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 Silva e Luna mexerá com preços de combustível, mas 

manterá desinvestimento- Estadão 

Irany Teresa, Fernanda Guimarães, Circe Bonatelli, Cynthia 

Decloedt 



A reavaliação da política de preços dos combustíveis já é 

apontada como o principal foco da gestão de Joaquim Silva 

e Luna na Petrobras. A medida não será desenhada 

isoladamente. A pessoas próximas, o general tem afirmado 

que os estudos sobre o tema envolvem outros órgãos do 

governo, especialmente os ministérios da Economia e de 

Minas e Energia. Engana-se quem imagina que a política 

instituída em 2016, na gestão de Pedro Parente, foi 

blindada ao ser incluída no estatuto da companhia. Até 

porque mudanças estatutárias são bastante comuns na 

rotina empresarial. De resto, a Petrobras não irá mudar de 

rumo. Pelo menos, não há risco de um cavalo-de-pau, como 

Silva e Luna tem confidenciado a interlocutores. 

>Voltar 

 ‘Proposta de terra arrasada na Vale não se justifica’ - 

Valor. 

Francisco Góes  

Conselheira Isabella Saboya, da Vale, defende lista 

apresentada pela empresa para renovação do colegiado e 

rebate críticas de investidores que apresentaram 

candidaturas alternativas 

A disputa aberta para renovar o conselho de administração 

da Vale tem novo capítulo a um mês da eleição, prevista 

para 30 de abril. Em entrevista ao Valor, a conselheira 

independente Isabella Saboya, que declinou disputar outro 

mandato, fez defesa veemente da forma pela qual a 

companhia definiu a lista de nomes para a eleição. Ela 

também rebateu as críticas de investidores que apontaram 

candidaturas alternativas ao colegiado da empresa. Em rara 



entrevista, Isabella foi além. Disse que esse grupo de 

investidores “extrapola” ao lançar um candidato à 

presidência do conselho da mineradora.  

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao, -0,86%, US$ 165,15, 

 

 Lauro Jardim: Vice-presidentes do Banco do Brasil em 

debandada 

É aguardado para breve uma espécie de demissão coletiva 

dos vice-presidentes do Banco do Brasil, descontentes com 

a indicação de Fausto Ribeiro para a presidência. 

Sete dos nove vices pedirão os seus respectivos bonés. 

>Voltar 

 Cássio dos Santos deixa de ser CEO para ficar só no 

conselho do IRB - Valor. 

Álvaro Campos  

Executivo assumiu como chairman e CEO em março do ano 

passado, na esteira do escândalo desencadeado pela gestora 

carioca Squadra, que questionou as práticas contábeis da 

empresa 

O IRB Brasil Re anunciou que, seguindo o regulamento do 

Novo Mercado da B3, Antonio Cássio dos Santos deixou de 

acumular os cargos de presidente do conselho de 

administração e diretor-presidente da companhia. Assim, 

ele permanecerá apenas como chairman, enquanto Wilson 

Toneto, atual vice-presidente, assumirá como CEO interino.  



>Voltar 

 Consumo encolhe e deve voltar aos níveis da recessão 

- Valor. 

Raquel Brandão  

Famílias perdem renda e têm que lidar com inflação em alta 

e medo do desemprego e da covid-19 

O espaço para o consumo está se estreitando no Brasil e os 

gastos das famílias devem cair neste ano, voltando para os 

patamares de 2015 e 2016, quando o país enfrentava sua 

maior recessão. A avaliação é de analistas das principais 

consultorias de consumo do país.  

>Voltar 

 Raízen contrata bancos e pode realizar um dos 

maiores IPOS da bolsa brasileira - Estadão. 

Fernanda Guimarães 

A Raízen, uma joint venture formada entre a Cosan e a Shell 

para atuar na área de combustíveis e energia, começou a 

contratar o sindicato de bancos de investimento para sua 

oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, a Bolsa 

paulista. A abertura de capital, uma das mais esperadas 

pelos investidores por conta do porte da empresa, está 

prevista para junho ou julho, a depender das condições do 

mercado, segundo fontes próximas à operação.  

 Até o momento, quatro bancos foram contratados: o BTG 

Pactual, como coordenador líder, o Citi, o Credit Suisse e o 

Bank of America, disse uma fonte. Esse grupo ainda crescerá 



e mais bancos serão contratados nos próximos dias, 

reforçou a fonte, que pediu anonimato.  

>Voltar 

 Câmbio, matéria-prima e mercado aquecido devem 

sustentar novos reajustes no aço- Estadão 

Wagner Gomes 

Diante dos reajustes no exterior, o aumento de custo de 

matérias-primas, o câmbio depreciado e a demanda 

aquecida no Brasil, as siderúrgicas devem seguir aumentado 

o peço dos aço nos próximos meses, na avaliação de 

pessoas ligadas ao setor. 

 Duas grandes empresas, a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e a Gerdau, já anunciaram aumentos de 10% para 

abril. Há expectativa que Usiminas e ArcelorMittal sigam na 

mesma direção. Todas elas já aumentaram os preços mais 

de uma vez no primeiro trimestre de 2021. 

>Voltar 

 

 

 ANTT aprova edital de concessão da BR-163/230; 

leilão será em julho  

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

aprovou nesta terça-feira a publicação do edital de 

concessão de trechos compostos pelas BRs 163/230/MT/PA. 

A previsão é de que o leilão aconteça no dia 8 de julho.  

>Voltar 



 BNDES se dispõe a emprestar até R$ 17 bi em leilão 

da Cedae 

Valor Econômico - O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) se dispôs a financiar pouco 

menos de R$ 17 bilhões do montante que os vencedores do 

leilão de concessões da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (Cedae), marcado para 30 de abril, terão de 

desembolsar até 2033 para universalizar os serviços de 

saneamento básico em cidades atualmente atendidas pela 

estatal fluminense. O BNDES, no entanto, tem o objetivo de 

atrair outros financiadores para o projeto. Segundo a 

diretora de Finanças da instituição de fomento, Bianca 

Nasser, o apoio aos vencedores do leilão poderá vir por 

meio do BNDES Finem ou da participação em emissões de 

debêntures. Apesar da disponibilidade, o diretor de Crédito 

e Garantia do BNDES, Petrônio Cançado, ressaltou que, 

como o leilão nem sequer foi realizado, ainda não há 

compromisso firme do BNDES com qualquer grupo ou 

empresa. “Vamos ter de ver quem ganhou, fazer a análise 

de crédito. Ele [o vencedor] vai ter de fazer todo o projeto 

de engenharia, ver exatamente como vai ser o capex 

[investimento]. E aí vamos desenhar juntos.” 

>Voltar 

 Vinci levanta R$ 1 bilhão em fundo de impacto - 

Valor. 

Maria Luíza Filgueiras  

Veículo já fechou duas aquisições no setor de saúde 



A Vinci Partners acaba de concluir a captação de seu fundo 

para investimentos de impacto, levantando R$ 1 bilhão no 

maior veículo do tipo no país. Com captação iniciada no fim 

de 2019 e concentrada no período da pandemia, o fundo 

nasceu com ancoragem do BNDES, que ficaria com 25% dos 

R$ 600 milhões que a gestora pretendia alcançar. Mas a 

demanda internacional, que sozinha respondeu por R$ 300 

milhões, fez a Vinci ajustar duas vezes o alvo máximo para o 

Vinci Impacto e Retorno.  

Entre os investidores cujo aporte é público está o IFC, do 

Banco Mundial, com US$ 20 milhões. O BID investiu US$ 10 

milhões, o alemão DEG aportou US$ 11,8 milhões e o 

BNDES, R$ 150 milhões.  

>Voltar 

 Moda sem gênero cresce e alavanca pequenas marcas 

- Estadão. 

Natalie Catuogno Consani 

Depois de uma viagem, Amanda Moura dos Santos passou a 

questionar algumas de suas escolhas de vestimenta. Queria 

roupas mais confortáveis, de qualidade e com boa 

procedência. Decidiu fazer suas próprias camisas. Comprou 

tecido nacional e criou uma modelagem padrão. “Fiz um 

modelo baseado numa camisa masculina, mas que ficasse 

bom para quem tem seios também.”  

Uma conhecida, que era costureira de alta costura, a 

ensinou a cortar e começou a costurar as peças para ela, 

que a princípio eram para uso próprio. Os amigos foram se 



interessando pelas camisas e ela começou a vender para 

eles, com pequena margem.  

>Voltar 

 Comércio eletrônico favorece avanço da Neogrid - 

Valor. 

Daniela Braun  

Lucro líquido da empresa de software foi de R$ 3,78 milhões 

no quarto trimestre, 12,1% de crescimento anual 

A empresa de softwares para gestão de cadeias de 

suprimentos Neogrid, que abriu capital em dezembro, vem 

surfando a crescente onda do comércio eletrônico 

brasileiro, durante a pandemia.  

Em 2020, as vendas do comércio eletrônico no país 

cresceram 41%, para R$ 87,4 bilhões na comparação com 

2019, de acordo com o relatório Webshoppers feito pela 

consultoria Ebit|Nielsen com apoio do Bexs Banco.  

>Voltar 

 Grupo Soma revê presença em shoppings - Valor. 

Adriana Mattos  

CEO planeja manter lojas maiores em menos 

empreendimentos e diz que setor precisa revisar modelo 

O Grupo Soma, dono de dez marcas como Animale, Farm, 

Cris Barros e Maria Filó, trabalha em algumas frentes com 

efeito já no curto prazo, para mitigar reflexos da piora do 

ambiente econômico. A empresa está em negociação para 

rever acordos de locação de lojas, avalia sair de shoppings 



mais “marginais” e estuda a aquisição de uma marca com 

produtos de preços inferiores à média da empresa.  

>Voltar 

 Lançamentos de imóveis caem 23% em fevereiro - 

Valor. 

Chiara Quintão  

Por sua vez, as vendas de unidades residenciais novas 

tiveram aumento de 19,6%, para 5.009 unidades, no mês 

passado 

Os lançamentos de imóveis residenciais novos, na cidade de 

São Paulo, caíram 23,1%, em fevereiro, na comparação 

anual, para 1.680 unidades, segundo o Secovi-SP, o 

Sindicato da Habitação. “Trata-se de flutuação natural de 

mercado. Se isso se repetir em março, vamos olhar, com 

lupa, a situação”, diz o presidente da entidade, Basílio Jafet, 

ressaltando que houve crescimento das vendas no mês 

passado. O levantamento apontou que as vendas 

aumentaram 19,6%, para 5.009 unidades.  

>Voltar 

 Aneel busca formas de reduzir reajustes de tarifas - 

Valor. 

Rafael Bitencourt  

O percentual médio de aumento é estimado para 2021 está 

em 13,5% 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) insistirá em 

buscar medidas para “conter a escalada tarifária” prevista 

para 2021, observou ontem o diretor-geral do órgão 



regulador, André Pepitone. Segundo ele, já existe uma 

agenda de trabalho “bem sucedida” para atenuar o 

aumento das contas de luz, mas será preciso fazer mais.  

Durante a reunião da diretoria, Pepitone informou que 

chegou a ser projetado no setor um aumento de 18,5% 

referente à “média Brasil” a ser verificada nos reajustes 

tarifários deste ano. Atualmente, o percentual médio de 

aumento é estimado em 13,5%.  

>Voltar 

 Equatorial 

 O Grupo Equatorial foi o vencedor do leilão de privatização 

da distribuidora de energia gaúcha CEEE-D, após fazer uma 

proposta de R$ 100 mil pelo ativo. Ao contrário do que era 

esperado pelo mercado, a CPFL não apresentou oferta para 

levar a distribuidora de energia. 

>Voltar 

 Congresso amplia subsídios e isenções de energia no 

Norte jogando a conta para todo o País- Estadão 

Daniel Weterman e Anne Warth 

Custo da ampliação do programa, lançado para reparar os 

danos do blecaute que atingiu o Amapá em novembro do 

ano passado, pode chegar a R$ 400 milhões 

O Congresso Nacional ampliou os subsídios para empresas 

de energia elétrica da região Norte e aumentou a isenção 

na conta de luz para consumidores do Amapá, após o 

apagão que atingiu o Estado no ano passado. O custo da 

ampliação desses benefícios será dividido por 



consumidores de todo o País e pode chegar a R$ 400 

milhões. As mudanças ainda dependem de aval do 

presidente Jair Bolsonaro. 

>Voltar 

 Grupo Soma revê presença em shoppings - Valor. 

Adriana Mattos  

CEO planeja manter lojas maiores em menos 

empreendimentos e diz que setor precisa revisar modelo 

O Grupo Soma, dono de dez marcas como Animale, Farm, 

Cris Barros e Maria Filó, trabalha em algumas frentes com 

efeito já no curto prazo, para mitigar reflexos da piora do 

ambiente econômico. A empresa está em negociação para 

rever acordos de locação de lojas, avalia sair de shoppings 

mais “marginais” e estuda a aquisição de uma marca com 

produtos de preços inferiores à média da empresa.  

>Voltar 

 Lançamentos de imóveis caem 23% em fevereiro - 

Valor. 

Chiara Quintão  

Por sua vez, as vendas de unidades residenciais novas 

tiveram aumento de 19,6%, para 5.009 unidades, no mês 

passado 

Os lançamentos de imóveis residenciais novos, na cidade de 

São Paulo, caíram 23,1%, em fevereiro, na comparação 

anual, para 1.680 unidades, segundo o Secovi-SP, o 

Sindicato da Habitação. “Trata-se de flutuação natural de 

mercado. Se isso se repetir em março, vamos olhar, com 



lupa, a situação”, diz o presidente da entidade, Basílio Jafet, 

ressaltando que houve crescimento das vendas no mês 

passado. O levantamento apontou que as vendas 

aumentaram 19,6%, para 5.009 unidades.  

>Voltar 

 Aneel busca formas de reduzir reajustes de tarifas - 

Valor. 

Rafael Bitencourt  

O percentual médio de aumento é estimado para 2021 está 

em 13,5% 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) insistirá em 

buscar medidas para “conter a escalada tarifária” prevista 

para 2021, observou ontem o diretor-geral do órgão 

regulador, André Pepitone. Segundo ele, já existe uma 

agenda de trabalho “bem sucedida” para atenuar o 

aumento das contas de luz, mas será preciso fazer mais.  

Durante a reunião da diretoria, Pepitone informou que 

chegou a ser projetado no setor um aumento de 18,5% 

referente à “média Brasil” a ser verificada nos reajustes 

tarifários deste ano. Atualmente, o percentual médio de 

aumento é estimado em 13,5%.  

>Voltar 

 Congresso amplia subsídios e isenções de energia no 

Norte jogando a conta para todo o País- Estadão 

Daniel Weterman e Anne Warth 



Custo da ampliação do programa, lançado para reparar os 

danos do blecaute que atingiu o Amapá em novembro do 

ano passado, pode chegar a R$ 400 milhões 

O Congresso Nacional ampliou os subsídios para empresas 

de energia elétrica da região Norte e aumentou a isenção 

na conta de luz para consumidores do Amapá, após o 

apagão que atingiu o Estado no ano passado. O custo da 

ampliação desses benefícios será dividido por 

consumidores de todo o País e pode chegar a R$ 400 

milhões. As mudanças ainda dependem de aval do 

presidente Jair Bolsonaro. 

>Voltar 

 AES Brasil ganha mais fôlego para investir - Valor. 

Letícia Fucuchima  

Geradora chega ao Novo Mercado da B3 com nova estrutura 

societária que permite triplicar capacidade de investimento 

Uma das maiores geradoras de energia renovável do país, a 

AES Brasil entrou em nova fase ao concluir, nesta semana, a 

migração para o Novo Mercado da B3 e uma reestruturação 

societária que lhe permitirá triplicar a capacidade de 

investimento em novos projetos.  

>Voltar 

 Apesar da pandemia, elétricas esperam menor nível 

de inadimplência este ano - Valor. 

Gabriela Ruddy e Letícia Fucuchima  



Ao contrário de 2020, quando foram pegas de surpresa pela 

covid-19, as distribuidoras de energia, desta vez, se 

prepararam para enfrentar a crise 

Mesmo em meio ao endurecimento das medidas de 

restrição a atividades para o combate da pandemia de 

covid-19, as distribuidoras de energia elétrica avaliam ser 

improvável um forte aumento da inadimplência no 

pagamento de contas de luz, como ocorreu em 2020. Ao 

contrário do ano passado, quando foram pegas 

desprevenidas, este ano as empresas têm planos para lidar 

com a crise.  

>Voltar 

 Presidente da Cielo diz que autorização para 

Whatsapp pay é 'muito bem vinda'- Estadão 

Renato Carvalho 

O presidente da Cielo, Paulo Caffarelli, celebrou a 

autorização dada pelo Banco Central para o funcionamento 

do WhatsApp Pay, instrumento de meio de pagamento da 

rede. 

"Muito bem vinda a autorização do Banco Central. Teremos 

na sociedade mais uma opção de transferências entre 

pessoas, muito importante nesta transformação digital e 

que promoverá a inclusão de uma grande quantidade de 

brasileiros em meios de pagamento", afirma o executivo. 

>Voltar 



 Raia Drogasil 

 A Raia Drogasil informou a celebração de um novo acordo 

de acionistas que passará a vigorar em 10 de novembro de 

2021. A duração do novo acordo é de dez anos. O novo 

acordo marca o fim do ciclo dos acionistas Guilherme Leal, 

Luiz Seabra e Pedro Passos no grupo de controle da 

empresa. Os empresários, fundadores da Natura, 

ingressaram na companhia em 2008 e seguem como 

acionistas após o vencimento do atual acordo, em 

novembro. 

>Voltar 

 CCR 

 A CCR comunicou que sua controlada ViaMobilidade, 

concessionária das linhas Lilás (5) e Ouro (17) do Metrô de 

São Paulo, celebrou termo aditivo com o Governo do 

Estado que estabelece a possibilidade de se atribuir à 

empresa a responsabilidade pela elaboração dos estudos e 

execução dos futuros investimentos relacionados à 

implantação, de forma integral, de trechos de expansão das 

duas linhas. 

>Voltar 

 Cogna 

A Cogna teve prejuízo líquido R$ 4,019 bilhões no quarto 

trimestre de 2020, piorando a marca negativa de R$ 168,583 

milhões vista um ano antes, refletindo a queda no resultado 

opoeracional, o complemento nas provisões e maior 

volume de itens não recorrentes (pontualmente 

pressionados pela reestruturação da Kroton). O Ebitda 



(lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 

do grupo educacional ficou negativo em R$ 3,767 bilhões 

no período, revertendo número positivo de R$ 534,9 

milhões de 2019. 

 

A alavancagem da empresa, medida pela razão entre a 

dívida líquida e o Ebitda, atingiu 3,23 vezes no quarto 

trimestre, pela segunda vez alternada acima do limite de 

três vezes estabelecido pelo regulamento das debêntures, 

em função do complemento nas provisões. "Embora isso 

não caracterize quebra de 'covenants', iniciaremos as 

negociações com os debenturistas para renegociação de 

determinados critérios relativos aos 'covenants'", diz a 

Cogna. 

>Voltar 

 IMC demite 41% de seu pessoal na pandemia - Valor. 

Rita Azevedo, Erica Martin e Allan Ravagnani  

Em 2020, o grupo registrou prejuízo líquido de R$ 473,6 

milhões, 30 vezes acima da perda líquida de R$ 15,8 milhões 

em 2019 

A IMC, dona da rede Frango Assado e master franqueada 

das marcas Pizza Hut e KFC no Brasil, reduziu seu quadro de 

funcionários em 41% desde o fim de 2019, devido à 

pandemia.  

As informações constam no relatório da companhia sobre o 

desempenho financeiro no ano passado. Nele, a IMC não 

divulga números absolutos. Segundo estimativas do 

mercado publicadas pelo Valor em março do ano passado, 



o grupo contava com cerca de 9 mil funcionários no início 

de 2020 (antes das demissões).  

>Voltar 

 Banco BMG divulga projeções para 2021 e 2023 e 

aprova programa de recompra de ações- Estadão 

Luísa Laval 

O Banco BMG divulgou suas projeções para 2021 e para 

2023, em que projeta crescimento de 5,2 milhões de 

clientes ativos em 2020 para o intervalo entre 6,2 milhões e 

6,8 milhões em 2021 e mais de 10 milhões em 2023. 

 

O banco, que tem hoje 2,6 milhões de contas digitais, 

projeta alcançar entre 4,5 milhões e 5 milhões em 2021, e 

mais de 10 milhões em 2023. O crescimento da carteira de 

crédito total, atualmente em 22,3%, deve ficar entre 13% e 

17% ao final deste ano e acima de 15% até 2023. 

>Voltar 

 Banco BMG tem queda de 53,3% no lucro líquido 

 O Banco Bmg registrou lucro líquido de R$ 76 milhões no 

quarto trimestre de 2020, número 53,3% menor que no 

mesmo período de 2019. No ano, a instituição teve ganhos 

de R$ 329 milhões, recuo de 10,3%. O banco também 

divulgou projeções para 2021 e 2023 e aprovou o programa 

de recompra de ações.  

>Voltar 



 Lucro líquido da Centauro cai 91,1% 

 A varejista de produtos esportivos Centauro registrou 

queda de 91,1% no lucro líquido do quarto trimestre de 

2020 em relação a um ano antes, para R$ 14,593 milhões.  

>Voltar 

 Cruzeiro do Sul Educacional tem lucro de r$ 43,58 mi 

no 4tri20, alta de 5,2% ante o 4tri19- Estadão 

Renato Carvalho 

A Cruzeiro do Sul Educacional divulgou há pouco seu 

primeiro balanço após a abertura de capital, com lucro 

líquido de R$ 43,58 milhões no quarto trimestre de 2020, 

crescimento de 5,2% ante o mesmo período de 2019. Em 

2020, a instituição teve prejuízo de R$ 34,8 milhões, 

revertendo lucro do ano anterior. 

No critério ajustado, a Cruzeiro do Sul teve lucro líquido de 

R$ 91,3 milhões entre outubro e dezembro de 2020, 

crescimento de 72,7% na comparação anual. Em todo o ano 

passado, o lucro ajustado foi de R$ 177,2 milhões, avanço 

de 4,3%. 

>Voltar 

 Qualicorp: Lucro líquido 4T frustra est. 

    (Bloomberg) -- Qualicorp tem lucro líquido 4T R$ 67,6 mi, 

+12% a/a, est. R$ 141,0 mi (faixa R$ 119,0 mi a R$ 178,0 mi) 

(Consenso Bloomberg) (3 est.). * Receita líquida 4T R$ 515,1 

mi, -0,8% a/a, est. R$ 512,0 mi (faixa R$ 476,0 mi a R$ 523,0 

mi) * Ebitda ajustado 4T R$ 190,3 mi, -17% a/a, est. R$ 257,6 

mi (faixa R$ 200,0 mi a R$ 297,0 mi) * Margem Ebitda 



ajustada 4T +36,9% X +44% a/a * Dívida líquida/Ebitda 

ajustado 4T 0,78x, -16% a/a ... 

>Voltar 

 Enjoei tem prejuízo e piora de 47% na comparação 

anual 

 A plataforma de venda de produtos usados Enjoei registrou 

prejuízo de R$ 18,856 milhões no quarto trimestre de 2020, 

uma piora de 47% em relação ao prejuízo do mesmo 

período do ano anterior. 

>Voltar 

 Méliuz 

 A plataforma de cashback Méliuz, que estreou na B3 em 

novembro do ano passado, teve lucro líquido ajustado de 

R$ 32,055 milhões em 2020, alta de 175% sobre os R$ 

11,628 milhões vistos um ano antes. O Ebitda no ano 

somou R$ 30,3 milhões, alta de 186% ante R$ 10,6 milhões 

em 2019. A margem Ebitda do período ficou em 24,1%, 

contra 13,0% no exercício anterior. 

>Voltar 

 Mobly tem prejuízo líquido de R$ 23,7 milhões no 

4tri20 e de R$ 40,3 milhões em 2020- Estadão 

Fabiana Holtz 

A Mobly, loja de móveis online que abriu capital em 

fevereiro registrou prejuízo líquido de R$ 23,7 milhões no 

quarto trimestre e de R$ 40,3 milhões em 2020. Em 

comentários da direção que acompanham os resultados, a 

empresa ressalta ter registrado "um crescimento forte de 



receita e aquisição de clientes". 

>Voltar 

 PDG 

 A PDG, em recuperação judicial, encerrou o quarto 

trimestre de 2020 com lucro líquido de R$ 70,294 milhões 

ante prejuízo de R$ 287,437 milhões reportado um ano 

antes. No ano de 2020 o prejuízo foi de R$ 454,615 milhões, 

valor 49% menor que as perdas de R$ 900,046 milhões de 

2019. O Ebitda ficou negativo em 56,668 milhões no quarto 

trimestre ante Ebitda negativo de R$ 185,015 milhões do 

mesmo período do ano anterior. Em 2020 o Ebitda negativo 

somou R$ 252,079 milhões, ante Ebitda negativo de R$ 

411,150 milhões de 2019. 

>Voltar 

 Restoque: Prej. 4T R$ 347,0 mi X prejuízo R$ 168,9 mi 

a/a 

    (Bloomberg) -- Restoque tem prejuízo líquido 4T R$ 

347,0 mi X prejuízo R$ 168,9 mi a/a. * Receita líquida 

operacional 4T R$ 203,1 mi, -18% a/a * Ebitda negativo 4T 

R$ 21,9 mi, -83% a/a * Margem Ebitda 4T -10,8% X -51,5% 

a/a NOTA * 2 comprar, 1 manter, 1 vender Comunicado: 

"RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. 

Dados Econômico"  

>Voltar 

 Renova energia reverte prejuízo 

 A Renova Energia, que está em recuperação judicial, 

registrou lucro líquido de R$ 245,3 milhões no quarto 



trimestre de 2020, revertendo prejuízo de R$ 239,2 milhões 

do mesmo período de 2019. No comparativo anual, a 

empresa também reverteu prejuízo de R$ 1,014 bilhão de 

2019 para lucro de R$ 22,4 milhões.  

>Voltar 

 Odontoprev: conselho aprova programa de recompra 

de 3,80% de ações 

 O conselho de administração da Odontoprev aprovou um 

programa de recompra de até 10 milhões de ações 

ordinárias de emissão própria, o equivalente a 3,80% dos 

papéis em circulação no mercado. As aquisições poderão 

ser feitas no prazo de até 18 meses, com início hoje até 30 

de setembro de 2022.  

>Voltar 

 Helbor aprova emissão R$ 50 mi em debêntures 

    (Bloomberg) -- Empresa aprova 6ª emissão de 

debentures, segundo comunicado ao mercado. * Emissão 

em série única para investidores qualificados: * Vencimento 

3 anos * Debêntures servirão de lastro para CRI 

>Voltar 

 OI conclui venda de torres para a Highline do Brasil 

    (Bloomberg) -- Oi concluiu alienação da UPI torres à 

Highline do Brasil e recebeu R$ 861,8 mi nesta terça-feira, 

segundo comunicado ao mercado. * Valor total da 

operação é quase R$ 1,08 bi * Saldo remanescente será 

pago após ajustes, nos termos do contrato  

>Voltar 



 XP negocia compra de fatia na gestora AZ Quest: 

Fontes 

    (Bloomberg) -- A XP, maior corretora brasileira, está em 

conversas para comprar uma fatia na AZ Quest, gestora de 

recursos controlada pelo grupo italiano Azimut, de acordo 

com pessoas familiarizadas com o assunto. A AZ Quest tem 

cerca de R$ 16,5 bilhões sob gestão, de acordo com seu 

website. A Azimut possui cerca de 81% da empresa por 

meio de sua subsidiária brasileira, enquanto o restante 

pertence a executivos da gestora, segundo documentos ... 

>Voltar 

 BR Distribuidora recebe mais R$ 34,3 mi em dívida da 

Eletrobras 

 

 Omega Geração liquida antecipadamente 

financiamento R$ 408,6 mi 

 

 Definição de preço por ação em oferta primária da 

Log Commercial 

 

 Balanços: 

• Cogna Educação pré-merc 

• M. Dias Branco pós-merc 

• Enauta pós-merc 

>Voltar 



 Eventos corporativos: 

• Qualicorp: Teleconferência de resultados em 

português e inglês, 11:00 

 

 


