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 Quase R$ 200 bi da carteira dos fundos estão em 20 

ações- Valor 

Adriana Cotias 



Gestores mostram preferência por ativos de qualidade e 

tentam se descolar do Ibovespa 

Vale, Rede D’Or, Natura, B3 e Petrobras PN, nessa ordem, 

estão entre as ações preferidas pelos gestores de recursos 

brasileiros. Levantamento da Comdinheiro para 

o Valor mostra que nos fundos de investimentos há a 

dominância de alguns nomes, não necessariamente aqueles 

com maior destaque no Ibovespa, principal referência da 

bolsa local. O mapeamento dá pistas de quanto o setor se 

descola para uma gestão mais ativa ou indexada  

>Voltar 

 Ultrapar espera assinar compra da Refap nos 

próximos meses- Valor 

Chiara Quintão 

Mudança na diretoria da Petrobras não alterou processo de 

negociação, diz Curado 

A Ultrapar tem expectativa de assinar com Petrobras o 

contrato de compra e venda da Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap) nos próximos meses. Em teleconferência com 

analistas e investidores, o presidente da Ultrapar, Frederico 

Curado, afirmou que não houve nenhuma mudança no 

processo de negociação em decorrência da mudança da 

diretoria da estatal. “Houve confirmação ou até aceleração 

do processo”, disse Curado. 

Segundo o presidente, a “privatização de metade do refino 

do Brasil” trará uma dinâmica “muito diferente” para o 

segmento. 

>Voltar 



 Braskem tem melhor trimestre da história- Valor 

Stella Fontes 

Spreads elevados de petroquímicos e dólar mais caro 

impulsionaram resultado. Balanço do 2º trimestre também 

deve ser forte 

Simões, presidente: “O primeiro trimestre e abril foram 

excepcionais” em termos de vendas para a companhia —  

Beneficiada por margens (spreads) de petroquímicos 

elevadas em todas as regiões e pelo dólar mais caro, a 

Braskem teve o melhor resultado de sua história no 

primeiro trimestre. A manutenção das condições favoráveis, 

até agora, pode indicar que o balanço do segundo trimestre 

também será forte. O desempenho robusto pode ainda 

acelerar a reconquista da nota de crédito grau de 

investimento, uma das metas para 2021. 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao, US$ 212,25   +5,14% 

 

 Eurofer diz que Brasil reforça excesso de aço- Valor 

Assis Moreira 

Entidade europeia inclui o país entre os responsáveis pelo 

desequilíbrio entre oferta e demanda ao lado de China, 

Coreia e Rússia 

Eggert, da Eurofer: “Os dados mostram que 2020 foi um dos 

piores anos da indústria siderúrgica europeia, incluindo a 

maior queda registrada no segundo trimestre” —  



A Eurofer, que reúne os produtores de aço da Europa, 

aponta agora o Brasil como um dos países que contribuem 

para o excesso de capacidade global de produção 

siderúrgica e alimenta instabilidade do mercado. 

Ao anunciar resultados de 2020, ontem, a entidade 

destacou que o excesso de capacidade global alcançou 

cerca de 650 milhões de toneladas, três vezes a capacidade 

total de produção da União Europeia, e vê a expansão se 

proliferando em todas as regiões. 

>Voltar 

 Banco do Brasil: Lucro líquido ajustado 1T supera est. 

    (Bloomberg) -- Banco do Brasil tem lucro líquido ajustado 

1T R$ 4,91 bi, +45% a/a, est. R$ 4,09 bi (faixa R$ 3,67 bi a R$ 

4,75 bi) (Consenso Bloomberg). * Despesas com provisão 1T 

R$ 2,54 bi, -54% a/a * Retorno ajustado sobre patrimônio 

líquido 1T 14,2% X 10,5% a/a * Margem financeira gerencial 

1T R$ 14,56 bi, +4% a/a, est. R$ 14,38 bi * Carteira de 

crédito expandida 1T R$ 758,34 bi, +4,6% a/a * Receita de 

serviços e tarifas 1T R$ 6,88 bi, ... 

>Voltar 

 Lucro do BB bate projeções e soma R$ 4,9 bilhões- 

Valor 

Fernanda Bompan e Álvaro Campos 

Resultado foi impulsionado por queda de 54% nas provisões 

para calotes e expansão da carteira 

Carteira de crédito do BB atingiu R$ 758,3 bilhões em 

março, alta de 2,2% no trimestre e de 4,5% em um ano —  



O Banco do Brasil (BB) registrou lucro ajustado de R$ 4,913 

bilhões no primeiro trimestre de 2021. A cifra, recorde, 

mostra um aumento de 44,7% em relação a igual período 

de 2020. O resultado ficou acima da projeção média de 

analistas ouvidos pelo Valor, de R$ 4,028 bilhões, e foi 

impulsionado pela queda das provisões para devedores 

duvidosos (PDD), pela expansão da carteira de crédito e 

pelo controle de despesas. 

“O lucro recorde para um trimestre é resultado de uma 

estratégia corporativa que buscou o aumento da eficiência, 

o controle rigoroso das despesas e o crescimento 

sustentado do crédito, com foco em linhas de maior 

retorno”, disse em nota o novo presidente do BB, Fausto de 

Andrade Ribeiro, que tomou posse no mês passado, após a 

renúncia de André Brandão. 

>Voltar 

 Banco do Brasil aprova R$ 1,182 bilhão em 

remuneração aos acionistas; ex-direitos em 24/05- 

Estadão 

Renato Carvalho 

O conselho de administração do Banco do Brasil aprovou 

remuneração aos acionistas no valor total de R$ 1,182 

bilhão. São R$ 970,473 milhões em Juros sobre Capital 

Próprio (JCP), ou R$ 0,3401 por ação, e R$ 212,106 milhões 

em dividendos, ou R$ 0,0743 por ação. 

Os valores serão inclusos no total de dividendos mínimos 

obrigatórios do primeiro semestre de 2021. O BB fará o 

pagamento com base na posição acionária do dia 21 de 



maio, e a partir do dia 24, os papéis passam a ser 

negociados ex-direitos. O crédito aos acionistas será 

realizado no dia 28. 

>Voltar 

 Citi mantém recomendação de compra para Banco do 

Brasil, com preço-alvo a R$ 40 

Resultados do 1TRI do banco estatal foram considerados 

robustos, com melhora na qualidade de ativos 

>Voltar 

 B3: Lucro recorrente 1T supera est. 

    (Bloomberg) -- B3 tem lucro recorrente 1T R$ 1,34 bi, 

+16% a/a, est. R$ 1,26 bi (faixa R$ 1,19 bi a R$ 1,31 bi) 

(Consenso Bloomberg). * Lucro líquido 1T R$ 1,26 bi, +22% 

a/a, est. R$ 1,15 bi (faixa R$ 1,09 bi a R$ 1,19 bi) * Receita 

líquida 1T R$ 2,40 bi, +26% a/a, est. R$ 2,28 bi (faixa R$ 2,15 

bi a R$ 2,40 bi) * Opex ajustado 1T R$ 291,7 mi, +6,5% a/a * 

Ebitda recorrente 1T R$ 1,95 bi, est. R$ 1,82 bi (faixa R$ 1,73 

bi a R$ 1,92 bi) * ... 

>Voltar 

 AE News-Citi: B3 tem lucro líquido abaixo do 

esperado, mas resultados operacionais surpreendem 

Felipe Laurence 

Apesar de o lucro líquido recorrente da B3 no primeiro 

trimestre ter vindo 7% abaixo da previsão do Citi, a R$ 1,336 

bilhão, o banco americano destaca que os resultados 

operacionais vieram 8% acima do esperado, favorecidos por 



menores gastos, e a receita líquida foi 3% mais alta que o 

projetado. 

_"A surpresa no lucro líquido foi por conta de resultados 

financeiros mais fracos (impactado pela estrutura de 

'hedge') e uma maior taxa efetiva (26%)"_, dizem os 

analistas Gabriel Gusan, Karina Salva Martins e Jörg 

Friedemann. Eles esperam uma reação positiva hoje, com a 

B3 ainda bem posicionada e se beneficiando da entrada do 

investidor pessoa física na Bolsa 

"A B3 continua a entregar crescimento sólidos nos volumes 

trimestre a trimestre, com o volume médio diário negociado 

(ADTV) de ativos crescendo 32% na comparação anual 

(contra 15% projetado por nós)", comentam. Eles destacam 

que esse forte crescimento deve compensar a nova política 

de preços da empresa. 

>Voltar 

 B3 aprova emissão de até R$ 3 bi em debêntures 

simples 

    (Bloomberg) -- Conselho aprovou a 5ª emissão de 

debêntures simples não conversíveis em ações, segundo 

comunicado ao mercado. * Emissão em duas séries para 

investidores qualificados ** 1ª série compreende pelo 

menos R$ 1,5 bi com prazo de 3 anos; pagamento semestral 

de 100% da taxa DI + até 1,25% ao ano ** 2ª série envolve 

montante de pelo menos R$ 750 mi com prazo de 5 anos; 

remuneração semestral de 100% do DI + até 1,45% ao ano 

** Valor restante de R$ 750 mi ... 

>Voltar 



 Lucro do Banco BMG recua 9,3% no 1º trimestre- 

Valor 

Álvaro Campos 

A instituição reportou lucro líquido recorrente de R$ 88 

milhões, no período 

O Banco Bmg teve lucro líquido recorrente de R$ 88 

milhões no primeiro trimestre, com queda de 8,8% no 

trimestre e de 9,3% na comparação anual. A margem 

financeira ficou em R$ 944 milhões, com queda de 1,4% e 

expansão de 9,2%, na mesma base de comparação. 

A carteira de crédito chegou a R$ 14,225 bilhões, com 

expansão de 1,6% entre os trimestres e 21,4% na 

comparação anual. As provisões de crédito para liquidação 

duvidosa atingiram R$ 218 milhões, com alta de 16,6% e de 

27,5%. O índice de inadimplência caiu para 5,4%, de 5,7% 

no quarto trimestre e 5,9% no primeiro trimestre do ano 

passado. 

>Voltar 

 Daycoval  

O lucro do Daycoval registrou alta de 18,8% no primeiro 

trimestre na comparação anual, a R$ 330 milhões. As 

despesas com provisão para devedores duvidosos tiveram 

queda de 35,9%, a R$ 101,6 milhões. 

A carteira de crédito ampliada teve alta de 41,9%, para R$ 

37,134 bilhões, com a expansão de 59,9% nas operações 

com empresas. A inadimplência teve queda para 1,6%, ante 

1,7% em dezembro. Na comparação anual, o indicador de 

atrasos ficou estável. 



>Voltar 

 Daycoval vê crédito em alta, e inadimplência é 

incógnita- Valor 

Álvaro Campos 

Índice de operações em atraso caiu de 1,7% em dezembro 

para 1,6% no fim de março 

Com lucro em alta, carteira de crédito crescendo fortemente 

e à espera de uma inadimplência que ainda não veio, o 

Daycoval teve um primeiro trimestre de continuidade da 

trajetória observada na segunda metade de 2020. 

O lucro teve alta anual de 18,8%, a R$ 330 milhões. A 

carteira de crédito ampliada avançou 41,9%, para R$ 37,134 

bilhões, puxada pela expansão de 59,9% nas operações com 

empresas. As despesas com provisão para devedores 

duvidosos caíram 35,9%, a R$ 101,6 milhões. E a 

inadimplência recuou para 1,6%, de 1,7% em dezembro. Na 

comparação anual, o indicador de atrasos ficou estável. 

>Voltar 

 Publicado no DOU resolução sobre processo de 

desestatização da Eletrobras 

A Eletrobras informou nesta manhã que foi publicado na 

edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU) a resolução 

do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos 

(CPPI) que estabelece as atribuições necessárias ao 

processo de desestatização da Eletrobras. De acordo com o 

documento, publicado no site da CVM, o BNDES fará a 

execução e o acompanhamento do processo até seu 

encerramento. O banco de fomento também deverá prestar 



apoio à estatal “observadas as suas atribuições, enquanto 

Gestor do Fundo Nacional de Desestatização”. 

>Voltar 

 Eletrobras: venda deve render R$ 100 bi- Correio 

Braziliense 

Rosana Hessel 

O governo prevê arrecadar pelo menos R$ 100 bilhões com 

a privatização da Eletrobras. Esse cálculo inclui o 

recebimento de R$ 25 bilhões com a outorga da estatal, 

entre R$ 35 bilhões e R$ 40 bilhões com a parte que a 

União detém no capital da empresa e o restante, com a 

venda de ações no mercado secundário, até que toda a 

participação acionária seja zerada. 

Dentro do roteiro traçado pelo governo, a privatização será 

liquidada até janeiro de 2022, ainda que vários técnicos 

acreditem que o processo de venda da Eletrobras possa se 

encerrar antes. “Pode haver uma boa surpresa no meio do 

caminho, e mais rápido do que muitos pensam”, diz um 

técnico. 

>Voltar 

 Cemig e Taesa 

A estatal mineira Cemig informou na quinta-feira que está 

organizando um processo competitivo para o 

desinvestimento da totalidade de sua participação na 

transmissora de energia Taesa, da qual é acionista 

controladora. 



Segundo fato relevante publicado pela elétrica, a operação 

resultará na alienação das 218.370.005 ações ordinárias e 

5.646.184 ações preferenciais da Taesa detidas pela Cemig, 

que correspondem a 36,97% do capital social votante e 

21,68% do capital social total da transmissora. 

“A operação será realizada por meio de leilão especial a ser 

realizado no recinto e conforme as regras da B3, de forma a 

permitir que a alienação seja realizada por meio de 

processo competitivo”, disse a Cemig. 

O cronograma divulgado pela empresa mineira aponta que 

os potenciais adquirentes poderão realizar processo de 

diligência até 30 de julho deste ano. A companhia espera 

que a entrega dos envelopes para participação no leilão 

também ocorra até esta data, com homologação do 

resultado até 16 de agosto. 

Também em fato relevante divulgado nesta quinta-feira a 

Taesa disse que foi informada pela Cemig sobre o processo 

de desinvestimento. 

A Cemig já havia adiantado, no final de março, a intenção 

de concluir ainda em 2021 uma operação para venda de sua 

participação na Taesa, empresa que controla em conjunto 

com a colombiana Isa. 

>Voltar 

 Neoenergia  

A elétrica Neoenergia registrou lucro líquido de R$ 1 bilhão 

no primeiro trimestre, alta de 75% ante o mesmo período 

do ano passado, informou nesta quinta-feira a empresa, 

controlada pela espanhola Iberdrola. 



Já o Ebitda da companhia alcançou R$ 2,3 bilhões, com alta 

de 50% na mesma comparação. 

A Neoenergia – que atua nos segmentos de distribuição, 

transmissão, geração e comercialização de 

energia-  reportou ainda receita de R$ 8,58 bilhões, alta de 

27% versus um ano antes. 

Entre janeiro e março, a Neoenergia investiu R$ 1,8 bilhão, 

crescimento de 89% ante o primeiro trimestre de 2020. 

Segundo a companhia, foram investidos R$ 416 milhões em 

energia renovável, “um dos principais caminhos que a 

empresa acredita ser promissor para o futuro”. 

“Mantivemos o nosso comprometimento e cumprimos o 

capex também previsto para o período, seguindo os 

investimentos alinhados ao nosso plano de negócios. O que 

representa, sem dúvida, um grande esforço em tempos de 

muitos desafios”, disse em nota o presidente da 

Neoenergia, Mario Ruiz-Tagle. 

Como destaques dos primeiros meses do ano, a empresa 

ressaltou o início da operação da Neoenergia Distribuição 

Brasília e os avanços nas obras dos Complexos Eólicos 

Chafariz (PB) e Oitis (BA/PI), que seguem conforme 

cronograma previsto. 

>Voltar 

 Com CEB, Neoenergia soma 15,5 milhões de clientes- 

Valor 

Grabiela Ruddy 

Grupo lucra R$ 1 bilhão no primeiro trimestre do ano, alta de 

75% sobre igual período de 2020 



O grupo Neoenergia atingiu a marca de 15,5 milhões de 

clientes depois da incorporação, em março, da distribuidora 

da Companhia Energética de Brasília (CEB). A empresa 

venceu o leilão de privatização da CEB em dezembro, com 

uma oferta de R$ 2,5 bilhões. 

A distribuidora, que tem mais de 1,1 milhão de clientes, 

passou a se chamar Neoenergia Distribuição Brasília e agora 

faz parte do grupo que também controla a distribuidoras 

Coelba (BA), Cosern (RN), Celpe (PE) e Elektro (SP). A 

Neoenergia atua ainda na geração, comercialização e 

transmissão de energia elétrica. 

O grupo registrou lucro de R$ 1 bilhão no primeiro 

trimestre de 2021, alta de 75% em relação a igual período 

no ano passado. A receita operacional líquida cresceu 27% 

no mesmo período, para R$ 8,58 bilhões. Já o Ebitda (lucros 

antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 

R$ 2,3 bilhões, aumento de 50% na comparação anual. 

>Voltar 

 Venda de ações depende de mercado, diz Copel- 

Valor 

Grabiela Ruddy 

Copel diz que venda de ações da empresa em poder do 

BNDES depende de condições de mercado 

A janela para a venda da fatia do braço de participações do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDESPar) na Copel deve depender da conjuntura do 

mercado, afirmou ontem o presidente da empresa de 

energia, Daniel Slaviero. A participação do banco na 



companhia paranaense hoje é de cerca 24%, equivalente a 

cerca de R$ 3,8 bilhões. 

A previsão é que o BNDES venda metade de suas ações na 

Copel, como parte da estratégia adotada nos últimos meses 

para se desfazer de participações em empresas investidas. 

>Voltar 

 AES vê maior busca por renováveis- Valor 

Letícia Fuuchima 

Geradora “reservou” 1,5 GW em aerogeradores da Nordex 

para atender a demanda de seus projetos nos próximos anos 

A AES Brasil enxerga um ambiente propício para intensificar 

a expansão de seu portfólio em energias renováveis. A 

percepção é de que os clientes intensificaram a busca por 

projetos e contratação de nova energia, em resposta ao 

fortalecimento da agenda “ESG” e à futura retirada dos 

subsídios às fontes renováveis, conforme previsto na Lei 

14.120. 

“Estamos buscando acelerar nosso crescimento, até para se 

beneficiar da situação atual, com volume crescente de 

clientes atrás de fontes renováveis nos seus portfólios”, 

disse a presidente da geradora, Clarissa Sadock, em 

teleconferência realizada ontem. 

>Voltar 

 Presidente da dona da Fiat vê piora no cenário de 

falta de peças até junho - Estadão. 

Cleide Silva 



O segundo trimestre será o mais severo para a indústria 

automobilística brasileira, que pode voltar a suspender a 

produção por causa da falta de componentes, especialmente 

semicondutores, prevê Antonio Filosa, presidente da Stellantis 

na América do Sul. O grupo reúne as empresas Fiat, Jeep, 

Peugeot e Citröen. “O período de abril a junho será o mais 

difícil para todas as montadoras do Brasil e do mundo”, diz.  

 Em abril, a Fiat já suspendeu um turno de trabalho na 

fábrica de Betim (MG) por dez dias e deu férias coletivas a 

1,9 mil funcionários. Também havia adotado a medida em 

março, por 12 dias, com a dispensa de 600 trabalhadores.  

“Estamos monitorando o abastecimento semana a semana 

e, se forem necessárias decisões que preservem nosso 

sistema de produção, vamos tomá-las”, diz Filosa. Com suas 

quatro marcas, a Stellantis é hoje o quarto maior grupo 

automotivo do mundo e é líder de vendas na América do 

Sul e no Brasil. Na opinião de Filosa, o fornecimento de 

chips só deverá se normalizar no início de 2022, quando 

fornecedores asiáticos já deverão ter ampliado a produção. 

O problema afeta a indústria mundial e começou após o 

setor retomar atividades em ritmo mais forte do que o 

esperado, e as fabricantes de itens eletrônicos não deram 

conta da demanda. No início da pandemia, parte dela foi 

direcionada a setores que mantiveram atividades.  

>Voltar 

 Proposta de cobrança de pedágio por quilômetro 

rodado passa na Câmara- Valor 

Raphael Di Cunto 



Governo prometeu que o modelo será utilizado apenas para 

as novas concessões 

A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei 

para regulamentar o “free flow”: pagamento de pedágio em 

rodovias e vias urbanas de acordo com a quantidade de 

quilômetros rodados pelo veículo, sem as tradicionais 

praças de pedágio onde ocorre a cobrança. A proposta foi 

aprovada pelo Senado no ano passado e agora segue para 

sanção presidencial. 

O governo prometeu que o modelo será utilizado apenas 

para as novas concessões, como a da rodovia Presidente 

Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e aguardava 

essa regulamentação pelo Congresso para ter a licitação 

lançada. O contrato da CCR acabava em 28 de fevereiro de 

2021, mas foi prorrogado por mais um ano diante do 

impasse. 

>Voltar 

 CSN Cimentos e InterCement correm para listar ações 

na B3- Valor 

Mônica Scaramuzzo e Ivo Ribeiro 

Abertura de capital, que pretende levantar até R$ 8 bilhões, 

visa obter recursos tanto para crescimento no setor quanto 

para abatimento de dívidas 

Finalmente, parece que a sisuda indústria cimenteira do país 

vai chegar à Bolsa de Valores. Em 2013, a Votorantim 

Cimentos esteve perto, mas perdeu a janela de 

oportunidade para lançamento de ações no mercado com 

um recuo repentino dos investidores. 



Após o início de recuperação do setor em 2019, de quatro 

anos de profunda crise, mais a explosão de vendas no ano 

passado - alta de 11% -, dois grupos estão correndo para 

listar seus papéis na B3 até meio do ano. De um lado, mais 

adiantada, está a InterCement, controlada da Mover 

Participações (ex- Camargo Corrêa). De outro, a CSN 

Cimentos, empresa que a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) criou em fevereiro para gerir a divisão de cimento do 

grupo, negócio criado em 2009. 

>Voltar 

 Copasa posterga plano de expansão nacional e busca 

ampliar contratos- Valor 

Tais Hirata 

Companhia mineira de saneamento buscará expandir o 

escopo de 337 contratos vigentes 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 

planeja expandir sua atuação dentro das regiões em que já 

opera. A empresa também já começa a prospectar 

oportunidades fora do Estado - um movimento que deverá 

se concretizar no médio ou longo prazo, segundo o 

presidente, Carlos Eduardo Tavares. 

Hoje, a companhia opera 591 contratos em Minas. Destes, 

337 incluem apenas os serviços de água. A ideia da estatal é 

expandir o escopo dessas concessões, para que também 

incorporem o esgotamento sanitário. 

A mudança ocorreria em meio ao processo de adequação à 

nova lei do saneamento, que prevê que todos os contratos 

vigentes passem a adotar novas obrigações. Como forma 



de compensação às exigências adicionais, que demandarão 

investimentos não previstos inicialmente, poderá haver 

reequilíbrios nos acordos. 

>Voltar 

 São Carlos aposta na Best Center- Valor 

Chiara Quintão 

Número de centros de conveniência passará de 39 para 55 

somente com o que já faz parte do portfólio da companhia 

O segmento de centros de conveniência tem ganhado 

participação nos negócios da São Carlos Empreendimentos 

e Participações e continuará a crescer, segundo o 

presidente da companhia, Felipe Góes. Com as medidas de 

isolamento social que resultaram em restrições ao 

funcionamento de shopping centers, varejistas passaram a 

buscar ampliar sua atuação para outros tipos de imóveis, 

conforme o executivo. 

A São Carlos atua em centros de conveniência por meio da 

subsidiária Best Center. Atualmente, há 39 projetos do 

segmento em operação. Somente com o que já faz parte do 

portfólio, o número crescerá para 55, considerando-se três 

centros de conveniência pré-operacionais, um em obra e 

oito empreendimentos ainda não desenvolvidos, mas para 

os quais há terrenos. A companhia não divulga a expansão 

projetada para os próximos anos. 

>Voltar 

 Brasileiro compra mais cerveja da Ambev- Valor 

Raquel Brandão 



No mercado global, a AB InBev também expandiu as vendas 

e fechou o primeiro trimestre no azul 

O ano começou com o pé direito para o grupo cervejeiro 

AB InBev e sua controlada brasileira Ambev. No caso da 

holding, o patamar de venda de cervejas cresceu 2,8% a 

mais do que no primeiro trimestre de 2019, período sem as 

restrições e dificuldades impostas pela covid-19. O 

desempenho positivo permitiu até mesmo reverter o 

prejuízo de US$ 2,25 bilhões de um ano antes e terminar os 

três primeiros meses de 2021 com lucro líquido de US$ 595 

milhões. 

Sob elogios dos analistas, Carlos Brito, que comanda o 

grupo cervejeiro há 15 anos, aproveitou para despedir-se. A 

partir de julho, Michel Doukeris, que chefia as operações na 

América do Norte e faz parte da equipe que trabalhava 

perto de Brito, assume a presidência (ver mais nesta 

página). “Michel é a pessoa correta para seguir os planos da 

AB InBev. Comandou a operação na América do Norte com 

ganho de participação de mercado e crescimento de 

volumes. Ele é muito melhor do que eu, inclusive no 

cabelo”, disse Brito, sorridente. 

>Voltar 

 Presidente da Azul diz que o pior já ficou para trás- 

Valor 

Cristian Favaro 

A companhia aérea tem operado 450 voos por dia nesta 

semana, número que subirá para 500 até fim de maio e 600 

em junho 



A pandemia continua a pressionar a Azul, que transportou 

5,2 milhões de passageiros no primeiro trimestre deste ano, 

um recuo de 20,2% em relação a igual período de 2020. A 

receita caiu 35%, para R$ 1,83 bilhão. Mas o prejuízo, de R$ 

2,786 bilhões, encolheu 54,7%. 

Seu presidente, John Rodgerson, diz que o pior da 

pandemia ficou para trás e, com a vacinação no Brasil 

ganhando força, o setor aéreo deve engatar uma retomada 

consistente. 

O mercado ainda está fora da sua normalidade por causa 

da covid-19, mas a Azul dobrou a aposta na sua estratégia 

de diversificação de frota e aviação regional que, segundo o 

executivo, tem trazido frutos. A estimativa é chegar em 

dezembro retomando toda a demanda doméstica e se 

aproximar da marca de mil voos por dia. 

>Voltar 

 GPA volta ao lucro, mas sente a crise no trimestre- 

Valor 

Adriana Mattos 

Parceria para vender pela internet pretende recuperar tempo 

perdido 

Faiçal, CEO do GPA, fala do digital: “Saímos um pouco atrás, 

mas vamos recuperar” —  

Após vários trimestres sendo beneficiado pelo maior 

consumo de alimentos em casa, o GPA, dono do Pão de 

Açúcar e Extra, sentiu a crise. Supermercados vêm relatando 

desaceleração das vendas desde janeiro, mas o GPA é uma 

das primeiras grandes cadeias do setor a por todos os 



números na mesa. O Carrefour havia citado, recentemente, 

o cenário difícil, mas o GPA cresceu menos que o Carrefour 

no primeiro trimestre deste ano. 

Ontem ao comentar o balanço do primeiro trimestre, o GPA 

anunciou parcerias com Mercado Livre, Americanas, Super 

Now e iFood (já tem acordos com Rappi e Cornershop), não 

só para “recuperar o tempo perdido” no on-line, como para 

melhorar suas vendas gerais. “Saímos um pouco atrás, mas 

vamos recuperar isso e o crescimento robusto no digital 

virá”, disse Jorge Faiçal, CEO do GPA. A ação da empresa 

caiu 4,7% ontem. 

>Voltar 

 Lojistas esperam vendas de Dia das Mães 20% 

menores que em 2019 - Folha. 

Desempenho deve ser melhor do que em 2020, segundo a 

associação Alshop 

As vendas do varejo neste Dia das Mães devem ser 20% 

menores do que em 2019, segundo estimativas da Alshop, 

associação de lojistas.  

A entidade diz que as medidas de restrição ao 

funcionamento do comércio para conter a pandemia, além 

da crise econômica, são os principais motivos da queda. 

Ainda assim, o resultado é positivo se comparado ao de 

2020, quando a maior parte do comércio estava fechada.  

Em São Paulo, a entidade pediu para o governo liberar o 

horário de funcionamento até as 22 horas durante o 

próximo final de semana para não atrapalhar as vendas da 



data, que é a segunda mais importante no calendário anual 

do varejo.  

>Voltar 

 Arábia Saudita suspende 11 frigoríficos de carne de 

aves do Brasil- Valor 

Rikardy Tooge e Rafael Walendorff, 

Autoridades retiraram autorização que essas unidades 

tinham para exportar para o mercado saudita 

A Arábia Saudita suspendeu a autorização de exportação de 

carnes de aves de 11 frigoríficos brasileiros, segundo 

informou o governo federal. Nomes e localização dessas 

unidades não foram divulgados. 

Os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores 

afirmaram, em nota conjunta, que receberam com “surpresa 

e consternação” a decisão saudita. Segundo o governo, 

apenas a lista de exportadores de carne de aves brasileiros 

foi atualizada. 

“Não houve contato prévio das autoridades sauditas, 

tampouco apresentação de motivações ou justificativas que 

embasem as suspensões. A informação consta apenas em 

nova lista de plantas brasileiras autorizadas a exportar, 

publicada hoje pela Saudi Food and Drug Authority (SFDA)”, 

disse o comunicado. 

>Voltar 



 JBS quer explicação da Arábia Saudita sobre 

suspensão de exportação 

A JBS foi uma das companhias afetadas pela suspensão de 

exportações de carne de aves do Brasil para a Arábia 

Saudita anunciada nesta quinta-feira, confirmou a 

companhia à Reuters sem detalhar quantas e quais fábricas 

foram suspensas. 

Em nota, a JBS disse que procurou a Saudi Food and Drug 

Authority (SFDA, na sigla em inglês), autoridade sanitária do 

governo saudita, para dialogar e entender as motivações 

para o bloqueio dos embarques da proteína. 

“A produção antes destinada à Arábia Saudita já foi 

redirecionada para outros mercados”, afirmou a empresa 

que é uma das maiores processadoras de carnes do mundo. 

A concorrente BRF (BRFS3) disse por meio da assessoria de 

imprensa que não teve nenhuma fábrica suspensa nesta 

atualização de habilitações da SFDA. 

Em nota conjunta com o Ministério das Relações Exteriores, 

o Ministério da Agricultura brasileiro afirmou nesta quinta-

feira que 11 unidades exportadoras foram impedidas de 

enviar carne de aves para o mercado saudita. 

>Voltar 

 Cencosud é candidato a ficar com êxito, do Pão de 

Açúcar 

Talita Nascimento, Cynthia Decloedt e Gabriel Baldocchi 

O grupo chileno varejista Cencosud é apontado como o 

maior interessado nas operações do Grupo Éxito, líder no 



varejo alimentar na Colômbia, com operações no Uruguai e 

na Argentina. O Grupo Pão de Açúcar é controlador da 

empresa colombiana, cuja venda vem sendo estudada pela 

varejista brasileira. O Cencosud retomou recentemente a 

estratégia de expansão pela América Latina. Além de ser o 

grupo com maior potencial financeiro para levar as 

operações da Éxito, outros grandes concorrentes, como as 

redes Walmart e Makro, seguem na direção contrária, 

reduzindo a presença na América Latina. O Cencosud havia 

desacelerado o movimento de consolidação na América 

Latina, depois de ingressar no Brasil, onde opera com a 

marca Prezunic. 

>Voltar 

 Justiça decreta falência da MMX Sudeste, mineradora 

de Eike Batista - Folha. 

Leonardo Vieceli 

Empresa afirma que avalia estratégia para reverter decisão 

A 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte decretou nesta 

quarta-feira (5) a falência da MMX Sudeste Mineração, 

mineradora do empresário Eike Batista. A decisão da juíza 

Cláudia Batista aponta descumprimento de termos previstos 

no plano de recuperação judicial da companhia.  

A MMX Sudeste é uma subsidiária da MMX Mineração. A 

empresa havia ingressado com pedido de recuperação 

judicial em 2014.  

>Voltar 



 Receita da Afya pode crescer até 43% no semestre- 

Valor 

Beth Koike 

Maior grupo de cursos de medicina do país tem recursos para 

aquisições de faculdades e empresas digitais de saúde 

A Afya, que lidera o setor de cursos de medicina no país, 

estima atingir uma receita líquida entre R$ 740 milhões e R$ 

780 milhões no primeiro semestre, o que representa um 

crescimento de 35% e 43%, respectivamente, quando 

comparado ao mesmo período de 2020. 

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização 

(Ebitda) ajustado esperado varia de R$ 340 milhões a R$ 

374 milhões que, se atingido, equivale a uma alta de 32% e 

45%, respectivamente, em relação a um ano antes. 

>Voltar 

 Tim Brasil vê 2T21 forte com impacto menor da 

pandemia 

    (Bloomberg) -- Tim registrou alta de 9% na recarga de 

pré- pagos em abril ante igual mês de 2020, o que o 

presidente Pietro Labriola vê como um primeiro sinal de 

resultados melhores no 2T21. * “O impacto da pandemia 

este ano foi menor comparado ao ano passado, quando 

registramos no 2T o único crescimento de receita negativo”, 

disse Labriola a jornalistas, lembrando que o reajuste de 

preço implementado em março também deve impulsionar o 

desempenho do segmento móvel a ... 

>Voltar 



 Ecovias aprova emissão de R$ 600 mi em debêntures 

 

 Lojas Americanas: Prej. 1T R$ 163 mi, est. prejuízo R$ 

147,3 mi 

    (Bloomberg) -- Lojas Americanas tem prejuízo líquido 1T 

R$ 163 mi X lucro R$ 49,2 mi a/a, est. prejuízo R$ 147,3 mi 

(faixa prejuízo R$ 136,0 mi a R$ 160,0 mi) (Consenso 

Bloomberg) (3 est.). * Receita líquida 1T R$ 5,23 bi, +29% 

a/a, est. R$ 2,37 bi (faixa R$ 2,36 bi a R$ 2,37 bi) (3 est.) * 

Vendas nas mesmas lojas 1T -0,8% * Volume bruto de 

mercadorias 1T R$ 11,06 bi * Ebitda ajustado 1T R$ 461,5 

mi, -21% a/a, est. R$ 491,8 mi (faixa R$ 490,0 ... 

>Voltar 

 B2W: Prejuízo líquido 1T R$ 163,6 mi, est. prejuízo R$ 

138,5 mi 

    (Bloomberg) -- B2W tem prejuízo líquido 1T R$ 163,6 mi, 

+52% a/a, est. prejuízo R$ 138,5 mi (faixa prejuízo R$ 101,0 

mi a R$ 162,0 mi) (Consenso Bloomberg). * Receita 1T R$ 

2,94 bi, +73% a/a, est. R$ 2,81 bi (faixa R$ 2,75 bi a R$ 2,89 

bi) * Volume bruto de mercadorias 1T R$ 8,68 bi, +90% a/a 

* Ebitda ajustado 1T R$ 129,4 mi, +1,4% a/a, est. R$ 143,2 

mi (faixa R$ 113,0 mi a R$ 255,0 mi) * Margem Ebitda 

ajustada 1T +4,4% X +11,6% t/t, +7,50% ... 

>Voltar 



 AE News-Citi: 1tri21 de B2W veio em linha, mas 

avanço do GMV foi forte e empresa está mais 

competitiva 

Niviane Magalhães 

Os resultados do primeiro trimestre de B2W vieram em 

linha com as expectativas do Citi. No entanto, o crescimento 

do valor bruto de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) foi 

forte e reconhecemos que a empresa está se tornando mais 

competitiva, principalmente com frete grátis e serviço de 

vendedor, apontou o banco americano, em relatório. 

A aceleração do GMV fez com que a empresa reportasse 

uma receita líquida forte, com alta de 73% (4% acima da 

estimativa do Citi). A companhia teve prejuízo de R$ 163,6 

milhões no primeiro trimestre de 2021, 51,5% maior que a 

perda no mesmo período do ano passado, em linha com a 

projeção da casa. O Ebitda Ajustado ficou em R$ 129,4 

milhões, alta de 1,4%. 

>Voltar 

 São Carlos: Receita líquida 1T supera est. 

    (Bloomberg) -- São Carlos tem receita líquida 1T R$ 75,7 

mi, +15% a/a, est. R$ 63,2 mi (Consenso Bloomberg) (2 est.). 

* Lucro recorrente 1T R$ 19,3 mi, +52% a/a * Ebitda 

recorrente 1T R$ 58,7 mi, +11% a/a, est. R$ 49,2 mi (2 est.) * 

Fundos de operações (FFO) recorrentes 1T R$ 31,2 mi X R$ 

24,6 mi a/a Comunicado: "SAO CARLOS (SCAR-NM) - Dados 

Financeiros - Press-release" 

>Voltar 



 Burger King Brasil: Prej. 1T R$ 162,4 mi 

    (Bloomberg) -- Burger King Brasil tem prejuízo líquido 1T 

R$ 162,4 mi X prejuízo R$ 55,6 mi a/a, est. prejuízo R$ 129,3 

mi (faixa prejuízo R$ 98,0 mi a R$ 151,0 mi) (Consenso 

Bloomberg). * Receita líquida operacional 1T R$ 562,6 mi, -

13% a/a * Ebitda ajustado negativo 1T R$ 31,8 mi X lucro R$ 

13,9 mi a/a, est. prejuízo R$ 41,8 mi (faixa prejuízo R$ 22,0 

mi a R$ 79,0 mi) * Margem Ebitda ajustada 1T -5,7% X 

+2,10% a/a NOTA * 6 comprar, ... 

>Voltar 

 JHSF 

 A JHSF, gestora de shoppings e empreendimentos 

imobiliários de alto padrão, teve lucro líquido de R$ 191,5 

milhões no primeiro trimestre, um salto ante os 16,3 

milhões em resultado positivo obtido no mesmo período 

do ano passado. 

O Ebitda disparou de R$ 65 milhões para R$ 232 milhões de 

reais no período e a margem dobrou para 62,6%. 

O avanço ocorreu com a receita líquida mais que dobrando, 

impulsionada pela área de incorporação. O faturamento 

líquido do grupo subiu para cerca de 385 milhões de reais 

ante 163 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, 

enquanto as despesas operacionais subiram 46%, para 64 

milhões de reais. 

O segmento de incorporação viu a receita subir de 81 

milhões para 300,5 milhões de reais. O Ebitda da unidade 

saltou de cerca de 35 milhões para 238 milhões de reais. 



Segundo a XP, a  JHSF reportou resultados positivos no 

primeiro trimestre do ano e mais fortes do que o esperado 

pelos analistas. O desempenho foi atribuído principalmente 

pelo maior reconhecimento de receita do segmento 

residencial, o que fez com que seu resultado financeiro 

superasse nossas estimativas. 

Como esperado, o desempenho operacional do segmento 

de shopping centers foram amplamente afetados pelas 

restrições comerciais e fechamento dos shoppings no 

primeiro trimestre (vendas nas mesmas lojas e alugueis nas 

mesmas lojas caíram 18,5% e 17,6% ano contra ano, 

respectivamente). Pelo lado positivo, o segmento 

residencial apresentou forte desempenho de vendas, 

impulsionado pelo Complexo Boa Vista. A XP reiterou 

recomendação de compra e preço-alvo de R$ 9,70/ação. 

>Voltar 

 Camil: Lucro líquido 4T R$ 85,1 mi X R$ 83,6 mi a/a 

    (Bloomberg) -- Camil tem lucro líquido 4T R$ 85,1 mi, 

+1,8% a/a. * Receita líquida 4T R$ 1,83 bi, +23% a/a * Ebitda 

4T R$ 146 mi, +6,5% a/a * Margem Ebitda 4T 8% X 11,9% 

t/t, 9,20% a/a * Lucro líquido no ano R$ 462,7 mi, +93% a/a 

* Receita líquida no ano R$ 7,47 bi, +38% a/a * Ebitda no 

ano R$ 787 mi, +78% a/a * Lucro A Controladores 2021 R$ 

462,7 MI * Receita Líquida 2021 R$ 7,47 BI NOTA * 2 

comprar, 5 manter, 0 vender * ... 

>Voltar 



 CSU  

A CSU registrou lucro líquido de R$ 12,8 milhões, alta de 

37,5% na comparação anual. 

A receita líquida registrou um aumento de 8,4%, para R$ 

123,6 milhões no trimestre, decorrente da busca por 

soluções digitais nas duas unidades de negócios, segundo a 

companhia. 

O Ebitda foi recorde de R$ 35,8 milhões, alta de 17,7%, com 

margem Ebitda de 29%, alta de 2,3 pontos percentuais na 

comparação anual. 

Ricardo Leite, Diretor de Relações com Investidores, afirmou 

que “a busca dos clientes pela digitalização foi importante 

para construção do ciclo crescente de resultados iniciado há 

2 anos, com forte expansão de lucratividade nas duas 

unidades de negócio, beneficiada pela busca de soluções 

de ponta”. 

A companhia afirmou que, além da evolução positiva nos 

resultados, apresentou avanços importantes, como na 

execução da estratégia de M&A com o aporte de R$ 10,0 

milhões no FitBank em março, fintech fornecedora de 

soluções completas de infraestrutura para meios de 

pagamento, autorizada pelo Banco Central como instituição 

de pagamento e que possui entre seus investidores o banco 

J.P. Morgan, e o licenciamento de longo prazo, em abril, do 

core banking da Technisys como parte relevante da solução 

completa de Banking as a Service – BaaS da CSU, em 

implantação. 



“Com a compra de participação acionária no FitBank, 

inauguramos a estratégia de aquisição de participações em 

negócios complementares no ecossistema de pagamentos 

brasileiro, reforçando nossa atuação junto a instituições dos 

mais variados segmentos. Já a solução de BaaS nos 

permitirá ampliar significativamente a atuação no ciclo de 

pagamentos em contas digitais e diversos outros produtos 

financeiros, objetivando capturar parcela importante de 

uma indústria que pode gerar cerca de R$ 8 bilhões em 

negócios a seus fornecedores nos próximos 5 anos”, 

ressalta Leite. 

A empresa anunciou a distribuição de R$ 2,8 milhões via 

juros sobre capital próprio aos investidores, reafirmando a 

entrega de parcela do lucro associada a evolução dos 

resultados. 

>Voltar 

 Sequoia: Prejuízo líquido ajustado 1T R$ 3,7 mi 

 

 Simpar: Lucro líquido 1T supera est. 

 

 Simpar vê oportunidades em aquisições e concessões 

públicas 

    (Bloomberg) -- O ritmo de investimentos na Simpar vai se 

manter em forte expansão este ano, independentemente da 

pandemia, disse o vice-presidente executivo de finanças 

Denys Marc Ferrez em entrevista. * Segundo ele, a 

companhia está “muito confiante” este ano, seja pelo 



momento que vive após a reorganização societária que 

culminou na criação da holding e das suas 6 empresas, seja 

pela natureza do seu negócio, ligado à transporte e 

logística * A holding tem feito ... 

>Voltar 

 Taurus reverte prejuízo e registra lucro de R$ 68 

milhões no 1º trimestre- Valor 

Erica Martin 

O resultado foi impulsionado pela estabilidade operacional, 

gestão sobre custos e despesas, além de mix de vendas que 

incorpora modelos de maior valor agregado, informa a 

companhia 

A fabricante de armas Taurus reverteu o prejuízo de R$ 

157,1 milhões registrado no primeiro trimestre de 2020 e 

reportou R$ 68 milhões de lucro líquido no mesmo 

intervalo deste ano. 

Segundo relatório da empresa que acompanha o informe 

trimestral, este é o quarto trimestre consecutivo de lucro. O 

resultado foi impulsionado pela estabilidade operacional, 

gestão sobre custos e despesas, além de mix de vendas que 

incorpora modelos de maior valor agregado, informa a 

companhia. 

>Voltar 

 Balanços: 

 M. Dias Branco pós-merc 

 Brasil Agro pós-merc 

>Voltar 



 Eventos corporativos: 

 B3: Teleconferência de resultados em português, 11:00, 

e inglês, 10:00 

 BK: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 11:00 

 Banco do Brasil: Teleconferência de resultados em 

português e inglês, 11:00 

 B2W:Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 12:00 

 Lojas Americanas: Teleconferência de resultados em 

português e inglês, 14:30 

 Eletrobras: Cerimônia de posse do novo CEO, Rodrigo 

Limp, 11:00 

 


