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 Estrangeiro investe R$ 2,87 bi na B3 em outubro, 

maior aporte desde setembro de 2018- Valor 

Marcelle Gutierrez 

Embora o fluxo seja positivo no mês, o investidor estrangeiro 

sacou liquidamente R$ 288,1 milhões da B3 no dia 30 de 

outubro. No ano, o acumulado também é negativo, em R$ 

84,89 bilhões 

O investidor estrangeiro aportou R$ 2,87 bilhões na B3 no 

mês de outubro, resultado de R$ 282,43 bilhões em 

compras e R$ 279,56 bilhões em vendas. Assim, outubro se 

configura como o melhor mês de entrada de fluxo 

estrangeiro em 2020 e também com o maior aporte desde 

setembro de 2018, quando a entrada de capital ficou em R$ 

3,28 bilhões. 

>Voltar 

 AE News-Banco do Brasil tem lucro líquido ajustado 

de R$ 3,482 bi no 3tri20, queda de 23,3% em um ano 

Niviane Magalhães 

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 

3,482 bilhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 



23,3% na comparação com o mesmo intervalo de 2019. O 

resultado foi impactado pelo aumento de suas provisões 

para devedores duvidosos (PCLD), que teve crescimento de 

40,5% devido, principalmente, "à constituição de provisões 

prudenciais de forma preventiva". 

 

"Diante das incertezas econômicas provocadas pela 

pandemia, o banco constituiu, de forma conservadora, 

antecipação prudencial de provisões de crédito, em um 

valor de R$ 2 bilhões neste trimestre, ainda que o índice de 

inadimplência (operações vencidas há mais de 90 dias) em 

setembro tenha caído em relação ao trimestre anterior e se 

situado em 2,43%. No acumulado em 9 meses, as 

antecipações prudenciais de provisões totalizaram R$ 6,0 

bilhões", disse o banco em relatório. 

>Voltar 

 AE News-BB: lucro de R$ 3,482 BI no 3tri fica em linha 

ao previsto pelos analistas* 

Cynthia Decloedt 

O lucro líquido ajustado de R$ 3,482 bilhões apresentado 

pelo Banco do Brasil no terceiro trimestre ficou em linha 

com a estimativa das casas ouvidas pelo Prévias Broadcast. 

*Os analistas do BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA e XP 

estimavam que o banco reportasse resultado de R$ 3,66 

bilhões no intervalo*.  

O lucro do terceiro trimestre divulgado hoje pelo banco 

representou uma queda de 23,3% na comparação com o 

mesmo intervalo de 2019. Frente ao segundo trimestre, o 

lucro cresceu 5,2%. 



>Voltar 

 Banco do Brasil: Lucro líquido ajustado 3T frustra est. 

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

3T R$ 3,48 bi, -23% a/a, est. R$ 3,71 bi (faixa R$ 3,60 bi a R$ 

4,08 bi) (Consenso Bloomberg). * Ativos totais 3T R$ 1,77 tri, 

+17% a/a, est. R$ 1,64 tri * Taxa de inadimplência 3T 2,43% 

X 3,47% a/a * Despesas com provisão 3T R$ 5,51 bi, +41% 

a/a * Retorno ajustado sobre patrimônio líquido 3T 10,4% X 

15% a/a * Margem financeira gerencial 3T R$ 14,02 bi, 

+3,4% a/a, est. R$ 14,45 bi * ... 

>Voltar 

 Gás canalizado sofre reajuste de 33% pela Petrobras- 

Folha 

Nicola Pamplona 

A Petrobras anunciou nesta quarta (4) aumento de 33% no 

preço do gás natural vendido pela empresa às 

distribuidoras de gás canalizado. O reajuste reflete a 

recuperação dos preços do petróleo e a desvalorização 

cambial no trimestre anterior. 

O repasse ao consumidor depende da legislação de cada 

estado. Em alguns casos, os contratos preveem reajuste 

automático. Em outros, o acerto é feito em revisões 

tarifárias aprovadas pela agência reguladora estadual. 

>Voltar 

 Petrobras vai vender 28 campos na Bahia- Valor 

André Ramalho 



Em 2020, a Petrobras mudou a estratégia e passou a ofertar 

ativos maiores, em meio ao choque de preços do petróleo 

que tende a mexer na precificação dos campos. O Polo 

Bahia Terra, divulgado ontem, totaliza produção média de 

14 mil barris diários de petróleo - volume pequeno se 

comparado ao pré-sal, mas expressivo para a realidade do 

ambiente “onshore”. Para dimensionar melhor o tamanho 

do ativo, um potencial comprador do polo baiano 

incorporaria um volume suficiente para figurar no ranking 

dos dez maiores produtores de petróleo do país. 

>Voltar 

 Lucro líquido da Ultrapar no 3tri20 vem abaixo das 

estimativas; Ebitda fica acima- Estadão 

Wagner Gomes 

A Ultrapar registrou lucro líquido menor do que esperava o 

mercado no terceiro trimestre deste ano. De acordo com o 

Prévias Broadcast, a média de cinco casas (Bradesco BBI, 

UBS, Santander, Goldman Sachs e Credit Suisse) apontava 

para lucro de R$ 305,6 milhões, mas o resultado oficial foi 

de R$ 277,3 milhões, uma queda de 9,26%. 

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização) surpreendeu e veio 10% maior. O mercado 

esperava que o Ebitda ficasse em R$ 939,6 milhões. O 

resultado divulgado hoje foi de R$ 1,038 bilhão. A receita 

líquida veio em linha com a expectativa do mercado. A 

média das casas apontava para receita de R$ 21,8 bilhões e 

o resultado oficial mostrou receita de R$ 20,762 bilhões, 

uma queda de 4,76%. 



>Voltar 

 Vale anuncia nova negociação exclusiva para venda 

de operação em Nova Caledônia - Estadão 

Fabiana Holtz 

A Vale anunciou há pouco que a subsidiária, Vale Canadá 

Limited (VCL), firmou acordo de exclusividade por 30 dias 

com um consórcio para negociar a venda de sua 

participação na Vale Nouvelle-Calédonie (VNC). Em 

comunicado ao mercado, a mineradora informa que o 

consórcio é liderado pela atual administração e 

empregados da Vale Nova Caledônia, conta com o apoio 

dos governos da Nova Caledônia e da França e tem a 

Trafigura como acionista minoritário. 

>Voltar 

 Vale usa caminhão p/ transportar minério por baixo 

nível de rio 

    (Bloomberg) -- A Vale tem recorrido ao transporte 

rodoviário de minério de ferro de seu sistema centro-oeste 

no Brasil, em vez de usar barcaças fluviais, devido aos 

baixos níveis da água no rio Paraguai, de acordo com a 

Antaq. * As condições de transporte fluvial no município de 

Corumbá, no Mato Grosso do Sul, são inadequadas, 

situação também grave em Porto Murtinho, disse o diretor 

da Antaq Adalberto Tokarski em uma entrevista por 

telefone ** ... 

>Voltar 



 Minério de ferro Qingdao +0,04%, US$ 116,95/t 

 

 Reajustes no aço já chegam a 40% este ano- Valor 

Ana Paula Machado 

A alta dos custos com matéria-prima para a produção do 

aço que este ano alcançou cerca de 40%, fez com que as 

siderúrgicas no Brasil promovessem reajustes sucessivos 

este ano. Segundo analistas ouvidos pelo Valor, esses 

aumentos já chegam a 40%, o que fez com que a paridade 

entre o produto importado e o produzido no país ficasse 

praticamente nula. O câmbio também contribuiu para 

tornar o aço importado mais caro, favorecendo reajustes 

para chegar à paridade de preços. 

O último reajuste anunciado pelas siderúrgicas aos 

distribuidores, em vigor desde terça-feira, foi o terceiro 

consecutivo. Os aumentos variaram de 4,5% a 10%. A 

Usiminas e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

implementaram os reajustes dia 3 e a ArcelorMittal subirá 

os preços a partir de hoje. 

>Voltar 

 Banco vê margens pressionadas até meados de 2021- 

Valor 

De saída do comando do maior banco privado da América 

Latina, Candido Bracher acredita que a margem financeira 

do Itaú seguirá pressionada nos próximos trimestres, mas 

pode começar a se estabilizar em meados de 2021. Ele 

reconheceu que o custo de crédito não tem caído na 



mesma proporção da taxa básica de juros, mas não se 

mostrou muito preocupado com a Selic nas mínimas 

históricas. Por um lado, os juros baixos podem impulsionar 

um crescimento mais forte da carteira e, por outro, a 

recuperação das receitas de serviços e melhorias na 

eficiência, advindas do uso da tecnologia, podem sustentar 

o crescimento do lucro no médio prazo. 

Em teleconferência com analistas, Bracher afirmou que 

cerca de três quartos da redução de margem financeira 

vista pela instituição nos últimos trimestres vêm da 

pandemia de coronavírus. Isso decorre de como o Itaú 

reagiu, oferecendo linhas do governo e também 

flexibilizações na suas próprias linhas. 

>Voltar 

 Cisão ‘destrava’ valor a Itaú e traz conforto para 

competir- Valor 

Talita Moreira, Adriana Cotias, Álvaro Campos e Fernanda 

Bompan 

Se havia algum constrangimento para o Itaú Unibanco 

competir com a XP, ele tende a cair por terra com a decisão 

do banco de segregar a participação que tem na empresa. 

Embora não seja esse o principal objetivo da reestruturação 

societária em estudo pela instituição financeira, as 

mudanças provavelmente terão o efeito colateral de 

desfazer “travas” que, na prática, são vistas na equipe do 

banco. 

>Voltar 



 Caixa já abriu 100 milhões de contas digitais pelo 

Caixa Tem- Globo 

Patricia Valle 

A Caixa atingiu, nesta quarta-feira (04/11), a marca histórica 

de 100 milhões de contas poupanças sociais digitais, 

responsável pelo pagamento do Auxílio Emergencial, 

Auxílio Emergencial Extensão, do Saque Emergencial do 

FGTS e do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda (BEm). 

>Voltar 

 ABC Brasil amplia atuação no segmento de médias 

empresas- Valor 

Talita Moreira 

O número de clientes e a carteira de crédito relativa ao 

segmento mais que dobrou no período, impulsionados por 

linhas emergenciais, mas também por capital de giro. O 

ABC é um dos operadores do Programa Emergencial de 

Acesso ao Crédito (Peac), amparado por recursos do Fundo 

Garantidor de Investimentos (FGI) do BNDES. 

“O ‘middle’ já era um segmento em que imaginávamos 

crescer”, afirmou o vice-presidente de relações com 

investidores do ABC, Sergio Borejo. 

>Voltar 

 Banco Pan tem lucro líquido de r$ 170 milhões no 

3tri20, alta de 26% ante o 3tri19- Valor 

André Ítalo Rocha 



O Banco Pan registrou lucro líquido de R$ 170 milhões no 

terceiro trimestre, crescimento de 26% em relação a igual 

período do ano passado e de 18% na comparação com o 

trimestre anterior, mostram dados do balanço divulgado há 

pouco. De janeiro a setembro, a instituição acumula lucro 

de R$ 485 milhões, expansão de 39% sobre igual intervalo 

de 2019. 

O retorno anualizado sobre patrimônio líquido médio ficou 

em 13,2% no trimestre passado, acima dos 11,9% 

alcançados em igual período de 2019 e dos 11,4% do 

segundo trimestre. No acumulado do ano, o indicador está 

em 12,7%, contra 10,4% nos primeiros nove meses de 2019. 

>Voltar 

 Belo Monte cobra fatura de R$ 1,8 bi - Estadão 

André Borges 

A usina de Belo Monte, maior hidrelétrica brasileira, 

apresentou uma fatura em aberto de R$ 1,85 bilhão que diz 

não ter como receber, por causa de limitações que enfrenta 

para entregar sua energia. A principal alegação da 

concessionária Norte Energia, dona da hidrelétrica, é de que 

as linhas de transmissão que deveriam se conectar às suas 

turbinas e levar energia aos Estados da Região Nordeste, 

não ficaram prontas. 

O Estadão teve acesso a um ofício encaminhado à Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no qual a Norte 

Energia reclama da venda frustrada, alega que não tem 

culpa pelo atraso das linhas de transmissão e pede que os 

valores não faturados sejam convertidos em "alívio de 



exposição financeira" da usina - mecanismo do setor 

elétrico em que todos os agentes devem efetuar 

pagamentos, quando necessário, para manter o equilíbrio 

das empresas geradoras de energia. 

>Voltar 

 AE News-Light: Santander PB fundo de investimentos 

em ações adquire 10,07% do capital social 

Niviane Magalhães 

A Light informou que o Santander PB Fundo de 

Investimentos em Ações 1 adquiriu 19.088.600 ações 

ordinárias de emissão da companhia. Com a aquisição, o 

Fundo passou a deter aproximadamente 10,07% do capital 

social da empresa. Segundo o fundo, a aquisição possui 

objetivo estritamente de investimento, de forma que a 

negociação não objetiva alterar a composição do controle 

da companhia, tampouco sua estrutura administrativa. 

>Voltar 

 CSN pode adiar IPO da mineradora- Valor 

Monica Scaramuzzo 

Há quase três semanas, analistas e executivos de 17 

gestoras brasileiras - 12 de São Paulo e 5 do Rio de Janeiro 

- visitaram a mina Casa de Pedra, principal ativo da 

companhia e ficaram bem impressionados com o que viram, 

disse um executivo de um dos bancos que participaram da 

comitiva. 

Aposta é que China vai seguir como grande cliente e traça 

plano de R$ 31,3 bilhões até 2033 para triplicar o tamanho 



No mercado financeiro, o consenso é de que a divisão de 

mineração da CSN é um negócio que deverá atrair grandes 

investidores para as ações da companhia. No entanto, as 

atuais turbulências enfrentadas pelo país, sobretudo a falta 

de um direcionamento do governo às questões fiscais e a 

volatilidade do dólar, trazem insegurança para definir o 

preço dos papéis que irão a mercado. 

>Voltar 

 Wine suspende temporariamente IPO e Alphaville 

adia definição de preço- Valor 

Alvaro Campos 

A loja virtual de vinhos Wine suspendeu, de maneira 

voluntária e temporária, sua oferta pública inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês), considerando a conjuntura atual 

adversa de mercado. Já a Alphaville adiou a precificação do 

seu IPO, que estava prevista para ontem, para o dia 10, por 

conta de uma negociação com a gestora Starboard, que 

manifestou a intenção de fazer um investimento relevante 

na companhia. 

>Voltar 

 Paraná Banco desiste de oferta de ações 

    (Bloomberg) -- Cia protocolou junto à CVM pedido de 

desistência do registro de oferta pública, segundo 

comunicado ao mercado. * Paraná Banco cita “deterioração 

das condições dos mercados brasileiro e internacional” 

como motivo * Banco diz que dará continuidade ao 

processo de conversão do registro de emissor de valores 

mobiliários da categoria “B” para “A” 



>Voltar 

 AE News-Gol: demanda em outubro tem queda de 

47,6% ante outubro/19, mas sobe 34% ante setembro 

Matheus Piovesana 

A Gol divulgou há pouco os dados prévios de tráfego 

relativos a outubro. No mês passado, a demanda pelos voos 

da companhia (RPK) foi 47,6% menor do que em outubro 

de 2019, mas voltou a apresentar uma recuperação 

sequencial, subindo 34% em relação a setembro deste ano. 

A oferta de assentos (ASK) pela companhia aérea 

apresentou padrão semelhante, com baixa de 45% na 

comparação anual, mas acréscimo de 37% em base mensal. 

Com isso, a taxa de ocupação dos voos da Gol foi 3,8 

pontos porcentuais menor do que em outubro do ano 

passado, e ficou em 78%. 

>Voltar 

 IRB vê enquadramento regulatório até fim do ano- 

Valor 

Sergio Tahuata 

Segundo o CEO da holding, Antonio Cassio dos Santos, o 

impacto dos chamados negócios descontinuados (“run-

off”), que são aqueles cancelados ou não renovados pela 

gestão desde 30 de junho, torna-se marginal a partir do 

quarto trimestre. “Esperamos que para o atual trimestre o 

efeito das contas descontinuadas seja marginal, ou seja, 

muitíssimo menor que o que registramos no terceiro, 

quando tivemos um impacto negativo de mais de R$ 350 

milhões”, disse. 



>Voltar 

 TIM espera fechar parceiro em fibra até o início de 

2021- Valor 

Rodrigo Carro 

Mesmo com futuros gastos na expansão de sua 

infraestrutura de fibra óptica e no 5G, a TIM Brasil está 

longe de projetar um “aumento súbito” em seus 

investimentos para 2021, disse ontem o diretor financeiro 

da operadora, Adrian Calaza, em teleconferência com 

analistas de mercado. Até o início do próximo ano, a 

companhia espera assinar contrato com seu futuro sócio 

numa empresa de infraestrutura de fibra óptica a ser criada, 

o que resultaria numa injeção extra de recursos no negócio. 

>Voltar 

 Lucro da Alpargatas atribuído aos controladores 

recua 91,9% no 3º trimestre- Valor 

Cibelle Bouças 

A companhia, dona das marcas Havaianas, Osklen e Dupé, 

informou lucro atribuído aos sócios controladores de R$ 5,4 

milhões, no período 

A Alpargatas, dona das marcas Havaianas, Osklen e Dupé, 

encerrou o terceiro trimestre com um lucro atribuído aos 

sócios controladores de R$ 5,4 milhões, queda de 91,9% em 

relação ao mesmo período do ano passado. Excluindo 

gastos não recorrentes, o lucro chegou a R$ 122,4 milhões, 

alta de 17,7% na comparação com o resultado ajustado do 

mesmo período do ano anterior. 



>Voltar 

 BrasilAgro: Lucro líquido 1T R$ 75,7 mi 

 

 BR Properties: Ebitda ajustado 3T supera est. 

 

 BR Properties está otimista com volta aos escritórios- 

Valor 

Chiara Quintão  

A BR Properties está otimista em relação ao mercado de 

locação de escritórios de alto padrão, em São Paulo, e avalia 

que, até o primeiro trimestre de 2021, conversas que foram 

retomadas com potenciais inquilinos e as iniciadas com 

novos interessados em áreas dos setores financeiro, de 

tenologia e serviços poderão ser convertidas em contratos 

de aluguel, segundo o diretor financeiro e de relações com 

investidores, André Bergstein. Até que isso ocorra, porém, a 

taxa de vacância tende a ficar estável ou ter pequena alta, 

como resultado da possibilidade de devoluções parciais de 

áreas por clientes. 

>Voltar 

 São Carlos: Receita líquida 3T supera est. 

 

 EcoRodovias: Lucro líquido 3T supera est. 

    (Bloomberg) -- EcoRodovias tem lucro líquido 3T R$ 71,6 

mi X prejuízo R$ 408,6 mi a/a, est. R$ 66,5 mi (Consenso 

Bloomberg) (2 est.). * Receita pro-forma 3T R$ 906,9 mi, -



0,2% a/a, est. R$ 855,8 mi (faixa R$ 748,0 mi a R$ 974,0 mi) * 

Capex 3T R$ 347,9 mi * Dívida líquida 3T R$ 6,85 bi * Ebitda 

pró-forma 3T R$ 527,7 mi, +2,4% a/a, est. R$ 450,0 mi (2 

est.) NOTA: * 11 comprar, 5 manter, 1 vender 

>Voltar 

 Hering: Lucro líquido 3T supera est. 

    (Bloomberg) -- Hering tem lucro líquido 3T R$ 155,5 mi X 

R$ 64,1 mi a/a, est. prejuízo R$ 3,25 mi (faixa R$ 46,0 mi a 

lucro R$ 25,0 mi) (Consenso Bloomberg). * Receita líquida 

3T R$ 257,8 mi, -34% a/a, est. R$ 229,2 mi (faixa R$ 119,0 mi 

a R$ 288,0 mi) * Ebitda 3T R$ 16,7 mi, -79% a/a, est. R$ 11,9 

mi (faixa prejuízo R$ 25,0 mi a lucro R$ 67,0 mi) * Margem 

Ebitda 3T 6,5% X 20,3% a/a * Retorno sobre o capital 

investido (ROIC) 3T +16,9% X ... 

>Voltar 

 Mercado Livre reverte perda e lucra US$ 15 milhões 

no trimestre- Valor 

O mercado brasileiro representou 55% da receita do grupo 

Apesar da reabertura das lojas no terceiro trimestre, o 

Mercado Livre não sentiu perda de vigor na venda on-line 

— na prática, houve uma aceleração do valor transacionado 

na plataforma do grupo. 

Segundo balanço publicado neste fim de tarde, as vendas 

brutas totais (GMV, da sigla em inglês) subiram 74% no país 

no intervalo, sobre 2019, versus cerca de 58% no segundo 

trimestre, quando o varejo físico parou no país. O valor não 

foi informado. 



>Voltar 

 Ultrapar: Lucro líquido 3T supera est. 

    (Bloomberg) -- Ultrapar tem lucro líquido 3T R$ 277,3 mi, 

est. R$ 261,5 mi (faixa R$ 194,0 mi a R$ 325,0 mi) (Consenso 

Bloomberg). * Receita líquida 3T R$ 20,76 bi, est. R$ 23,10 bi 

(faixa R$ 19,66 bi a R$ 25,87 bi) * Ebitda ajustado 3T R$ 1,04 

bi, est. R$ 914,5 mi (faixa R$ 853,0 mi a R$ 982,0 mi) * 

Margem Ebitda ajustada 3T +5% * Capex 3T R$ 312,8 mi * 

Dívida líquida/Ebitda ajustado 3T 3,1x, -3,1% a/a * Ebitda 

ajust. Ipiranga 3T R$ 566 ... 

>Voltar 

 Ultrapar elevada a outperform por Credit Suisse; 

preço-alvo R$23 

    (Bloomberg) -- Ultrapar Participacoes SA tem 

recomendação elevada pelo analista de Credit Suisse Regis 

Cardoso para outperform de neutra. * Preço-alvo de R$23 

implica potencial de alta de 34% em relação ao último 

fechamento. Preço-alvo médio é R$22,05 

>Voltar 

 Natura tem rating elevado de BB- para BB por Fitch 

 

 Ser Educacional cancela AGE que iria discutir listagem 

de ADS 

 



 Fleury e Sabin criam fundo de R$ 200 milhões para 

inovação - Estadão 

Bruno Capelas 

Os grupos Fleury e Sabin, conhecidos pela atuação na área 

de medicina diagnóstica, anunciaram ontem a criação do 

Kortex Ventures, um fundo de investimentos em startups 

que nasce com R$ 200 milhões em recursos. Segundo as 

empresas - que, juntas, têm mais de 550 laboratórios no 

País -, a ideia é realizar entre 15 e 18 investimentos nos 

próximos quatro anos em companhias que possam trazer 

novidades na área da saúde e sinergias com seus negócios. 

"A inovação é hoje cada vez mais uma cultura colaborativa 

e esse modelo não pode ficar não só no laboratório. Temos 

uma afinidade e uma complementaridade com o Sabin", 

disse Carlos Marinelli, presidente do Grupo Fleury, ao 

Estadão. A empresa será responsável por 70% do capital do 

Kortex, enquanto os outros 30% serão do Sabin. 

>Voltar 

 d1000 

 A d1000, grupo de varejo farmacêutico do Grupo Profarma 

que opera as marcas Drogasmil, Farmalife, Drogarias 

Tamoio e Drogaria Rosário, espera realizar 30 aberturas de 

lojas no exercício social de 2021. 

>Voltar 

 Balanços 

 Banco do Brasil pré-merc 

 Omega pré-merc 



 Sanepar pós-merc 

 AES Tietê pós-merc 

 BK Brasil pós-merc 

 Engie pós-merc 

 Iguatemi pós-merc 

 Lojas Renner pós-merc 

 Tenda pós-merc 

 Valid pós-merc 

 Wiz pós-merc 

>Voltar 

 Eventos corporativos: 

 São Carlos: Teleconferência de resultados em português 

e inglês, 10:00 

 BR Properties: Teleconferência de resultados em 

português às 11:00 e em inglês às 12:00 

 Copasa: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 11:00 

 Hering: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 11:00 

 Ecorodovias: Teleconferência de resultados em 

português e inglês, 11:00 

 to Seguro: Teleconferência de resultados em português 

e inglês, 11:00 

 Banco ABC Brasil: Teleconferência de resultados em 

português às 11:00 e em inglês às 12:30 

 Ultrapar: Teleconferência de resultados em português e 

inglês, 11:00 



 Brasil Agro: Teleconferência de resultados em 

português e inglês, 14:00 

>Voltar 

 


