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 Mubadala fecha exclusividade com Petrobras para 

negociar refinaria na BA- Money times 

Segundo a estatal, o início das negociações com o 

participante que apresentou a melhor proposta é um 

desdobramento esperado nos projetos de desinvestimento, 

do qual não há previsão de divulgação ao mercado  



O fundo de investimento de Abu Dhabi Mubadala passou à 

frente do grupo indiano Essar na disputa para comprar a 

segunda maior refinaria do Brasil, conhecida como Rlam, 

conforme antecipou a Reuters. 

O Mubadala fez a melhor oferta na fase vinculante e 

ganhou o direito de discutir com exclusividade os termos 

do contrato de compra com a Petrobras (PETR3; PETR4), 

numa negociação que deve levar várias semanas, disseram 

três fontes próximas às negociações. 

Em comunicado divulgado na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) na noite desta quinta-feira, a Petrobras 

confirmou a informação. 

Segundo a estatal, o início das negociações com o 

participante que apresentou a melhor proposta é um 

desdobramento esperado nos projetos de desinvestimento, 

do qual não há previsão de divulgação ao mercado. 

Se o contrato mudar significativamente, a Petrobras 

chamará os concorrentes para uma segunda rodada de 

lances com base em preço. 

“Após a conclusão das negociações com o primeiro 

colocado, há ainda possibilidade de ocorrer uma nova 

rodada de propostas vinculantes com os participantes 

classificados para essa fase, a depender dos termos dos 

contratos negociados”, destacou o comunicado. 

O conglomerado indiano Essar também fez uma oferta 

vinculante pela Rlam, como informou a Reuters em junho, e 

poderia competir novamente pela refinaria caso a Petrobras 

promova uma nova rodada. 



Mubadala e Essar não responderam imediatamente aos 

pedidos por comentários. 

O vencedor final será divulgado apenas após todas as 

etapas estarem concluídas. 

A Rlam, uma refinaria com capacidade para processar 

330.000 barris por dia, é a primeira de um grupo de oito 

unidades que a Petrobras planeja vender para encerrar seu 

quase monopólio no processamento de combustíveis no 

Brasil. 

>Voltar 

 Petrobras aprova novas exigências para nomeações- 

Valor 

Rodrigo Polito 

Em assembleia digital, estatal aprovou a revisão dos 

requisitos adicionais para a política de indicações [a cargos] 

para a alta administração e o conselho fiscal da companhia 

Os acionistas da Petrobras aprovaram ontem, em 

assembleia digital, a revisão dos requisitos adicionais para a 

política de indicações para a alta administração e o 

conselho fiscal da companhia. A alta administração inclui o 

conselho de administração, a diretoria executiva e gestores 

diretamente vinculados a esses órgãos. Ao todo, foram 

incorporados sete novos itens exigidos para que os futuros 

indicados a esses cargos possam de fato assumir as 

respectivas funções. 

>Voltar 



 Petrobras vende 3 campos da Bacia Potiguar para OP 

Pescada 

    (Bloomberg) -- Contrato envolve a venda da totalidade 

da participação da estatal nos campos de Pescada, 

Arabaiana e Dentão localizados em águas rasas da Bacia 

Potiguar (Polo Pescada), no estado do Rio Grande do Norte, 

diz Petrobras em comunicado. * Valor da venda é de US$ 

1,5 mi, a ser pago em duas parcelas: US$ 300.000 na 

assinatura do contrato; US$ 1,2 mi no fechamento da 

transação, sem considerar os ajustes devidos * OP Pescada 

Óleo e Gás é subsidiária integral da ... 

>Voltar 

 

 Conta da Braskem em AL já atinge R$ 5 bilhões- Valor 

Stella Fontes 

Petroquímica informou ontem que vai separar mais R$ 1,6 

bilhão para fazer frente aos gastos adicionais com o 

afundamento do solo em bairros de Maceió 

Roberto Simões, presidente da Braskem: Estudos, que ainda 

estão em andamento, vão determinar qual é o mapa 

definitivo da área de risco em Maceió —  

Os gastos estimados pela Braskem com o problema 

geológico em Maceió (AL), que foi associado à mineração 

de sal-gema da petroquímica, subiram a R$ 5 bilhões e 

devem continuar em ascensão. Ainda há estudos em 

andamento e não há desfecho para a ação civil movida pelo 

Ministério Público Federal (MPF), que inicialmente pediu 

cerca de R$ 20 bilhões em reparação a danos 



socioambientais. Além disso, a Defesa Civil tem enfatizado 

que o mapa da região de risco é dinâmico, e mais famílias 

podem ter de desocupar imóveis ao longo do tempo. 

>Voltar 

 Posição de caixa da companhia é confortável, diz 

presidente- Valor 

Braskem tinha US$ 3 bilhões em caixas e equivalentes em 

abril e mais de 40% da dívida tem prazo superior a 10 anos  

O anúncio da Braskem de que fará uma nova provisão 

relacionada ao evento geológico em Maceió (AL) vem em 

um momento difícil para a indústria petroquímica global, 

cujos negócios têm sido afetados pelo ciclo de baixa do 

setor e pelos reflexos da covid-19 na demanda. Mas, 

mesmo nesse ambiente, a posição de caixa da companhia 

brasileira é confortável, segundo o presidente Roberto 

Simões. “A empresa tem um caixa alto mesmo nessa 

condição de ciclo”, afirmou. 

>Voltar 

 Empréstimo bilionário para socorrer elétricas vai 

envolver 16 bancos - Folha 

Transação será liderada pelo BNDES e envolverá 

financiamento de R$ 14,8 bilhões  

Um empréstimo bilionário para socorrer distribuidoras de 

energia devido aos impactos do novo coronavírus envolverá 

16 instituições financeiras e terá taxa final levemente abaixo 

do informado anteriormente, disseram nesta quinta-feira (9) 

o BNDES e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). 



A transação liderada pelo BNDES envolverá menos 

instituições financeiras que as cerca de 20 antes previstas. 

Além do banco de fomento, participarão Banco do Brasil, 

Bocom BBM, CCB, Santander, Bradesco, Itaú BBA, BTG, 

Citibank, SMBC, Votorantim, Alfa, ABC Brasil, Safra, JP 

Morgan e Credit Suisse. 

O custo total final do financiamento, que poderá ser 

repassado às tarifas dos consumidores nos próximos cinco 

anos, será agora de CDI + 3,79% ao ano, contra CDI + 3,9% 

ao ano divulgado anteriormente. 

>Voltar 

 Bancos 

A forte demanda pelos recursos do Pronampe, aposta do 

governo federal para fazer o crédito chegar a micro e 

pequenas empresas, tem gerado diferentes notícias em 

cada banco. No Itaú Unibanco, a oferta da linha de 

financiamento chegou a ser suspensa após reclamações de 

clientes sobre a disponibilidade nos canais digitais. O banco 

informou que a situação foi normalizada. 

O Banco do Brasil, por sua vez, recebeu uma ampliação de 

R$ 1,24 bilhão no limite de empréstimos que pode fazer 

através do programa, para R$ 4,98 bilhões. A Caixa também 

teve o limite de empréstimos ampliado ontem, após valor 

original se esgotar. 

No setor, o BB e o Bradesco ficam em foco por estarem 

expostos às dívidas da Latam Brasil, que entrou na 

recuperação judicial do Grupo Latam nos EUA. O BB é 

credor de um empréstimo de R$ 1 bilhão da companhia, 



que vence em 2021, e o Bradesco tem R$ 416 milhões a 

receber  

Galdi vê espaço para que as ações dos bancos sejam 

pressionadas pelo volume dos débitos. "Pode acontecer 

alguma pressão, e vale lembrar que os bancos têm uma 

participação grande no Ibovespa", comenta. 

>Voltar 

 Banco do Brasil e Bradesco estão entre credores sem 

garantias da Latam - Estadão 

Luciana Dyniewicz 

Com dívida total de R$ 13 bilhões (ou R$ 7 bilhões se não 

forem consideradas as passagens aéreas vendidas mas 

ainda não voados), a Latam Brasil tem o Banco do Brasil 

como um de seus principais credores. A companhia fez um 

empréstimo de R$ 1 bilhão do banco sem garantia e com 

uma única amortização em 2021. O Bradesco também 

aparece na lista dos maiores credores, com R$ 416 milhões, 

sem garantias e que vencem ainda neste ano. 

A empresa ainda tem dívidas que somam US$ 250 milhões 

(R$ 1,3 bilhão) com arrendadoras estrangeiras de aviões. 

Desse total, 61% vencem em 2020 e o restante, em 2021. 

No pedido para ser inserida no processo de recuperação 

judicial do grupo Latam, apresentado nesta quinta-feira, 9, 

nos Estados Unidos, a unidade brasileira do grupo informou 

ainda ter US$ 1,2 bilhão em caixa, sendo US$ 602 milhões 

em investimentos e contas bancárias em Nova York. 

>Voltar 



 Cielo vai além de maquininha e recebe aval do BC 

para ser emissora- Estadão 

A Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil, avança na estratégia 

que leva em conta o fato de que as maquininhas, 

definitivamente, estão com os dias contados. A companhia 

acaba de receber autorização do Banco Central para ser 

uma emissora de moeda eletrônica. O que isso significa? 

Mais autonomia. Com o aval do órgão regulador nas mãos, 

a Cielo poderá ampliar seu leque de atributos como, por 

exemplo, emitir cartões pré-pagos, o que hoje não é 

possível, bem como prestar serviço de carteiras digitais de 

forma independente. Hoje, depende da Cateno, da qual é 

sócia com o BB. 

Quase um banco. O passo é especialmente importante para 

o seu banco digital, o Cielo Pay. Atualmente, a plataforma 

tem mais de 100 mil clientes entre usuários e contas 

digitais. Agora, poderão, receber recursos por meio de 

transferências eletrônicas como TEDs e DOCs. Hoje, só 

podem fazer a transferência. 

Menos é mais. A autorização do BC permite ainda que a 

Cielo corte custos. Isso porque a companhia poderá deixar 

de pagar tarifas à Cateno, da qual é sócia com o BB, por 

serviços como TEDs e DOCs. 

>Voltar 

 Em cinco anos, plataformas de investimento devem 

ter receitas de R$ 160 BI 

Fernanda Guimarães, Cynthia Decloedt, Aline Bronzati, Anne 

Warth e Wellington Bahnemann 



Mundo dos investimentos no Brasil mudou e essa indústria 

está mexendo rapidamente suas peças para ficar mais bem 

posicionada na disputa pelo mercado em crescimento. 

Estudo conduzido pelo banco Morgan Stanley mostra que a 

receita das plataformas de investimentos irá dos R$ 75 

bilhões, do ano passado, para R$ 160 bilhões, em 2025. 

Motivo: com juros no menor nível da história, os brasileiros 

estão tendo de buscar retorno em outras modalidades de 

aplicação. Isso tem levado à expansão das corretoras e 

plataformas, mesmo que atualmente 91% dos ativos sob 

gestão no País estejam nas mãos dos grandes bancos. 

Segundo o Morgan Stanley, R$ 91 bilhões em recursos 

devem sair dos bancos e migrar às plataformas nos 

próximos cinco anos. 

De lá para cá. Segundo o Morgan Stanley, R$ 91 bilhões em 

recursos devem sair dos bancos e migrar às plataformas nos 

próximos cinco anos. O mercado de ações passará a 

responder por 25% dos ativos sob custódia, ante os 12% 

atuais. Já as plataformas online deverão responder por 30% 

a 40% das negociações feitas em 2025, contra as 9% 

atualmente. 

>Voltar 

 Banco Inter 

Atenção para o Banco Inter, que divulgou ter chegado à 

marca de 6 milhões de clientes em sua plataforma na 

quarta (8), ante 5,9 milhões no fim de junho - 132% a mais 

que em 2019. Além disso, o Inter bateu seu próprio recorde 

de abertura de novas contas, com 1 milhão no período. 3,1 

milhões de clientes tinham saldo em conta no segundo 



trimestre, com valor médio de R$ 1.172, e as transações 

com cartões subiram 83,7% em um ano, para R$ 3 bilhões. 

>Voltar 

 Banco Inter: Ponta Sul investimentos atinge 20,04% 

em ações PN - Estadão 

 Banco Inter anunciou, em comunicado ao mercado 

divulgado há pouco, que a Ponta Sul Investimentos adquiriu 

ações de emissões do banco e chegou a 68,363 milhões de 

papéis preferenciais, correspondente a 20,04% da 

participação acionária nos papéis preferenciais emitidos. 

 

A Ponta Sul afirma que a operação "é estritamente de 

investimento" e não tem como objetivo alterar o controle 

acionário ou estrutura administrativa do Inter. 

>Voltar 

 AE News-Ação da Ambipar é precificada em R$ 24,75, 

no teto da faixa, e IPO devem movimentar R$ 1,27 

bilhão 

A oferta inicial de ações (IPO) da empresa de gestão 

ambiental Ambipar movimentou R$ 1,27 bilhão, conforme 

fontes do Broadcast. A ação foi precificada em R$ 24,75 no 

IPO, teto da faixa indicativa de preço.  

Com a estreia na B3 na próxima segunda-feira, a empresa 

chega com um valor de mercado de R$ 2,7 bilhões. A 

elevada demanda pelas ações coincide com o momento em 

que o tema de sustentabilidade ganha cada vez mais 

relevância. 

>Voltar 



 AE News-CVC: conselho aprova aumento de capital 

privado de até R$ 301,740 milhões 

Fabiana Holtz 

O conselho de administração da CVC Brasil aprovou, em 

reunião ontem, o aumento do capital social em um valor 

entre R$ 200 milhões e R$ 301,740 milhões, com a emissão 

de até 23.500.000 ações ordinárias. O preço da ação na 

subscrição é de R$ 12,84, 33,5% abaixo do fechamento de 

ontem, de R$ 19,30. 

Em fato relevante, a operadora e agência de viagens 

informa ainda que como vantagem adicional aos 

subscritores será atribuído um bônus de subscrição, em 

série única, por papel subscrito. Com isso, caso a subscrição 

seja integral, com o exercício do bônus de subscrição a CVC 

poderá ter um aumento de capital adicional de até R$ 

401,314 milhões. 

O prazo para o exercício de preferência para subscrição será 

entre 15 de julho e 13 de agosto. Os acionistas terão direito 

de preferência para subscrever ações na proporção de 

0,1574298678 nova ação ON por ação de que forem 

titulares, conforme a posição acionária de 14 de julho. 

Os recursos obtidos com a operação, acrescente a CVC, 

serão destinados ao fortalecimento de caixa e à preparação 

para um cenário de curto prazo ainda marcado por grande 

volatilidade e incerteza em razão da pandemia de covid-19. 

>Voltar 



 IMC, dona da rede Frango Assado, informa que fará 

oferta pública de ações 

 

 Eternit faz aumento de capital e investe em projeto 

fotovoltáico- Valor 

Ana Paula Machado 

Empresa captou R$ 46,6 milhões e recursos serão aplicados, 

também, na modernização da produção 

Barbosa, presidente, diz que plano prevê testes em 15 

clientes em todo país —  

Após aumento de capital, em que levantou R$ 46,6 milhões, 

a fabricante de materiais Eternit dará início ao projeto de 

produção de telhas fotovoltaicas e do programa de 

modernização de seu parque fabril de telhas de 

fibrocimento.  

Segundo a companhia, do montante arrecadado, R$ 5,8 

milhões serão destinados ao projeto fotovoltaico e o 

restante para o programa de modernização do parque 

industrial de fibrocimento, que consiste em modernizar as 

fábricas de Colombo (PR), Rio de Janeiro (RJ), Simões Filho 

(BA), Goiânia (GO) e Manaus (AM). 

>Voltar 

 Empresa de telecom e fintech, Grupo Surf prepara 

IPO: fontes 

    (Bloomberg) -- A operadora de rede móvel móvel 

brasileira Surf Group está planejando uma oferta pública 

inicial, de acordo com pessoas com conhecimento do 



assunto. A empresa com sede em São Paulo está avaliando 

listagem nos EUA ou no Brasil e pediu a bancos de 

investimento que participem da oferta, disseram as pessoas, 

que pediram para não serem identificadas porque as 

informações são privadas. A meta para o tamanho da oferta 

ainda não foi definida, disseram as ... 

>Voltar 

 Unidas  

Por falar em capitalização, a Unidas terá o capital 

aumentado em R$ 500 milhões, valor que será aportado 

integralmente por sua controladora, a Locamerica. A 

conversão de futuro aumento de capital (AFAC) vai emitir 

23,667 milhões de novas ações, cada uma a R$ 21,1262, 

17,5% maior que o do fechamento de ontem. 

>Voltar 

 BRB prepara fundo imobiliário de R$ 5 bi- Valor 

Álvaro Campos e Edna Simão 

Recursos vão custear projeto da Biotic, de criação de um 

parque tecnológico na capital federal 

 Plano da Biotic, assinado pelo arquiteto italiano Carlo Ratti, 

inclui áreas residencial, comercial, de lazer e hotelaria —  

O Banco de Brasília (BRB) prepara um fundo imobiliário de 

até R$ 5 bilhões para investir na Biotic, um ambicioso 

projeto de criação de um parque tecnológico na capital 

federal. A carteira está sendo estruturada pela Integral Brei 

e já estaria atraindo interesse de grandes investidores 

institucionais, incluindo fundos soberanos.  



Segundo o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, num 

cenário de juro baixo e forte liquidez no mercado, produtos 

como este despertam interesse por oferecerem um retorno 

bem acima da Selic. Ele ressalta que o projeto da Biotic, que 

vem sendo apelidado de “Vale do Silício” da região, faz 

parte do esforço do governo do Distrito Federal de alterar a 

matriz econômica e torná-la menos dependente dos 

serviços públicos.  

>Voltar 

 IRB aprova aumento de capital até R$ 2,3 bi- Valor 

Álvaro Campos e Marcelle Gutierrez 

Recursos devem contribuir para reenquadramento da 

empresa nos critérios da Susep 

O IRB Brasil Resseguros aprovou um aumento do capital 

social, que pode ir de R$ 2,1 bilhões a R$ 2,3 bilhões, 

mediante a emissão de ações ordinárias. A operação terá 

dois investidores âncoras, Bradesco e Itaú. Eles já são 

acionistas da resseguradora e se comprometeram a 

acompanhar o aumento de capital no mínimo na proporção 

de suas participações, de 15,4% e 11,3%.  

Além disso, segundo o IRB, eles consideram eventualmente 

ficar com ações não subscritas pelos outros acionistas, as 

chamadas “sobras”, para que a companhia tenha garantia 

de receber recursos equivalentes ao montante mínimo do 

aumento de capital. Se isso acontecer, a fatia do Bradesco 

subiria para quase 26%, enquanto o Itaú ficaria com 19% do 

ressegurador.  

>Voltar 



 Vendas do mercado imobiliário registram queda 

menor em junho- Folha 

A sondagem do mercado imobiliário feita em junho pelo 

Secovi-SP (sindicato da habitação) registrou efeito positivo 

da liberação da abertura dos estandes de vendas. 

O setor teve uma queda de apenas 15% nas vendas em 

relação à previsão feita antes da pandemia para o mês, ou 

seja, alcançou 85% da meta que seria esperada para junho 

em situação normal, segundo a pesquisa realizada com 37 

das maiores incorporadoras de São Paulo. 

Em abril, pior mês da crise, o setor havia registrado queda 

de 65% nas vendas, na comparação com os tempos normais 

anteriores. 

>Voltar 

 Shopping deve recuperar aluguel em 2021- Valor 

Gustavo Brigatto e Adriana Mattos 

Na BR Malls, desconto aos lojistas está em 50% e no grupo 

Aliansce Sonae, varia de 40% a 70% 

 Ruy Kameyama, presidente da BR Malls (à esq.), e Rafael 

Sales, presidente da Aliansce Sonae: vendas avançam 

semana a semana em empreendimentos reabertos —  

Depois de mais de três meses fechados e dando descontos 

aos lojistas, os shoppings ainda não conseguem ter uma 

visibilidade completa sobre a retomada dos pagamentos de 

aluguéis em níveis anteriores à pandemia. A tendência é 

que isso possa ocorrer ao longo de 2021, dependendo do 

ritmo de retomada da economia. A avaliação foi feita ontem 



por Rafael Sales, presidente da Aliansce Sonae, e Ruy 

Kameyama, presidente da BR Malls, durante live do Valor. 

>Voltar 

 Gestora Alaska passa a deter 10,05% das ações da 

Cogna 

>Voltar 

 Tim exclui Huawei de fornecedores 5G na Itália, 

Brasil: Reuters 

    (Bloomberg) -- A Telecom Italia não convidou a Huawei 

Technologies para fornecer equipamentos 5G para a rede 

que a empresa planeja construir na Itália e no Brasil, diz a 

Reuters, citando duas pessoas não identificadas 

familiarizadas com o assunto. * Fornecedores convidados 

pela Telecom Italia incluem Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir e 

Affirmed Networks, uma empresa recentemente adquirida 

pela Microsoft, diz a Reuters, citando uma das duas pessoas 

* Reuters diz que a Huawei não ... 

>Voltar 

 Latam levanta US$ 2,2 bilhões com acionista e 

investidor – Globo 

Mariana barbosa, Rennan Setti, Glauce Cavalcanti, Bruno 

Rosa e Pedro Capetti 

- Depois que a Latam Brasil aderiu ao processo de 

recuperação judicial do grupo nos Estados Unidos, a 

Latam Airlines anunciou ter levantado um total de US$ 2,2 

bilhões por meio de acionistas e de um fundo de 

investimento. O crédito, classificado no jargão do mercado 



como DIP (Debtor in Possession), é um mecanismo previsto 

na lei de recuperação americana que garante prioridade no 

pagamento a quem empresta recursos.  

Do total de US$ 2,2 bilhões, US$ 900 milhões vieram dos 

principais acionistas, a Qatar Airways e as famílias Cueto e 

Amaro. O restante foi assegurado com o fundo Oaktree 

Capital Management. A operação não conta com dinheiro 

do governo.  

O grupo ainda tem a perspectiva de levantar mais US$ 250 

milhões junto aos atuais acionistas.  

O empréstimo precisa contar com a aprovação da Corte de 

Nova York. Em nota, o grupo afirmou esperar que, após o 

aporte de recursos, não seja necessário contar com ajuda 

governamental. Ainda assim, a Latam Brasil afirma que as 

negociações para uma linha de socorro do BNDES não 

foram interrompidas.  

>Voltar 

 Gol vê 250 voos diários em julho em comparação com 

120 em junho 

    (Bloomberg) -- Com o incremento para 

aproximadamente 250 voos por dia, as operações de julho 

devem alcançar cerca de 25% do realizado no mesmo mês 

do ano passado, diz Gol em comunicado com dados 

preliminares e não auditados de junho. * Em 30/junho, 

empresa possuía aprox. R$ 3,3 bi em liquidez total, o que 

garante mais de 12 meses de caixa disponível * Cenário 

atual de planejamento de capacidade é de +300% no 3T20 

vs 2T20 e +120% no 4T20 vs 3T20 * Em junho, ... 



>Voltar 

 WEG avança com oferta de soluções digitais à 

indústria- Valor 

Letícia Fucuchima 

Fabricante estruturou uma área dedicada ao 

desenvolvimento de soluções digitais e adquiriu quatro 

startups em um ano 

Grillo, diretor da WEG: ‘Soluções digitais têm ajudado a 

impulsionar as vendas dos nossos produtos tradicionais’ —  

A fabricante de máquinas e equipamentos WEG acabou de 

concluir uma etapa importante da estratégia de avançar 

num novo segmento, o de soluções voltadas à “indústria 

4.0”. Há cerca de um ano, a companhia montou uma 

estrutura dedicada aos negócios digitais, organizando 

movimentos que já vinham surgindo nas diferentes áreas da 

empresa. De lá para cá, realizou uma série de aquisições de 

startups para completar o “ecossistema digital”, sendo que 

a última transação foi fechada na semana passada.  

>Voltar 

 Fras-Le aprova emissão R$ 210 mi em debêntures 

    (Bloomberg) -- Empresa aprova 4ª emissão de 

debentures, segundo comunicado ao mercado. * Emissão 

em série única para investidores qualificados: * Vencimento 

em 7 anos, remuneração DI mais dI+1,45%  

>Voltar 



 Marcopolo rebaixada a neutra por JPMorgan 

    (Bloomberg) -- Marcopolo SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de J.P. Morgan Marcelo Motta para 

neutra de overweight.  

>Voltar 

 Iochpe-Maxion rebaixada a underweight por 

JPMorgan 

    (Bloomberg) -- Iochpe Maxion SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de J.P. Morgan Marcelo Motta para 

underweight de neutra. * Preço-alvo de R$16 implica 

potencial de alta de 13% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$21,16  

>Voltar 


