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 AE News-Petrobras altera política de dividendos e 

atrela pagamento à redução de dívida 

Beth Moreira 



O conselho de administração da Petrobras aprovou ontem a 

revisão da Política de Remuneração aos Acionistas, com 

objetivo de possibilitar que a Administração proponha o 

pagamento de dividendos compatíveis com a geração de 

caixa da companhia, mesmo em exercícios em que não for 

apurado lucro contábil. 

>Voltar 

 Petrobras assina compromisso de compra da 

plataforma P-71 por US$ 353 mi no ES 

 

 Minério de ferro Qingdao sobe 1,51% ,US$ 116,87 a 

tonelada 

 

 Notre Dame acerta compra do Hospital Santa Brígida 

 

 Prévias Broadcast  

No setor mais beneficiado pela pandemia, o de comércio 

alimentar, o GPA deve apresentar um resultado sólido em 

sua divulgação de resultados do terceiro trimestre. A 

expectativa é que a receita líquida venha em torno de R$ 

20,870 bilhões, alta de 54,33% em relação ao mesmo 

período de 2019.  

Já o lucro líquido da Gerdau deve dobrar no terceiro 

trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período 

de 2019, de acordo com as estimativas do mercado. 

Segundo estimativas do mercado, a companhia terá lucro 

líquido de R$ 589,6 milhões entre julho e setembro de 2020, 



avanço de 104% em relação aos R$ 289 milhões registrados 

no terceiro trimestre do ano passado. A previsão é que o 

Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e 

amortização) aumente 24%, de R$ 1,457 bilhão para R$ 1,8 

bilhão. 

>Voltar 

 Cielo: Lucro líquido 3T supera est. 

    (Bloomberg) -- Cielo tem lucro líquido 3T R$ 100,4 mi, 

est. R$ 87,7 mi (faixa R$ 31,4 mi a R$ 144,0 mi) (Consenso 

Bloomberg). * Receita líquida operacional 3T R$ 2,88 bi, est. 

R$ 2,80 bi (faixa R$ 2,60 bi a R$ 3,08 bi) * Ebitda 3T R$ 480 

mi, est. R$ 442,5 mi (faixa R$ 332,0 mi a R$ 625,0 mi) * 

Margem Ebitda 3T 16,7% * Volume de transações 

financeiras 3T R$ 165,6 bi NOTA: * 4 comprar, 11 manter, 5 

vender * Teleconferência 28/10/20 10:30 ... 

>Voltar 

 Carrefour Brasil: Vendas brutas 3T R$ 19,30 bi 

    (Bloomberg) -- Carrefour Brasil tem vendas brutas 3T R$ 

19,30 bi. * Vendas nas mesmas lojas 3T +26% * Abertura de 

lojas 3T 7 NOTA: * 11 comprar, 7 manter, 0 vender 

Comunicado: "ATACADÃO S.A. Fato Relevante Vendas 3T 

2020 - Informação" 

>Voltar 

 Localiza: Lucro líquido 3T supera est.  

o Localiza eleva plano de recompra de debêntures 

para R$ 1,3 bi 

 



 Raia Drogasil: Lucro líquido ajustado 3T frustra est. 

 

 Smiles: Lucro líquido 3T R$ 50,2 mi 

    (Bloomberg) -- Smiles tem lucro líquido 3T R$ 50,2 mi, -

66% a/a. * Receita bruta 3T R$ 151,7 mi, -50% a/a * Receita 

líquida 3T R$ 133,9 mi, -52% a/a * Ebitda 3T R$ 62 mi * 

Margem Ebitda 3T 46,3% * Taxa de cancelamento 3T 83,2% 

NOTA: * 2 comprar, 3 manter, 0 vender * Teleconferência 

28/10/20 10:00 (horário de NY), +55 11 3181-8565 senha: 

Smiles Comunicado: "SMILES FIDELIDADE S.A. ITR - 

20201027 27/10/2020 18:26" Comunicado: ... 

>Voltar 

 Vivo: Receita líquida operacional 3T supera est. 

    (Bloomberg) -- Vivo tem Receita líquida operacional 3T 

R$ 10,79 bi, -2,3% a/a, est. R$ 10,54 bi (faixa R$ 10,37 bi a 

R$ 10,66 bi) (Consenso Bloomberg). * Lucro líquido 3T R$ 

1,21 bi, +26% a/a * Ebitda recorrente 3T R$ 4,32 bi, -3,5% 

a/a, est. R$ 4,32 bi (faixa R$ 4,19 bi a R$ 4,44 bi) * Ebitda 3T 

R$ 4,32 bi, -4,8% a/a * Margem Ebitda 3T 40% * Total de 

assinantes 3T 93,7 mi X 93,7 mi a/a * Receita média por 

assinante de telefonia móvel 3T 

>Voltar 

 Telefônica arruma a casa enquanto aguarda leilão de 

rede móvel da OI - Estadão 

Circe Bonatelli 

O balanço da Telefônica Brasil (dona da Vivo) referente ao 

terceiro trimestre não trouxe surpresas e ficou dentro do 



esperado por analistas de telecomunicações. Na verdade, o 

principal gatilho para uma valorização das ações no curto 

prazo recai sobre a possibilidade de uma consolidação do 

setor, com a compra da rede móvel da Oi pelo consórcio 

formado por Vivo, TIM e Claro em leilão programado para o 

começo de 2021. Enquanto o leilão não chega, a Telefônica 

faz o que pode para se preparar para o certame e, ao 

mesmo tempo, ir extraindo o máximo de suco do seu 

próprio negócio. Veja o que está em jogo: 

>Voltar 

 Consumo de aço deve crescer 3% em 2021, diz XP- 

Valor 

Ana Paula Machado 

Pereira ressaltou que o que vai ditar o ritmo de crescimento 

no segmento de aços planos é a recuperação da indústria 

automobilística no país. Até setembro, segundo dados da 

Associação Nacional de Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea), a venda de veículos no mercado 

brasileiro chegou a 1,37 milhão de unidades e foram 

produzidos 1,33 milhão de veículos. Quando se olha 

somente setembro, os emplacamentos somaram 207,7 mil 

unidades e foram fabricados 220,16 mil veículos. Altas em 

relação a agosto de 13,3% em vendas e 4,4%, na produção. 

>Voltar 

 Santander vê lucro subir, mas risco de calote nos 

próximos meses preocupa - Estadão 

Cynthia Decloedt, André Ítalo Rocha e Matheus Piovesana 



O Santander Brasil registrou lucro líquido de R$ 3,9 bilhões 

entre julho e setembro de 2020, alta de 82,7% em relação 

ao trimestre anterior e de 5,3% sobre igual período de 2019, 

segundo balanço publicado ontem. O resultado veio 35% 

acima da média do que esperavam os analistas e foi 

creditado sobretudo à redução das despesas com reservas 

para eventuais calotes. 

>Voltar 

 Banco planeja criar operação digital- Valor 

O Santander planeja unir os negócios Openbank e 

Santander Consumer Finance (SCF) para criar um banco 

digital global de consumo. Ana Botín, presidente-executivo 

do conselho, disse que a pandemia acelerou a 

transformação digital e que o banco também precisa seguir 

nesse caminho, para atrair novos clientes e gerar valor. 

>Voltar 

 Banco Safra lança banco digital e entra no varejo- 

Folha 

O Safra anunciou nesta terça-feira (27) o lançamento de um 

banco digital. O AgZero, como será chamado, marca a 

entrada da instituição no varejo e deve oferecer serviços 

financeiros e não financeiros na sua plataforma. 

>Voltar 

 Aéreas  

Cerca de 200 aeroportos europeus podem quebrar devido à 

epidemia de covid-19. A expectativa é que 193 dos 740 

aeroportos comerciais do continente enfrentem problemas 



de insolvência nos próximos meses se o tráfego de 

passageiros não começar a se recuperar neste fim de ano, 

segundo o Airports Council International Europe. Com o 

avanço da segunda onda da doença na Europa, isso parece 

pouco provável, já que os governos locais estão novamente 

adotando restrições de contatos sociais, que incluem a 

recomendação de não viajar, informou o Valor Econômico. 

>Voltar 

 Caminhoneiros mandam carta a ministro para 

reclamar da BR do Mar- Folha 

Wallace Landim, o Chorão, do protesto dos caminhoneiros 

de 2018, mandou uma carta ao ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio de Freitas, reclamando do projeto da BR do 

Mar enviado pelo governo ao Congresso em agosto. 

>Voltar 

 BNDES antecipa voto em assembleia da JBS para 

pressionar por ação contra irmãos Batista- Folha 

Nicola Pamplona 

Com o objetivo de pressionar pela abertura de ação contra 

os controladores do frigorífico JBS, o BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) 

antecipou nesta terça (27) seu voto em assembleia que 

decidirá o tema na próxima sexta-feira (30). 

>Voltar 



 Bndespar acusa JBS de proteger irmãos Batista e pede 

ação judicial 

Irany Teresa, Fernanda Guimarães, Circe Bonatelli e Mariana 

Durão 

O caldo deve entornar na assembleia de acionistas da JBS 

nesta sexta-feira. O BNDESPar, braço de investimentos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e acionista minoritário da companhia de carnes, 

acusa os administradores de recorrerem a subterfúgios para 

proteger os irmãos e controladores, Wesley e Joesley 

Batista, de uma ação judicial. Em duras críticas à atuação da 

gestão, o BNDESPar fala em regressão de conquistas em 

governança corporativa, no processo de reabilitação, após o 

escândalo protagonizado pela JBS. "A inauguração de uma 

verdadeira nova fase de profissionalismo e independência 

depende da disposição de resolver as questões do passado, 

especialmente as de cunho penal, com quais a JBS ainda 

convive", diz a carta de intenção de voto. 

>Voltar 

 Black Friday mais digital da história terá pouco 

desconto- Valor 

Adriana Mattos 

O cenário de falta de insumos e embalagens no país, num 

período de escalada do dólar, tem limitados ações 

comerciais muito agressivas. Pesquisa da consultoria GfK, 

que recebe dados semanais das redes, mostra que, apesar 

das fortes campanhas publicitárias na mídia, já há uma 

queda no volume de produtos com descontos nos sites. 



>Voltar 

 Guararapes 

A Guararapes, controladora da rede varejista Lojas 

Riachuelo, anunciou a inauguração da sua terceira loja no 

formato Casa Riachuelo, que será localizada no Shopping 

Eldorado, em São Paulo (SP), e terá área de vendas de 494 

metros quadrados. Esta é a oitava abertura de nova loja da 

Guararapes em 2020, a sexta no segundo semestre deste 

ano. 

>Voltar 

 Unidas cresce com venda recorde de carros- Valor 

“Tivemos êxito em combinar volume recorde de vendas 

com preços maiores”, disse o presidente da Unidas, Luis 

Fernando Porto na teleconferência de resultados, 

destacando também o investimento da companhia no 

segmento, como a abertura de novas lojas. O preço médio 

por unidade passou de R$ 39,8 mil para R$ 41 mil. Mas a 

dificuldade das montadoras em alcançar o ritmo de 

produção necessário para atender a demanda pode se 

tornar um desafio ao setor tanto para as vendas, conforme 

o estoque de veículos diminui, quanto para a locação de 

veículos no varejo e terceirização de frotas. 

>Voltar 

 Crédito imobiliário sobe 70% e bate recorde em 

setembro- Valor 

Álvaro Campos 



No acumulado de 12 meses (setembro de 2019 a agosto de 

2020), os empréstimos para aquisição e construção de 

imóveis somaram R$ 102,78 bilhões, alta de 44,1% em 

relação ao apurado nos 12 meses anteriores 

O crédito imobiliário com recursos da poupança 

movimentou R$ 12,91 bilhões em setembro, com alta de 

70,1% em relação ao mesmo mês do ano passado e 

expansão de 10,2% frente ao mês imediatamente anterior, 

segundo a Abecip, associação das instituições que oferecem 

essa modalidade de crédito. Trata-se do maior resultado 

desde o início da série histórica, em julho de 1994. 

>Voltar 

 O que a Gafisa planeja para o Fashion Mall- Globo 

Rennan Setti 

A Gafisa está finalizando as negociações para comprar os 

shoppings cariocas Fashion Mall e Guadalupe, disse uma 

fonte à coluna, confirmando notícia inicialmente publicada 

pelo site “Brazil Journal”. O movimento se insere na 

estratégia de voltar ao mercado do Rio, contada por Capital 

há alguns meses.      

>Voltar 

 Havan protocola desistência de IPO na CVM 

    (Bloomberg) -- Segundo informação no site da Comissão 

de Valores Mobiliários. * NOTA em 5/out.: Bancos 

aconselham Havan a adiar IPO bilionário: Fontes  

>Voltar 



 Copel aprova proposta vinculante p/ negócios em 

parques eólicos 

    (Bloomberg) -- O conselho da Copel aprovou, por 

unanimidade, proposta vinculante para oportunidade de 

negócios em parques eólicos, afirmou a empresa em 

comunicado ao mercado. * Condições foram registradas em 

material de apoio que permanece sob guarda da 

companhia  

>Voltar 

 Totvs convoca AGE para 27/nov. para analisar oferta 

por Linx 

    (Bloomberg) -- Acionistas foram convocados a se 

reunirem em assembleia geral extraordinária em 27/nov., às 

10:00, na sede social da companhia, em São Paulo, diz Totvs 

em comunicado. * Totvs diz em outro comunicado que, 

uma vez aprovado por seus acionistas, será submetido aos 

acionistas da Linx ** Acordo resultará na titularidade, pela 

Totvs, da totalidade das ações da Linx e no recebimento, 

pelos acionistas da Linx, de uma ação ON da Totvs para 

cada ação da Linx de que ... 

>Voltar 

 Klabin convoca AGE p/ discutir incorporação de 

Sogemar em 26/nov 

    (Bloomberg) -- Companhia convoca acionistas para 

assembleia geral extraordinária a ser realizada em 26/nov., 

na qual se discutirá a incorporação da Sogemar pela Klabin, 

segundo comunicado ao mercado. * NOTA de 16/out.: 



Klabin cancela AGE de 30/out. após acordo 

Sogemar/BNDES *  

>Voltar 

 Localiza eleva plano de recompra de debêntures para 

R$ 1,3 bi 

    (Bloomberg) -- Conselho de administração da Localiza 

aprovou ampliação do plano de recompra de debêntures de 

R$ 500 mi para R$ 1,3 bi, informou a empresa em fato 

relevante. * Separadamente, companhia anunciou o 

primeiro programa de recompra de debêntures emitidas 

pela Localiza Fleet no valor de até R$ 200 mi ** Prazo para 

realização da operação começa em 27 de outubro e se 

encerra em 18 de junho de 2021 ** Preço de aquisição não 

poderá ser superior ao valor ... 

>Voltar 

 IRB Brasil emite R$ 597,4 em 2 séries de debêntures 

 

 Sanepar: Ministério autoriza debênture incentivada 

R$ 391,1 mi 

 

 Balanços 

 Gerdau pré-mercado 

 Petrobras após o fechamento 

 Cia. Energética de São Paulo após o fechamento 

 Tupy após o fechamento 

 Bradesco após o fechamento 



 Odontoprev após o fechamento 

 Multiplan após o fechamento 

 Vale após o fechamento 

 EDP - Energias do Brasil após o fechamento 

 GPA após o fechamento 

>Voltar 

 Eventos corporativos 

 Telefônica: Teleconferência de resultados em inglês, 

10:00 

 Drogasil: Teleconferência de resultados em português, 

10:00, e em inglês, 12:00 

 Smiles Fidelidade: Teleconferência de resultados em 

português e inglês, 11:00 

 Cielo: Teleconferência de resultados em português, 

11:30, e em inglês, 13:00 

 Localiza: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 12:00 

 Gerdau: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 14:00 

>Voltar 

 

 

 

 

 

 


