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 Balanços prometem mais ganhos no trimestre, apesar 

de pandemia- Valor 

Raquel Brandão e Erica Martin 

Ritmo acelerado de exportadores e retomada interna 

mantêm lucratividade 

1 de 2 Daniel Utsch, da Fator, prevê 'um trimestre 

espetacular' para commodities com ajuda do dólar e preços 

em máximas históricas —  

Mesmo com o recrudescimento das medidas de isolamento 

social com a piora da pandemia da covid-19 a partir de 

março, os resultados das empresas brasileiras de capital 

aberto no primeiro trimestre prometem vir fortes, ainda no 

ritmo de recuperação visto a partir do segundo semestre de 

2020. 

Usiminas e Hypera iniciaram a temporada na sexta-feira. 

Hoje, saem os números de Vale e Smiles. 

>Voltar 

 Minério de ferro Em Qingdao  

• +3,94%, US$ 193,58 a tonelada 

 

 Alta do minério garante solidez a resultado da Vale- 

Valor 

Rafael Rosas 

Companhia deverá se beneficiar das cotações de seu 

principal produto, o minério, com alta de 87,6%, e pelo 

prêmio pago por qualidade, que também foi maior 



Prêmios de qualidade do minério acima das expectativas e 

preços altos devem compensar os embarques abaixo do 

esperado e garantir à Vale um “resultado sólido” nos três 

primeiros meses do ano. Estimativa compilada 

pelo Valor junto a quatro bancos e corretoras aponta para 

um lucro líquido médio de US$ 5,435 bilhões entre janeiro e 

março, o que, caso se confirme, significará uma expressiva 

alta de 2.174% frente ao ganho de US$ 239 milhões do 

primeiro trimestre do ano passado, quando a mineradora 

ainda sofria no balanço os efeitos do rompimento da 

barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, 

com o fechamento de algumas áreas produtivas, e do início 

da pandemia, que tinha efeitos não apenas nas operações 

da empresa, mas também nos preços das commodities. 

>Voltar 

 Bradesco usará recompra de ação na gestão de 

capital- Valor 

Talita Moreira 

Banco informou que vai comprar até 97,191 milhões de 

ações, quantidade muito superior ao que costuma colocar 

nos programas 

O Bradesco passará a usar as recompras de ações como 

parte da gestão de capital do banco e da remuneração de 

acionistas, em uma mudança estratégica anunciada na noite 

de sexta-feira. O banco informou em fato relevante que vai 

comprar até 97,191 milhões de ações, numa divisão quase 

meio a meio entre ordinárias e preferenciais, até 26 de abril 

do ano que vem. O volume representa 1% dos papéis em 

circulação, que será cancelado após ser adquirido. 



>Voltar 

 Capitalização da Eletrobras terá relatório esta semana, 

diz deputado- Valor 

Rafael Bitencourt e Letícia Fuuchima 

Elmar Nascimento diz que texto vai refletir desejo do 

Executivo e do Congresso 

Elmar Nascimento e Diogo Mac Card: parecer alinhado com 

a proposta do governo e ajustes dos parlamentares —  

A proposta de capitalização da Eletrobras, com a diluição 

do controle detido pela União, terá uma semana decisiva. O 

relatório da MP 1.031/21, medida provisória que define o 

modelo e autoriza a operação, deverá ser apresentado pelo 

deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), relator da matéria, a 

lideranças do Congresso, informou o próprio parlamentar 

em Live do Valor. 

>Voltar 

 Leilão da BR-153 deverá atrair baixa concorrência- 

Valor 

Tais Hirata 

Marcada para esta quinta, disputa será menor devido a alto 

volume de investimentos e grande estoque de projetos 

rodoviários 

O leilão da rodovia BR-153, entre Tocantins e Goiás, deverá 

ser bem-sucedido, porém, a expectativa é de baixa 

competição, segundo analistas que acompanham o 

processo. A entrega das propostas será realizada hoje, na 



sede da B3, em São Paulo. A disputa pelo ativo está 

marcada para esta quinta-feira (29). 

>Voltar 

 Celulose perde força na China, mas tendência é 

positiva- Valor 

Stella Fontes 

Embora a possibilidade de novo reajuste no mercado chinês 

divida opiniões, não há expectativa de correção no curtíssimo 

prazo 

Os preços da celulose de fibra curta perderam força na 

China na última semana, mas a tendência permanece 

positiva, segundo analistas que acompanham a indústria. 

Embora a possibilidade de novo reajuste no mercado chinês 

divida opiniões, não há expectativa de correção no 

curtíssimo prazo. Na Europa, por outro lado, as cotações 

devem continuar avançando e pode haver mais reajuste 

pela frente. 

>Voltar 

 EDP coloca à venda hidrelétricas no país para crescer 

em solar- Valor 

Letícia Fuuchima 

Elétrica abre processo de venda de três ativos hídricos e busca 

projetos de transmissão ‘greenfield’ 

1 de 1 João Marques, novo CEO da EDP Brasil: “Se tivesse 

que resumir nossa aposta até 2025, em uma palavra, seria 

‘solar’” —  



Com a meta de reconfigurar seu portfólio de geração de 

energia, a EDP Brasil colocou à venda três das seis usinas 

hidrelétricas que opera no país. O processo já foi iniciado, e 

a companhia de controle português deve receber propostas 

não vinculantes pelos ativos nas próximas semanas. 

>Voltar 

 Conselho da Taesa aprova emissão de R$ 750 mi em 

debêntures 

 

 Leilão da Cedae: empresas de saneamento devem se 

juntar a fundos de investimento para disputar 

concessão 

>Voltar 

 CCR  

A CCR anunciou que a 4ª Turma do Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 4ª Região autorizou o reajuste da tarifa 

básica de pedágio de todas as praças do Lote 5, que 

compreende as Rodovias PR 151, BR277, BR-376 e BR-373, 

administradas pela Rodonorte. Com isso, a RodoNorte 

aplicará o reajuste na tarifa básica de pedágio de 8,0024% 

em todas as suas praças de pedágio. 

>Voltar 

 CVM: Casa & Video e Fartura Hortifruti desistem de 

IPO 

    (Bloomberg) -- Casa & Video e Grupo Fartura de 

Hortifrut anunciaram a desistência de seus respectivos IPOs, 

segundo website da CVM. * NOTA: CVM: Casa & Video 



publica prospecto preliminar para IPO * NOTA: Grupo 

Fartura de Hortifrut pede registro para IPO  

>Voltar 

 GetNinjas lança IPO com três âncoras e Rio Alto reduz 

preço- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

As gestoras não participarão do procedimento de 

bookbuilding, que define o preço das ações 

A Rio Alto Energias Renováveis sondou o apetite de 

investidores em sua oferta pública de ações (IPO, na sigla 

em inglês) com um desconto de cerca de 20% em relação 

ao mínimo de R$ 15,87 inicialmente sugerido, de acordo 

com fontes de mercado. Nesse valor, a empresa poderá 

optar também por diminuir o tamanho da operação. A 

fixação do preço das ações está marcada para hoje. 

A faixa indicativa de preço inicialmente sugerida variava 

entre R$ 15,87 e R$ 20,63. Considerando o meio da faixa, de 

R$ 18,25, e a oferta base, a operação pode somar R$ 805 

milhões. 

>Voltar 

 Estreia das ações da GPS após IPO 

 

 Definição de preço em IPO da Rio Alto Energias 

Renováveis 

 



 Nubank prepara IPO nos EUA, possivelmente este 

ano: Reuters 

 

 Após oferta da Arezzo, Hering diz que família não 

perdeu interesse na marca e quer crescer - Folha. 

Empresa de moda rejeitou proposta, mas mercado ainda 

espera negócio 

Fabio Hering, presidente da Cia. Hering, que neste mês 

recusou uma oferta de fusão da Arezzo, diz que o foco da 

empresa hoje é outro, mas ela está aberta a estudar 

propostas, desde que não sejam mal conduzidas, como foi, 

na opinião dele, a ação da calçadista. O interesse da Arezzo 

movimentou o mercado de moda e criou expectativa de um 

novo ciclo de consolidação no setor favorecido pela 

pandemia. No mercado, ficou a expectativa de que uma 

proposta maior pode funcionar, mas ele diz que não é 

questão de preço 

>Voltar 

 Dona da Casas Bahia exclui 'varejo' de seu nome - 

Estadão. 

Fernando Scheller 

A transformação do varejo brasileiro significa ir além da 

venda de produtos. Se o Magazine Luiza é o símbolo dessa 

tendência - e o exemplo a ser seguido, ao lado de Mercado 

Livre, Amazon e Alibaba -, a dona da Casas Bahia avança em 

seu processo de diversificação há mais de um ano. Um novo 



passo dessas estratégia é uma mudança de nome: a Via 

Varejo passará a ser denominada apenas "Via".  

 Segundo Roberto Fulcherberguer, presidente da Via, a ideia 

é que a nova marca mostre “o processo de transformação 

da empresa”. Embora não tenha feito duas dezenas de 

aquisições, como o Magalu, a Via Varejo se movimentou: 

comprou o BanQi (banco digital), a AsapLog e investiu no 

hub de startups Distrito. O movimento parece ter 

conquistado a confiança do mercado financeiro. Em um 

ano, os papéis da empresa acumulam alta de 78% na B3, a 

bolsa paulista. Além da mudança da Via, a empresa 

encurtou o nome do Ponto Frio, que virou “Ponto”.  

>Voltar 

 Controlada da Via Varejo adquire plataforma de 

soluções de pagamento Celer 

A Via Varejo informou que sua controlada Lake Niassa 

Empreendimentos e Participações adquiriu 100% das cotas 

de emissão da Celer Processamento Comércio e Serviço. O 

valor do negócio não foi informado. A Celer é uma 

plataforma proprietária de soluções de pagamentos que 

conta com aproximadamente 200 fintechs integradas, que 

oferecem aos seus clientes, além de soluções próprias, 

soluções de adquirência e conta digital para mais de 24 mil 

estabelecimentos comerciais cadastrados. A operação está 

sujeita ao cumprimento de condições previstas nos 

documentos definitivos e à aprovação do Cade. 

>Voltar 



 Varejo aposta em aquisições bilionárias em meio à 

crise - Estadão. 

Mesmo em um cenário em que o Magazine Luiza se 

diversificou, apostou no online e vinha trabalhando 

fortemente para virar um “super app”, parecia haver certa 

resistência entre as demais varejistas brasileiras em mudar. 

Pelo que se viu na semana passada, o período de inação 

ficou para trás. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, 

executivos do ramo viveram dias estressantes e de rápidas 

definições: de repente, caiu a ficha de que é necessário fazer 

alguma coisa. Em meio a um cenário de crise, agravado pela 

pandemia, as empresas parecem ter acordado para a dura 

realidade: é a hora de crescer ou morrer.  

 Na semana passada, começou a ficar claro que não existe 

mais como uma empresa querer dominar apenas no seu 

“quadrado”. O movimento da Arezzo, que fez oferta 

agressiva pela Hering, mostra o interesse da calçadista em 

migrar para as confecções - e não em um negócio 

especializado, como a Reserva (que já adquiriu), mas com 

uma grande marca. Ofereceu R$ 3 bilhões à Hering, que 

considerou a oferta baixa. Mas as negociações seguem, 

apurou o Estadão/Broadcast.  

>Voltar 

 Vacância sobe em imóveis corporativos- Valor 

Chiara Quintão 

Levantamento da consultoria JLL aponta que o índice passou 

de 22,4%, um ano atrás, para 24,2% no fim de março; a 

absorção líquida ficou negativa em 80.427 m2 



Jadson Andrade, da Cushman & Wakefield, diz que já há 

locações acontecendo, apostando que haverá mais 

contratações do que devoluções de escritórios no ano —  

>Voltar 

 MRV  

A MRV Engenharia pagará em 11 de maio R$ 130,658 

milhões em dividendos mínimos obrigatórios à conta de 

lucros do exercício de 2020. O valor corresponde a um total 

de R$ 0,2705 por ação. A distribuição deve levar em conta a 

base acionária de 29 de abril. 

>Voltar 

 Medida provisória para simplificar aviação está 

pronta- Valor 

Daniel Rittner 

Governo trata a iniciativa como “faxina regulatória” 

O governo pretende enviar ao Congresso Nacional, nas 

próximas semanas, uma medida provisória com alterações 

no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e na lei de 

criação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em vez 

de reforma da legislação, a iniciativa é tratada como uma 

“faxina regulatória”. “A ideia da MP é simplificar, 

desburocratizar, corrigir distorções”, afirma o presidente da 

agência, Juliano Noman. 

>Voltar 

 CVC  

A CVC Brasil fechou a aquisição dos 39,94% restantes do 

capital das empresas Biblos e Avantrip, ambas sediadas na 



Argentina. A companhia já possuía 60,06%, e assim, passa a 

deter 100% das duas empresas. A CVC afirma que a 

operação não tem impacto relevante em suas 

demonstrações financeiras. 

>Voltar 

 AE News-Oi prorroga para 28/04 Prazo para obter 

consentimento de BONDHOLDER em aditamento de 

notes 

A Oi, em recuperação judicial, informa que prorrogou 

novamente a proposta de aditamento propostos à Escritura 

relacionada com notes com vencimento em 2025 no valor 

de US$ 1,653,557,000, com taxa entre 10% e 12% do tipo 

Senior Pik Toggle Notes. 

"De  acordo com os termos e  sujeito às condições 

estabelecidas no Termo de  Solicitação, ficam alterados a 

Data de Vencimento, o Prazo Limite de Revogação e a Data 

de Registro para 17h, horário da Cidade de Nova York, em 

28 de abril de 2021. 

>Voltar 

 Ânima  

A Ânima Educação informou que o Cade aprovou, sem 

restrições, a aquisição de todos os ativos brasileiros do 

Grupo Laureate. Com isso, após a publicação do ato, terá 

início amanhã (27), a contagem do prazo de 15 dias para 

que referida decisão transite em julgado, se tornando, 

então, definitiva. 

>Voltar 



 Hypera: Lucro oper. continuadas 1T R$ 307,6 mi X R$ 

248 mi a/a 

    (Bloomberg) -- Hypera tem Lucro de operações 

continuadas 1T R$ 307,6 mi, +24% a/a. * Receita líquida 1T 

R$ 1,17 bi, +44% a/a * Ebitda das operações continuadas 1T 

R$ 362 mi, +46% a/a * Fluxo de caixa operacional 1T R$ 151 

mi, -12% a/a * Lucro líquido 1T R$ 305,3 mi, +28% a/a 

NOTA * 16 comprar, 2 manter, 0 vender * Teleconferência 

26/04/21 10:00 (horário de NY), +55 (11) 3181-8565 senha: 

Hypera Comunicado: "HYPERA ... 

>Voltar 

 Hypera  

As ações da Hypera podem registrar ganhos no pregão de 

hoje. Após a empresa divulgar avanço no lucro líquido e 

Ebitda no primeiro trimestre, analistas do Citi destacam 

também o crescimento de 11,5% nas vendas orgânicas, o 

que mostrar que a empresa está ganhando mercado. "Além 

disso, os números começam a apresentar as contribuições 

(como receitas, sinergias em redução de custos) das 

aquisições recentes, o que esperamos que vai acelerar nos 

próximos trimestres", diz a casa em relatório. 

>Voltar 

 Hermes Pardini rebaixada a underweight por 

JPMorgan 

    (Bloomberg) -- Instituto Hermes Pardini SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de J.P. Morgan 

Joseph Giordano para underweight de neutra.  



* Preço-alvo de R$21 implica potencial de alta de 0,5% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$28,92 

 Próximos catalisadores: * Reunião Anual: 30 de abril  

>Voltar 

 HBR Realty iniciada como outperform por Bradesco 

BBI 

    (Bloomberg) -- Bradesco BBI iniciou a cobertura de HBR 

Realty Empreendimentos Imobiliarios SA como outperform.  

* Preço-alvo de R$30 implica potencial de alta de 85% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$32,50 Próximos catalisadores:  

* Reunião Anual: 29 de abril 

>Voltar 

 Citi eleva preço-alvo de Usiminas de R$ 15 para R$ 24 

e reitera recomendação neutra 

 

 Citi corta Ambev de compra para neutro, mas eleva 

preço-alvo de r$ 15,50 para r$ 16 

 

 Balanços: 

 Vale pós-merc 

 Smiles pós-merc 

>Voltar 



 Eventos corporativos: 

 Hypera: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 11:00 

 Via Varejo tem reunião com analistas e investidores 

promovida pela Apimec, 13:00 

>Voltar 

 

 

 


