
Notícias empresas 

 Benefício a bancos e planos de saúde- Correio 

Braziliense 

 Reforma tributária: setor de serviços teme 

aumento da carga de impostos- Globo 

 Produção de gasolina da Petrobras cai quase 

20% por causa do coronavírus- Folha 

 Produção da Petrobras cai 3,7% no 2º tri - Valor. 

 AE News-Santander prevê retomada da produção 
da Petrobras; queda no 2t20 não era de natureza 
estrutural* 

 Estatal recorre à Justiça contra arbitragem - 

Valor. 

 Vale diz que pode parar novamente mina de 

carvão por pandemia 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 110,95    -0,43% 

 Governo prepara estatal de R$ 4 bi para 

acomodar “resto” não privatizado da Eletrobras 

 Painel SA: Compra da Oi por Tim, Vivo e Claro 

juntas não tem chance de passar no Cade- Folha 

 Juíza afasta possibilidade de IRB ter de 

apresentar garantias de imediato 

 Lucro líquido da Weg sobe 32% no 2TRI, para R$ 

514,375 milhões 

 Lucro da Neoenergia cai 18% no segundo 

trimestre, para R$ 423 milhões- Valor 

 Evolução da inadimplência preocupa Neoenergia 

- Valor. 

 Romi reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 

11,3 milhões no 2º trimestre- Valor 

 Klabin negocia incorporar Sogemar, que detém 

direitos de marcas, por r$ 367 milhões* 



 Santander Brasil cria crédito de R$ 5 bi para 

setor de saneamento- Folha 

 Ofertas de ações 

 Novas ações da IMC saem 16% abaixo do preço 

atual e oferta gira R$ 384 milhões 

 Coluna do Broadcast: dinheiro do BNDES para 

Azul e Gol fica para agosto - Estadão 

 Bradesco BBI diz ver compra da Latam Brasil 

pela Azul como 'cenário mais provável'- Folha 

 Rumo firma parceria com Caramuru em GO - 

Valor. 

 Com Suspensys, da Randon, consórcio modular 

da Volks cresce após 25 anos - Valor. 

 Empresas pedem mais prazo para divulgação 

balanços 2T: Estado 

 Rumo pede relicitação do contrato Malha Oeste 

 Weg aprova distribuir dividendos intermediários 

de R$ 266 mi 

 Tupy iniciada como outperform por Bradesco 

BBI; preço-alvo R$29 

 Magazine Luiza rebaixada a neutra por XP 

Investimentos 

 Hermes Pardini elevada a outperform por 

Bradesco BBI 

 

 Benefício a bancos e planos de saúde- Correio 

Braziliense 

Marina Barbosa 

A proposta de reforma tributária do governo promete 

simplificar o sistema tributário brasileiro, reduzindo os 

custos e oferecendo mais transparência aos contribuintes. 



Por isso, prevê a unificação dos tributos federais que 

incidem sobre o consumo em uma Contribuição Social 

sobre Operações com Bens e Serviços (CBS). Porém, 

mantém regimes diferenciados de tributação para 

atividades como os bancos e os planos de saúde e é apenas 

o início do plano de reforma tributária da equipe 

econômica, que ainda quer abordar temas como a 

reoneração da cesta básica, a tributação de dividendos e a 

desoneração da folha. 

Ao levar a proposta ao Congresso, o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, confirmou que o governo quer abordar 

todos os tributos, mas optou por tratar apenas da 

unificação dos impostos federais que incidem sobre o 

consumo, neste primeiro momento. Coube ao secretário 

especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, 

contudo, explicar os detalhes da proposta. E ele garantiu 

que, apesar de ter sido caracterizada como simplista por 

alguns especialistas, essa primeira etapa da reforma já traz 

muitos ganhos, pois resolve a complexidade, o alto custo, a 

cumulatividade e a insegurança jurídica causada pelo 

sistema tributário atual. Isso porque a ideia da CBS é 

instituir uma “alíquota uniforme e única, incidente de forma 

geral sobre todos os bens e serviços, estabelecida em 12%”. 

>Voltar 

 Reforma tributária: setor de serviços teme aumento 

da carga de impostos- Globo 

Geralda Doca, Manoel Ventura e Ramona Ordoñez 

- A proposta de reforma tributária apresentada terça-feira 

no Congresso prevê a unificação de dois impostos federais: 



PIS e Cofins. A medida, considerada em linha com iniciativas 

de simplificação tributária, acendeu o sinal de alerta no 

setor de serviços, que teme aumento da carga de impostos. 

Segundo especialistas, vários subsetores de serviços pagam 

o equivalente a 3,65% da receita bruta de PIS e Cofins. Com 

a mudança, o percentual subiria para 12%. 

O argumento é que a medida proposta pelo governo faz 

sentido para a indústria, porque o setor recolhe os dois 

tributos de uma maneira que garante créditos em cada 

etapa de produção, o que não acontece para o segmento 

de serviços, que tem na mão de obra seu principal custo. 

>Voltar 

 Produção de gasolina da Petrobras cai quase 20% por 

causa do coronavírus- Folha 

Efeitos da Covid-19 no consumo do combustível derrubaram 

vendas no mercado interno 

Em meio à pandemia de Covid-19 no Brasil, a produção de 

gasolina da Petrobras caiu 19,4% no segundo trimestre de 

2020 na comparação com os três meses anteriores, de 

acordo com relatório de produção e vendas divulgado 

nesta terça-feira (21). 

A queda foi ainda maior na comparação com o ano 

anterior, chegando a 23,2%. O volume de produção no 

segundo trimestre foi de 290 mil barris por dia, contra 360 

mil no trimestre anterior e 388 mil no mesmo período do 

ano passado. 

A empresa creditou o resultado principalmente às menores 

vendas no mercado interno, motivada pelos efeitos do 



coronavírus no consumo deste combustível. O relatório 

aponta que o volume de vendas para o mercado interno 

sofreu queda de 14,5% na comparação com o primeiro 

trimestre do ano e de 23,2% com relação ao mesmo 

período do ano passado. 

>Voltar 

 Produção da Petrobras cai 3,7% no 2º tri - Valor. 

André Ramalho  

Empresa, contudo, manteve ativas as exportações, mesmo 

diante de choque da demanda global 

A Petrobras fechou o segundo trimestre com uma queda de 

3,7% na produção de óleo e gás, na comparação com o 

primeiro trimestre. A empresa produziu, em média, 2,802 

milhões de barris diários de óleo equivalente (BOE/dia) 

entre abril e junho, período em que o choque de demanda 

global, decorrente dos efeitos da pandemia da covid-19, 

atingiu seus momentos mais críticos, sobretudo entre abril 

e maio. Frente ao segundo trimestre de 2019, o volume, por 

sua vez, representa uma alta de 4,1%.  

A estatal reportou ontem, em seu relatório de produção e 

vendas, alguns sinais de melhora no consumo de óleo e 

derivados, traduzidos pela recuperação gradual das 

atividades de suas refinarias. A empresa manteve a meta de 

produção de óleo e gás para 2020, de 2,7 milhões de 

BOE/dia - com variação de 2,5% para cima ou para baixo.  

>Voltar 



 AE News-Santander prevê retomada da produção da 

Petrobras; queda no 2t20 não era de natureza 

estrutural* 

André Vieira 

O Banco Santander diz que a redução da produção da 

Petrobras de 3,5% no segundo trimestre, impactada pela 

covid-19, não era de natureza estrutural e, portanto, 

acredita na sua retomada nos próximos meses. O banco 

espera o aumento da produção da plataforma P-70 em 

Atapu, menos paradas de manutenção e produção maior no 

campo de Búzios. 

Além disso, os analistas Christian Audi e Rodrigo Almeida 

destacam a capacidade da Petrobras de vender seu óleo 

bruto e de baixo teor de enxofre durante a pandemia, 

atingindo recordes de exportação; a chegada da plataforma 

P-70 em Atapu em junho e a produção recorde em Búzios; 

além do aumento da taxa de utilização de refino para 78% 

em junho, ante 70% na média do segundo trimestre. "A 

Petrobras reiterou seu guidance de produção de 2,7 

milhões de barris de petróleo para 2020, um crescimento de 

2,5%", escrevem. 

O banco reiterou sua preferência pela Petrobras como 

principal ativo de energia integrado da América Latina. *A 

recomendação é de compra, com preço alvo da ADR de 

US$ 11, um potencial de alta de 19,8% sobre o fechamento 

de ontem (US$ 9,18)*. 

-Voltar 



 Estatal recorre à Justiça contra arbitragem - Valor. 

Juliana Schincariol  

Petrobras recorre à Justiça contra arbitragem que deu ganho 

de causa a fundos de pensão estatais 

A Petrobras apresentou pedido na Justiça para anular a 

decisão arbitral favorável aos fundos de pensão Petros e 

Previ em uma disputa contra a petroleira. A companhia 

tenta reverter sentença que determinou que deverá pagar 

uma indenização às fundações por supostos danos 

causados por informações incompletas e falsas que teriam 

sido prestadas pela estatal.  

O documento obtido pelo Valor foi apresentado na 5ª Vara 

Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 

“A Petrobras está ciente da excepcionalidade de que se 

reveste o controle judicial da atividade arbitral e dos estritos 

limites dentro dos quais é cabível uma ação anulatória”, diz 

o documento assinado pelo Souto Correa Advogados.  

>Voltar 

 Vale diz que pode parar novamente mina de carvão 

por pandemia 

    (Bloomberg) -- A Vale perdeu cerca de 1 milhão de 

toneladas de produção de carvão no segundo trimestre por 

conta dos efeitos do Covid-19 na demanda, disse a empresa 

em seu relatório de produção. * “Como a demanda de 

carvão foi severamente atingida, os estoques na mina e no 

porto aumentaram a ponto de atingir os limites de 

armazenamento das instalações”, disse a Vale no relatório * 



A Vale desacelerou a produção em Moatize a partir de abril 

e, à medida que as ... 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 110,95    -0,43% 

 

 Governo prepara estatal de R$ 4 bi para acomodar 

“resto” não privatizado da Eletrobras 

O governo federal, por meio do Ministério de Minas e 

Energia, pediu ao Ministério da Economia a separação de 

R$ 4 bilhões no orçamento de 2021 para a criação de uma 

estatal que acomodaria as participações acionárias estatais 

restantes a um processo de privatização da Eletrobras  

 

Segundo o comunicado enviado à CVM nesta terça-feira 

(21), a empresa estatal ficará responsável pela participação 

acionária de Itaipu Binacional, pela atual controlada 

Eletronuclear, pelos bens da União sob administração da 

Eletrobras e pelos programas de governo. 

 

“Ressaltamos que a nova empresa estatal somente deverá 

ser efetivamente criada para os fins previstos acima, em 

caso de aprovação do PL pelo Congresso Nacional”, aponta 

a empresa. 

>Voltar 

 Painel SA: Compra da Oi por Tim, Vivo e Claro juntas 

não tem chance de passar no Cade- Folha 

Alô, concentração A notícia de que a mineira Algar se uniu 

ao fundo global Digital Colony para disputar a compra da 



operação de telefonia móvel da Oi foi recebida com alívio 

por quem acompanha a novela da companhia no Cade 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A avaliação 

dentro da autarquia é a de que não há chances de aprovar 

uma transação em que um consórcio formado por Tim, 

Claro e Vivo levasse a Oi, conforme o projeto apresentado 

pelas gigantes na sexta (17). 

>Voltar 

 

 Juíza afasta possibilidade de IRB ter de apresentar 

garantias de imediato 

Valor - A juíza Renata Mota Maciel, da 2ª Vara Empresarial 

do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) afastou a 

possibilidade de o IRB ter de apresentar de imediato as 

garantias para arcar com uma ação civil pública de 

investidores que querem ser ressarcidos por problemas 

recentes envolvendo a companhia. Em decisão no último 

domingo, a juíza diz ter tomado conhecimento das 

demonstrações financeiras do IRB e das ações para 

responsabilizar ex-executivos que criaram a crise de 

desconfiança na empresa. 

>Voltar 

 Lucro líquido da Weg sobe 32% no 2TRI, para R$ 

514,375 milhões 

O lucro líquido da Weg no 2TRI foi 32% maior do que no 

mesmo período de 2019, informou a empresa nesta manhã. 

A receita líquida entre abril e junho registrou alta de 24% e 

somou R$ 4 bilhões no intervalo. O Ebitda subiu 36% entre 



abril e junho, a R$ 737,2 milhões, ante mesmo período de 

2019. O retorno sobre o capital investido da companhia 

chegou a 21,6% no 2TRI, aumento de 3,2 pontos 

porcentuais na comparação com o mesmo intervalo de 

2019. Já o lucro por ação, na base anual, subiu 32,2% 

>Voltar 

 Lucro da Neoenergia cai 18% no segundo trimestre, 

para R$ 423 milhões- Valor 

Segundo a companhia, o recuo de ambos os indicadores 

reflete os efeitos da pandemia da covid-19 sobre suas 

operações. Calcula-se que as os impactos da crise às 

distribuidoras e à comercializadora do grupo tenham 

retirado R$ 292 milhões do Ebitda no trimestre — efeito 

parcialmente compensado, porém, pela aplicação do IFRS 

15 sobre os ativos de transmissão, que trouxe um ganho de 

R$ 121 milhões. 

Controlada pela espanhola Iberdrola, a Neoenergia tem 

quatro concessionárias de distribuição: Coelba (BA), Celpe 

(PE), Cosern (RN) e Elektro (SP). Juntas, essas empresas 

atendem cerca de 14 milhões de unidades consumidoras. O 

grupo atua também nas áreas de geração, comercialização 

e transmissão. 

>Voltar 

 Evolução da inadimplência preocupa Neoenergia - 

Valor. 

Letícia Fucuchima 

Companhia elevou o valor da provisão relacionada à 

inadimplência no segundo trimestre e enxerga riscos à frente 



Dona de quatro distribuidoras de energia, a Neoenergia 

tem como principal preocupação a inadimplência nas 

contas de luz. Diante dos efeitos da pandemia sobre a 

capacidade de pagamento dos seus clientes, o grupo 

elevou o valor da provisão relacionada à inadimplência no 

balanço do segundo trimestre. Além disso, enxerga uma 

série de riscos à frente, como uma eventual extensão da 

proibição dos cortes de fornecimento.  

>Voltar 

 Romi reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 11,3 

milhões no 2º trimestre- Valor 

A Indústrias Romi registrou lucro líquido de R$ 11,3 milhões 

no segundo trimestre de 2020, revertendo o prejuízo 

líquido de R$ 4,3 milhões apurado no mesmo trimestre de 

2019. Os dados foram publicados na noite desta terça-feira 

(21). 

Na demonstração de resultados consolidados, a companhia 

informou uma receita líquida de R$ 196,0 milhões no 

segundo trimestre, em alta de 16,8% sobre os R$ 167,8 

milhões de um ano antes. 

>Voltar 

 Klabin negocia incorporar Sogemar, que detém 

direitos de marcas, por r$ 367 milhões* 

Luana Pavani 

A Klabin retomou a negociação para incorporação da 

Sogemar, que detém marcas. Ontem, o conselho de 

administração aprovou os termos de negociação entre a 

diretoria e a Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda., 



que prevê a incorporação da Sogemar pela Klabin, com a 

emissão de 92.902.188 ações ordinárias da fabricante de 

papel aos acionistas da empresa que tem um contrato de 

licenciamento para usar a marca Klabin e paga royalties 

sobre seus lucros à família de mesmo nome. 

 

A quantidade de ações corresponde ao valor de R$ 367 

milhões, equivalente ao que foi aprovado em 27 de junho 

de 2019 pelo grupo de trabalho e atualizado pela variação 

do CDI de março de 2019 a junho de 2020, dividido pela 

cotação média das ações, representadas por Units, nos 

últimos 60 dias até 25 de junho. 

 

A incorporação depende da aprovação da maioria dos 

acionistas em assembleia geral a ser convocada. 

 

Se aprovada, resultará na transferência à Klabin de todos os 

registros da Sogemar compreendendo o termo Klabin, além 

disso a sociedade Klabin Irmãos e Cia. (KIC), controladora, 

também deverá proceder, como condição do negócio, à 

transferência do registro mais antigo para a marca 

protegendo papel e papelão e à concessão de autorização 

expressa para uso do patronímico Klabin, compreendendo 

seu uso como marca e nome empresarial, o direito de deter 

pedidos de registro e registros e o de apresentar novos 

pedi 

>Voltar 



 Santander Brasil cria crédito de R$ 5 bi para setor de 

saneamento- Folha 

Santander Brasil anunciou nesta terça-feira (21) que lançou 

uma linha de crédito de R$ 5 bilhões para novos 

investimentos nos setores de água e esgoto. 

A medida vem após a aprovação de um novo marco 

regulatório para o setor, que deve levar estados e 

municípios a privatizar empresas de água e esgoto, alem de 

universalizar os serviços no país. 

>Voltar 

 Ofertas de ações  

A fila de novas ofertas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) de 

ações na B3 continua aumentando. A Nortis é mais uma 

empresa do setor de construção a pedir à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) para abrir seu capital, em uma 

oferta primária e secundária que ainda não teve a aplicação 

do dinheiro detalhada pela companhia. O cronograma 

também não foi denifido. Em outro tipo de oferta, os follow 

ons, a IMC, dona no Brasil das redes KFC, Pizza Hut, Viena e 

Frango Assado, captou R$ 384,412 milhões. Foram 

subscritas 90,450 milhões de ações, sendo que cada uma 

saiu a R$ 4,25, preço 16% menor que o do fechamento de 

ontem. Hoje, o investidor monitora a precificação das 

ofertas de Celulose Irani e Grupo Dimed. 

>Voltar 



 Novas ações da IMC saem 16% abaixo do preço atual 

e oferta gira R$ 384 milhões 

IMC precifica em R$ 4,25 ação para oferta primária, 

totalizando R$ 384,4 milhões na operação 

O Grupo IMC (International Meal Company) informou na 

noite desta terça-feira que fixou em R$ 4,25 o valor por 

ação com vistas a oferta pública primária, exclusivamente 

no Brasil. Serão ofertadas 67 milhões de ações e mais um 

lote adicional de 23,45 milhões, num total de 90,45 milhões, 

o que perfaz um montante de R$ 384,4 milhões em 

aumento de capital. Com a operação, o novo capital social 

da companhia passará a ser de R$1.17 bilhão, dividido em 

286,3 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, 

escriturais e sem valor nominal. 

As ações ofertadas passarão a ser negociadas na B3 na 

quinta-feira, 23 de julho, com liquidação física e financeira 

no dia seguinte. A operação será coordenada pelo BTG 

Pactual (líder) e XP. 

O Grupo IMC é dono de marcas de redes de alimentação 

como Frango Assado, Viena e Batata Inglesa. Veja aqui a 

íntegra do fato relevante arquivado na CVM. 

>Voltar 

 Coluna do Broadcast: dinheiro do BNDES para Azul e 

Gol fica para agosto - Estadão 

Com as conversas com Azul e Gol demorando mais do que 

o esperado por conta de algumas questões como a 

destinação de recursos e diluição de acionistas, o 

empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento 



Econômico e Social (BNDES) para as companhias aéreas 

deve ficar apenas para agosto. Havia a expectativa de que o 

dinheiro pudesse ser liberado neste mês, mas o assunto não 

está concluído. No momento, o banco de fomento estaria 

perto de assinar o termo de condições com as aéreas. 

Depois disso, elas poderão dar prosseguimento à operação 

com os bancos, que será feita via mercado. 

>Voltar 

 Bradesco BBI diz ver compra da Latam Brasil pela 

Azul como 'cenário mais provável'- Folha 

Ivan Martínez-Vargas 

O banco de investimentos Bradesco BBI afirmou em 

relatório a seus investidores divulgado nesta segunda (20) 

que vê como "cenário mais provável" a compra da Latam 

Brasil pela Azul, e não uma possível fusão. As duas 

companhias, no entanto, negam que haja tratativas nesse 

sentido. 

Rumores sobre uma eventual fusão surgiram quando as 

duas companhias anunciaram um acordo de codeshare 

(compartilhamento de voos) no mês passado, mas foram 

negados pelas duas empresas. 

A tratativa inclui inicialmente 50 rotas domésticas não 

sobrepostas com destino ou origem em Brasília, Belo 

Horizonte, Recife, Porto Alegre, Campinas (Viracopos), 

Curitiba e São Paulo (Guarulhos). Envolve também os 

programas de fidelidade das empresas. 

>Voltar 



 Rumo firma parceria com Caramuru em GO - Valor. 

Rafael Bitencourt  

Pelo acordo, as empresas vão construir um terminal 

rodoferroviário dedicado ao transporte de grãos em São 

Simão; investimento de R$ 80 milhões 

A Rumo Logística e a Caramuru Alimentos firmaram nova 

parceria para construir um terminal rodoferroviário 

dedicado ao transporte de grãos em São Simão, em Goiás. 

O plano é ampliar a capacidade de escoamento da 

produção, da região para o Porto de Santos (SP), por meio 

de trecho da Ferrovia Norte Sul, que será concluído no 

próximo ano. Hoje, já existe um terminal logístico em 

operação no local, mas dedicado ao transporte fluvial e 

rodoviário.  

>Voltar 

 Com Suspensys, da Randon, consórcio modular da 

Volks cresce após 25 anos - Valor. 

Marli Olmos  

Novo parceiro se junta ao grupo de sete fornecedores que 

estão desde o início para montar a suspensão pneumática 

Em julho de 1995, o grupo Volkswagen inaugurou em 

Resende (RJ) um conceito inovador, que colocou os 

principais fornecedores dentro da sua fábrica e passou a 

dividir com eles a responsabilidade pela montagem de 

caminhões e ônibus. Ao longo desse tempo, o grupo, 

formado hoje por sete empresas, permaneceu quase intacto 

e sempre voltado à montagem dos mesmos conjuntos, 

como chassis, rodas, motores e componentes eletrônicos. 



Vinte e cinco anos depois, a montadora anunciou ontem a 

admissão de um novo parceiro, a Suspensys, da gaúcha 

Randon, que se junta ao grupo para montar a suspensão 

pneumática.  

>Voltar 

 Empresas pedem mais prazo para divulgação 

balanços 2T: Estado 

    (Bloomberg) -- Instituto Brasileiro de Relações com 

Investidores (Ibri) fez uma consulta à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), solicitando prorrogação do prazo para a 

divulgação dos demonstrativos financeiros do 2T de 2020 

das cias. abertas, por causa da continuidade da pandemia, 

de acordo com matéria publicada pelo O Estado de S. 

Paulo. * Segundo a matéria, uma decisão poderá sair ainda 

nesta terça- feira * Ibri solicita um adiamento nos moldes 

do que já foi feito ... 

>Voltar 

 Rumo pede relicitação do contrato Malha Oeste 

    (Bloomberg) -- Malha Oeste protocolou na Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pedido de 

adesão a processo de relicitação referente ao objeto do 

Contrato de Concessão celebrado entre a Malha Oeste e a 

União, por intermédio do Ministério dos Transportes, 

segundo comunicado. * Malha Oeste informa que adotará 

todas as providências necessárias para o cumprimento das 

condições estabelecidas no Processo de Relicitação * 

Durante as negociações do Processo de ... 

>Voltar 



 Weg aprova distribuir dividendos intermediários de 

R$ 266 mi 

    (Bloomberg) -- Distribuição foi aprovada pelo conselho 

em reunião nesta terça-feira, segundo comunicado. * Valor 

corresponde a R$ 0,126801590 por ação, beneficiando 

acionistas que se acharem inscritos nos registros de ações 

nominativas em 24/julho * Dividendos intermediários foram 

calculados após a dedução de 959.216 ações que se 

encontram em tesouraria, perfazendo o total de 

2.097.699.783 ações * Pagamento aos acionistas ocorrerá 

em 12/agosto, sendo as ações ... 

>Voltar 

 Tupy iniciada como outperform por Bradesco BBI; 

preço-alvo R$29 

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

SA como outperform. * Preço-alvo de R$29 implica 

potencial de alta de 59% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$25,43  

>Voltar 

 Magazine Luiza rebaixada a neutra por XP 

Investimentos 

    (Bloomberg) -- Magazine Luiza SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de XP Investimentos Pedro 

Fagundes para neutra de compra. * Preço-alvo de R$78 

implica potencial de baixa de 7,5% em relação ao último 

fechamento. Preço-alvo médio é R$72,54  

>Voltar 



 Hermes Pardini elevada a outperform por Bradesco 

BBI 

    (Bloomberg) -- Instituto Hermes Pardini SA tem 

recomendação elevada pelo analista de Bradesco BBI 

Frederico Mendes para outperform de neutra. * Preço-alvo 

de R$32 implica potencial de alta de 27% em relação ao 

último fechamento. Preço-alvo médio é R$23,67  

>Voltar 

 


