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 Sob nova gestão, BR aposta em ‘transição energética’ 

- Valor. 

Gabriela Ruddy e Francisco Góes  

Sob nova gestão, BR Distribuidora aposta em transição 

energética para reforçar parcerias com clientes 

Há pouco mais de um mês no cargo, o novo presidente da 

BR Distribuidora, Wilson Ferreira Junior, começa a gestão na 

companhia com foco definido. Uma das prioridades é 

posicionar a BR na transição para uma economia de baixa 

emissão de carbono.  

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao, - 2,45% para US$ 

183,62 a tonelada 

 

 ‘Sou ativo institucional para a Vale’ - Valor. 

Francisco Góes  



Candidato a presidente do conselho de administração da 

mineradora, Castello Branco diz que é um ativo institucional 

para a empresa 

Depois de ser destituído da Petrobras, Roberto Castello 

Branco, em campanha para a presidência do conselho de 

administração da Vale, decidiu se pronunciar. Em entrevista 

ao Valor, disse que avaliações de que sua candidatura à 

mineradora “não teria sustentação” e “fofocas” de 

bastidores sobre supostos efeitos colaterais, para a Vale, 

caso ele seja eleito presidente do colegiado da empresa, o 

levaram a falar. “Eu, definitivamente, não sou um passivo 

para a Vale, mas um ativo institucional”, disse, por telefone, 

de sua casa no bairro de Nogueira, em Petrópolis (RJ), onde 

mora desde o começo de 2020.  

>Voltar 

 Locaweb anuncia aquisição da Bling por R$ 524,3 mi; 

Bling, por sua vez comprará Pagcerto 

A Locaweb informou hoje a aquisição da totalidade das 

ações da Organisys Software (Bling), por aproximadamente 

R$ 524,3 milhões de reais. O valor, no entanto, está sujeito, 

ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de 

giro, usuais neste tipo de transação. 

Simultaneamente à assinatura do contrato de compra da 

Bling, a Locaweb também celebrou contrato para a 

aquisição da totalidade das ações de emissão da Pagcerto 

Soluções em Pagamento, empresa que atua por meio de 

uma plataforma white label de subadquirência e BaaS 

(banking as a service), serviços estes que serão integrados e 

aproveitados pelo Bling. A aquisição da Pagcerto será 



realizada pela Bling após esta se tornar uma sociedade 

controlada pela companhia, ou seja, após a conclusão do 

Contrato Bling. 

>Voltar 

 CGU investiga demissões de comitê de auditoria do 

Banco do Brasil - Folha. 

Julio Wiziack 

Processo quebrou regras de governança do banco, que 

acusou ex-executivos de fraude em programa de demissão 

incentivada 

A CGU (Controladoria-Geral da União) investiga se a cúpula 

do Banco do Brasil agiu de má-fé na demissão dos dois 

principais dirigentes do Comitê de Auditoria Interna no final 

do ano passado.  

No início deste ano, a CGU anulou o processo da demissão 

pela forma como foi conduzido, mas ainda analisa o mérito. 

Nesse período, o banco reintegrou três assessores do 

comitê que tinham sido afastados. O auditor-geral e seu 

principal assessor —demitidos por justa causa— recorreram 

à Justiça.  

>Voltar 

 AE News-IRB Brasil Re: faturamento bruto em 

fevereiro cai 12,3%, mas cresce 9,2% no 1º bimestre 

O IRB Brasil Re informou que em fevereiro seu faturamento 

bruto (prêmio emitido) totalizou R$ 528,6 milhões, redução 

de 12,3% em relação a fevereiro de 2020, sendo R$ 255,8 

milhões no Brasil e R$ 272,7 milhões no exterior. Houve 



redução de 5,4% no Brasil em relação a fevereiro de 2020 e 

queda de 17,9% no exterior no mesmo conceito. 

Já no bimestre, o prêmio emitido atingiu o montante de R$ 

1,342 bilhão, crescimento de 9,2% em relação ao mesmo 

período de 2020, sendo R$ 719,7 milhões no Brasil e R$ 

622,5 milhões no exterior, crescimento de 46,7% e redução 

de 15,7%, respectivamente, em relação ao mesmo período 

de 2020. "A redução no exterior está em linha com a 

estratégia dere-underwriting amplamente divulgada", 

informou a companhia. 

Enquanto isso, o faturamento de competência (prêmio 

ganho) somou R$ 537,2 milhões, com uma pequena 

redução de 1,7% em relação a fevereiro de 2020. Já no 

bimestre, o Prêmio Ganho foi de R$ 948,1 milhões com 

crescimento de 7,0% em relação ao mesmo período de 

2020. 

>Voltar 

 Privatização da Eletrobras é a próxima batalha de 

Guedes no Congresso: Veja 

Expectativa é de que relator da Medida Provisória, que 

tramita no Congresso, apresente seu parecer já na próxima 

semana 

>Voltar 

 

 Eletrobras poderá virar ‘corporação’ - Valor. 

Gabriela Ruddy e Francisco Góes  



Estatal de energia tem potencial de seguir caminho da BR e 

se transformar em corporação, diz Wilson Ferreira Junior 

A Eletrobras tem potencial para se tornar uma corporação 

como a BR Distribuidora após o processo de capitalização, 

apontou o atual presidente da distribuidora de 

combustíveis, Wilson Ferreira Junior, que esteve até janeiro 

à frente da estatal de energia elétrica 

>Voltar 

 Consumo de energia perde força no início de abril - 

Valor. 

Letícia Fucuchima  

Dados prévios da CCEE mostram desaceleração dos volumes 

consumidos no SIN 

O consumo nacional de energia elétrica resistiu à piora da 

pandemia entre janeiro e março, ajudado pelas elevadas 

temperaturas no país, mas começou a desacelerar nos 

primeiros dias de abril, segundo dados da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) obtidos pelo 

Valor.  

>Voltar 

 Aneel revê cronograma de indenização para conter 

tarifas - Valor. 

Rafael Bitencourt  

Pagamento às transmissoras deve ser diluído de 2023 até 

2025 

Na tentativa de conter o aumento das contas de luz em 

2021, o comando da Agência Nacional de Energia Elétrica 



(Aneel) avalia o remanejamento de custos repassados para 

os consumidores. Hoje, a diretoria da agência deve rever o 

cronograma do pagamento de indenizações devidas às 

transmissoras que renovaram os contratos na gestão da ex-

presidente Dilma Rousseff.  

>Voltar 

 ‘Vamos implantar ônibus elétricos em grandes 

cidades’ - Estadão. 

Irany Tereza 

O presidente da Enel no Brasil, Nicola Cotugno, está decidido 

a liderar iniciativas para a introdução de veículos elétricos no 

Brasil. Ainda neste ano, ele pretende anunciar a formação de 

consórcios da multinacional com montadoras e empresas de 

transporte para criar frotas de ônibus elétricos em São Paulo, 

no Rio e em Salvador. À série de entrevistas Olhar de Líder, 

do Estadão/Broadcast, Cotugno disse que o Brasil é uma 

“base” de energia renovável 

>Voltar 

 Com Ant Financial, Dotz passa a contar com trio de 

âncoras para IPO - Valor. 

Maria Luíza Filgueiras  

Empresa de fidelidade, que vinha despertando pouco 

interesse do investidor, quer chegar à bolsa avaliada em pelo 

menos R$ 1,6 bi, levantando mais de R$ 800 milhões 

A companhia de fidelidade Dotz passou a contar um trio de 

âncoras para tentar emplacar sua oferta, que vinha 

despertando pouquíssima curiosidade do mercado. Agora, 



prestes a ser lançada, a empresa deve começar a encontrar 

espaço nas agendas dos gestores e potenciais investidores: 

a Ant Financial, braço do grupo de Jack Ma, comprometeu-

se a ficar com uma fatia de 5% da operação. Dependendo 

do preço final no IPO e da demanda de outros investidores, 

pode subir a parcela para até 15%.  

>Voltar 

 Picpay pede registro para IPO na Nasdaq, em busca 

de dinheiro para aquisições- Estadão 

Matheus Piovesana 

A carteira digital PicPay, controlada pela holding J&F, da 

família Batista, protocolou nesta quarta (21) o pedido para 

sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). 

A operação deve acontecer na Nasdaq, bolsa de valores 

norte-americana que reúne empresas de tecnologia. Não 

foram divulgados o volume de recursos a serem captados 

nem a quantidade de papéis que serão vendidos. A 

empresa, porém, disse que usará os recursos captados para 

se fortalecer ante os concorrentes - dos grandes bancos às 

plataformas de mídia social, passando por empresas de 

maquininhas. 

>Voltar 

 GPS reduz faixa de preço em IPO a R$ 11,25-13: Brazil 

Journal 

    (Bloomberg) -- Empresa de serviços terceirizados de 

limpeza, manutenção e segurança cortou a faixa indicativa 

anteriormente divulgada de R$ 13 a R$ 15,50 por ação, diz 

o Brazil Journal, citando três fontes próximas da oferta. * No 



ponto médio da nova faixa, GPS levantaria R$ 2,25 bi, sendo 

metade em oferta primária e metade na secundária, 

segundo a reportagem * GPS pretende destinar R$ 320 mi 

para pagar dividendos de lucro retidos nos últimos anos ** 

Restante será ... 

>Voltar 

 CVM: Tegra, Uni.co, Oleoplan e CFL desistem de 

planos de IPO 

 

 Projeto da Ferrogrão assume riscos bilionários para o 

governo, diz economista - Folha. 

Nicola Pamplona 

Ministério da Infraestrutura defende viabilidade e trabalha 

para fazer leilão ainda em 2021 

Especialista em infraestrutura, o economista Cláudio 

Frischtak afirma que o projeto do governo para a 

construção de uma ferrovia na Amazônia assume uma série 

de riscos que podem custar bilhões aos cofres públicos.  

>Voltar 

 Painel: Aeroporto de Manaus é retirado de leilão após 

decisão da Justiça - Folha. 

Pedido veio de consórcio que venceu licitação anterior ao 

último certame da Anac 

Uma decisão do presidente do STJ (Superior Tribunal de 

Justiça), ministro Humberto Martins, retirou o Aeroporto 

Internacional de Manaus do leilão de concessões realizado 

no último dia 7 pelo Ministério da Infraestrutura.  



Nesta terça-feira (20), o ministro voltou atrás de uma 

decisão anterior e restabeleceu parte de uma liminar do 

TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), que havia 

retirado o aeroporto da capital do Amazonas do leilão feito 

pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).  

>Voltar 

 Com Lojas Americanas, dona da Puket quer ir às 

compras - Valor. 

Juliana Schincariol e Ana Luiza de Carvalho  

Grupo Uni.co desistiu de ir â bolsa em janeiro e aceitou 

negociar com a Lojas Americanas, que acabou comprando 

70% do negócio 

O grupo Uni.co, dono das marcas de lojas Puket, 

Imaginarium e MinD, estava se preparando para abrir o 

capital na bolsa, mas em janeiro deste ano desistiu e tomou 

outro caminho - negociar com a Lojas Americanas. Esta, 

uma das maiores varejistas do país, acabou comprando 70% 

do grupo, e pode ficar com mais 30% daqui três anos. O 

plano da Uni.co é acelerar a expansão, com aquisições.  

>Voltar 

 Reabertura em Belo Horizonte marca retomada de 

100% dos shoppings da Multiplan 

A Multiplan Empreendimentos Imobiliários informou nesta 

manhã a retomada das atividades de seus shopping centers 

em Belo Horizonte (MG). Dessa forma, afirma a empresa em 

fato relevante, todos os 19 shoppings da companhia voltam 

a funcionar a partir de hoje, ainda que haja restrições 

diferentes em cada cidade. 



>Voltar 

 MRV reforça modelo de compra de terrenos - Valor. 

Chiara Quintão  

Companhia lança programa para dar suporte à expansão 

prevista para 80 mil unidades anuais 

A MRV&Co - plataforma imobiliária que abrange a 

incorporadora MRV, a americana AHS, a empresa de 

locação Luggo e a loteadora Urba - lança, nesta quinta-

feira, programa de bonificação para corretores de terrenos 

no Brasil. Chamado de Terra Verde, o programa tem o 

objetivo de ser um dos suportes na estratégia da empresa 

para chegar à construção de 80 mil unidades ao ano, com 

Valor Geral de Vendas (VGV) de lançamentos de R$ 18 

bilhões, equivalente a 2,4 vezes os R$ 7,6 bilhões do ano 

passado. As novas dimensões, por ano, são projetadas para 

entre 2024 e 2026.  

>Voltar 

 Helbor: Vendas contratadas 1T R$ 321,7 mi 

    (Bloomberg) -- Helbor tem vendas contratadas 1T R$ 

321,7 mi. * Lançamentos 1T R$ 124,7 mi O trecho abaixo foi 

traduzido automaticamente pelo Google: * Distratos não 

soma 1 trilhão21 foram de R $ 31,6 mi NOTA * 2 comprar, 2 

manter, 0 vender Comunicado: "HELBOR (HBOR-NM) - 

Outros Comunicados ao Mercado - 20/04/21" 

>Voltar 



 Falta de carros novos gera crise para locadoras - 

Estadão. 

Juliana Estigarríbia 

As locadoras de veículos vivem um ano mais difícil do que 

imaginavam. Diante dos atrasos nas entregas das 

montadoras, a receita de vendas de seminovos deve cair nos 

próximos meses, com os custos de manutenção crescendo em 

paralelo, por causa do aumento da idade da frota. Para 

preservar caixa, as locadoras têm aplicado reajustes até em 

contratos de longo prazo, segundo apurou o 

Estadão/Broadcast, mas a sustentabilidade dessa política de 

preços deve ser limitada.  

>Voltar 

 Motoristas de apps se opõe à fusão entre localiza e 

unidas - Estadão. 

Lorenna Rodrigues 

Uma das fusões mais importantes em análise pelas 

autoridades concorrenciais neste ano, a união das locadoras 

de veículos Localiza e Unidas ganhou, além da oposição dos 

competidores, novos antagonistas: motoristas de aplicativos.  

 Representantes de condutores de serviços como Uber e 99 

estão preocupados com o impacto para a categoria. De 

acordo com a Associação dos Motoristas de Aplicativos de 

São Paulo (Amasp), 25% dos motoristas dirigem carros 

alugados no Estado. O temor é de que a fusão diminua a 

concorrência e aumente o preço da locação para os 

motoristas, reduzindo a oferta de transporte ou 

encarecendo o valor da corrida para os usuários.  



>Voltar 

 Locação direta por montadoras amplia problemas do 

setor - Estadão. 

Juliana Estigarríbia 

A pressão sobre as locadoras também cresce por um 

fenômeno recente: a entrada das montadoras no negócio de 

locação. Volkswagen, Fiat, Jeep, Toyota e Caoa Chery 

passaram a oferecer carros por assinatura e gestão de frotas 

para empresas. Além de brigar por fatias de mercado, as 

montadoras vão ter mais poder de barganha para negociar 

com frotistas.  

>Voltar para a companhia italiana.  

>Voltar 

 Após ressaca, Natura reabre captações no exterior 

para brasileiras 

Cynthia Decloedt, Circe Bonatelli, Renato Carvalho e 

Matheus Piovesana 

Algumas companhias brasileiras se preparam para voltar a 

captar no mercado de dívida externa, por meio da emissão 

de bonds (títulos de dívida semelhante as debêntures), de 

olho na menor volatilidade do juro dos títulos do tesouro 

americano. Nesta quarta-feira, a Natura reinaugurou a 

janela para as empresas brasileiras, que ao contrário de 

pares latino-americanas, ficaram fora desse mercado desde 

meados de fevereiro. A Natura começou conversas com 

investidores estrangeiros para captar por meio de bonds 

com compromissos de sustentabilidade, chamados de 

sustainability linked bonds. A retomada do fluxo de 



captações externas por empresas brasileiras está 

relacionada também à possibilidade de esta ser a última 

chance de levantar recursos com a taxa norte-americana 

mais baixa. As projeções são de que o juro dos Treasuries 

10 anos, referência para as captações e que se estabilizou 

em torno de 1,6%, alcance algo como 2% no fim do ano. 

>Voltar 

 OI quer incorporar Telemar e braço da BRT para dar 

próximos passos em recuperação judicial- Estadão 

Matheus Piovesana 

A Oi, atualmente em recuperação judicial, propôs aos 

acionistas duas reorganizações em sua estrutura societária 

necessárias para levar adiante o plano de recuperação. A 

empresa quer autorização para incorporar a Telemar, que 

atualmente detém licenças para telefonia fixa e serviços 

multimídia junto à Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), e para cindir e incorporar uma parte da Brasil 

Telecom Comunicação Multimídia (BTCM). 

>Voltar 

 CCR vai operar 25% dos trens urbanos no país - Valor. 

Taís Hirata  

A concessionária participa de consórcios com operações nos 

estados de São Paulo, Rio e Bahia 

Com a vitória no leilão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda 

da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a 

CCR se consolida como o grande operador privado de 

metrôs e trens urbanos do Brasil. O grupo passará a 



responder por cerca de um quarto de toda a movimentação 

de passageiros do país.  

>Voltar 

 Credit Suisse mantém avaliação outperform para CCR, 

com preço-alvo a R$ 21,50 

Para banco, aquisição das concessões das Linhas 8-

Diamente e 9-Esmeralda da CPTM, em São Paulo, mostram 

movimento de expansão do portfólio da empresa 

>Voltar 

 Linx fecha balanço de 2020 no vermelho - Valor. 

Daniela Braun  

As perdas operacionais de R$ 40 milhões da empresa com a 

sua divisão de pagamentos Linx Pay, no quarto trimestre de 

2020, não afetam o processo de compra da empresa pela 

credenciadora de cartões Stone 

A Linx, empresa de software para varejo, teve prejuízo 

líquido de R$ 80 milhões em 2020, ante lucro líquido de R$ 

38,8 milhões em 2019. A receita líquida foi de R$ 876,3 

milhões, com aumento de 11,2% sobre 2019.  

>Voltar 

 Gigante do cimento Lafargeholcim decide vender 

operações no Brasil- Estadão 

Fernando Scheller e Fernanda Guimarães 

A multinacional franco-suíça LafargeHolcim comunicou à 

filial brasileira, no início desta semana, que vai vender suas 

operações locais, apurou o Estadão/Broadcast. Caso seja 



concretizado, o negócio provocará uma mudança grande 

no setor, já que a LafargeHolcim é a terceira maior 

produtora do País, atrás de Votorantim e Intercement, em 

termos de capacidade instalada, segundo dados de 2017. 

>Voltar 

 Alupar: Preço de Unit em oferta secundária do FI-

FGTS é R$ 25,50 

    (Bloomberg) -- Preço por unit na oferta secundária para 

venda dos papéis da Alupar pelo acionista Fundo de 

Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FI-FGTS) foi fixado em R$ 25,50, de acordo com 

comunicado da empresa. * A oferta consiste na distribuição 

secundária de 35.162.754 units * Preço fixado por unit é o 

mesmo do fechamento do papéis na B3 na terça-feira 

>Voltar 

 Hapvida: Oferta subsequente de ações movimenta R$ 

2,7 bi 

    (Bloomberg) -- Hapvida vendeu 135.000.000 novas ações 

em oferta primária e 45.000.000 em oferta secundária, 

conforme comunicado da empresa. * Ações foram 

precificadas a R$ 15 na oferta subsequente * Quantidade de 

ações ofertada inicialmente foi acrescida em 35% * 

Operação foi feita com esforços restritos * Hapvida 

pretende utilizar os recursos em investimento na estrutura 

atual da empresa e de outras recém-adquiridas e/ou em 

processo de fusão/aquisição, ... 

>Voltar 



 Gol 

 A Gol Linhas Aéreas informou que o Bank of America 

(BofA) reduziu sua participação na companhia para 

10.243.944 ações preferenciais, o equivalente a 3,74% do 

total de ações PN da aérea. Desse total, 8.766.308 ações PN 

são com atribuição em dinheiro e 1.477.636 de ações de 

liquidação física. 

 A redução, juntamente com a notícia de que a Associação 

Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) 

cortou sua projeção para o ritmo de recuperação da 

indústria em 2021, devem pesar nas ações no pregão de 

hoje, assim como na performance dos papéis da Azul. CVC 

ON também deve sentir reação negativa. 

-Voltar 

 Petrobras elevada a neutra por JPMorgan; preço-alvo 

R$30 

    (Bloomberg) -- Petroleo Brasileiro SA tem recomendação 

elevada pelo analista de J.P. Morgan Rodolfo Angele para 

neutra de underweight.  

• Preço-alvo de R$30 implica potencial de alta de 29% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$27,85  

>Voltar 



 Braskem rebaixada a manutenção por HSBC; preço-

alvo R$52 

    (Bloomberg) -- Braskem SA tem recomendação rebaixada 

pelo analista de HSBC Lilyanna Yang para manutenção de 

compra.  

• Preço-alvo de R$52 implica potencial de alta de 0,5% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$38,81 Próximos catalisadores: 

• Relatório trimestral: 5 de maio  

>Voltar 

 CSN elevada a overweight por JPMorgan; preço-alvo 

R$68,50 

    (Bloomberg) -- Cia Siderurgica Nacional SA tem 

recomendação elevada pelo analista de J.P. Morgan Rodolfo 

Angele para overweight de classificação suspensa.  

• Preço-alvo de R$68,50 implica potencial de alta de 

47% em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$48,50 Próximos catalisadores:  

• Reunião Anual: 30 de abril * Relatório trimestral: 28 de 

abril  

>Voltar 

 Movida Reiniciada como compra por XP 

Investimentos 

    (Bloomberg) -- Movida Participacoes SA tem cobertura 

Reiniciada por XP Investimentos com uma recomendação 

de compra.  



• Preço-alvo de R$23 implica potencial de alta de 34% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$24,39 Próximos catalisadores:  

• Reunião Anual: 28 de abril * Relatório trimestral: 27 de 

abril  

>Voltar 

 Localiza Reiniciada como compra por XP 

Investimentos 

    (Bloomberg) -- Localiza Rent a Car SA tem cobertura 

Reiniciada por XP Investimentos com uma recomendação 

de compra. 

• Preço-alvo de R$76 implica potencial de alta de 23% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$70,83 Próximos catalisadores:  

• Reunião Anual: 27 de abril * Relatório trimestral: 3 de 

maio  

>Voltar 

 

 

 

 


