois de clientes de diversas instituições — 

principalmente, fintechs — terem se queixado de que foram 

cadastrados indevidamente. 

>Voltar 

 Banrisul conclui PDV com adesão de 903 empregados 

    (Bloomberg) -- Banrisul concluiu plano de desligamento 

voluntário, que superou o número de adesões de planos 

anteriores, segundo comunicado ao mercado. * Acordo foi 

firmado por meio de acordo coletivo com entidades 

sindicais * PDV teve adesão de 903 empregados  

>Voltar 

 BC autoriza TAG a atuar como registradora- Valor 

Com o sinal verde, a TAG está liberada para atuar no 

registro de recebíveis de cartões, mecanismo que deve 

limitar o alcance da chamada “trava bancária”. A expectativa 



é que a permissão seja publicada no “Diário Oficial da 

União” desta terça-feira. 

>Voltar 

 IPO do GPS busca dar saída a Warburg Pincus e 

Gávea- Valor 

Os fundos de private equity Warburg Pincus e Gávea, do 

economista Armínio Fraga, querem reduzir suas fatias no 

grupo GPS, de manutenção e segurança patrimonial, caso a 

empresa decida pela oferta pública inicial de ações (IPO, em 

inglês), segundo apurou o Valor. As gestoras têm, 

respectivamente, 23% e 9% de participação do negócio. 

A expectativa é de que a abertura de capital ocorra no 

primeiro trimestre de 2021, segundo uma das fontes. O GPS 

contratou os bancos Morgan Stanley, BTG e Itaú BBA para 

realizar a oferta. 

>Voltar 

 Com IPO, 3R criará nova empresa- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

A petroleira que chegará à bolsa é resultado da união de 

duas empresas hoje controladas pela gestora Starboard: a 

3R Participações, criada em 2014, e a Ouro Preto, adquirida 

de Rodolfo Landim no início do ano. A área técnica da CVM 

se incomodou com a operação por entender que ela 

envolve duas empresas: uma que pede o registro de 

companhia aberta e outra que surge depois e faz a oferta 

de ações. 

>Voltar 



 Com lucro de R$ 3 bi, Grupo Big fará IPO- Valor 

Rodrigo Rocha 

O Grupo Big Brasil, que opera a rede de supermercados 

anteriormente controlada pelo Walmart, publicou ontem 

prospecto preliminar de oferta inicial de ações (IPO, na sigla 

em inglês). 

A rede, atualmente controlada pela Advent por meio do 

Fundo de Investimento em Participações Momentum 

(81,14%), mas ainda com participação minoritária (18,86%) 

do Walmart, pretende realizar oferta primária - com 

emissão de novas ações - e secundária - com negociação 

de fatia dos atuais sócios. 

>Voltar 

 CSN diz que pediu registro para IPO da unidade CSN 

Mineração 

    (Bloomberg) -- CSN Mineração, subsidiária da CSN, 

entrou com pedido de registro para oferta pública de 

distribuição primária e secundária de ações, segundo 

comunicado ao mercado. * Oferta foi aprovada em 

assembleia geral extraordinária de acionistas e em reunião 

do conselho de administração da CSN Mineração, ambas 

realizadas em 15/out. * Eventual participação da CSN na 

oferta, mediante a alienação de ações ordinárias da CSN 

Mineração que sejam de sua ... 

>Voltar 



 Em queda na bolsa, BRF vê espaço para recuperação- 

Valor 

Luis Henrique Mendes 

Mesmo beneficiada por uma demanda chinesa sem paralelo 

e com o consumo de alimentos do brasileiro sustentado 

pelo auxílio emergencial, a BRF não tem animado os 

investidores. Pelo contrário. Neste ano, suas ações estão 

entre as piores quedas do Ibovespa, superando a 

desvalorização de empresas atingidas em cheio pela 

pandemia, como a Gol. 

Desde janeiro, o valor dos papéis da BRF caiu 48,4%, 

enquanto o Ibovespa recuou 14,7%. No ano, a líder global 

em frango perdeu R$ 13,8 bilhões em valor de mercado e, 

hoje, está avaliada em menos de R$ 15 bilhões. No auge, 

em meados de 2015, chegou a valer quase R$ 63 bilhões. 

>Voltar 

 EDP e Unidas se unem em parceria para carro 

elétrico- Valor 

Na primeira fase do projeto, iniciado neste mês, 100 carros 

100% elétricos estão disponíveis para aluguel nos 

segmentos corporativo e pessoa física, nas cidades de São 

Paulo, Brasília e Curitiba. Para 2021, a expectativa é que a 

frota da parceria chegue a 600 carros. 

Projeto começa com 100 carros para aluguel corporativo e 

pessoa física; frota pode chegar a 600 em 2021 

>Voltar 



 Gol enfrenta arbitragem de R$ 1,6 bi por operação 

com Smiles- Valor 

Arbitragens correm em sigilo, sem que as partes possam 

comentar seu andamento. Mas existe uma recomendação 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que as 

companhias abertas que estejam enfrentando esses 

processos informem o mercado ao menos sobre a 

existência deles. Em particular se for um litígio relevante, 

como é o caso dessa disputa, bilionária. 

São questionadas operações em que a Smiles comprou 

passagens da Gol durante a crise, com aeroportos fechados 

>Voltar 

 Coluna do Broadcast: alta da ação da Totvs mexe com 

jogo de xadrez em disputa pela Linx 

Fernanda Guimarães e Ernani Fagundes 

A valorização das ações da empresa de tecnologia Totvs - 

que em 2020 acumula ganho de mais de 35% - está 

mudando de lugar as peças do jogo pela disputa pela Linx. 

Desde agosto, ela e a Stone disputam quem vai levar a 

empresa de software, que colocará inteligência nos 

pagamentos feitos nas maquininhas de seus clientes. O 

peso dos jogadores no tabuleiro está mudando porque 

parte relevante da oferta feitas pela Linx envolve troca de 

ações. No caso, a proposta é pagar por cada ação da Linx 

uma ação da Totvs mais R$ 6,20 em dinheiro. A ação da 

Totvs bateu R$ 29 na B3. Nessa faixa, a oferta fica alguns 

centavos superior à proposta da Stone, formada 90% por 



dinheiro e 10% em ações, o que faz com que a valorização 

da ação mexa bem menos em sua oferta. 

>Voltar 

 Eletrobras aprova compra de parques eólicos pela 

Chesf 

 

 BRF precifica emissão de US$ 300 mi em títulos para 

2050: Fonte 

 

 Equatorial elevada a manutenção por HSBC; preço-

alvo R$23 

    (Bloomberg) -- Equatorial Energia SA tem recomendação 

elevada pelo analista de HSBC Lilyanna Yang para 

manutenção de reduzir. * Preço-alvo de R$23 implica 

potencial de alta de 9,9% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$24,42  

>Voltar 

 Ser Educacional elevada a overweight por JPMorgan 

    (Bloomberg) -- Ser Educacional SA tem recomendação 

elevada pelo analista de J.P. Morgan Marcelo Santos para 

overweight de neutra. * Preço-alvo de R$25 implica 

potencial de alta de 69% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$20,72  

>Voltar 



 Petz iniciada como overweight por JPMorgan; preço-

alvo R$19,50 

    (Bloomberg) -- J.P. Morgan iniciou a cobertura de Pet 

Center Comercio e Participacoes SA como overweight. * 

Preço-alvo de R$19,50 implica potencial de alta de 24% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$19,50  

>Voltar 

 Locaweb é compra no BTG; banco vê mais upside 

após rali de 303% 

    (Bloomberg) -- (Atualizações com comentários do BTG 

Pactual ao longo do texto). * Banco BTG Pactual iniciou 

cobertura da Locaweb com recomendação de compra ** 

Ação oferece aos investidores exposição ao comércio 

eletrônico e serviços digitais; empresa tem gestão de alto 

nível e “posição única” em seu mercado ** Ação negociada 

a 13,6 vezes EV/vendas 2021, enquanto players globais 

Shopify e BigCommerce são negociadas a 39-40 ... 

>Voltar 

 Recomendações BTG Pactual 

• Mantém compra na *Direcional*; papel negocia a 10x 

lucro estimado para 2021, avaliação atrativa', diz 

• Inicia cobertura da *Petz ON* com compra e preço-

alvo de r$20,00 

>Voltar 

 

 


