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 Balanços devem dar o tom da bolsa na semana- Valor 

Lucas Hirata e Marcelle Gutierrez 

Santander, Bradesco, Vale e Petrobras são os principais 

nomes a publicarem seus números nos próximos dias 

Mesmo sem descuidar do ambiente externo e de eventuais 

ruídos na cena política, os investidores do mercado de 

ações têm pela frente uma semana carregada de 

importantes resultados corporativos na temporada de 

balanços do terceiro trimestre. Com peso relevante no 

Ibovespa, Santander, Bradesco, Vale e Petrobras são os 

principais nomes a publicarem seus números nos próximos 

dias. 

>Voltar 

 Vale entra em nova fase com fim de acordo- Valor 

Francisco Góes 

Mineradora passa a ter controle difuso a partir de novembro 

Bartolomeo, presidente da Vale: executivo assumiu 

companhia depois da tragédia de Brumadinho e há 

articulações para reconduzi-lo para mais um mandato —  

Passados 23 anos desde a privatização em 1997, a Vale está 

prestes a viver outra mudança histórica. Se há mais de duas 

décadas o desafio foi fazer a transição de empresa estatal 

para privada, agora a mineradora vai se transformar em 

corporação sem grupo de controle acionário definido. A 

companhia terá o controle disperso entre diferentes 

investidores, mas no novo desenho há meios de inibir que 



qualquer acionista tenha fatia igual ou maior que 25% do 

capital. Caso isso eventualmente ocorra, o sócio que atingir 

esse percentual terá que fazer uma oferta pública de 

aquisição de ações (OPA) a todos os investidores de Vale, 

tarefa que não é simples considerando que, na sexta-feira, a 

empresa tinha valor de mercado de R$ 335,3 bilhões, acima, 

por exemplo, de Petrobras, Itaú, Ambev e Bradesco. 

>Voltar 

 Assembleia de 2021 vai definir novos conselheiros- 

Valor 

Francisco Góes 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE) de 

Vale, deve renovar parte do conselho de administração 

Um capítulo importante na transição da Vale rumo a uma 

companhia de controle difuso será a Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária de Acionistas (AGO/AGE) de abril 

de 2021. O encontro deve sacramentar a renovação de 

parte do conselho de administração da mineradora, 

instância responsável por definir a visão estratégica da 

companhia. 

O trabalho para renovar o conselho está em andamento e 

ficou a cargo de dois executivos experientes no mercado 

corporativo brasileiro: Pedro Parente, presidente do 

conselho de administração da BRF e ex-presidente da 

Petrobras, e Alexandre Silva, presidente do conselho de 

administração da Embraer e ex-presidente da GE do Brasil. 

>Voltar 



 Minério de ferro Qingdao baixa de 0,84%, a US$ 

114,63/t* 

 

 Pulverizada, BRF sofreu com longas brigas de sócios- 

Valor 

Luis Henrique Mendes 

Fabricante de alimentos enfrentou disputas entre grupos 

societários pela condução dos rumos da companhia 

Uma das mais conhecidas experiências de grandes 

companhias de capital pulverizado no país, a BRF ainda 

sofre com as agruras da divisão entre os sócios sobre o 

futuro dos negócios. As desavenças dentro do conselho de 

administração, escancaradas entre 2017 e 2018, perderam 

força, mas o grupo não voltou aos áureos tempos. 

Criada em 2009 a partir da união entre as arquirrivais 

Perdigão e Sadia, a BRF foi a alternativa para salvar a 

companhia da família Fontana das pesadas perdas com 

derivativos cambiais. A dispersão acionária já existia na 

Perdigão, mas os fundos de pensão Petros e Previ eram 

sócios de referência e a liderança de Nildemar Secches, 

grande responsável por tirar o grupo da bancarrota na 

década de 1990, era um importante polo aglutinador dos 

interesses. 

>Voltar 

 BRF  

A BRF informou que o Tribunal Distrital Federal dos Estados 

Unidos aprovou um acordo para encerrar a ação coletiva 



(class action) movida contra a empresa e determinados 

executivos. A empresa pagou a quantia de US$ 40 milhões 

(cerca de R$ 225 milhões) para encerrar todas as demandas 

pendentes e que possam vir a ser propostas por pessoas ou 

entidades que compraram ou de outra forma adquiriram 

ADRs (American Depositary Receipts) da BRF entre 4 de 

abril de 2013 e 5 de março de 2018 

>Voltar 

 BRF faz acordo para encerrar Class Action, paga US$ 

40 mi 

 

 Petrobras pede tratamento análogo à embaixada- 

Valor 

Luísa Martins 

Empresa resiste a tornar públicos acordos celebrados no 

exterior 

A Petrobras adotou uma estratégia jurídica inédita para 

tentar se livrar de compartilhar a íntegra dos acordos 

celebrados com as autoridades de Justiça dos Estados 

Unidos (EUA). Pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que 

a Corte lhe dê tratamento semelhante ao conferido às 

embaixadas estrangeiras localizadas no Brasil, imunes a 

decisões proferidas pelo Judiciário nacional. 

>Voltar 

 Produção de aço aquecida na China sustenta 

exuberância do preço do minério de ferro- Valor 

Ivo Ribeiro 



A China é o maior comprador mundial de minério de ferro, 

com mais 1,1 bilhão de toneladas por ano da matéria-prima 

para abastecer os altos-fornos de suas usinas de aço 

Para alegria das grandes mineradoras de ferro no mundo, a 

produção de aço na China mantém-se em ritmo acelerado. 

Crescendo mês a mês. A pergunta que se faz é até quando 

o consumo da principal matéria-prima da indústria 

siderúrgica vai se sustentar nesse compasso no país. Por 

consequência, vai conseguir segurar o preço do minério 

acima do patamar de US$ 100 a tonelada? 

Nesta sexta-feira, o minério com teor de 62% de ferro — 

referência nas negociações do mercado transoceânico — foi 

cotado no porto chinês de Qingdao a US$ 115 a tonelada. 

>Voltar 

 Países produtores de aço pressionam a China- Valor 

Assis Moreira 

Grupo de 30 nações alega que o país asiático é responsável 

pelo excesso de capacidade 

Um grupo de 30 países produtores de aço deflagrará nova 

pressão, hoje, para a China retomar negociações visando 

reduzir o excesso de capacidade no setor siderúrgico e, 

assim, evitar o agravamento de tensões no comércio 

mundial. 

O problema é que agora também Índia e Arábia Saudita 

deixaram de atuar no Fórum Global sobre Excesso de 

Capacidade de Aço, do G20. Na reunião, hoje, em Paris, os 

países vão recorrer ao G20, que reúne as maiores 

economias do mundo, para que a China, responsável por 



mais da de 50% da produção e do consumo mundial, volte 

à mesa de negociações. 

>Voltar 

 BTG compra Necton Corretora por R$ 350 milhões - 

Estadão 

O BTG Pactual fechou a aquisição de 100% da Necton 

Corretora por R$ 350 milhões, negócio que deve ser 

anunciado nesta segunda-feira (26). A Necton conta com 

mais de 40 mil clientes e mais de R$ 16 bilhões em ativos 

sob custódia. Já o BTG, segundo dados da Anbima, tinha R$ 

120 bilhões em ativos sob custódia em agosto. A aquisição 

reforça a musculatura do BTG Digital, a operação para o 

investidor de varejo do BTG. 

>Voltar 

 Pine planeja retomada após 5 anos no vermelho- 

Valor 

Álvaro Campos 

Banco volta a priorizar crédito para empresas médias 

Mauro Sanchez, do Pine: pandemia mostrou que o novo 

modelo do banco funciona e está pronto para dar 

resultados —  

O passado recente não tem sido fácil para o Pine, mas o 

futuro do banco criado por Noberto Pinheiro em 1997 

parece um pouco mais promissor. A instituição concluiu a 

limpeza do seu balanço, após sofrer com o crédito para 

grandes empresas, em meio aos problemas da recessão de 

2015. Agora, voltou às origens de empréstimos para 



companhias médias e regionais, investiu em tecnologia e 

aprimorou a governança. Não fossem os efeitos da 

pandemia de coronavírus, poderia ter registrado lucro 

significativo já em 2020, após cinco anos seguidos de 

prejuízo operacional. 

>Voltar 

 AE News-IRB E B3 fecham parceria para plataforma 

de contratos de seguros e resseguros com Blockchain 

Matheus Piovesana 

O IRB Brasil Re e a B3 fecharam uma parceria para a criação 

de uma plataforma para contratos de seguros e resseguros, 

que vai permitir que as operações envolvendo esse tipo de 

produto sejam feitas pela internet. A ferramenta deve entrar 

no ar em 2021, e utilizará a tecnologia blockchain. 

>Voltar 

 Cielo  

Após ter registrado no segundo trimestre o primeiro 

prejuízo da sua história, a Cielo parece ter voltado ao azul 

no terceiro trimestre, encerrado no mês passado. Segundo 

o Prévias Broadcast, a adquirente deve divulgar na semana 

que vem lucro líquido de R$ 93,6 milhões. No entanto, o 

número representa queda de 74% em relação ao terceiro 

trimestre do ano passado, indicando, para analistas, que a 

companhia ainda vive um momento desafiador. O balanço 

será divulgado amanhã, dia 27. 

 



 Arezzo e Soma preparam nova onda de aquisições- 

Valor 

Adriana Mattos 

Companhias estão capitalizadas e em processo de ampliação 

de seus portfólios de marcas 

A compra da varejista de moda Reserva pela Arezzo&Co é 

apenas o início de um disputa entre a empresa da família 

Birman e o Grupo Soma (das marcas Animale e Farm), na 

qual as fusões e aquisições de marcas terão peso 

determinante. 

Na sexta-feira, após uma negociação de quatro meses, a 

Arezzo anunciou a compra da Reserva numa operação de 

R$ 715 milhões - R$ 225 milhões em dinheiro, R$ 457 

milhões em ações e R$ 33 milhões em dívidas. Os sócios da 

Reserva passam a ter 8,7% da Arezzo e ficam na gestão. Os 

Birman reduzirão sua fatia no grupo de 50,3% para 45,9%, e 

45% das ações estarão em bolsa. Com a compra, a Arezzo 

amplia a sua atuação na área de moda. 

>Voltar 

 Bracell planeja megafábrica de celulose em SP- Valor 

Stella Fontes 

Expansão em Lençóis Paulista contará com a maior caldeira 

de recuperação do mundo, que possibilita capacidade de 

produção adicional acima do anunciado 

Os planos de expansão da Bracell para a unidade de Lençóis 

Paulista (SP), a antiga Lwarcel, são bem maiores do que a 

empresa tornou público até agora. Conforme o Valor 



apurou, o projeto prevê a instalação no local da maior 

caldeira de recuperação do mundo - a caldeira é 

equipamento central na fabricação de celulose -, o que 

permitirá que a produção alcance até 2,8 milhões de 

toneladas de celulose branqueada de eucalipto por ano ou 

1,9 milhão de toneladas anuais de celulose solúvel. 

>Voltar 

 Novas matrículas no ensino superior on-line 

disparam- Valor 

Beth Koike 

Tendência deve se acentuar no ano que vem, prevê 

consultoria 

Com a pandemia, o número de calouros na graduação on-

line disparou neste ano. O volume de ingressantes em 

cursos a distância no ensino superior privado deve ficar em 

1,5 milhão contra 1 milhão no presencial, segundo 

estimativas da Hoper, consultoria especializada em 

educação. Em 2021, a projeção é que a diferença entre as 

duas modalidades chegue a 600 mil alunos. 

>Voltar 

 Geradoras de solar vão à Justiça por benefício fiscal- 

Valor 

Letícia Fuuchima 

Desenvolvedoras de grandes projetos, como a Enel, tentam 

tornar eficaz a isenção temporária de imposto de importação 

para painéis bifaciais 



Benefícios fiscais concedidos pelo governo para a 

importação de painéis de geração de energia solar criaram 

uma verdadeira confusão no setor elétrico, colocando em 

oposição empresas que desenvolvem e operam grandes 

usinas e fabricantes nacionais de módulos. 

>Voltar 

 Copel  

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) divulgou as 

prévias operacionais do terceiro trimestre de 2020. O 

mercado fio do braço de distribuição, que inclui os 

mercados cativo e livre, além de suprimento a 

concessionária e permissionárias no Estado, teve queda de 

2,8% na energia vendida entre julho e setembro, ante igual 

período de 2019. 

>Voltar 

 Energisa 

 A Energisa divulgou seu boletim operacional com os dados 

de setembro e do terceiro trimestre de 2020. Contando os 

mercados cativo e livre, além do fornecimento não faturado, 

houve um aumento de 2,7% na energia vendida entre julho 

e setembro em relação ao mesmo período de 2019. 

Somente no mês passado, o crescimento foi de 0,9%, 

também na comparação anual. Em 9 meses, a companhia 

acumula queda de 0,6%. 

>Voltar 



 Hypera 

A Hypera Pharma registrou crescimento de 29,4% em seu 

lucro líquido, a R$ 345,6 milhões, se comparado com o 

mesmo período de 2019. Seu Ebitda (lucros antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização) entre julho e 

setembro foi de R$ 393,5 milhões, 32,2% maior que o 

registrado um ano antes. A margem Ebitda foi de 36,1%, 6,6 

pontos porcentuais acima de 2019. Os analistas Luiz 

Guanais e Gabriel Savi do BTG Pactual apontam que os 

resultados foram positivos, com o Ebitda levando a uma 

grande geração de fluxo de caixa livre. 

>Voltar 

 B3 notifica Linx sobre item de acordo- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

Bolsa questiona multa prevista em proposta de aquisição 

feita pela Stone 

As polêmicas em torno da associação entre Linx e Stone 

ganharam mais um ingrediente na sexta-feira. A B3 

notificou a Linx de que a multa prevista aos acionistas da 

empresa no caso de não aprovarem a dispensa do ingresso 

da companhia criada após a incorporação no Novo 

Mercado infringe as regras do segmento. Conforme o 

documento, ao qual o Valor teve acesso, a penalidade é 

“incompatível com os princípios” do Novo Mercado. 

>Voltar 

 Jalles Machado prepara IPO de R$ 1 bi- Valor 

Maria Luiza Filgueiras 



Criada para produção de combustível de cana, começou a 

produzir também açúcar cristal na década de 1990 

Maior produtora e exportadora de açúcar orgânico do país 

e criada por uma família ativa politicamente no Estado de 

Goiás, a Jalles Machado prepara sua estreia na bolsa de 

valores brasileira. A companhia contratou quatro bancos 

para sua oferta pública inicial de ações (IPO), apurou 

o Valor. XP, BTG, Santander e Citi vão coordenar a 

operação, que pretende levantar R$ 1 bilhão. 

>Voltar 

 Ações de Track & Field estreiam na B3 após IPO 

 

 CCR  

A concessionária de infraestrutura CCR divulgou os número 

de suas concessões no período de 16 a 22 de outubro, em 

relação à mesma semana de 2019, e também a comparação 

no acumulado do ano, sobre o mesmo intervalo do ano 

passado. Nas rodovias, houve aumento de 5,5% no tráfego 

de veículos de passeio e comerciais, nas rodovias 

NovaDutra (SP-RJ), RodoNorte (PR), AutoBAn (SP), ViaOeste 

(SP), MSVia (MS) e ViaSul (RS). No consolidado do ano, foi 

apurada queda de 4% na comparação anual. 

>Voltar 

 Intermédica: Clinipam compra hospital Santa Brígida, 

em Curitiba, por r$ 48,5 mi 

A Clinipam, subsidiária da Notre Dame Intermédica que 

atua na Região Sul do País, comprou o Hospital e 



Maternidade Santa Brígida, em Curitiba (PR), por um valor 

de R$ 48,5 milhões. De acordo com a Intermédica, a 

conclusão da aquisição não está sujeita às aprovações da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

O Santa Brígida conta com unidade materno-infantil com 

72 leitos, sendo 15 deles de UTI, quatro salas obstétricas e 

cinco consultórios de pronto socorro. Há ainda uma ala 

diagnóstica com ultrassonografia, endoscopia, radiografia e 

um laboratório de análises clínicas. 

>Voltar 

  ‘Com ou sem Huawei, vemos oportunidade no 5G 

brasileiro’- Estadão 

Guilherme Guerra 

A NEC, empresa japonesa de telecomunicações, quer voltar 

a investir em infraestrutura de conexão móvel no Brasil, com 

foco especial para o 5G, a quinta geração de conexão para 

celulares e que virou alvo de disputas geopolíticas entre 

Estados Unidos e China. A empresa japonesa aposta na 

virtualização do sistema e no formato aberto, cujas 

vantagens são não depender de um único fabricante para 

montar a rede de conexão. Isso pode acalmar os governos 

receosos de recusar os investimentos da empresa chinesa 

Huawei, maior player internacional, e também de fugir da 

pressão americana, que não quer ver Pequim tomando 

frente nessa corrida tecnológica. 

>Voltar 



 MMX e OSX encaram semana decisiva para manterem 

recuperação judicial- Valor 

Rafael Rosas e André Ramalho 

Primeira quinzena de novembro será decisiva para 

mineradora e empresa de construção naval que ainda estão 

sob o controle de Eike Batista 

A primeira quinzena de novembro será decisiva para duas 

empresas que ainda estão sob o controle de Eike Batista. 

No dia 3 de novembro termina o prazo para a recuperação 

judicial da empresa de construção naval OSX, que já dura 

sete anos na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. No dia 

seguinte, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

(TJ-RJ) julga o recurso contra a falência da MMX, decretada 

em agosto de 2019 e que paralisou a recuperação judicial 

da mineradora, iniciada em 2016. 

>Voltar 

 Hypera: Ebitda das operações continuadas 3T supera 

est. 

 

 Marfrig é autorizada a retomar venda de carne bovina 

para China 

 

 Apetite da China por carne bovina é insaciável, afirma 

Marfrig 

 



 Taesa Elege Andre Augusto Telles Moreira como 

Presidente 

 

 BB Seguridade elegeu o Marcio Hamilton Ferreira 

como CEO 

 

 Ambev  

A XP Investimentos retomou a cobertura das ações da 

Ambev com recomendação de compra e preço-alvo para o 

final de 2021 de R$ 17,15 por ação, o que representa um 

potencial de valorização de 23,5% ante o fechamento de 

sexta-feira. Em relatório, a casa destaca que o preço das 

ações (ABEV3) já foi penalizado demais pelo mercado e 

agora é hora de comprar Ambev, tanto pelo potencial 

estimado de alta quanto pelo patamar atraente de 

dividendos. 

>Voltar 

 JPMorgan eleva preco-alvo de Weg, vê espaço para 

alta de 21% 

    (Bloomberg) -- Weg, o nome com melhor desempenho 

no Ibovespa este ano, tem espaço para subir depois de uma 

alta de 134% desde o início do ano, de acordo com o 

JPMorgan e o Bank of America.  

* JPMorgan aumentou seu preço-alvo de R$ 76 para R$ 99, 

o maior entre as estimativas compiladas pela Bloomberg, 

após resultado melhor que o esperado no 3T  



* A visão positiva é explicada pela tendência de aumento da 

eletrificação global e pela capacidade da Weg de encontrar 

novos ... 

>Voltar 

 BRF rebaixada a neutra por Credit Suisse; preço-alvo 

R$22 

    (Bloomberg) -- BRF SA tem recomendação rebaixada 

pelo analista de Credit Suisse Victor Saragiotto para neutra 

de outperform.  

* Preço-alvo de R$22 implica potencial de alta de 19% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$27,64  

Próximos catalisadores: * Relatório trimestral: 9 de nov.  

>Voltar 

 


