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 AE News-BTG Pactual avalia realizar oferta pública de 

distribuição de Units com esforços restritos 

Beth Moreira 

O Banco BTG Pactual informou há pouco que está avaliando 

a realização de uma potencial oferta pública de distribuição 

de units com esforços restritos de colocação, em volume, 

estrutura e condições similares aos de suas captações 

anteriores realizadas nos últimos anos. 

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), o banco destaca que a efetiva realização 

da Potencial Oferta ainda está sob análise do BTG Pactual, 

sendo que, até a presente data, seus eventuais termos e 

condições estão indefinidos e, sobretudo, não há decisão 

sobre o lançamento ou não da Potencial Oferta. 

"A Potencial Oferta está sujeita, ainda, às condições do 

mercado de capitais brasileiro e internacional e às 

aprovações societárias do BTG Pactual", ressalta. 

>Voltar 

 Molina usou informação privilegiada, acusa CVM - 

Estadão. 

Fernanda Nunes 



Fundador e presidente do conselho de administração da 

empresa de alimentos Marfrig, o empresário Marcos Molina é 

acusado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de ter 

se beneficiado de informações privilegiadas para tirar 

vantagem em negociações na B3, a Bolsa paulista, no ano de 

2018. O órgão regulador, conhecido como o “xerife” do 

mercado financeiro, concluiu que o empresário vendeu ações 

ordinárias da Marfrig antes de anunciar a aquisição do 

controle da americana National Beef.  

BRF: JPMorgan passa a deter 7,15% do capital 

 

 Petrobras tem time para evitar 'cavalo de pau' no 

preço de combustíveis 

Irany Tereza, Circe Bonatelli, Talita Nascimento e Cynthia 

Decloedt 

Apesar de manter a política de preços dos combustíveis, 

baseada na paridade dos padrões internacionais, a 

Petrobrás tem uma equipe técnica dedicada a buscar 

estratégias para tentar reduzir sua volatilidade diariamente. 

Isso significa que a flutuação dos preços, seja da cotação 

internacional do petróleo, seja a oscilação do câmbio, é 

acompanhada por um grupo de técnicos da área financeira 

que têm a incumbência de analisar os motivos de cada 

movimento. O repasse ao mercado doméstico - que 

derrubou Roberto Castello Branco da presidência da estatal 

- só será recomendado quando o modelo levar a uma 

tendência de longo prazo, ou seja, a uma mudança 



estrutural. Isso pode até corresponder a repasses menos 

frequentes, mas não a uma blindagem nos preços. 

>Voltar 

 3R monitora ativos além dos colocados à venda pela 

Petrobras - Valor. 

André Ramalho  

Petroleira tem interesse em oportunidades de aquisições de 

ativos não só da estatal, mas também de outras operadoras 

Embora tenha sustentado o seu crescimento até aqui por 

meio da compra de campos maduros da Petrobras, a 3R 

Petroleum também tem interesse em oportunidades de 

aquisições de ativos de outras operadoras, afirmou o 

presidente da petroleira independente, Ricardo Savini.  

>Voltar 

 Aço e minério de ferro caem 6% na China com novo 

alerta sobre fiscalização no mercado 

Reuters: Ativos cai após informações de que a China pediu 

aos bancos que parem de oferecer produtos financeiros 

ligados a futuros de commodities para investidores pessoa 

física. 

>Voltar 

 Na esteira de troca de comando no BB, presidente da 

previ renuncia ao cargo - Estadão. 

Aline Bronzati 

Presidente da Previ, o poderoso fundo de pensão dos 

funcionários do Banco do Brasil, José Maurício Coelho 



apresentou nesta terça-feira seu pedido de renúncia do 

cargo. Ciente de que já seria substituído antes do fim de seu 

mandato (que só se encerraria em maio de 2022), por conta 

da troca de comando no próprio banco público, ele preferiu 

abdicar para evitar uma fritura no posto. A expectativa é que 

um novo nome seja indicado até o fim desta semana. Com 

cerca de R$ 240 bilhões em patrimônio e participação em 

empresas como Petrobras, Vale, Embraer e Gerdau, a Previ é 

hoje o maior fundo de previdência do País.  

>Voltar 

 Funcionários da Caixa planejam ir à Justiça contra 

'intervenção' do banco em fundo de pensão - Folha. 

Julio Wiziack 

Associações ligadas aos empregados querem reintegração de 

conselheiros destituídos e fim de regra que barra eleição 

Dez associações ligadas a funcionários da Caixa Econômica 

Federal pretendem recorrer à Justiça para reverter a 

destituição de dois representantes do conselho da Funcef.  

O fundo de pensão tem mais de R$ 80 bilhões em 

aplicações de empregados e aposentados do banco.  

>Voltar 

 Depois das estatais, a ingerência política no governo 

Bolsonaro chega aos fundos de pensão- Globo 

Depois de colecionar uma série de episódios de 

interferência nas cúpulas das principais estatais, o 

presidente Jair Bolsonaro dá sinais de que o interesse para 

operar politicamente companhias públicas já afeta os 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/julio-wiziack.shtml


bilionários fundos de pensão ligados a essas empresas. É o 

que indicam os bastidores das trocas de comando na Previ, 

do Banco do Brasil, e na Funcef, da Caixa Econômica Federal 

— efetuadas em um período de duas semanas. 

A dança das cadeiras tem relação direta com o apetite do 

Centrão, força política cada vez mais relevante para 

entender os passos do governo. Embora as indicações para 

os fundos precisem ser necessariamente técnicas, o 

remanejamento tende a abrir postos em cargos estratégicos 

no BB e na Caixa, historicamente vistos em Brasília como 

moeda de troca para apoio político. 

>Voltar 

 Pix eleva satisfação dos clientes com bancos, mostra 

Bain & Company- Valor 

Fernanda Bompan 

Indicador de satisfação dos clientes (NPS) subiu de 50% para 

63% na passagem do quarto para o primeiro trimestre 

O Pix, meio de pagamento instantâneo capitaneado pelo 

Banco Central, ultrapassou seu sexto mês com mais de R$ 1 

trilhão em transações e 190 milhões de chaves cadastradas. 

Esse ganho de tração se refletiu no indicador de satisfação 

dos clientes (NPS) com as instituições bancárias, que 

melhorou no primeiro trimestre, conforme levantamento da 

Bain & Company. 

>Voltar 



 XP lança Pix e planeja conta digital como estratégia 

para ‘segurar’ clientela - Estadão. 

Renée Pereira 

Para não perder espaço para a concorrência, a XP lança 

nesta quarta-feira a versão beta (em desenvolvimento) do Pix 

- meio de pagamento eletrônico que estreou no Brasil em 

novembro de 2020. Inicialmente, o serviço estará disponível 

para um grupo seleto de 2,5 mil clientes, sobretudo de 

funcionários do banco e agentes autônomos, que vão fazer os 

testes necessários. Até julho, 100% dos clientes já poderão 

usar a forma de pagamento, diz o líder de produtos digitais 

da XP, Bruno Guarnieri.  

>Voltar 

 Consumo nacional de energia sobe 10,5% na primeira 

quinzena de maio, diz CCEE- Valor 

Letícia Fuuchima 

O consumo nacional de energia elétrica mostrou aumento 

de 10,5% na primeira quinzena de maio, na comparação 

com igual período do ano passado, segundo dados prévios 

divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE). No período, o volume consumido no 

Sistema Interligado Nacional (SIN) atingiu 61.418 

megawatts médios (MW med). 

>Voltar 

 Davi Alcolumbre pede relatoria da MP da privatização 

da Eletrobras: Veja 

 



 Setor quer tirar 'jabutis' da MP da Eletrobras - 

Estadão. 

Anne Warth e Marlla Sabino 

O setor elétrico decidiu se mobilizar para tentar reduzir o 

estrago que os “jabutis” da medida provisória da Eletrobrás 

poderão causar sobre os investimentos em energia nos 

próximos anos.  

 Em troca da aprovação da proposta na Câmara, governo e 

mercado fecharam os olhos para os custos que os 

parlamentares embutiram para a conta de luz dos 

consumidores, que incluem termoelétricas em locais onde 

não há reservas ou gasodutos, contratação obrigatória de 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) nos leilões e 

renovação de contratos de energia velha a preços 

superiores ao de usinas novas.  

>Voltar 

 Cemig congela tarifa de energia elétrica residencial 

pelo 2º ano seguido- Valor 

Cibelle Bouças 

Empresa diz que medida deve amenizar impactos da 

pandemia na vida da população do Estado 

Pelo segundo ano consecutivo, os 7 milhões de clientes 

residenciais da Cemig não terão reajuste nas tarifas 

de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) acatou o pedido feito pela companhia em 20 de 

maio, para devolver aproximadamente R$ 1,5 bilhão aos 

clientes de sua área de concessão. 



O anúncio foi feito pelo presidente da Cemig, Reynaldo 

Passanezi Filho, e pelo governador de Minas 

Gerais, Romeu Zema (Novo), em um vídeo postado nas 

redes sociais. 

>Voltar 

 Suzano: David Feffer: Sobre trimestres e gerações - 

Estadão. 

Durante nossa trajetória, seja na vida pessoal ou profissional, 

nos deparamos com inúmeros dilemas, ou “falsos dilemas”: 

queremos investir nosso tempo e energia no trabalho “ou” na 

vida pessoal? Devemos priorizar a saúde “ou” a economia do 

país? A empresa deve ser sustentável “ou” gerar lucro?  

Gosto do conceito de ambidestria, ou seja, nossa 

capacidade de substituir o “ou” pelo “e”. Parece impossível, 

mas eu garanto: não é. Encontrar formas de gerenciar esses 

falsos dilemas e tirar o melhor de ambos os cenários, por 

mais que não seja trivial, pode ser um divisor de águas. Nas 

organizações lidamos com essa reflexão: vamos maximizar a 

entrega dos resultados do curto prazo ou investir no que é 

mais estratégico e importante para perenidade do negócio?  

>Voltar 

 Projetos de celulose aquecem pedidos de máquinas - 

Valor. 

Stella Fontes  

Novas fábricas no setor, incluindo de papel e adequações 

para o ESG engordam a carteira de ecomendas diz a 

finlandeza Valmet 



Com R$ 35,5 bilhões em investimentos anunciados até 2023 

somente no Brasil, o setor de base florestal, que engloba 

também os produtores de celulose e papel e fabricantes de 

painéis de madeira, tem engordado a carteira de pedidos 

dos fornecedores de máquinas e tecnologias para o setor. 

Na finlandesa Valmet, líder em tecnologias e automação 

para fábricas de celulose na América do Sul, a leitura é de 

que o atual ciclo de expansão é mais robusto do que os 

anteriores e confirma que os critérios ESG entraram 

definitivamente no escopo dos projetos industriais.  

>Voltar 

 Projetos para concessão rodoviária no BNDES em 4 

anos somam 16 mil km - Valor. 

Rafael Rosas  

Montezano afirma que banco “vai quase dobrar” a 

quilometragem de estradas sob concessão 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) tem hoje em seu “pipeline” de projetos cerca de 16 

mil quilômetros de rodovias que podem ser concessionados 

para a iniciativa privada nos próximos quatro anos.  

“A gente tem hoje no Brasil cerca de 20 mil quilômetros 

concessionados de rodovias federais e estaduais. Só no 

pipeline do BNDES são 16 mil quilômetros. A gente aqui 

sozinho no BNDES vai quase dobrar a quilometragem 

concessionada no Brasil nos próximos quatro anos”, disse 

ontem o presidente da instituição de fomento, Gustavo 

Montezano, durante o “CEO Conference Brasil 2021”, 

promovido pelo BTG Pactual.  



>Voltar 

 CCR define rodovias como foco de expansão - Valor. 

Letícia Fucuchima  

Estão no radar os leilões da Nova Dutra, BR-381 e de um 

conjunto de estradas no Paraná 

A CCR está estudando oportunidades de crescimento nos 

três modais em que atua - rodoviário, aeroportuário e 

mobilidade urbana -, mas deverá concentrar mais esforços 

na avaliação dos leilões de estradas, até pela extensa 

carteira de projetos que devem ser oferecidos à iniciativa 

privada nos próximos meses.  

“O ‘pipeline’ de rodovias vai dominar nossa agenda”, disse 

ontem o presidente da CCR, Marco Cauduro, durante 

evento promovido pelo BTG Pactual.  

>Voltar 

 Copasa  

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais comunicou 

que enviou à Arsae-MG suas contribuições referentes à 

consulta pública que trata da terceira e última fase da 

segunda revisão tarifária da Copasa e a terceira revisão 

tarifária da Copanor. SOs resultados das revisões tarifárias 

devem ser divulgados no início de julho, com aplicação das 

novas tarifas no início de agosto. 

A Copasa também informou que fez contribuições à 

consulta pública para a minuta de anteprojeto de lei que 

institui as Unidades Regionais de Saneamento Básico do 

Estado de Minas Gerais, encerrada em 21 de maio. A 



empresa abordou aspectos que poderão causar impacto em 

seus negócios, em especial sobre a indenização de ativos 

não amortizados, sobre a formação das Unidades Regionais 

e as questões societárias mais relevantes. 

>Voltar 

 Agronegócio e programa federal fazem Marcopolo 

dobrar aposta em micro-ônibus - Folha. 

Aluísio Alves 

Venda desse tipo de veículo teve alta de 70% no primeiro 

trimestre 

A forte demanda por micro-ônibus vinda de setores como 

mineração e agronegócio, além de encomendas de um 

programa federal, estão fazendo a empresa Marcopolo 

redirecionar parte do esforço de produção para esta linha, 

ajudando a minimizar a forte queda nas vendas de ônibus 

provocada pela pandemia.  

>Voltar 

 Fundo do parlamento britânico financia desmate ao 

investir na JBS, diz relatório - Folha. 

Ana Carolina Amaral 

Ambientalistas pressionam pela inclusão do setor financeiro 

em lei britânica que deve obrigar negócios a garantir isenção 

de desmatamento 

O fundo de pensão do parlamento britânico financia o 

desmatamento da Amazônia através de investimentos na 

JBS, segundo um relatório publicado nesta terça-feira (25) 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/ana-carolina-amaral.shtml


pela ONG britânica Feedback, a partir da análise de dados 

divulgados anualmente pelo governo do Reino Unido.  

>Voltar 

 Treinamento para governo chancela Ambipar nos EUA 

- Valor. 

Maria Luíza Filgueiras  

Empresa pode levar também gestão de resíduos para exterior 

As ações da Ambipar subiram 4% ontem, numa animação 

dos investidores que encontra dois motivos imediatos. A 

companhia anunciou um contrato nos Estados Unidos em 

que será responsável pelo treinamento técnico e 

operacional dos profissionais do maior centro do mundo de 

capacitação de emergência com produtos perigosos e pela 

prestação de serviço de emergência no complexo do Centro 

de Tecnologia de Transporte em Pueblo, no Colorado. Na 

avaliação de gestores e analistas, o contrato significa fluxo 

de capital e uma tarimba à companhia em sua estratégia 

internacional.  

>Voltar 

 Dasa informa aquisição do grupo Case e Itech Care- 

Estadão 

Marcia Furlan 

A Diagnósticos da América (Dasa) informou a aquisição, por 

meio de sua controlada Allbrokers Brasil Corretora de 

Seguros, de 100% do capital social das sete sociedades que 

compõem o Grupo Case, além da Itech Care - Assessoria 



Empresarial e em Tecnologia. O valor da transação não foi 

informado. 

>Voltar 

 Planos de saúde defendem liberação de preço para 

contrato individual e familiar - Folha. 

ANS estabelece teto de reajuste para categoria e neste ano 

deve determinar desconto obrigatório 

O mercado de planos de saúde, que neste ano deve ser 

obrigado pelo órgão regulador a dar um desconto nos 

preços para os clientes com contratos individuais e 

familiares, tem sugerido que a categoria deixe ser 

submetida ao um teto definido pela ANS (Agência Nacional 

de Saúde Suplmentar). 

>Voltar 

 Qualicorp  

A Qualicorp comunicou que a Pátria Investimentos elevou 

novamente sua participação na companhia, de 10% para 

15,06% das ações ordinárias de emissão da empresa. A 

Rede D’Or tem 25% de participação na Qualicorp. 

“Acreditamos que o aumento contínuo da participação de 

investidores estratégicos serve como um catalisador para as 

ações (…).  É possível uma futura interferência na gestão da 

empresa”, afirma o Credit Suisse. 

>Voltar 



 Gol divulga prévia para o 2º semestre e espera taxa 

de ocupação de 81% para o período 

Aérea prevê dívida líquida de R$ 14,8 milhões para a 

segunda metade do ano 

>Voltar 

 Demanda por voos mostra uma leve retomada em 

maio - Valor. 

Cristian Favaro  

No mês até o dia 17, na média, foram 1.046 partidas por dia 

ou o equivalente a 43,4% da oferta de voos na primeira 

semana de março de 2020, antes das medidas de isolamento 

social 

>Voltar 

 Azul busca apoio para comprar a Latam - Valor. 

Cristian Favaro  

Azul conversa com arrendadores de aviões que são credores 

da Latam Group, em recuperação judicial 

A Azul conversa com arrendadores de aviões para preparar 

um plano cujo objetivo é comprar a Latam Brasil, apurou o 

Valor. As tratativas com a rival, que tem sede no Chile, não 

têm surtido efeito.  

A Latam Group deve apresentar até julho seu plano de 

recuperação judicial à justiça em Nova York - a Azul poderia 

entrar nesse processo fazendo uma oferta para comprar a 

operação no Brasil, com apoio das empresas de leasing de 

aviões que estão no grupo de principais credores da Latam 

Group.  



>Voltar 

 Latam diz que não quer vender operação brasileira à 

Azul - Estadão. 

Luciana Dyniewicz 

O grupo Latam não pretende se desfazer de sua operação 

brasileira, de acordo com o presidente da empresa no Brasil, 

Jerome Cadier. “Não há nenhuma intenção de separar a 

operação Brasil do grupo. A força da Latam está na 

complementaridade das operações (nos diferentes países). 

Separar não faz sentido econômico para o grupo”, disse o 

executivo ao Estadão/Broadcast.  

>Voltar 

 Arteris estuda leilões e garante dispor de recursos - 

Valor. 

Taís Hirata —  

Ausente nas últimas licitações, operadora concentra esforços 

em projetos federais, como Dutra e BR-381 

A operadora de rodovias Arteris se prepara para os 

próximos leilões federais e afirma que não faltarão recursos 

para a companhia na disputa por novos contratos, afirma o 

novo presidente da empresa, Sergio Garcia.  

>Voltar 

 Hospital Mater Dei iniciada como overweight por 

JPMorgan 

    (Bloomberg) -- J.P. Morgan iniciou a cobertura de 

Hospital Mater Dei SA como overweight. 



• Preço-alvo de R$21,50 implica potencial de alta de 

37% em relação ao último fechamento  

>Voltar 

 Hospital Mater Dei iniciada como outperform por 

Bradesco BBI 

    (Bloomberg) -- Bradesco BBI iniciou a cobertura de 

Hospital Mater Dei SA como outperform. *  

• Preço-alvo de R$25 implica potencial de alta de 59% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$23,25  

>Voltar 

 CCP rebaixada a equal-weight por Morgan Stanley; 

preço-alvo R$17 

    (Bloomberg) -- Cyrela Commercial Properties SA 

Empreendimentos e Participacoes tem recomendação 

rebaixada pelo analista de Morgan Stanley Nikolaj 

Lippmann para equal-weight de overweight.  

• Preço-alvo de R$17 implica potencial de alta de 39% 

em relação ao último fechamento.  

• Preço-alvo médio é R$17,37  

• CCP divulgou resultados abaixo e vendas acima 

estimativas para o trimestre em 13 de maio 

>Voltar 

 Citi eleva recomendação de Ultrapar para compra e 

sobe preço1alvo para R$ 25,5 

 



 BBI PagSeguro  

O Bradesco BBI elevou a avaliação da PagSeguro de 

underperform (expectativa de valorização abaixo da média 

do mercado) para outperform, devido a opcionalidades do 

PagBank. O banco também revisou o preço-alvo de US$ 25 

para US$ 56, frente a US$ 46,77 de fechamento na terça 

para os papéis PAGS, na Bolsa de Nova York. 

O banco acredita que o primeiro semestre desafiador em 

2021 já está precificado nas expectativas do mercado. E que 

os indicadores da PagSeguro no segundo semestre devem 

ser mais encorajadores. 

>Voltar 

 


