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 Vale interrompe operações na nova Caledônia após 

protestos - Estadão 

Fabiana Holtz 

A Vale anunciou há pouco que as instalações da Vale 

Nouvelle-Calédonie (VNC) foram evacuadas e as operações 

suspensas "de forma segura e controlada", após uma noite 

de protestos na Nova Caledônia por ativistas pró-

independência, na fábrica e arredores. Ao repudiar os atos 



de violência, a mineradora disse apoiar 

"incondicionalmente" a busca de uma solução pacífica para 

o impasse. 

Segundo comunicado ao mercado enviado pela empresa à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a unidade de 

produção está sob proteção de forças militares e as 

operações seguem interrompidas até que seja considerado 

seguro. A empresa ressalta que não houve feridos, danos 

ambientais ou acidentes industriais. 

>Voltar 

 Vale tem perspectiva alterada de negativa a estável 

por S&P 

    (Bloomberg) -- S&P alterou a perspectiva da Vale de 

negativa para estável, citando que a mineradora brasileira 

tem se concentrado em reparar danos, indenizar famílias e 

implementar controles de risco mais precisos após 2 anos 

do rompimento da Barragem de Brumadinho, segundo 

relatório. * “Perspectiva estável reflete nossa visão de que a 

empresa manterá a dívida ajustada em relação ao Ebitda 

consistentemente abaixo de 2x, apesar de nossas 

estimativas de capex, ... 

>Voltar 

 Vale e Mercado Livre estão na fila para captar lá fora- 

Estadão 

Afila para as captações externas previstas para o ano que 

vem já tem grandes nomes. No Vale Day, evento em que a 

mineradora fala de suas perspectivas, foi anunciado que a 

empresa considera a captação de recursos por meio de 



bonds (títulos de dívida emitidos no exterior), com 

compromissos de sustentabilidade. Sem oferecer detalhes, 

o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse que a 

companhia está comprometida em reduzir emissões de 

gases do efeito estufa em 33%, até 2030. A meta, portanto, 

pode ser usada para dar selo à eventual emissão dos bonds. 

A Suzano fez uma captação de US$ 1,250 bilhão com títulos 

de dívida relacionados à sustentabilidade, com grande 

sucesso este ano. A fabricante de papel prometeu reduzir 

em 15% as emissões de gases de efeito estufa, em 10 anos. 

» Titã. Nos bastidores, comenta-se que a captação no 

exterior estudada pelo Mercado Livre provavelmente será 

por meio da emissão de títulos de dívida. Com capital 

aberto na bolsa norte-americana Nasdaq, a empresa fez sua 

oferta de ações mais recente em 2019, quando levantou 

US$ 1 bilhão. 

>Voltar 

 Petrobras  

A Petrobras pagará na próxima terça-feira dividendos 

referentes ao ano de 2019, com base na posição de 22 de 

julho, conforme divulgado nesta data. O valor por ação ON 

é de R$ 0,239895 e por PN é de R$ 0,000461. Os valores por 

ação dos dividendos serão corrigidos pela taxa Selic de 31 

de dezembro de 2019 até o dia 15 de dezembro. 

>Voltar 



 Senado altera lei do novo marco do gás, texto volta 

para câmara 

    (Bloomberg) -- Senadores aprovaram, em votação 

simbólica, nova versão do projeto de lei que simplifica 

regras para o setor de gás natural e acaba com monopólios 

de distribuição regional. * Texto havia sido aprovado na 

câmara em setembro, mas com as mudanças no Senado, a 

matéria deverá ser votada novamente pelos deputados; não 

há data definida * Novo marco pretende atrair compradores 

para a infraestrutura de gás que a Petrobras pretende 

vender como parte de um amplo ... 

>Voltar 

 Lei de licitações vai para sanção de Bolsonaro- 

Estadão 

O Senado aprovou ontem o projeto da nova lei de 

licitações. O texto há havia passado por votações anteriores 

na própria Casa e na Câmara e retornou para uma decisão 

final dos senadores. Agora, a nova lei depende de sanção 

do presidente Jair Bolsonaro. 

A proposta substitui a 8.666, de 1993, conhecida como a Lei 

Geral de Licitações. O texto cria novas modalidades de 

contratação, prevê o seguro-garantia para obras de grande 

porte (ampliando o valor de, no mínimo, 10% para 30% do 

custo da obra) e também disciplina as regras de licitações 

para a União, Estados e municípios, entre outros pontos. O 

poder público poderá firmar contratos em algumas 

modalidades, como concorrência, concurso, leilão, pregão e 

“diálogo competitivo” – novo modelo inserido no texto. 



>Voltar 

 Itaú quer que ‘iti’ evolua para uma conta completa- 

Valor 

Talita Moreira 

O Itaú apresentou o iti em maio de 2019 

João Filipe Araújo, do iti. “A intenção é ir completando a 

prateleira” —  

Lançado pelo Itaú Unibanco como um aplicativo de 

pagamentos, o “iti” vai evoluir para uma conta completa 

voltada a um público não alcançado pelo banco tradicional. 

No passo mais recente, o serviço passou a acoplar cartões 

de crédito à oferta. 

O cartão é o primeiro de uma série de linhas de crédito que 

devem entrar no cardápio do iti. Outros produtos do banco 

também poderão ser oferecidos. 

>Voltar 

 B3- guidances para o ano de 2021 

O último dia útil da semana reserva um olhar especial às 

ações da B3, que já subiram mais de 40% este ano em meio 

à intensa entrada de empresas na Bolsa e de investidores 

estrangeiros. Para hoje, a expectativa é de mais alta para o 

papel após a divulgação de guidances para o ano de 2021, 

com a alavancagem financeira, medida pela relação dívida 

bruta/Ebitda recorrente em 12 meses, de 1,5 vez. Os 

investimentos projetados no próximo ano estão entre R$ 

420 milhões e R$ 460 milhões 



"Consideramos positivo para as ações os dados 

operacionais para novembro e o guidance para 2021", 

apontaram os analistas Marcelo Telles, Otavio Tanganelli, 

Alonso Garcia e Juliana Araujo. NO mês passado, a B3 

registrou volume financeiro médio diário de R$ 34,177 

bilhões, valor 74,9% maior que o apurado no mesmo mês 

de 2019. Em relação a outubro, quando o volume foi de R$ 

28,482 bilhões, houve alta de 20%. O número de 

investidores ativos quase dobrou em um ano, passando de 

1,616 milhão para R$ 3,205 milhões. 

Para o ano que bem, a operadora da bolsa de valores 

brasileira espera despesas ajustadas entre R$ 1,225 bilhão e 

R$ 1,275 bilhão em 2021, e depreciação e amortização entre 

R$ 1,060 bilhão e R$ 1,110 bilhão. A B3 informou ainda 

nova política de tarifação, que começa a valer a partir do 

dia 2 de fevereiro. Entre as modificações, está a redução a 

zero na tarifa de R$ 9,28 na manutenção de contas para o 

investidor pessoa física. 

"Reiteramos nossa recomendação Outperform 

(desempenho acima da média) para a ação da B3, já que 

está sendo negociado a 25 vezes o preço sobre o lucro em 

2021, implicando em 7% de desconto para pares globais", 

apontaram os analistas. 

A B3 também manteve a projeção relacionada à distribuição 

de lucro aos acionistas tanto para este ano quanto para 

2021, com a meta de distribuir entre 120% e 150% do lucro 

societário. Foi aprovado o pagamento de Juros sobre 

Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 298,8 milhões, ou 

R$ 0,1466 por ação ON. 



>Voltar 

 B3: volume médio diário no mercado de ações cresce 

74,9% em novembro, a R$ 34,177 Bilhões 

    (Bloomberg) -- B3 tem volume financeiro médio diário 

para segmento de ações Nov. +74,9%. * Número de 

investidores ativos em ações Nov. +98,3% NOTA: * 12 

comprar, 5 manter, 2 vender  

>Voltar 

 B3 anuncia mudanças na política de tarifação do 

mercado à vista de renda variável 

 

 Desafio da MRV será crescer em São Paulo- Valor 

Chiara Quintão 

O programa habitacional responderá por metade das 

unidades e 40% do Valor Geral de Vendas 

A MRV planeja ser uma incorporadora de 80 mil 

apartamentos por ano e com Valor Geral de Vendas (VGV) 

de R$ 17 bilhões, em 2025, segundo Rafael Menin, 

copresidente. O programa habitacional - pelo qual a MRV 

se tornou a maior incorporadora do país - responderá por 

metade das unidades e 40% do VGV. 

O restante estará distribuído entre o segmento financiado 

com recursos de poupança (R$ 5,3 bilhões), a subsidiária do 

grupo na área de loteamentos Urba (R$ 600 milhões) e a 

americana AHS (R$ 5,2 bilhões). 

>Voltar 



 Teles esperam levar Oi Móvel sem disputa- Valor 

Rodrigo Carro, Ivone Santana e Daniela Braun 

Marcado para a próxima segunda-feira, o leilão da operação 

de telefonia móvel tem lance da parceria TIM, Vivo e Claro 

Marcado para a próxima segunda-feira, o leilão da 

operação de telefonia móvel da Oi não deve trazer 

sobressaltos. Fonte que acompanha de perto o processo de 

recuperação judicial da empresa conta que há apenas uma 

proposta na mesa, a oferta vinculante de R$ 16,5 bilhões 

feita em conjunto por Claro, TIM Brasil e Telefônica, dona 

da Vivo. 

“Não devem haver surpresas”, resume uma segunda fonte, 

próxima da Oi. A provedora de infraestrutura de 

telecomunicações Highline do Brasil, que chegou a 

surpreender o mercado em julho com uma oferta superior a 

R$ 15 bilhões pelos ativos móveis, não vai participar da 

disputa, esclareceu Luis Minoru Shibata, diretor de 

Estratégia e Novos Negócios da companhia. 

>Voltar 

 TIM aprova criação de uma nova empresa de fibra 

ótica, a Fiberco - Estadão 

Renato Carvalho 

O conselho de administração da TIM aprovou a criação de 

uma nova empresa para prestação de serviços de 

infraestrutura para internet residencial de banda larga por 

meio de fibra ótica, chamada de FiberCo. Em comunicado, a 

operadora afirma que levou em conta estudos e propostas 

não-vinculantes recebidas. 



 

O objetivo é criar um veículo aberto de infraestrutura de 

fibra ótica com um parceiro estratégico que será sócio na 

FiberCo. A empresa vai atuar no mercado de atacado 

podendo prestar serviços de conectividade em fibra, 

inclusive de transporte, para as operadoras do mercado. A 

TIM será cliente âncora. 

>Voltar 

 CSN planeja lançar IPO da mineradora em janeiro- 

Valor 

Thais Carrança 

Grupo também prevê uma oferta píublica de ações no 

negócio de cimento, que seria cindido e alocado em uma 

nova empresa, ainda em 2021 

Benjamin Steinbruch, presidente da CSN, diz que vê a 

economia em 2021 com otimismo e acredita em “bom 

senso” nas relações entre Executivo e Legislativo —  

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) planeja lançar, 

logo na primeira semana de 2021, a oferta pública inicial de 

ações (IPO, na sigla em inglês) de sua empresa de 

mineração. Além disso, já prepara a próxima abertura de 

capital do grupo, com a criação de uma subsidiária de 

cimento, segundo o presidente, Benjamin Steinbruch. 

O IPO da CSN Mineração foi protocolado na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) em 20 de outubro. A operação 

terá que ser concretizada até meados de fevereiro, já que 

usa como base os resultados do terceiro trimestre deste 

ano. A previsão era concluir a oferta ainda em 2020, mas o 



processo acabou sendo postergado, devido a incertezas 

políticas e econômicas no Brasil, além da deterioração das 

condições no mercado global. 

>Voltar 

 CSN vê capex consolidado de 2020 em R$ 1,6 bi; 2021 

R$ 2,8 bi 

    (Bloomberg) -- Cia. divulgou comunicado com novas 

projeções para 2020 e 2021. * Ebitda consolidado é 

estimado em R$ 11,2 bi em 2020, com margem Ebitda de 

35% * Mineração: ** Volume de produção e compras de 

minérios de terceiros estimado em 33 mi toneladas em 

2020; entre 38 mi-40 mi toneladas em 2021 ** Cash cost de 

US$ 17/ton em 2020; US$ 16/ton em 2021 ** Ebitda de 

cerca de R$ 7,65 bi em 2020 ** Capex de expansão em 2021 

de R$ 1 bi; no período de 2021-2025 somando o ... 

>Voltar 

 Eletromídia protocola pedido de oferta de ações na 

CVM- Valor 

Rafael Rosas 

A companhia de mídia out-of-home Eletromídia protocolou 

na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de oferta 

pública de distribuição primária e secundária de ações com 

esforços de colocação no exterior. O Morgan Stanley será o 

coordenador líder e o Itaú BBA, o Bradesco BBI, o Santander 

e o UBS BB serão os demais coordenadores. 

A Eletromídia fechou 2019 com receita líquida de R$ 296 

milhões, Ebitda ajustado de R$ 58 milhões e lucro líquido 

de R$ 16 milhões. 



>Voltar 

 Citi vê janela para nova onda de IPOs no início de 

2021- Valor 

Sergio Tauhata 

Banco já conta com mais de 40 mandatos para novas 

emissões de ações no Brasil 

Marangon, presidente do Citi Brasil: Movimento de ofertas 

de ações vai dar fôlego para área de fusões e aquisições —  

O Citi prevê um forte movimento de emissão de ações no 

início do próximo ano. A filial brasileira da instituição 

americana tem mais de 40 mandatos para operações de 

ofertas iniciais (IPOs) e subsequentes (“follow-ons”) “que 

estão sendo preparadas ou já em andamento”, disse o 

presidente do banco, Marcelo Marangon, durante evento 

on-line com jornalistas ontem. 

“Esperamos certa concentração [de emissão de ações] no 

começo do ano, várias operações já estão sendo 

estruturadas e devem sair nos primeiros meses”, afirmou. A 

manutenção da janela para o acesso ao mercado de capitais 

doméstico, no entanto, depende diretamente da 

expectativa de estabilidade fiscal e da maneira como as 

autoridades vão tratar a segunda onda de covid-19. “Isso 

impacta diretamente a perspectiva de mercado e é muito 

importante que o país tome as decisões adequadas com o 

rigor fiscal”, acrescentou. 

>Voltar 



 Fleury diversifica mais uma vez com aquisições- Valor 

Beth Koike 

Grupo compra clínicas de infusão e oftalmologia por R$ 150 

milhões 

Dentro de sua estratégia de diversificar o negócio, o Fleury 

anunciou, ontem à noite, a aquisição de 100% do Centro de 

Infusão Pacaembu (CIP) e 80% da Clínica de Olhos Dr. 

Moacir Cunha, por R$ 120 milhões e R$ 29,5 milhões, 

respectivamente. 

É a primeira vez que o Fleury adquire um negócio de saúde 

não relacionado à medicina diagnóstica. Até então, a 

companhia vinha criando internamente as novas áreas, 

como fez com ortopedia, infusão de medicamentos 

imunobiológicos e clínicas médicas e usando a própria 

marca. “É usar cabeça de startup. As competências que não 

temos trazemos de fora. A Clínica de Olhos Dr. Moacir 

Cunha, por exemplo, é muito conceituada, tem 80 anos de 

experiência”, disse Carlos Marinelli, presidente do Fleury. 

“Adquirimos 80% da clínica de olhos para que a família 

fundadora, que está em sua terceira geração, permanecesse 

conosco para agregar seus conhecimentos”, complementou. 

>Voltar 

 Ultrapar aprova plano de investimento de R$ 1,89 bi 

para 2021 

    (Bloomberg) -- Conselho aprovou plano com montante 

superior aos de 2019 e 2020, informou Ultrapar em 

comunicado ao mercado. * Principais investimentos em 

expansão, que representam cerca de metade do plano, 



estão concentrados em Ipiranga, Ultracargo e Ultragaz, 

disse a empresa * A outra metade será destinada à 

sustentação dos negócios, incluindo investimentos em 

segurança, manutenção dos ativos e de participação de 

mercado, renovação e reforma dos pontos de venda, ... 

>Voltar 

 Ser Educacional investirá R$ 150 milhões em 

inovação- Valor 

Beth Koike 

Recursos serão destinados a startups de tecnologia 

educacional e projetos internos 

A Ser Educacional vai investir R$ 150 milhões em inovação 

em 2021. Desse montante, R$ 100 milhões serão destinados 

a edtechs e a outra fatia a projetos internos da companhia 

que completou, neste mês, a marca de 200 mil alunos. 

Edtechs são as startups de tecnologia educacional. 

O grupo de educação viu sua base de estudantes crescer 

fora do período tradicional de matrículas devido aos novos 

cursos on-line, cujas aulas podem ser iniciadas fora do 

período letivo da graduação presencial. Esses cursos, que 

são regulados pelo MEC, têm duração de 18 meses. Nos 

últimos quatro meses, 28 mil alunos foram matriculados 

nessa modalidade de curso. “Como todo o conteúdo 

didático está disponível on-line, o aluno faz as aulas 

conforme o seu tempo”, disse Jânyo Diniz, presidente da 

Ser Educacional. 

>Voltar 



 J&F tem R$ 528 mi bloqueados em ação ajuizada por 

MP do RJ 

    (Bloomberg) -- J&F Investimentos, holding da 

processadora de carnes JBS, teve R$ 528 mi em bens 

bloqueados pela Justiça do Rio de Janeiro em ação civil 

pública por esquema de incentivos fiscais ilícitos 

concedidos pelo então governador Sérgio Cabral, diz o 

Ministério Público do Rio de Janeiro em nota. * Decisão 

judicial da 15ª Vara de Fazenda Pública determinou 

bloqueio de aproximadamente R$ 210,7 mi da Seara, R$ 

137,6 mi da Vigor, R$ 137,6 mi da Dan Vigor e R$ 43,2 ... 

>Voltar 

 Grynbaum conduz mudança no Boticário- Valor 

Empresário, que prepara novo modelo de gestão, deixa o 

cargo de CEO em março e vai para o conselho 

Dez anos depois de iniciar o processo que transformou o 

Boticário em uma holding com sete marcas e diversos 

canais de distribuição, Artur Grynbaum conduz uma nova 

mudança organizacional na companhia, que passa a 

trabalhar com um modelo mais centralizado para 

tecnologia, logística e marketing. Desta vez, começa por sua 

posição: em março ele deixa o cargo de CEO, que será 

ocupado pelo vice-presidente corporativo Fernando Modé. 

Grynbaum, que já era membro do conselho, agora será 

vice-presidente do colegiado, com foco maior no futuro do 

grupo. O fundador da empresa, Miguel Krigsner, continua 

como presidente do conselho. 

>Voltar 



 Produtor de fibra curta pode anunciar mais um 

reajuste- Valor 

Stella Fontes 

Seguidos aumentos de preço da celulose de fibra longa 

devem abrir espaço para novas altas na China 

Consecutivos aumentos de preço da celulose de fibra longa 

devem abrir espaço para mais um reajuste na fibra curta na 

China, com anúncio pelos produtores na reta final deste 

ano, apurou o Valor. Essa seria a terceira alta na cotação 

deste tipo de celulose no maior mercado mundial desde 

outubro, consolidando a curva de recuperação dos preços, 

que há mais de um ano permanecem abaixo do custo 

marginal da indústria. 

Ontem, a finlandesa Mëtsa Fibre informou mais um reajuste 

na celulose de fibra longa, elevando imediatamente os 

preços de referência a US$ 700 por tonelada (Mëtsa Pine) e 

US$ 710 por tonelada (Mëtsa Strong) na Ásia, segundo a 

Fastmarkets RISI. 

>Voltar 

 Valmet vê anos promissores à frente na América do 

Sul- Valor 

Stella Fontes 

Avanço da indústria de celulose e papel na região deu fôlego 

aos negócios da multinacional 

Dona de uma fábrica de tratores há 60 anos, quando iniciou 

atividades, a operação brasileira da Valmet mudou 

radicalmente até alcançar a liderança no fornecimento de 



tecnologias para produção de papéis de higiene (tissue) na 

América do Sul. O avanço da indústria de celulose e papel 

na região nas últimas décadas deu fôlego aos negócios da 

multinacional, que vê à frente mais anos promissores para o 

setor. 

“Há uma conjunção de fatores que beneficiará o mercado 

de celulose e papel”, diz o presidente da Valmet para a 

América do Sul, Celso Tacla. A divisão de tratores foi 

vendida na década de 90, mas ainda é possível encontrar 

máquinas da marca rodando no país. Globalmente e no 

Brasil, a companhia finlandesa, que já foi parte da Metso, 

atua hoje em celulose, papel e energia. 

>Voltar 

 Itaúsa aprova emissão R$ 1,3 bi em debêntures 

    (Bloomberg) -- Emissão com prazo de 10 anos em série 

única para investidor qualificado, disse a Itaúsa em 

comunicado ao mercado. * Recursos serão usados 

majoritariamente para aporte na Copagaz Distribuidora de 

Gás para viabilizar a aquisição da Liquigás Distribuidora, 

segundo o comunicado * Remuneração será de 100% do 

CDI + spread de 2,40%  

>Voltar 

 Sanepar  

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) aprovou 

seu plano de investimentos entre 2021 e 2025, com volume 

total de R$ 7,859 bilhões no período. A maior parte dos 

recursos vai para o capex regulatório, de R$ 7,080 bilhões. A 



previsão é que os maiores volumes anuais sejam realizados 

a partir de 2023, com mais de R$ 1,4 bilhão por ano. 

>Voltar 

 Paranapanema obtém liminar contra banco- Valor 

Ivo Ribeiro 

Despacho susta efeitos de protestos feitos pelo Scotibank 

antes de pedir falência da empresa 

A fabricante de produtos de cobre Paranapanema 

conseguiu ontem um alívio para conseguir avançar com seu 

plano de reestruturação, e alongamento, de uma dívida 

avaliada em US$ 510 milhões, que vem sendo em 

negociações com um grupo de dez grandes credores. As 

tratativas ocorrem desde março e a expectativa da empresa 

era concluir o reperfilamento até fim do mês. 

A companhia obteve ontem liminar no Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, na 1ª Vara da Comarca de Santo 

André (região metropolitana de São Paulo), onde tem uma 

site operacional. A decisão sustou todos os protestos feitos 

em cartórios pelo Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo em 

razão do não recebimentos de um crédito R$ 174,4 milhões 

que tem da empresa. 

>Voltar 

 Locaweb 

 A Locaweb fechou a aquisição de 100% do Ideris 

Tecnologia da Informação, pelo valor total de R$ 18,3 

milhões. Uma parcela deste valor será retida pela Locaweb 

Commerce, subsidiária responsável pela operação, como 



garantia a certas obrigações assumidas pelos vendedores, e 

será liberada gradualmente. 

>Voltar 

 Citi corta recomendação de Yduqs de compra para 

neutro e mantém preço-alvo em r$ 39 

 

 Eventos corporativos 

• Engie Brasil realiza o evento virtual “Por Dentro da 
Engie 2020” com investidores, 9:00 

• Banco BTG Pactual realiza reunião pública anual com 
analistas, de forma virtual, 15:00 

 


