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 Balanços: 

 Eventos corporativos: 

 

 PetroRio e Petrobras  

A petroleira brasileira PetroRio permanece na disputa pelo 

campo de Albacora, na Bacia de Campos, colocado à venda 

pela Petrobras, mas também avalia a compra de outros 

ativos marítimos no mercado, disse na terça o presidente da 

companhia, Roberto Monteiro em conferência com 



analistas. A previsão é que uma fase de ofertas por Albacora 

ocorra em julho. 

>Voltar 

 Mineração da Braskem faz Maceió afundar e põe mais 

famílias em risco - Valor. 

Marina Falcão  

Problema tem origem em extração de mineral e ameaça 

principal avenida da cidade 

A cidade de Maceió nota desde 2018 o afundamento de 

seus bairros, um processo provocado pela atividade de 

extração de sal-gema da Braskem, mas esse processo se 

alastrou rapidamente nos últimos meses, chegando agora 

às proximidades da principal avenida da capital alagoana.  

Com isso, também cresceu o passivo da companhia com 

indenizações a moradores e compensações socioambientais 

e urbanísticas. A primeira versão do acordo para 

pagamento das famílias, firmado no início do ano passado, 

contemplava 17 mil pessoas. Um ano e meio depois, esse 

número já aproxima de 75 mil.  

>Voltar 

 Raízen protocola no começo de junho IPO que pode 

ser o maior da história 

Cynthia Decloedt, Fernanda Guimarães e Gabriel Baldocchi 

A Raízen, joint venture de Cosan e Shell, se prepara para 

protocolar o pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla 

em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no 

começo de junho. A ideia é que o preço inicial dos papéis 



seja conhecido no meio do mês seguinte. A oferta 

movimentará entre R$ 10 bilhões e R$ 13 bilhões e já atrai 

estrangeiros que investem em seus controladores. A Raízen 

deve buscar também interessados no tema de 

sustentabilidade e reforçar sua trajetória nesse sentido: 

mostrar o desenvolvimento de tecnologias de bioenergia e 

renovável. O lançamento dos papéis da Raízen pode se 

tornar o maior IPO do ano e tem potencial para ser o maior 

da história. Certamente, estará entre os quatro que 

movimentaram os maiores volumes de recursos na história 

da Bolsa brasileira. 

>Voltar 

 Vale vai devolver R$ 500 milhões de usina parada - 

Estadão. 

André Borges 

A mineradora Vale decidiu devolver os R$ 500 milhões que 

recebeu em 2015 por uma geração de energia que nunca 

entregou das turbinas de sua hidrelétrica Risoleta Neves, em 

Minas Gerais, usina que foi engolida pela lama da tragédia 

da Samarco, que tem a própria Vale como sócia.  

 Após reunião realizada nesta terça-feira entre a diretoria da 

empresa, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), o deputado Edio Lopes (PL-RR) e o deputado 

federal Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara, 

ficou acertado que a companhia vai entregar os montantes 

que já recebeu, por meio de um processo judicial, além de 

paralisar futuros pagamentos, que vinham ocorrendo 

mensalmente. Em contrapartida, Edio Lopes se 

comprometeu em apresentar uma proposta no Congresso, 



para que a empresa possa ampliar o tempo de concessão 

de sua usina paralisada, para operar normalmente nos anos 

seguintes.  

>Voltar 

 Assembleia legislativa do Pará pede instalação de CPI 

da Vale 

  A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) oficializou ontem, 

4, o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para investigar a atuação da mineradora Vale 

no Estado. A indicação de membros das bancadas 

partidárias para a composição da comissão deverá ser 

realizada num prazo de cinco a dez dias. A Vale tem 

localizadas no Pará operações como Carajás e S11D, o 

maior investimento da história da mineradora brasileira. 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao, + 1,95%, US$ 192,54 a 

tonelada  

 

 Gerdau: lucro líquido aumenta 1.016% no 1tri21 ante 

1tri20, para r$ 2,471 bi 

• Receita do 1tri21 fica acima da média do prévias 

Broadcast, de r$ 15,3 bi 

Ebitda atinge r$ 4,318 bi no 1tri21, alta de 

267% ante 1tri20  

• Ebtida no 1tri21 fica acima da média do prévias 

Broadcast, de r$ 3,4 bi   

>Voltar 



 Siderúrgicas reajustam preços em até 18% - Valor. 

Ivo Ribeiro  

CSN, Usiminas, ArcelorMittal e Gerdau alegam pressão de 

custos das matérias-primas, câmbio e paridade negativa ao 

importado e aplicam quarto aumento neste ano 

Com os preços das matérias-primas (minério de ferro, 

sucata e carvão) nas alturas, dólar na faixa de R$ 5,45 e 

preços do aço no exterior em níveis recordes, as 

siderúrgicas no Brasil começaram maio aplicando uma nova 

rodada de reajustes nas suas tabelas de preços. Os 

aumentos definidos por CSN, Usiminas, Gerdau e 

ArcelorMittal vão de 10% a 18%.  

Como sempre tem feito, a CSN) tomou a dianteira. 

Alegando alta de custos dos insumos e matérias-primas, 

preços em alta no exterior e dólar valorizado no país, 

decidiu aplicar, desde sábado, reajustes 15%, 16%, 16,5% e 

18% para os tipos de aço que fabrica.  

>Voltar 

 Qualidade do lucro do Itaú é questionada por 

analistas - Valor. 

Álvaro Campos, Fernanda Bompan, Lucas Hirata e Olívia 

Bulla  

Analistas questionam efeito de ganho de tesouraria e 

provisões 

O Itaú Unibanco passou bem pelo recrudescimento da 

pandemia no início do ano. Não se viu um impacto 

significativo no balanço - ao contrário, o lucro líquido 



aumentou 63,5% no primeiro trimestre, para R$ 6,398 

bilhões. No entanto, boa parte desse crescimento veio de 

ganhos pontuais com tesouraria e da menor necessidade de 

provisões contra perdas no crédito - o que, para alguns 

analistas, desafia o banco a provar que esse resultado é 

sustentável.  

>Voltar 

 

 Bradesco: Lucro recorrente 1T supera estimativa; R$ 

6,52 bi, +74% a/a, est. R$ 6,14 bi  

o Ativos totais 1T R$ 1,66 tri, +12% a/a 

 

 AE News-Credit Suisse: resultado do Bradesco no 

1tri21 nos leva a acreditar que banco terá 2021 

robusto 

Felipe Laurence 

O retorno sólido de 18,1% que o Bradesco apresentou no 

primeiro trimestre faz os analistas Marcelo Telles e Alonso 

Garcia, do Credit Suisse, acreditarem que o banco terá um 

ano robusto em 2021. Eles veem a qualidade dos resultados 

como boa, com menor participação de receita líquida de 

juros (NII) do mercado e criação de provisões adicionais 

mesmo com melhora na inadimplência. 

_"Apesar de alguns interpretarem o NII de clientes como 

um ponto de atenção, nós esperamos que ele vá acelerar 

nos próximos trimestres com o aumento nos volumes de 

crédito, melhor no mix de empréstimos com maior 



participação do varejo e a volta das linhas de crédito 

rotativo"_, diz o banco suíço. 

O lucro líquido recorrente de R$ 6,515 bilhões foi uma alta 

de 74% na comparação anual e o retorno de 18,1% veio 9% 

acima das projeções do banco suíço, com menor custo de 

risco, forte queda em despesas operacionais e melhores 

resultados no segmento de seguros sendo os principais 

destaques. "O retorno teve boa qualidade, com menor 

contribuição de NII do mercado e R$ 1 bilhão em 

provisões." 

*O Credit Suisse tem recomendação 'outperform', com 

preço-alvo em R$ 30,91 para os papéis preferenciais*, 

potencial de alta de 29,87% sobre o fechamento de ontem 

>Voltar 

 XP Inc.: Ebitda ajustado 1T supera est.; R$ 1,04 bi, est. 

R$ 768,0 mi 

 

 XP dobra resultado e espera acelerar serviços 

bancários - Valor. 

Adriana Cotias  

Todas as linhas operacionais bateram recorde entre janeiro e 

março, com o resultado bem distribuído nas diversas áreas de 

negócios 

A XP Inc. fechou o primeiro trimestre com lucro líquido 

recorrente de R$ 846 milhões, cifra que representa pouco 

mais que o dobro do resultado obtido no mesmo intervalo 

do ano passado. Todas as linhas operacionais bateram 



recorde entre janeiro e março, com o resultado bem 

distribuído nas diversas áreas de negócios, segundo o CFO 

da XP, Bruno Constantino.  

A receita bruta alcançou R$ 2,8 bilhões, um aumento de 

50%, enquanto o lucro ajustado antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) teve incremento de 75% 

para R$ 1 bilhão.  

>Voltar 

 Leilão de maquininhas do BNB atrai de novatas a 

líderes do setor - Estadão. 

Aline Bronzati 

O Banco do Nordeste (BNB) está no meio de uma 

concorrência para selecionar um parceiro com o qual atuará 

no acirrado mercado de maquininhas. O negócio despertou o 

interesse de dez empresas que atuam no ramo. Dentre eles, 

estariam nomes consolidados como o da Getnet, do 

Santander, até novatos como o banco digital Cactvs, do ex-

vice-presidente do IRB Brasil Re, Fernando Passos, apurou o 

Estadão/Broadcast.  

>Voltar 

 Whatsapp Pay começa a funcionar no Brasil - Estadão. 

Guilherme Guerra 

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira que pessoas físicas 

poderão transferir dinheiro por meio do app de mensagens, 

sem a cobrança de taxas. O recurso, chamado de WhatsApp 

Pay, começa a ser implementado gradualmente entre os 



usuários da plataforma nas próximas semanas. O serviço 

recebeu aval do Banco Central (BC) em 30 de março.  

 O serviço estará disponível para clientes com cartões de 

débito, pré-pago ou combo das seguintes instituições 

financeiras: Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, 

Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi, com 

as bandeiras Visa e Mastercard. Operado pela Cielo, o 

modelo segue aberto para outras empresas interessadas em 

se tornar parceiras. Cartões de crédito não foram 

contemplados.  

>Voltar 

 Assaí: lucro líquido cresce 113% ante 1tri20 

 Em sua primeira divulgação de resultados após a cisão com 

o GPA, o Assaí registrou lucro de R$ 240 milhões no 

primeiro trimestre de 2021. O número é mais que o dobro 

do registrado no mesmo período do ano passado, uma alta 

de 113%. 

>Voltar 

 Iguatemi sob efeito da pandemia  

 Ainda sob efeitos da pandemia do novo coronavírus, a 

operadora de shoppings centers Iguatemi teve lucro líquido 

de R$ 39,840 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma 

alta de 219,9% sobre igual período de 2020. 

>Voltar 

 Copasa  

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 

registrou lucro líquido de R$ 219,787 milhões no primeiro 



trimestre de 2021, alta de 36,7% sobre o mesmo intervalo 

do ano passado. 

O Ebitda somou no período R$ 520,197 milhões, avanço de 

9,5% sobre o primeiro trimestre de 2020. 

Entre janeiro e março, o resultado financeiro ficou negativo 

em R$ 47,769 milhões, uma melhora em relação ao 

resultado financeiro negativo de R$ 92,688 milhões de igual 

período do ano passado. A receita líquida atingiu R$ 1,282 

bilhão, alta de 6% sobre o mesmo intervalo de 2021. 

Em março de 2021, a Copasa somava 640 concessões para a 

prestação dos serviços de abastecimento de água e 310 

concessões para a prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário. 

De acordo com a companhia, ao fim do primeiro trimestre, 

77,5% das receitas líquidas de água e esgoto eram 

provenientes de concessões cujos prazos de vencimentos 

ocorrem após janeiro de 2034. Na mesma data, 

encontravam-se vencidas concessões referentes a 69 

municípios, representando cerca de 3,2% das receitas de 

água e esgoto. 

>Voltar 

 Minerva  

A Minerva registrou um lucro líquido de R$ 259,5 milhões 

no primeiro trimestre de 2021. O valor foi bem acima dos 

R$ 39 milhões esperados pelo mercado segundo dados 

compilados pela Refinitiv, mas ficou 4,3% abaixo do 

reportado no mesmo período do ano passado. Na 



comparação com o trimestre anterior o resultado dos três 

primeiros meses deste ano veio 127,4% melhor. 

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e 

amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) da Minerva foi de 

R$ 484,9 milhões, o que representa um crescimento de 

27,1% em relação ao mesmo período do ano passado. 

Houve um recuo de 21,4% na comparação trimestral. A 

expectativa dos analistas para o Ebitda do frigorífico era 

que o indicador ficasse em R$ 409 milhões. 

A receita líquida, por sua vez, somou R$ 5,8 bilhões, uma 

expansão de 39,3% sobre o mesmo período do ano 

passado e de 1,8% na comparação com o quarto trimestre 

de 2020. As estimativas dos analistas apontavam para um 

faturamento de R$ 4,72 bilhões. 

O fluxo de caixa livre foi positivo pelo décimo terceiro 

trimestre consecutivo e, após o resultado do hedge cambial, 

alcançou aproximadamente R$ 309 milhões no primeiro 

trimestre de 2021, totalizando R$ 1,3 bilhão nos últimos 

doze meses. 

>Voltar 

 BRF  

Em comunicado, a BRF, maior processadora de carne de 

frango do Brasil, anunciou que vai investir R$ 292 milhões 

no estado do Paraná até 2022, além de retomar a produção 

de peru em sua fábrica de Francisco Beltrão. 

>Voltar 



 JHSF e Even 

 A JHSF assinou um termo de compromisso com uma 

empresa controlada pela construtora Even para 

desenvolvimento em conjunto de um projeto multiuso de 

alto padrão em terrenos adjacentes que cada companhia 

detém isoladamente na cidade de São Paulo. Os terrenos 

estão localizados no bairro do Real Parque, com área total 

de cerca de 45,3 mil metros quadrados. A Even possui 

aproximadamente 14 mil metros quadrados de terrenos no 

local, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 737 milhões. 

>Voltar 

 BNDES avança com privatização da CEA - Valor. 

Letícia Fucuchima  

Processo pode atrair investidores interessados em 

oportunidades em saneamento no Amapá, avalia banco 

O BNDES conseguiu destravar o processo de privatização 

da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), uma das 

últimas distribuidoras de energia de controle estatal no 

país, e tem a expectativa de ver um leilão competitivo em 

junho, atraindo investidores interessados em se posicionar 

no Estado para explorar sinergias e até oportunidades no 

setor de saneamento.  

>Voltar 

 Alpargatas tem forte expansão de vendas no Brasil e 

no exterior - Valor. 

Raquel Brandão  



Seguindo tendência do setor de moda, empresa faz aquisição 

de olho na internet 

Mesmo com o fechamento do comércio em diversas 

cidades em fevereiro e março e com o ritmo ainda frágil do 

consumo, a fabricante de calçados Alpargatas começou 

2021 em patamares de venda e rentabilidade superiores aos 

do período pré-pandemia, e até do terceiro trimestre de 

2019.  

>Voltar 

 Como a Riachuelo se prepara para o futuro - Valor. 

Mônica Scaramuzzo  

Varejista quer ter um lugar especial no celular do consumidor 

Atenta ao movimento de consolidação no varejo de moda, 

a Riachuelo vê um novo ciclo de mudanças no setor, 

fortemente atingido pela pandemia. “A Riachuelo quer ser 

superapp [superaplicativo] de moda”, diz Flávio Rocha, 

presidente do conselho de administração do grupo 

Guararapes, dono da varejista.  

>Voltar 

 B2W fecha acordo comercial com vídeo commerce 

(OOOOO) para plataforma de live commerce- Estadão 

Fabiana Holtz 

A B2W firmou nesta terça-feira acordo comercial com a 

Video Commerce Group (OOOOO), plataforma mobile de 

social commerce com presença em Xangai e Oxford, para o 

lançamento de uma plataforma inovadora de live commerce 

no Brasil. 



 Lançada em 2020, a OOOOO rapidamente se tornou um 

sucesso, principalmente entre os consumidores mais jovens, 

sendo o aplicativo de compras mais baixado da Inglaterra 

nos últimos meses. Com o conceito de entertainment first, 

shopping later (entretenimento primeiro, compras depois), 

essa plataforma é uma alternativa ao modelo tradicional de 

varejo, ao conectar marcas, criadores e compradores através 

de vídeos interativos, acrescenta a B2W em comunicado ao 

mercado. 

>Voltar 

 Natura faz maior emissão de título sustentável da AL 

- Valor. 

Ana Paula Ragazzi  

Empresa concluiu a captação de US$ 1 bilhão 

A Natura concluiu a captação de US$ 1 bilhão em 

“sustainability- linked bonds” (SLB) no mercado 

internacional. Essa foi a maior emissão desse tipo de papel, 

atrelado a metas de sustentabilidade, realizada por uma 

empresa na América Latina, destaca Roberto Marques, 

presidente executivo do conselho de administração e 

principal executivo da fabricante de cosméticos. 

>Voltar 

 Dúvidas do TCU sobre 5G causam desconforto - Valor. 

Rafael Bitencourt  

Questionamentos envolvem principalmente a rede privativa 

de uso exclusivo do governo e a infraestrutura de serviço na 

Amazônia 



A dificuldade de convencer a unidade técnica do Tribunal 

de Contas da União (TCU) a liberar a inclusão de obrigações 

adicionais para as operadoras no leilão da tecnologia 5G já 

não é mais negada pelo governo. Ontem, o ministro das 

Comunicações, Fábio Faria, admitiu o desconforto em ter 

que responder ao volume de questionamentos enviados ao 

ministério pelos auditores.  

>Voltar 

 Jerome Cadier: ‘Na pandemia, empresas aéreas terão 

de se reinventar’ - Estadão. 

Sônia Racy 

Desafio do setor é ‘planejar sem conhecer o futuro’ e ‘baixar 

custo sem prejudicar o passageiro’, diz Jerome Cadier, CEO 

da Latam 

Otimismo. Cadier acredita que o setor aéreo ‘está 

aprendendo com a crise e vai sair melhor do que entrou’ 

Apandemia fez grandes estragos por todos os lados, mas 

poucos setores na economia vivem situação tão difícil 

quanto o das empresas aéreas. Para começar, seu cliente 

preferencial, o chamado passageiro corporativo, quase 

desapareceu – e ele respondia por 60% ou até 70% da 

receita. Além disso, é difícil cortar custos; e o planejamento, 

quase todo de médio e longo prazos, fica inviável numa 

hora em que ninguém consegue programar nem sequer o 

próximo semestre.  

>Voltar 



 Hapvida e Grupo Notre Dame  

O Credit Suisse atualizou os modelos para a Hapvida e para 

o Grupo Notre Dame, de forma a refletir a fusão entre os 

dois. O preço-alvo da Hapvida foi elevado de R$ 15,2 para 

R$ 20. O preço-alvo do Grupo Notre Dame foi elevado de 

R$ 76 para R$ 105. 

O banco incorporou dados de 2020 e revisou as estimativas 

para ambas as empresas devido à segunda onda de Covid, 

mudanças no cenário macroeconômico e o acordo de 

fusão. O banco mantém avaliação de outperform 

(expectativa de valorização acima da média do mercado) 

para a Hapvida, e elevou a do Grupo Notre Dame de neutra 

(em linha com a média do mercado) para outperform. 

>Voltar 

 Balanços: 

 Gerdau pré-merc 

 AES Brasil pós-merc 

 Braskem pós-merc 

 BR Properties pós-merc 

 Copel pós-merc 

 Engie pós-merc 

 GPA pós-merc 

 Quero-Quero pós-merc 

 Taesa pós-merc 

 Tenda pós-merc 

 Tim pós-merc 



 Totvs pós-merc 

>Voltar 

 Eventos corporativos: 

 Minerva: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 10:00 

 Assaí: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 10:00 

 Iguatemi: Teleconferência de resultados em português 

às 10:00, e inglês às 11:00 

 Bradesco: Teleconferência de resultados em português 

às 10:30, e inglês às 13:30 

 Gerdau: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 14:00 

>Voltar 

 

 

 

 

 

 


