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 Petrobras vai elevar o preço do gás natural em 38% 

no começo de maio-Poder360 

Aumento deve pressionar a inflação 

Ajuste cairá no colo do consumidor 

A Petrobras deve elevar em 38%, em média, o preço do gás 

natural vendido a distribuidoras, que atendem os 

consumidores na ponta. O anúncio ainda será feito pela 

estatal. Valerá a partir de 1º de maio. 

A companhia precisa fazer os reajustes por que isso está 

estabelecido na sua política de preços. O aumento deve-se, 



principalmente, à recente valorização das cotações do 

petróleo no mercado internacional, à taxa de câmbio e ao 

índice inflacionário IGP-M, associado à parcela de 

transporte nos contratos. 

>Voltar 

 Petrobras vendas de diesel 

As vendas totais de diesel da Petrobras cresceram 35% em 

março ante o mesmo mês do ano passado, para média de 

791 mil bpd (barris de petróleo por dia), diante de esforços 

comerciais e operacionais empenhados para mitigar efeitos 

da pandemia, informou a empresa na quinta. O volume foi 

17% maior que março de 2019, pontuou a petroleira. No 

mês passado, a Petrobras superou ainda o recorde de 

vendas de Diesel S-10, com baixo teor de enxofre, 

alcançando a marca de 416 mil bpd. Este valor, segundo a 

companhia, supera em 2% o recorde anterior de 407 mil 

bpd, registrado em outubro de 2020. 

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o 

comando da Petrobras, o general da reserva Joaquim Silva e 

Luna iniciou os trabalhos de transição junto à atual gestão 

da estatal e analisa nomes para compor o novo time de 

diretores da companhia, destaca o Valor Econômico. Os 

executivos de saída da empresa têm sugerido profissionais 

da casa como substitutos. 

>Voltar 

 Silva e Luna inicia trabalhos de transição na 

Petrobras- Valor 

Andre Ramalho 



Posse ainda depende de trâmites; expectativa é que AGE no 

dia 12 eleja general como conselheiro da empresa, pré-

requisito para que seja efetivado como presidente da estatal 

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o 

comando da Petrobras, o general da reserva Joaquim 

Silva e Luna iniciou os trabalhos de transição junto à atual 

gestão da estatal e analisa nomes para compor o novo time 

de diretores da companhia. Os executivos de saída da 

empresa têm sugerido profissionais da casa como 

substitutos. 

A posse do atual diretor-geral de Itaipu Binacional como 

presidente da Petrobras ainda depende de alguns últimos 

trâmites. A expectativa é que, no dia 12, a assembleia 

extraordinária de acionistas da petroleira eleja Silva e Luna 

como conselheiro da empresa — pré-requisito para que ele 

seja efetivado como presidente da estatal. 

>Voltar 

 Abertura do setor de óleo e gás aquece ofertas na 

bolsa- Valor 

Andre Ramalho 

Além de petroleiras especializadas em campos maduros, 

motivadas pelos desinvestimentos da Petrobras, empresas de 

infraestrutura do setor também acenam para a possibilidade 

de IPOs 

O aquecimento das aquisições de campos de óleo e gás, 

impulsionado pelos desinvestimentos da Petrobras — 

embora não somente por ela —, tem movimentado o 

mercado de capitais. Em cinco meses, a PetroRio e a 3R 



Petroleum, ambas especializadas na revitalização 

de campos maduros, levantaram cerca de R$ 3,5 bilhões 

com a oferta de ações na bolsa, como estratégia de 

financiamento de investimentos e de compras de mais 

ativos. A expectativa é que os números cresçam ainda mais, 

caso a PetroRecôncavo avance com os planos de abrir seu 

capital. 

>Voltar 

 Açu Petróleo pretende retomar IPO nos próximos 12 

meses- Valor 

Andre Ramalho 

A Açu Petróleo, joint venture entre a Prumo Logística e a 

alemã Oiltanking, pretende realizar a abertura de capital 

(IPO, na sigla em inglês) nos próximos doze meses. 

A empresa chegou a entrar com pedido de IPO junto à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no ano passado, 

mas cancelou a operação este ano, devido às condições 

menos favoráveis de mercado. A ideia era fazer uma oferta 

de ações com tranches primária e secundária. 

“A Açu Petróleo segue interessada em realizar a abertura de 

capital, o que acreditamos que deva ocorrer nos próximos 

12 meses. Todos os planos de investimento da companhia 

estão mantidos e reforçados para 2021, incluindo o projeto 

de expansão do Terminal com a construção do Parque de 

Tancagem e Dutos. Esta expansão é altamente estratégica e 

visa atender às crescentes demandas do mercado de 

exportação de óleo brasileiro, que tem crescido 



acentuadamente nos últimos anos”, disse o presidente da 

Açu Petróleo, Victor Bomfim, ao Valor. 

>Voltar 

 Enauta vê retomada de 2º poço no campo de Atlanta 

em abril 

 

 Braskem  

A Braskem inicia nesta segunda-feira a paralisação de parte 

de sua operação no Polo Petroquímico do Grande ABC (SP), 

para realizar a manutenção das unidades de Químicos e 

Polietilenos (Q3 CK, Q3 IN e PE7). A companhia informa que 

a medida estava sendo planejada há cerca de dois anos e 

que investirá mais de R$ 430 milhões em cerca de 40 

projetos de melhorias e manutenção do complexo. 

A Braskem diz que nesse período modernizará o sistema 

elétrico que atende à central petroquímica Q 3 CK. O 

projeto prevê a troca de turbinas à base de vapor por 

motores elétricos de alto rendimento, suportados por uma 

nova unidade de cogeração de energia alimentada por gás 

residual do processo de produção petroquímica. Segundo a 

empresa, essa mudança estrutural permitirá que o processo 

produtivo da fábrica se torne energeticamente mais 

eficiente, com redução no consumo de energia estimada ao 

equivalente gasto por uma cidade com um milhão de 

habitantes. 

>Voltar 



 Vale programa de recompra 

O conselho da mineradora Vale aprovou na quinta um 

programa de recompra limitado a 270 milhões de ações 

ordinárias e seus respectivos ADRs, informou a companhia 

em fato relevante ao mercado. O volume representa até 

5,3% do número total de ações em circulação, com base na 

composição acionária de 28 de fevereiro de 2021. 

O programa será executado em um período de até 12 

meses. A empresa pontuou que o programa de recompra 

não compete com a intenção da companhia de 

“consistentemente distribuir dividendos acima do mínimo 

estabelecido por nossa política de dividendos”. 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao, US$ 168,48  +0,53% 

 

 Interferência do governo penaliza ações do BB- Valor 

Talita Moreira 

Papéis voltam a ser negociados com múltiplo semelhante ao 

do primeiro mandato de Dilma 

As ações do Banco do Brasil (BB) perderam desde que o 

governo começou a interferir na instituição financeira e em 

outras estatais sem seguir as melhores práticas de 

governança. Os papéis voltaram a ser negociados em 

múltiplos semelhantes aos da era Dilma, quando havia 

desconfiança dos investidores sobre o uso político de 

bancos estatais. 



Do começo do ano para cá, as ações do BB caíram 21,48%, 

uma queda bem mais pronunciada que a dos concorrentes. 

A relação entre o preço e o valor patrimonial (P/VPA), um 

indicativo do prêmio que os investidores estão dispostos a 

pagar pelo ativo, estava em 0,68 — mesmo patamar que se 

viu entre 2012 e 2014, na gestão petista, e a metade do 

indicador registrado em 2019, já sob o governo de Jair 

Bolsonaro. Um indicador menor que 1 significa que os 

acionistas estão negociando a companhia com desconto 

sobre o patrimônio líquido. 

>Voltar 

 Negócio verde na mira dos bancos- Correio 

Braziliense 

Marina Barbosa 

Agenda ESG tornou-se uma preocupação para as instituições 

financeiras, pois cresce entre os investidores a percepção de 

que preservação e sustentabilidade trazem alto retorno para 

as aplicações. Além disso, compromisso torna o mercado 

nacional atrativo 

Os consumidores brasileiros estão cada vez mais atentos ao 

impacto socioambiental dos negócios do país. Pesquisa da 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indica que 87% 

deles consideram que tal compromisso é importante para a 

imagem e a avaliação de uma empresa. Por isso, os bancos 

têm reforçado as práticas de sustentabilidade. 

>Voltar 



 AE News-Espaçolaser anuncia compra de subsidiária 

corpóreos serviços terapêuticos por R$ 110 milhões 

 

 Exportação e rápida retomada sustentam resultados 

em 2020- Valor 

Nelson Niero, Rita Azevedo e Ana Luiza de Carvalho 

Números mostram que companhias ainda têm fôlego para 

enfrentar a nova onda da pandemia 

As empresas brasileiras de capital aberto atravessaram uma 

das piores crises da história com seus balanços inteiros. 

Houve vítimas graves, mas tomada em conjunto a situação, 

em dezembro, era melhor do que no fim de 2019, antes do 

início da pandemia que já matou mais de 2,8 milhões de 

pessoas no mundo e continua a ser uma ameaça à 

economia, principalmente dos países mais pobres. 

A amostra de 339 empresas compilada pelo Valor 

Data mostra que, no geral, elas estão preparadas, pelo 

menos em termos financeiros, para enfrentar a nova e mais 

dura onda da pandemia. O quarto trimestre já havia sido 

excelente e janeiro e fevereiro mantiveram o ritmo, até que 

a piora da crise em março trouxe novamente a incerteza 

sobre a volta à normalidade. 

Juntas, essas companhias somaram R$ 2,07 trilhões em 

vendas em 2020, R$ 240 bilhões de lucro operacional e R$ 

60 bilhões de lucro líquido (ver tabela). Petrobras e Vale 

foram excluídas para reduzir as distorções - só no quarto 

trimestre, a estatal teve, sozinha, lucro de R$ 59,89 bilhões, 

o equivalente ao de todas outras empresas no ano. 



>Voltar 

 Com Biden, Brasil espera revisão de cotas para o aço- 

Valor 

Assis Moreira 

Plano de infraestrutura dos EUA deve aumentar demanda e 

reabrir mercado americano para siderúrgicas brasileiras 

O plano do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 

investir US$ 2,3 trilhões em infraestrutura, anunciado na 

semana passada, elevou a expectativa da indústria 

siderúrgica brasileira de que Washington possa rever as 

cotas que limitam a entrada do aço nacional, impostas no 

governo de Donald Trump. 

>Voltar 

 Credit Suisse: Patamar de reajustes do aço no Brasil 

em abril ainda é incerto* 

Felipe Laurence 

O nível dos possíveis reajustes do aço negociado no Brasil 

agora em abril continua incerto, segundo apuração do 

Credit Suisse. Os analistas Caio Ribeiro, Gabriel Galvão e 

Gabriel Spillmann ouviram fontes do mercado, que 

divergem sobre o patamar, variando entre 6% e 26%. Na 

semana encerrada em 26 de março o preço do vergalhão 

(aço longo) se manteve inalterado em R$ 4.575 a tonelada. 

Na China, a bobina laminada a quente (aço plano) continua 

em alta e teve mais um reajuste na última semana, de US$ 

10/t, a US$ 765/t para embarques internacionais. Nos 

Estados Unidos, a SSAB Americas elevou em US$ 100/t o 



preço dos aço plano, reajuste válido a todos os novos 

contratos feitos a partir de 26 de março. 

Broadcast+ 

>Voltar 

 Novos casos de peste suína preocupam a China- Valor 

Foram ao menos dois novos surtos na última semana; em um 

deles, na terceira maior região produtora do país, 20% dos 

animais reprodutores teriam morrido 

Um novo surto de peste suína africana na China, ocorrido 

em uma das principais regiões de produção, ampliou o 

alerta com a doença no país - e o receio do setor de que o 

problema seja maior que o que os números indicam. A 

doença não é prejudicial aos seres humanos, mas mudou a 

dinâmica global da indústria de carne suína entre 2018 e 

2019, quando reduziu em cerca de 40%, para 260 milhões, o 

número de porcos no país. 

O novo surto, revelado na última quinta-feira, teria 

eliminado ao menos 20% do rebanho reprodutor no norte 

da China, informou a agência Reuters. Na província de 

Henan, a terceira maior produtora de suínos do país, entre 

20% e 30% das porcas reprodutoras teriam morrido por 

causa do vírus. 

>Voltar 

 Suzano/CEO: Escassez de contêiners limita oferta 

papel higiênico 

 



 Farmacêuticas podem rever estratégias mesmo após 

alta de 8% para remédios- Valor 

Ana Paula Machado 

Fabricantes se queixam dos fortes custos de frete e 

embalagens e peso do câmbio 

Nelson Mussolini, do Sindusfarma, diz que as despesas com 

embalagens subiram de 45% a 55% em três meses —  

Mesmo com reajuste médio de 8,15% para medicamentos, 

definido na quinta-feira pela Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (Cmed), os altos custos de 

produção podem levar as farmacêuticas no Brasil a rever 

algumas estratégias no país. Entre as áreas que podem ser 

atingidas está a de pesquisa. Segundo o presidente do 

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 

(Sindusfarma), Nelson Mussolini, as despesas com insumos 

estão ainda maiores neste ano, além da variação cambial 

que já está acima do estimado pelas empresas para 2021. 

>Voltar 

 Operadoras projetam mais 1 milhão de usuários- 

Valor 

Beth Koike 

O ano de 2021 pode encerrar com 48,8 milhões de usuários, 

o que representa um aumento de 1 milhão de beneficiários 

em relação à base de fevereiro, que ficou em 47,8 milhões 

Casarotti, da Abramge: “Esforço das pessoas para não 

perder o plano de saúde”  



O setor de planos de saúde pode encerrar o ano com 48,8 

milhões de usuários, o que representa um aumento de 1 

milhão de beneficiários em relação à base de fevereiro, que 

ficou em 47,8 milhões. A projeção é da Associação Brasileira 

de Planos de Saúde (Abramge). 

>Voltar 

 Apesar da crise no setor aéreo, leilão de aeroportos 

atrai grandes grupos- Globo 

Ivan Martínez-Vargas e Manoel Ventura 

Mesmo em meio à maior crise do setor aeroportuário no 

mundo, a sexta rodada de concessão de aeroportos do 

governo federal, que será realizada nesta quarta-feira, 

deverá ter disputa nos três blocos da licitação. Devem 

apresentar ofertas por ao menos um dos três lotes tanto 

grandes grupos que já administram aeroportos no Brasil — 

caso de Aena, Vinci, CCR, Inframérica e Socicam — quanto 

interessados em entrar na área, como a gestora de fundos 

Pátria e a operadora francesa ADP. 

>Voltar 

 Duratex  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) anunciou nesta quinta-feira que aprovou crédito 

de R$ 697 milhões para a Duratex construir uma fábrica de 

celulose solúvel. 

Com capacidade de 500 mil toneladas por ano, a planta 

sediada em Minas Gerais tem início da operação previsto 

para 2022. O projeto é concentrado na LD Celulose, joint 



venture criada em 2019 pela Duratex com a austríaca 

Lenzing, líder mundial na produção de fibras de celulose. 

>Voltar 

 Receita altera entendimento e reduz tributação para o 

setor imobiliário- Valor 

Adriana Aguiar 

Órgão publica solução de consulta sobre venda de imóvel 

anteriormente alugado 

Empresas do setor imobiliário poderão pagar menos 

Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL na venda de imóveis 

anteriormente alugados, desde que estejam no regime do 

lucro presumido. A Receita Federal mudou recentemente 

seu entendimento sobre o assunto e deixou de tributar a 

operação como ganho de capital. A decisão está na Solução 

de Consulta nº 7, editada pela Coordenação-Geral de 

Tributação (Cosit). 

A Receita Federal passou a considerar o resultado desse 

tipo de operação como receita bruta, desde que a atividade 

de locação faça parte do objeto social da empresa. Nesse 

caso, tributa-se com base nas alíquotas de presunção do 

lucro presumido, que são de 8% para o IRPJ e de 12% para 

a CSLL. 

>Voltar 

 Prédios ganham novo perfil de inquilinos - Estadão. 

Após uma onda de devoluções de escritórios no rastro do 

home office, no ano passado, uma leva de novas empresas 

começa, aos poucos, a ocupar esses espaços, dando uma 



fisionomia nova aos prédios corporativos que antes tinham 

um perfil “tradicional”, com baias, salas fechadas e de 

reuniões. Esse processo de mudança, capitaneado por 

companhias que foram na contramão da atividade 

econômica e cresceram em meio à crise, como as de 

tecnologia, saúde e de assessoria financeira, traz um alento 

ao setor, que conta com isso para tentar diminuir um pouco 

a chamada taxa de vacância.  

 As estimativas iniciais de especialistas é que o porcentual 

de empreendimentos sem inquilinos possa superar os 20% 

até o fim deste ano só na cidade de São Paulo, o dobro do 

observado no período pré-pandemia. Há um outro 

problema à vista: a chegada dos prédios que ficarão 

prontos agora em 2021.  

>Voltar 

 M.Dias Branco aumenta preços- Valor 

Adriana Mattos 

A M.Dias Branco, dona de marcas como Adria, Piraquê e 

Vitarella, deciciu aumentar preços no fim do ano, com 

elevação de até 40% no valor médio no quarto trimestre, 

para repassar pressões do dólar e tentar recompor margens 

de lucro. O comando da empresa não descarta novos 

aumentos nos próximos meses, apesar do cenário de maior 

incerteza no consumo e do início de ano mais fraco. 

As altas nos preços no fim de 2020 afetaram todas as 

categorias e a medida foi tomada antes da concorrência. 

“Os preços aumentaram dois dígitos no quarto trimestre, e 

o volume caiu também dois dígitos”, disse, na quinta-feira, 



Fabio Cefaly, diretor executivo de relações com investidores 

da MDias Branco. Nos últimos meses de 2020 houve 

elevação dos preços em dólares das duas principais 

commodities utilizadas na produção (trigo e óleo de palma). 

>Voltar 

 Oferta da Dasa; IPOs de Allied, Blau, LG e Viveo: 

Radar SA 

    (Bloomberg) -- A definição do preço por ação em oferta 

da Dasa está prevista para terça-feira, em uma transação 

que pode levantar cerca de R$ 5,8 bilhões. A companhia de 

medicina diagnóstica pretende utilizar os recursos da oferta 

primária para aquisições e investimentos em produtos e 

pesquisas. Oferta de recompra de notes da Petrobras vai até 

7 de abril e quatro empresas devem fixar o preço em suas 

ofertas públicas iniciais. Acompanhe a ... 

>Voltar 

 Startups atraem investimentos de R$ 11 bi- Valor 

Daniela Braun 

Valor registrado no primeiro trimestre equivale a mais da 

metade do registrado em todo ano passado 

A crise parece passar longe das empresas de base 

tecnológica no país. No primeiro trimestre, as startups 

brasileiras atraíram um valor recorde de investimentos: R$ 

11 bilhões. De janeiro a março de 2020 foram investidos R$ 

3 bilhões. 

Os dados fazem parte do levantamento “Inside Venture 

Capital”, feito pela Distrito Dataminer, divisão de dados da 



plataforma de inovação aberta Distritoe. Os dados mostram 

que os investimentos de janeiro a março deste ano 

representam mais da metade (54%) dos R$ 19,9 bilhões 

investidos em todo o ano de 2020. 

>Voltar 

 Hering elevada a manutenção por Grupo Santander; 

preço-alvo R$18 

    (Bloomberg) -- Cia Hering tem recomendação elevada 

pelo analista de Grupo Santander Ruben Freitas Couto para 

manutenção de underperform.  

• Preço-alvo de R$18 implica potencial de alta de 13% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$18,20  

• Projeções atualizadas nos últimos 3 meses variam de 

R$14,20 a R$25  

>Voltar 

 Estapar 

A XP iniciou a cobertura para as ações de Estapar com a 

recomendação neutra e preço-alvo de R$ 9,70 por ação 

para o final de 2021, o que implica em um potencial de 

valorização de 19% frente o fechamento de quinta-feira. 

>Voltar 


