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 Investidores estrangeiros relatam problemas na 

assembleia da Petrobras- Valor 

Juliana Shincariol 

A Associação dos Investidores no Mercado de Capitais (Amec) 

tem recebido demandas de investidores estrangeiros 

relatando dificuldades operacionais 

A Associação dos Investidores no Mercado de Capitais 

(Amec) tem recebido demandas de investidores 

estrangeiros relatando dificuldades operacionais para 

participação em assembleias de empresas brasileiras, 

inclusive na Petrobras. O cômputo dos votos e 

inconsistências no boletim de voto a distância na 

assembleia que elegeu o conselho da petroleira é 

questionado pelo conselheiro Marcelo Gasparino. Por conta 

dessas questões, ele renunciou ao cargo. 

>Voltar 

 Minoritário deve pedir nova AGE na Petrobras- Valor 

Juliana Schincariol, Gabriela Ruddy e Francisco Góe 



Minoritários da Petrobras devem pedir que empresa 

convoque assembleia para nova eleição do conselho de 

administração 

1 de 1 Gasparino, pivô da discórdia: dificuldades de 

acionistas para exercer seu direito de voto, por meio do 

Boletim de Voto à Distância, foram objeto de discussão 

>Voltar 

 Investidores cobram até R$ 60 bi da Petrobras em 

processos de arbitragem - Estadão. 

Fernanda Guimarães 

A Petrobras está envolvida em cinco grandes processos de 

arbitragem - modalidade de resolução de conflitos sem a 

participação do Poder Judiciário - com investidores que 

buscam o ressarcimento de perdas decorrentes de eventual 

comunicação falsa ou incompleta ao mercado por parte da 

companhia. A conta para a estatal, caso todos os processos 

tenham decisão desfavorável para a companhia, pode chegar 

a R$ 60 bilhões, segundo apurou o Estadão/Broadcast.  

>Voltar 

 Funcionários da própria estatal querem indenização 

da empresa - Estadão. 

Fernanda Guimarães 

Entre as queixas de investidores contra a Petrobras, a 

arbitragem mais avançada é a que abarca Previ e Petros - 

fundos de pensão do Banco do Brasil e da própria Petrobras. 

O caso, aberto em 2017 contra a companhia, recebe muita 

atenção dos investidores envolvidos nas outras iniciativas 



contra a empresa. Isso ocorre porque, nesse caso, houve uma 

sentença favorável aos investidores, mas a Petrobras 

recorreu. Resultado: instalou-se um imbróglio em relação ao 

caso que segue indefinido.  

>Voltar 

 Três fundos de private equity têm interesse na 

Braskem: Estado 

 

 Vale  

O Terminal da Ilha Guaíba (TIG), da Vale, em Mangaratiba 

(RJ) foi desinterditado pelo órgão estadual ambiental Inea, 

que disse possuir a competência para fiscalizar e licenciar o 

local, após a prefeitura ter suspendido os embarques de 

minério de ferro nesta quinta-feira. 

Ao interditar o terminal mais cedo, a prefeitura de 

Mangaratiba havia apontado que o TIG – que teve uma 

média diária de embarque de cerca de 60 mil toneladas no 

primeiro trimestre, segundo a Vale – estaria operando há 

anos sem licença ambiental. 

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao 

• +1,43%, US$ 186,25 a tonelada 

 

 Usiminas  

Primeira companhia a divulgar o resultado do primeiro 

trimestre, a Usiminas reverteu o prejuízo de R$ 424 milhões 



registrado no primeiro trimestre de 2020 e lucrou R$ 1,205 

bilhão no primeiro trimestre de 2021, informou a 

siderúrgica nesta sexta-feira. Na comparação com o quarto 

trimestre de 2020, contudo, quando a companhia lucrou R$ 

1,913 bilhão, houve queda de 37%. 

A receita líquida do trimestre alcançou R$ 7,1 bilhões, 

elevação de 29,1% em relação ao quarto trimestre (R$ 5,5 

bilhões) e de 86% na comparação com o primeiro trimestre 

de 2020 (R$ 3,808 bilhões), representando a maior receita 

líquida trimestral da Usiminas desde a incorporação da 

COSIPA, em 2009, com elevação da receita líquida em todas 

as unidades de negócio. O destaque ficou para a Unidade 

de Siderurgia (+R$1,6 bilhão versus o quarto trimestre de 

2020) e Unidade de Transformação do Aço (+R$364 

milhões versus o quarto trimestre de 2020). 

O custo dos produtos vendidos (CPV) no primeiro trimestre 

totalizou R$ 4,6 bilhões, uma elevação de 18% em relação 

ao quarto trimestre de 2020 (R$ 3,9 bilhões), principalmente 

pelo maior CPV na unidade de siderurgia (+R$733 milhões 

versus o quarto trimestre de 2020) e Unidade de 

Transformação do Aço (alta de R$ 295 milhões versus o 

quarto trimestre do ano passado). 

>Voltar 

 Banco Central aprimora regulamentação de arranjos 

de pagamentos- Valor 

Estevão Taiar 



BC permitirá que credenciadores e subcredenciadores 

antecipem recebíveis de arranjos “aos lojistas a qualquer 

hora do dia” 

Aproximadamente 25 arranjos de pagamentos, 

responsáveis por 3% dos recursos que transitam no Sistema 

de Pagamentos Brasileiro (SPB), ficarão fora do escopo de 

regulação do Banco Central (BC). A medida “aumenta o 

espaço para a inovação e a competição, ao permitir que os 

arranjos de menor porte tenham maior flexibilidade e 

menores custos”, disse ontem a autoridade monetária. A 

mudança entra em vigor em 3 de maio. 

>Voltar 

 ABC lança plataforma para negociação de 

precatórios- Valor 

Talita Moreira 

Batizada de Celeris, a unidade reforça e digitaliza a atuação 

do banco num mercado em que começou a operar no ano 

passado, estimado em R$ 130 bi 

O banco ABC Brasil criou uma plataforma para negociar 

precatórios, um mercado estimado em R$ 130 bilhões. 

Batizada de Celeris, a startup fará a antecipação dos 

créditos, com foco inicialmente naqueles detidos por 

advogados e escritórios de advocacia. 

A unidade reforça e digitaliza a atuação do banco num 

segmento em que começou a operar no ano passado. “Com 

a Celeris, a originação fica muito mais rápida”, afirma 

Eduardo Pinus, chefe de relacionamento com instituições 

financeiras do ABC Brasil. 



>Voltar 

 Banrisul  

A Banrisul Cartões, controlada pelo Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul (Banrisul), anunciou o fim da joint venture 

VG8VJ Tecnologia, criada em parceria com a VG8 

Participações em novembro de 2018 e consolidada em 

junho de 2019, através da M.D.S. 

Segundo a empresa, a descontinuidade dos negócios "deu-

se em razão das mudanças estruturais apresentadas pelo 

setor de adquirência entre a assinatura do contrato de 

associação em novembro de 2018 e o início da operação 

ocorrido em junho de 2019, e a decorrente perda de 

margens que se seguiu, agravadas pelos efeitos da 

pandemia do novo coronavírus". Com isso, acrescenta a 

empresa, a companhia perdeu fonte de receitas projetada, 

afetando o plano de negócios original e o breakeven 

planejado 

>Voltar 

 Eletrobras: Aneel aprova reperfilamento da RBSE com 

extensão de pagamentos até 2028 - Estadão. 

Fabiana Holtz 

A Eletrobras informa que a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) aprovou nesta quinta-feira o reperfilamento 

do componente financeiro da Rede Básica Sistema Existente 

(RBSE) da elétrica. Segundo fato relevante divulgado há 

pouco pela companhia, com a decisão se prevê uma redução 

da curva de pagamento desses valores entre 2021 e 2023 e 

um aumento no fluxo de pagamentos a partir de 2024, com 



sua extensão até 2028, preservando, entretanto, a 

remuneração pelo WACC.  

>Voltar 

 Energia subirá menos de 10% após medidas de alívio 

de R$ 18,8 bi, diz Aneel - Folha. 

Declaração foi feita após a agência ter adiado reajustes de 

sete empresas nas últimas semanas 

Diversas iniciativas do governo e da Aneel (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) para conter um salto nas 

tarifas de energia em 2021 irão na prática evitar reajustes na 

casa de dois dígitos para os consumidores, disse nesta 

quinta-feira (22) o diretor-geral do regulador, André 

Pepitone.  

Ele projetou que as contas de luz poderiam ter elevação 

média de 18,2%, caso nada tivesse sido feito, e calculou que 

as medidas adotadas atenuarão em R$ 18,83 bilhões o 

aumento de custos esperado para os consumidores em 

geral neste ano, antes visto em R$ 29,57 bilhões.  

>Voltar 

 Gerdau reativa aciaria no Paraná- Valor 

Ana Paula Machado e Rita Azevedo 

Operação na unidade estava suspensa desde 2014 e 

reatomada irá demandar R$ 55 milhões em investimentos 

Depois do anúncio de investimentos de R$ 1 bilhão na 

divisão de negócios de aços especiais, a Gerdau vai investir 

na operação de aços longos com a reativação da aciaria de 



Araucária, no Paraná. A siderúrgica suspendeu a operação 

na unidade em 2014. 

>Voltar 

 Gerdau aposta no mercado doméstico enquanto 

mantém cautela com operações no exterior- Estadão 

Wagner Gomes 

Com a demanda por aço em alta no Brasil, a Gerdau 

começa a tirar do papel uma promessa feita no início do 

ano por seu presidente, Gustavo Werneck, de foco total no 

mercado doméstico em 2021. Logo depois de anunciar um 

investimento de R$ 1 bilhão na divisão de aços especiais no 

País, a companhia informou hoje que vai retomar no 

segundo semestre a produção de aço em Araucária (PR), 

hibernada desde 2014 e com capacidade anual de 420 mil 

toneladas 

>Voltar 

AE News-Via Varejo repagina lojas e anuncia mudança 

no nome do Pontofrio para ponto 

Por Niviane Magalhães 

A Via Varejo informou que sua marca Pontofrio passará a 

ser chamada apenas de Ponto :>, com a nova fase focada 

em tecnologia, com a "essência de romper o óbvio por 

meio de uma comunicação divertida, simples e digital", 

disse a empresa em comunicado. 

 "Essa é uma mudança muito importante no Pontofrio. 

Demos um grande salto, a marca ficou mais jovem, mais 

moderna e inovadora. E também trouxe mais protagonismo 



a uma personalidade descontraída, divertida, bem-

humorada e focada no digital”, afirma Ilca Sierra, diretora de 

marketing e marca da Via Varejo. 

 Para a virada da marca, a companhia repaginou todas lojas 

do Brasil com a nova identidade visual, além de todo 

interior reformado e material gráfico com as novas cores. 

“Fizemos algo inédito na história da Via Varejo. 

Reinauguramos as mais de 160 lojas em um único dia. Todo 

nosso time de venda já recebeu os uniformes e crachás com 

a cara nova de Ponto :> . Além disso, o app e site da marca 

também já estão com os novos layouts e podem ser vistos 

pelos clientes”, completa Abel Ornelas, COO da Via Varejo. 

>Voltar 

 C&A mantém plano de expansão de lojas físicas e 

planeja mais 15 unidades - Folha. 

Varejista foca cidades de 100 mil a 500 mil habitantes neste 

ano 

A C&A atingiu 300 lojas físicas no Brasil nesta quinta (22) 

com uma inauguração em Volta Redonda (RJ) e segue no 

plano de expansão que já abriu 5 unidades desde janeiro e 

prevê outras 15 até o fim do ano, a maioria nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em cidades de 100 mil a 

500 mil habitantes. 

Central de distribuição da C&A em São Paulo 

No ano passado, quando a pandemia começou, a C&A 

revisou o plano de expansão. Foram abertas apenas dez 

lojas em 2020, mas, para este ano, a previsão dos 20 novos 

pontos físicos está mantida. 



>Voltar 

 Carrefour Brasil: Durchon deixa cargo CFO para 

integração do Big 

    (Bloomberg) -- Sébastien Durchon deixará cargo de 

diretor vice-presidente de Finanças e de Relações com 

Investidores do Carrefour Brasil para liderar o processo de 

integração do grupo Big Brasil, segundo comunicado ao 

mercado. * Durchon deixará cargo a partir de 1/julho, ou a 

partir da efetiva posse de seu substituto * Conselho 

aprovou David Murciano para assumir posição de Durchon 

** Murciano é, atualmente, diretor financeiro das operações 

do Carrefour na Espanha ... 

>Voltar 

 Carrefour Brasil 

O Carrefour Brasil anunciou que prepara mudança em 

diretoria financeira. O vice-presidente financeiro, Sébastien 

Durchon, vai deixar o posto a partir de 1 de junho. Durchon 

vai liderar o processo de integração do grupo Big Brasil e 

ser preparado para assumir a posição de liderança de 

operações. A companhia ainda afirmou que o Conselho 

aprovou a indicação de David Marciano para ocupar o 

cargo de vice-presidente de Finanças. 

>Voltar 

 Assai aprova emissão de R$ 1,20 bi em debêntures 

 



 EzTec  

A Eztec anunciou nesta quinta-feira queda de 48,5% nas 

vendas líquidas do primeiro trimestre, atingida pelo 

recrudescimento de medidas de isolamento social, segundo 

relatório de desempenho operacional. 

“Isso decorre em grande parte por um represamento da 

decisão de investimento por parte do cliente, sem que isso 

represente uma deterioração das condições estruturais da 

demanda”, afirmou na Eztec no relatório. 

“Esse impacto circunstancial é especialmente visível na 

performance das unidades já performadas (31% aquém do 

quarto trimestre), em que o cliente prefere aguardar a visita 

física à própria unidade antes de se comprometer com a 

compra, já que os condomínios vedaram o acesso de 

interessados ao longo da fase vermelha”, acrescentou a 

companhia se referindo ao isolamento social em São Paulo. 

Segundo a empresa, como o mercado tem lançado menos 

neste início de ano, isso tem contribuído para “melhora 

crescente da performance de vendas da companhia desde a 

última semana de março”. 

A Eztec terminou o trimestre com estoque de 187,8 mil 

metros quadrados ante 220,87 mil no mesmo período de 

2020. 

A empresa fez apenas um lançamento, que correspondeu a 

um valor de R$ 28,1 milhões ante R$ 564 milhões no 

primeiro trimestre do ano passado. 

>Voltar 



 Setor de shoppings 

A agência de classificação de risco Fitch Ratings disse que o 

“forte” crescimento dos casos de Covid-19 e o ritmo lento 

de vacinação no Brasil trazem incertezas quanto ao tempo 

necessário para afrouxamento das restrições de mobilidade 

e apoio à recuperação econômica. A avaliação consta em 

relatório sobre os impactos no setor de shopping centers 

decorrentes das medidas restritivas à mobilidade para 

combate à segunda onda da pandemia no país. 

>Voltar 

 Cemig  

A gestora de recursos norte-americana BlackRock passou a 

deter cerca de 11% das ações preferenciais da elétrica 

Cemig, informou a empresa de energia controlada pelo 

governo de Minas Gerais em comunicado nesta quinta-

feira. 

Segundo a Cemig, a BlackRock informou que suas 

participações na companhia alcançaram em 16 de abril o 

agregado de 75 milhões de ações preferenciais e 35,5 

milhões de recibos de ações emitidas nos EUA (ADRs), 

representativos de papéis preferenciais, o que totaliza 

10,94% das ações preferenciais da empresa. 

>Voltar 

 Com ‘home office’, gasto com convênio médico cai- 

Valor 

Beth Koike 



Número de usuários atinge 48 milhões, maior volume desde 

2016 

As empresas de setores que adotaram o “home office” no 

ano passado tiveram menos gastos com planos de saúde 

quando comparadas às companhias que precisaram 

continuar suas atividades presencialmente, uma vez que 

seus funcionários ficaram menos expostos aos riscos da 

covid-19. 

>Voltar 

 Oi propõe cisão e incorporação de empresa de 

infraestrutura óptica- Valor 

Rodrigo Carro 

Mudanças constam da proposta da administração da Oi que 

será submetida à aprovação dos acionistas da companhia em 

assembleia geral extraordinária convocada para 30 de abril. 

Acionistas vão analisar a incorporação da Telemar e a cisão 

e incorporação da Brasil Telecom Comunicação Multimídia 

(BTCM) — Foto: Bloomberg 

>Voltar 

 Desde o IPO, Locaweb soma 10 aquisições- Valor 

Daniela Braun 

Compra da Bling, por R$ 524 milhões, fortalece a operação 

no mercado de varejo on-line 

Ao investir R$ 524,3 milhões na aquisição da Bling, que 

fornece sistemas on-line de gestão empresarial (ERP), a 

Locaweb anunciou a maior aquisição de sua história e 

mandou um recado ao mercado: ficou mais difícil competir 



com ela quando se trata da digitalização de pequenos e 

médios negócios no país. 

>Voltar 

 GPS conclui IPO e Hospital Care adia oferta para dia 

28- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

Operações em abril somam R$ 9 bilhões e há mais R$ 18 

bilhões na fila para fechar até 11 de maio 

A primeira leva de ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na 

sigla em inglês) programada para fechar em abril terminou 

ontem sem que nenhuma operação tenha saído no preço 

inicialmente pretendido pelas companhias. Mesmo com os 

descontos pedidos pelos investidores nas operações 

recentes, os bancos continuam lançando operações. Há 12 

ofertas em andamento. 

>Voltar 

 Dona da Hortifruti e da Natural da Terra protocola 

pedido de IPO na CVM- Valor 

Rafael Rosas 

A Hortigil Hortifruti, dona das bandeiras Hortifruti e Natural 

da Terra, protocolou pedido de Oferta Pública Inicial de 

Ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para 

listagem no Novo Mercado da B3. A empresa pretende 

realizar uma oferta primária, quando os recursos entram no 

caixa da companhia, e um oferta secundária, quando o 

dinheiro vai para o acionista vendedor, que será o Fundo de 

Investimento em Participações Sémillon Multiestratégia. 



A Hortifruti Natural da Terra afirma ser a maior rede 

varejista especializada em produtos frescos com foco em 

frutas, legumes e verduras do país. Ela atua em um mercado 

relevante em tamanho e altamente fragmentado. Entre 

2019 e 2021, a empresa passou de 4,24% de market share 

para 5,32% no Rio de Janeiro, e de 1,26% para 1,70% em 

São Paulo. 

>Voltar 

 Após novo aporte, Loft já vale R$ 15,9 bilhões- Valor 

Luis Henrique Mendes 

A startup do ramo imobiliário voltou ao mercado e captou 

mais US$ 100 milhões 

A Loft continua subindo de elevador. Menos de um mês 

após ser avaliada em US$ 2,2 bilhões, levantando US$ 425 

milhões em uma rodada Série D, a startup do ramo 

imobiliário voltou ao mercado e captou mais US$ 100 

milhões, esticando o valuation a US$ 2,9 bilhões (R$ 15,9 

bilhões). 

>Voltar 

 CSU cria nova divisão de olho no open banking- Valor 

Daniela Braun 

Fornecedora de sistemas de gestão de cartão vai investir R$ 

150 milhões nos próximos cinco anos para oferecer estrutura 

de serviços bancários para empresas de outros setores 

A fornecedora de sistemas de gestão de cartões e 

atendimento a clientes CSU abriu o leque de negócios para 

prover a infraestrutura de tecnologia pronta para que 



empresas ofereçam serviços financeiros. A CSU dedicará R$ 

150 milhões, nos próximos cinco anos, à composição da 

infraestrutura de tecnologia e em contratação de pessoas 

para a oferta de “bank as a service” (estrutura de serviços 

bancários para que empresas de outros setores possam 

oferecê-los aos seus clientes). No mesmo período, a 

empresa espera captar uma parcela dos R$ 8 bilhões que 

projeta em geração de negócios para os fornecedores do 

segmento. 

>Voltar 

 PicPay ressalta peso de acordos com Original e J&F- 

Valor 

Talita Moreira e Maria Luiza Filgueiras 

Empresa protocolou nesta semana pedido para fazer seu IPO 

na Nasdaq 

PicPay protocolou nesta semana pedido para fazer seu IPO 

na Nasdaq —  

A documentação entregue pelo PicPay às autoridades 

americanas para solicitar o registro de seu IPO na Nasdaq 

mostra uma companhia que apoia fortemente suas 

operações em acordos com partes relacionadas - o Banco 

Original e a holding J&F, ambos pertencentes à família 

Batista. 

>Voltar 

 Setor ligado a questões ambientais e de alimentação 

tem bom potencial retorno- Valor 

Fernanda Bompan e Álvaro Campos 



Essa é a visão de Marcelo Lima, um dos sócios da SK Tarpon 

Marcelo Lima, sócio da SK Tarpon: Brasil tem uma grande 

oportunidade de se destacar no cenário global —  

Setores que auxiliem nas questões climáticas e na redução 

da fome, tendo a tecnologia como aliada, têm potencial de 

obter fortes retornos financeiros no longo prazo. Essa é a 

visão de Marcelo Lima, um dos sócios da SK Tarpon, 

holding de gestoras que administram aproximadamente R$ 

5 bilhões. Para ele, dentro desse cenário, o Brasil tem uma 

grande oportunidade de se destacar no cenário global. 

>Voltar 

 Ambipar quer fazer lixo de empresas virar dinheiro 

novo - Estadão. 

Fernanda Guimarães 

Após rechear seu caixa com sua oferta inicial de ações (IPO, 

pela sigla em inglês) na B3, a empresa de gestão ambiental 

Ambipar fez uma forte aposta em aquisições: em nove meses, 

a companhia já adquiriu oito negócios voltados a uma nova 

estratégia no setor de resíduos: a transformação do lixo de 

empresas em uma fonte de receitas. Parte das aquisições 

fechadas ocorreu lá fora, já que a companhia atua hoje em 

15 países, além do Brasil.  

>Voltar 

 ‘Vendedor tem mais poder do que comprador’ - 

Estadão. 

Gabriel Baldocchi 



Após perder a disputa pela Linx para a Stone, no ano 

passado, a Totvs superou a Locaweb na briga pela RD 

Station, de marketing digital, no início de 2021. O negócio, de 

quase R$ 1,9 bilhão, foi o maior já feito no setor nacional de 

software. Segundo Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, o 

investimento se justificou pelo caráter único da companhia e 

pelo contexto de maior competição na área de tecnologia. 

“Até pouco tempo, havia uma situação em que o comprador 

tinha a faca e o queijo na mão”, disse, em entrevista para a 

série Olhar de Líder, do Estadão/Broadcast. “Hoje, o vendedor 

tem mais poder do que o comprador.”  

>Voltar 

 Weg e EDP 

 A Weg, a montadora francesa Renault e a portuguesa EDP 

se uniram em parceria para expandir estações de recarga 

para veículos elétricos, informou o Valor Econômico. A WEG 

fornecerá as estações de recarga para veículos elétricos e a 

EDP será responsável pelas vistorias e pela instalação dos 

equipamentos 

>Voltar 

 JBS Reiniciada como compra por Goldman; preço-

alvo R$41,30 

    (Bloomberg) -- JBS SA tem cobertura Reiniciada por 

Goldman Sachs com uma recomendação de compra. * 

Preço-alvo de R$41,30 implica potencial de alta de 17% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$38,02 

Próximos catalisadores: * Reunião Anual: 28 de abril 

>Voltar 



 BRF Reiniciada como compra por Goldman; preço-

alvo R$34,30 

    (Bloomberg) -- BRF SA tem cobertura Reiniciada por 

Goldman Sachs com uma recomendação de compra. * 

Preço-alvo de R$34,30 implica potencial de alta de 48% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$29,06 

Próximos catalisadores: * Reunião Anual: 27 de abril  

>Voltar 

 Minerva Reiniciada como neutra por Goldman; preço-

alvo R$11,80 

    (Bloomberg) -- Minerva SA/Brazil tem cobertura 

Reiniciada por Goldman Sachs com uma recomendação de 

neutra. * Preço-alvo de R$11,80 implica potencial de alta de 

8,3% em relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é 

R$15,01  

>Voltar 

 Burger King Brasil Reinstated Neutral at Goldman; PT 

9.90 reais 

    (Bloomberg) -- Goldman Sachs reinstated coverage of BK 

Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA with a 

recommendation of neutral. * PT set to 9.90 reais, implies a 

7.8% decrease from last price. Burger King Brasil average PT 

is 12.24 reais. Upcoming Catalysts * Next annual meeting: 

April 29 * Next earnings announcement: May 6  

>Voltar 

 Balanços: 

 Usiminas pré-merc 



 Hypera pós-merc 

 

 


