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Estadão 

 Presidente do BB enterra privatização- Correio 

Braziliense 

 Banco do Brasil desengaveta plano para venda 

de parte da gestora- Valor 
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 IRB sai de prejuízo para lucro de R$ 17,9 

milhões em janeiro 

 Alupar: Ebitda 4T supera est. 

 Boa Vista 

 Intelbras 

 Marisa: Prej. 4T R$ 28,9 mi, est. prejuízo R$ 18,0 
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 Fipezap aponta estabilidade nos preços de 

imóveis comerciais em janeiro de 2021- Estadão 

 Klabin elevada a overweight por Morgan Stanley; 

preço-alvo R$38 

 Suzano rebaixada a equal-weight por Morgan 

Stanley 

 Embraer iniciada como overweight por 

JPMorgan; preço-alvo R$18 

 Westwing Brasil iniciada como overweight por 

JPMorgan 

 XP investimentos retoma cobertura de Locaweb 

com compra e preço-alvo em R$ 32 

 Eventos corporativos: 

 



 Ações brasileiras são apostas para 2021, diz Credit 

Suisse - Valor. 

Fernanda Bompan e Sérgio Tauhata  

Para Luciano Telo, bolsas se beneficiam de estímulos nos EUA 

Nem o aumento da volatilidade do mercado de renda fixa 

internacional vai ofuscar o desempenho das bolsas neste 

ano, na visão do executivo-chefe de investimentos (CIO) da 

área de gestão de riquezas no Brasil do Credit Suisse, 

Luciano Telo. O especialista participou ontem da “Live do 

Valor ” e foi taxativo: “o ano será bom para as bolsas de 

valores”, incluindo a do país.  

>Voltar 

 Petrobras inicia fase vinculante de Albacora e 

Albacora Leste 

    (Bloomberg) -- Companhia informa o início da fase 

vinculante referente à venda da totalidade de suas 

participações nas concessões de Albacora e Albacora Leste, 

localizadas predominantemente em águas profundas na 

Bacia de Campos, diz Petrobras em comunicado. * 

Potenciais compradores habilitados para essa fase 

receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o 

processo de desinvestimento, incluindo as orientações para 

a realização de due diligence e para o envio 

>Voltar 



 BR Distribuidora informa renúncia de Marcelo Cruz 

Lopes do cargo de diretor executivo comercial B2B 

A BR Distribuidora informou nesta manhã que o conselho 

de administração da empresa recebeu pedido de renúncia 

de Marcelo Cruz Lopes, diretor executivo de comercial B2B. 

Segundo o comunicado, ele permanecerá na empresa até 

30 de abril, para um período de transição. A BR 

Distribuidora disse também que vai iniciar um processo 

seletivo para a escolha de um substituto. 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao, US$ 161,80  +3,05% 

 

 CSN Mineração: IPO movimenta r$ 4,9 bilhões com 

exercício parcial de lote suplementar- Estadão 

Fabiana Holtz 

A CSN informa que no âmbito da oferta pública de 

distribuição primária e secundária de ações ordinárias da 

CSN Mineração, realizada em fevereiro, a ofertada foi 

acrescida de um lote suplementar de 50.211.323 ações de 

titularidade da companhia, em razão do exercício parcial da 

opção de ações suplementares. A liquidação desse lote 

ocorrerá amanhã (23), acrescenta a empresa em fato 

relevante. 

>Voltar 

 Usiminas 

 A Usiminas reafirmou na segunda-feira em comunicado ao 

mercado que tem apresentado níveis normais de produção 



e vendas. Entre 1º de janeiro e 20 de março, a produção de 

laminados da companhia atingiu 1.109 mil toneladas, sendo 

19% acima da média diária reportado no primeiro trimestre 

de 2020, 13% superior à média diária do quarto trimestre e 

39% superior à média diária de 2020. 

>Voltar 

 Preço da celulose pode subir mais com a demanda 

firme - Valor. 

Stella Fontes  

Há expectativa de novos aumentos em abril e, 

potencialmente, em maio, mesmo depois dos ganhos de 45% 

por tonelada de fibra curta, neste ano no mercado chinês 

A demanda globalmente aquecida, a dificuldade de acesso 

a contêineres e a navios de “break bulk” e reajustes nos 

preços de papéis em diferentes regiões devem sustentar os 

preços da celulose em alta e há expectativa de novos 

aumentos em abril e, potencialmente, em maio, mesmo 

depois dos ganhos de 45%, ou aproximadamente US$ 225 

por tonelada de fibra curta, somente neste ano no mercado 

chinês.  

>Voltar 

 Ação movida por J&F é oportunista, diz PE - Valor. 

Stella Fontes  

Sócia minoritária afirma que holding da família Batista 

continua em seus esforços para impedir a venda a ela da 

Eldorado Brasil 



Em posicionamento acerca do pedido de nulidade da 

arbitragem da Eldorado feito pela J&F Investimentos à 

Justiça de São Paulo, a Paper Excellence (PE) afirmou que a 

ação iniciada pela sócia segue em sigilo, o que a impede de 

comentar seu “conteúdo frívolo e oportunista”. “É uma pena 

que a J&F continue seus esforços para impedir a venda da 

Eldorado para a Paper Excellence, entrando com uma 

petição na 2ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados 

à Arbitragem de São Paulo”, diz a nota.  

>Voltar 

 Eletrobras: Processo de sucessão está avançado, na 

fase final 

    (Bloomberg) -- Processo de escolha do novo presidente 

está avançado e pode ter novidades nesta semana, disse 

Wilson Ferreira Júnior, atual conselheiro da Eletrobras, em 

teleconferência com analistas. * O processo está a cargo da 

consultoria contratada Korn & Ferry e do conselho de 

administração, disse ele * Várias entrevistas já foram feitas e 

o processo envolve tanto seleção de executivos do mercado 

como candidatos internos das empresas Eletrobras * Uma 

comissão ... 

>Voltar 

 Eletrobras: publicada resolução que recomenda 

inclusão da empresa no programa de desestatização 

A Eletrobras informou nesta manhã que foi publicada a 

Resolução CPPI número 167 pelo conselho do Programa de 

Parcerias e Investimentos (PPI). O documento recomenda a 

inclusão da estatal no Programa Nacional de Desestatização 



(PND), para o início dos estudos para a estruturação do 

processo de capitalização da companhia. 

>Voltar 

 Eletrobras corta mais da metade dos funcionários em 

cinco anos- Folha 

Nicola Pamplona 

Foram mais de 13 mil desligamentos em preparação para 

privatização da estatal 

Em preparação para a privatização, a Eletrobras cortou mais 

da metade de seu quadro de pessoal nos últimos cinco 

anos, com o desligamento de quase 14 mil funcionários em 

programas de demissão incentivada ou com a venda de 

ativos, como as distribuidoras de energia das regiões Norte 

e Nordeste. 

>Voltar 

 Novo presidente da Eletrobras deve ser definido até 

sexta - Valor. 

Gabriela Ruddy e Letícia Fucuchima 

Processo de substituição está com curso desde janeiro, 

quando Wilson Ferreira Júnior anunciou que deixaria o cargo 

Em sua última conferência para comentar os resultados da 

Eletrobras, o já ex-presidente da estatal Wilson Ferreira 

Júnior afirmou que a definição do nome do seu sucessor 

pode acontecer “ainda esta semana”. O processo de 

substituição está com curso desde janeiro, quando Ferreira 

Júnior anunciou que deixaria o cargo em face das 

dificuldades para viabilizar a privatização da empresa.  



>Voltar 

 Sob elogios do mercado, Ferreira entrega Eletrobras 

mais enxuta e indica novo ajuste- Estadão 

Luciana Collet, Wilian Miron e Fernanda Nunes 

Após quase cinco anos em processo de recuperação, a 

Eletrobras conseguiu entregar ao final de 2020 ganhos 

significativos em redução de custos e melhora da estrutura 

de capital, mas o principal responsável por esses ganhos, 

Wilson Ferreira Junior, aponta que ainda há ações a serem 

realizadas, como a continuidade da redução no número de 

funcionários e a melhoria no indicador de alavancagem. 

>Voltar 

 Presidente do BB enterra privatização- Correio 

Braziliense 

Vicente Nunes 

Os funcionários do Banco do Brasil estão em festa. Pelo que 

já receberam de retorno do novo presidente da instituição, 

Fausto Ribeiro, que tomará posse no início de abril, não há 

nenhuma possibilidade de ele levar adiante qualquer 

processo de privatização do BB. Mais: ao que tudo indica, 

vai rever todos os programas de desinvestimentos do 

banco. Isso quer dizer que a venda da BB DTVM deverá ser 

vetada. 

>Voltar 

 Banco do Brasil desengaveta plano para venda de 

parte da gestora- Valor 

Adriana Cotias e Talita Moreira 



Um dos pontos que precisariam ser definidos, diz o 

interlocutor, é como ficaria a distribuição dos produtos 

financeiros por meio da rede de agências do banco federal 

Em meio à mudança no comando do Banco do Brasil, 

voltaram a circular no mercado informações de que o banco 

público desengavetaria a venda de participação na BB 

DTVM. O atual presidente da instituição, André Brandão, 

informou que fica no cargo apenas até o dia 30. No seu 

lugar, o presidente Jair Bolsonaro indicou Fausto de 

Andrade Ribeiro, vindo da empresa de consórcio do grupo. 

>Voltar 

 UBS avalia aquisição da gestora de recursos BB 

DTVM: Fontes 

    (Bloomberg) -- O UBS está entre os interessados em 

adquirir a gestora de fundos do Banco do Brasil, a BB 

DTVM, disseram pessoas com conhecimento direto do 

assunto. O negócio deve sofrer atraso com a mudança de 

presidente do banco, que vai precisar assinar a venda, 

disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, 

pois o assunto não é público. Participaram das conversas 

empresas como Franklin Templeton e BlackRock Inc, ... 

>Voltar 

 Inter bate 10 mi de clientes e quer dobrar base este 

ano - Valor. 

Álvaro Campos  

App vai abrir marketplace para não clientes 



O banco Inter acaba de atingir a marca de 10 milhões de 

clientes e tem projeções ousadas. A expectativa é que possa 

terminar o ano com quase 20 milhões, sendo 16 milhões de 

correntistas e 4 milhões de usuários do marketplace do app, 

que será aberto para clientes de fora do banco a partir do 

próximo mês.  

>Voltar 

 IRB sai de prejuízo para lucro de R$ 17,9 milhões em 

janeiro 

Em janeiro do ano passado, o prejuízo foi de R$ 132 

milhões 

O IRB Brasil Resseguros divulgou na noite desta segunda-

feira que teve lucro líquido de R$ 17,9 milhões em janeiro 

de 2021, revertendo prejuízo registrado em janeiro de 2020, 

de R$ 132,0 milhões. Este é um dos dados financeiros que a 

companhia informou à Superintendência de Seguros 

Privados – Susep - por meio do FIP – Formulário de 

Informações Periódicas, que o ressegurador presta dentro 

do plano de contas definido pelo regulador de seguros 

nacional. 

>Voltar 

 Alupar: Ebitda 4T supera est. 

    (Bloomberg) -- Alupar tem Ebitda 4T R$ 1,60 bi X R$ 

664,9 mi a/a, est. R$ 358,5 mi (Consenso Bloomberg) (2 

est.). * Receita 4T R$ 2,41 bi, +76% a/a, est. R$ 477,0 mi 

(faixa R$ 460,0 mi a R$ 490,0 mi) (3 est.) * Margem Ebitda 4T 

66,5% X 48,6% a/a * Lucro líquido 4T R$ 478,4 mi X R$ 166,3 

mi a/a NOTA * 12 comprar, 1 manter, 0 vender * 



Teleconferência 23/03/21 14:00 (horário de NY), +55 (11) 

2188-0155 senha: Alupar Comunicado: ... 

>Voltar 

 Boa Vista 

A Boa Vista Serviços registrou lucro líquido de R$ 52,052 

milhões no quarto trimestre de 2020, número 129% maior 

que o apurado um ano antes. Em todo o ano passado, o 

lucro foi de R$ 46,677 milhões, queda de 37,3% ante 2019. 

O Ebitda da Boa Vista cresceu 13,3% no quarto trimestre, na 

comparação anual, para R$ 88,098 milhões. No critério 

ajustado, o indicador ficou em R$ 92,366 milhões no 

período, avanço de 18,8%. 

>Voltar 

 Intelbras 

 A Intelbras, empresa do setor de tecnologia e 

telecomunicações que estreou na B3 no último mês de 

fevereiro, teve lucro líquido de R$ 206,746 milhões no 

quarto trimestre, alta de 190,2% sobre os R$ 71,251 milhões 

vistos um ano antes. O Ebitda no período foi de R$ 158,981 

milhões, variação positiva de 156,3% ante os R$ 62,036 

milhões no mesmo período de 2019. A margem ficou em 

23,7%, crescimento de 10,8 pontos porcentuais. 

>Voltar 

 Marisa: Prej. 4T R$ 28,9 mi, est. prejuízo R$ 18,0 mi (2 

est.) 

    (Bloomberg) -- Marisa tem prejuízo líquido 4T R$ 28,9 mi 

X lucro R$ 32,8 mi a/a, est. prejuízo R$ 18,0 mi (Consenso 



Bloomberg) (2 est.). * Vendas comparáveis de varejo 4T -

5,6% * Ebitda ajustado 4T R$ 117 mi, +7,4% a/a * Prejuízo 

líquido no ano R$ 432,2 mi X prejuízo R$ 112,4 mi a/a 

NOTA * 4 comprar, 3 manter, 0 vender * Teleconferência 

23/03/21 13:00 (horário de NY), +44-20-3318-3776 senha: 

Marisa 

>Voltar 

 Track & Field 

A Track & Field registrou lucro líquido de R$ 20,913 milhões 

no quarto trimestre de 2020, queda de 26,5% em relação ao 

mesmo período do ano passado. O Ebitda da empresa 

somou R$ 33,351 milhões no trimestre, queda de 10,3% na 

comparação com o mesmo intervalo de 2019. O Ebitda 

ajustado da companhia foi de R$ 31,055 milhões no 

trimestre, alta de 88,5%. 

>Voltar 

 BR Malls descarta migrar shoppings para fundo - 

Valor. 

Adriana Mattos  

Proposta de cisão dos ativos foi sugerida em carta assinada 

pelo acionista minoritário Aurora Capital, pela Suno Asset e 

pelo Grupo Suno 

A BR Malls descartou ontem a proposta de uma cisão dos 

ativos, e migração deles para fundos, como sugerido em 

carta assinada pelo acionista minoritário Aurora Capital, 

pela Suno Asset e pelo Grupo Suno, estes sem posição na 

empresa. A Aurora indica no documento a Suno Asset para 

ser a gestora do fundo, caso ele seja criado.  



>Voltar 

 Magazine Luiza 

 A Magazine Luiza convocou Assembleia Geral 

Extraordinária e Ordinária (AGEO) para o próximo dia 22 de 

abril, às 16h, de maneira totalmente virtual em decorrência 

da pandemia do novo coronavírus. Entre as propostas da 

diretoria está a expansão do Conselho de Administração da 

empresa, atualmente de cinco a sete membros, para sete a 

nove. 

>Voltar 

 Reestruturada, Valid busca novas frentes de negócio - 

Valor. 

Daniela Braun  

Serviços de análise de crédito e combate a fraudes no 

comércio eletrônico estão entre as possibilidades 

Após uma reestruturação, que resultou em uma baixa 

contábil de R$ 170 milhões em 2020, a multinacional 

brasileira de tecnologia de identificação Valid prepara-se 

para abrir novas frentes de negócios digitais este ano. 

Serviços de análise de crédito e combate a fraudes no 

comércio eletrônico estão entre as possibilidades, segundo 

Joel Rennó Júnior, diretor financeiro da empresa.  

>Voltar 

 Oi estende prazo para negociação pela 3ª vez - Valor. 

Rodrigo Carro  

No centro da questão está a negociação com os detentores 

de US$ 1,65 bilhão em títulos da companhia 



A Oi estendeu pela terceira vez o prazo final para 

negociação com os detentores de US$ 1,65 bilhão em 

títulos da companhia. Desta vez, o prazo fixado para a 

conclusão das conversações foi postergado para a próxima 

quinta-feira, às 17h (horário da cidade de Nova York). A 

data limite anterior terminou em 19 de março.  

>Voltar 

 Fipezap aponta estabilidade nos preços de imóveis 

comerciais em janeiro de 2021- Estadão 

Jefferson Perleberg, Especial para a Agência 

Estado/Broadcast 

Os dados do Índice FipeZAP Comercial mostraram 

estabilidade no preço médio de venda de salas e conjunto 

comerciais e também no preço médio de locação do 

segmento, durante o mês de janeiro. Ambos tiveram 

resultados praticamente estáveis (+0,01%) pelo Índice 

FipeZap, números inferiores comparados aos dados do IPCA 

(+0,25%) e do IGP-M (+2,58%) no mesmo período. 

>Voltar 

 Klabin elevada a overweight por Morgan Stanley; 

preço-alvo R$38 

    (Bloomberg) -- Klabin SA tem recomendação elevada 

pelo analista de Morgan Stanley Carlos De Alba para 

overweight de equal-weight.  

* Preço-alvo de R$38 implica potencial de alta de 36% em 

relação ao último fechamento.  



Preço-alvo médio é R$34,50 * Projeções atualizadas nos 

últimos 3 meses variam de R$28 a R$38  

Próximos catalisadores: * Reunião Anual: 24 de março 

>Voltar 

 Suzano rebaixada a equal-weight por Morgan Stanley 

    (Bloomberg) -- Suzano SA tem recomendação rebaixada 

pelo analista de Morgan Stanley Carlos De Alba para equal-

weight de overweight.  

* Preço-alvo de R$86 implica potencial de alta de 20% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$80,67  

* Projeções atualizadas nos últimos 3 meses variam de R$38 

a R$101  

>Voltar 

 Embraer iniciada como overweight por JPMorgan; 

preço-alvo R$18 

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

Embraer SA como overweight.  

* Preço-alvo de R$18 implica potencial de alta de 34% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$13  

* Projeções atualizadas nos últimos 3 meses variam de R$8 

a R$22,75  

* Embraer divulgou vendas estimativas para o trimestre em 

19 de março  

>Voltar 



 Westwing Brasil iniciada como overweight por 

JPMorgan 

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

Westwing Comercio Varejista Ltda como overweight.  

* Preço-alvo de R$18 implica potencial de alta de 98% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$16  

* Projeções atualizadas nos últimos 3 meses variam de R$13 

a R$18  

>Voltar 

 XP investimentos retoma cobertura de Locaweb com 

compra e preço-alvo em R$ 32 

 

 Eventos corporativos: 

• Marisa: Teleconferência de resultados em português, 

14:00 

• Alupar: Teleconferência de resultados em português, 

15:00 

 


