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Bolsa 

O Ibovespa registrou alta de 0,51%, aos 80.276 pontos, no fechamento de 

ontem, com giro financeiro baixo de R$ 7,4 bilhões. A expectativa em relação 

aos eventos nesta semana seguirá influenciando os mercados acionários no 

lado doméstico e no exterior. Hoje a agenda econômica traz a taxa de 

desemprego na Europa (junho) em 8,3% e a alta de 1,1% no IPC de julho (A/A). 

O PIB da região subiu 2,1% no 2T18 (A/A). No Brasil a taxa de desemprego ficou 

em 12,4% em junho. Os dados dos EUA são menos relevantes, ficando a 

expectativa em relação aos acontecimentos da quarta-feira. As bolsas 

internacionais mostram alta no fechamento na Ásia e sobem também na 

Europa. Hoje, último pregão de julho, a expectativa é de um mercado ainda 

positivo, refletindo os resultados corporativos, o comportamento das 

commodities, mas com atenção às decisões econômicas marcadas para a 

quarta-feira.   

Câmbio 

A moeda americana abriu a semana em alta influenciada pela disputa para o 

fechamento da Ptax do mês, com alta de 0,33% cotada a R$ 3,7294. A Ptax será 

definida hoje e valerá para os contratos cambiais futuros que vencem em 1º de 

agosto. 

Juros  

Os juros futuros oscilaram durante o dia, mas fecharam perto da estabilidade 

no curto prazo e com queda na ponta mais longa. A taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/19 fechou em 6,625%, de 6,622% no 

ajuste de sexta-feira e a do DI para jan/25 passou de 10,87% para 10,90%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

09:00 Taxa de desemprego nacional Junho 12,60% 12,40% 12,70%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

09:30 Índice de Custo de Emprego 2T 1,00% 1,00%

09:30 Principal  DCP (a/a) Junho 1,00% 1,10% 0,90%

09:30 Renda pessoal Junho 0,40% 0,40%

09:30 Gastos  pessoais Junho 0,40% 0,20%

09:30 Gastos  pessoais  rea is Junho 0,40% 0,00%

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

06:00 IPC principal  (a/a) Julho 1,00% 1,10% 0,90%

06:00 Estimativa  do IPC (a/a) Julho 2,00% 2,10% 2,00%

06:00 PIB sazonal   (t/t) 2T 0,40% 0,30% 0,40%

06:00 PIB sazonal  (a/a) 2T 2,20% 2,10% 2,50%

06:00 Taxa de desemprego nacional Junho 8,30% 8,30% 8,40%
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 80,276 0.5 10.3 5.1

Ibovespa Fut. 80,390 0.2 4.1 3.3

Nasdaq 7,630 (1.4) 1.6 10.5

DJIA 25,307 (0.6) 4.3 2.4

S&P 500 2,803 (0.6) 3.1 4.8

MSCI 2,148 (0.4) 2.8 2.1

Tóquio 22,554 0.0 1.1 (0.9)

Xangai 2,876 0.3 1.0 (13.0)

Frankfurt 12,798 (0.5) 4.0 (0.9)

Londres 7,701 (0.0) 0.8 0.2

Mexico 49,705 0.1 4.3 0.7

India 37,607 0.3 6.2 10.4

Rússia 1,162 0.9 0.7 0.0

Dólar - vista R$ 3.73 0.5 (3.8) 12.6

Dólar/Euro $1.17 0.4 0.2 (2.5)

Euro R$ 4.37 0.9 (3.6) 9.8

Ouro $1,221.42 (0.2) (2.5) (6.3)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Itaú Unibanco (ITUB4) – Lucro recorrente do 2T18 em linha com o esperado 

O Itaú Unibanco registrou no 2T18 um lucro líquido recorrente de R$ 6,4 bilhões, em linha 

com o resultado do trimestre anterior e 3,5% acima do lucro de R$ 6,2 bilhões do 2T17. No 

acumulado do 1S18 o lucro líquido recorrente cresceu 3,7% para R$ 12,8 bilhões. As 

projeções (guidance) do banco para 2018 foram mantidas. 

Um resultado em linha com esperado, construído através da estabilidade da Margem 

Financeira, redução da PDD, bom resultado do segmento de seguros/previdência e 

capitalização, forte incremento das receitas de serviços em base de 12 meses. O resultado 

de tesouraria caiu e as despesas não decorrentes evoluíram acima da inflação. Seguimos 

com recomendação de compra com preço justo de R$ 59,00/ação, correspondente a um 

potencial de alta de 25,6%. 

 

Em base de 12 meses os Ativos Totais cresceram 6,5% para R$ 1.542,7 bilhões e o 

Patrimônio Líquido somou R$ 121,8 bilhões em junho/18. Ao final do trimestre a carteira de 

crédito do banco somava R$ 623,3 bilhões com crescimento de 3,7% em base trimestral e 

6,1% em 12 meses. Destaque positivo para a redução da inadimplência, de 3,1% no 

trimestre anterior para 2,8% neste trimestre. O ROAE foi de 21,6% no 2T18 e 22,0% no 

1S18. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Desdobramento. Em 27 de julho de 2018, foi deliberado e aprovado em AGE o 

desdobramento em 50% das atuais 6.536.090.232 ações (sendo 3.305.526.906 ordinárias e 

3.230.563.326 preferenciais). Em consequência, os acionistas receberão 1 (uma) nova ação 

para cada 2 (duas) ações da mesma espécie de que forem titulares. Os dividendos mensais 

serão mantidos em R$ 0,015/ação. Será comunicado pelo banco a data-base do direito ao 

desdobramento após a homologação das deliberações pelo Banco Central do Brasil. 

Proventos. Com base no resultado do semestre, o Conselho de Administração do Itaú 

Unibanco, reunido ontem (30/julho) aprovou o pagamento, em 30.8.2018, de (i) dividendos 

no valor de R$ 0,62400/ação; e (ii) juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R$ 

0,12520/ação. Serão consideradas as posições de ações no dia 17.8.2018, sendo negociadas 

“ex” proventos, dia 20 de agosto de 2018. Com base na cotação de R$ 46,97/ação PN o 

yield líquido é de 1,56%. 

 

Embraer (EMBR3) – Prejuízo líquido de R$ 493,7 milhões no 1S18 

A Embraer encerrou o 2T18 com prejuízo líquido atribuído de R$ 460,5 milhões ante um 

lucro líquido de R$ 234,4 milhões no mesmo período de 2017.  No 1S18, o prejuízo líquido 

foi de R$ 493,7 milhões, enquanto no 1S17 a Companhia apresentou um Lucro líquido de 

R$ 408,9 milhões. 

Principais destaques:  

• O endividamento líquido somou R$ 2,79 bilhões no final de junho/18, acima da posição 

de R$ 2,52 bilhões em mar/18. Da dívida total de R$12,88 bilhões, apenas R$ 1,39 bilhão 

são de curto prazo.  

• A geração de caixa livre foi de R$ 175,5 milhões no 2T18 acumulando saldo negativo de 

R$ 1,21 bilhões em 6 meses.  

• Os pedidos firmes em carteira caíram de US$ 18,5 bilhões em jun/17 para US$ 17,4 

bilhões em jun/18.  



 

Página | 4  
 

31 de julho  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

• A receita líquida somou R$ 5,64 bilhões no 2T18 contra R$ 5,71 bilhões no 2T17, 

acumulando R$ 7,76 bilhões no ano, (R$ 8,97 bilhões no 1S17).  

Acordo com a Boeing - Em 05 de julho de 2018, a Embraer anunciou que assinou um 

memorando de entendimento preliminar e não vinculante com a The Boeing Co. (Boeing), 

através do qual as partes estabeleceram as premissas básicas para uma potencial 

combinação de determinados negócios, que incluirá a criação de uma joint venture (JV) 

entre a Companhia e a Boeing. Esta JV consistirá na transferência dos negócios de Aviação 

Comercial da Embraer e de suas operações relacionadas, serviços e capacidades de 

engenharia, e a Boeing, que após o fechamento da transação, adquirirá 80% da JV por US$ 

3,8 bilhões, enquanto a Embraer reterá uma participação de 20% na JV. A Empresa manterá 

as unidades de negócios de Aviação Executiva e de Defesa & Segurança, bem como suas 

operações relacionadas, serviços e recursos de engenharia.  

• Atualmente uma Ação Popular tenta impedir o fechamento do negócio entre as duas 

empresas, que teve sua decisão adiada por conta do processo eleitoral. 

 

RD (RADL3) – Resultado do 2T18, com destaque para abertura de novas lojas 

A ação RADL3 encerrou ontem cotada a R$ 74,11 acumulando desvalorização de 18,9% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 24,4 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 7,43x o valor patrimonial. 

Ontem (30) após o encerramento do mercado, a RD divulgou seus resultados referentes ao 

2T18, sempre comparados ao mesmo período do ano anterior, com crescimento de 11,6% 

na receita bruta e destaque para a abertura de 62 lojas, a despeito de fechamento de 5, 

totalizando 1.708 unidades em operação. A companhia registrou expansão de margens 

mesmo com aumento nos custos e despesas incorridos no período, levando a um maior 

EBITDA, por sua vez consumido pela maior depreciação e amortização do período, 

ocasionando recuo de 1,5% no resultado operacional antes do resultado financeiro. Com 

isso, a RD reportou crescimento de 1,3% no lucro líquido, para R$ 141,8 milhões, 

influenciado pelo menor valor do saldo negativo do resultado financeiro. 

No 2T18, a RD abriu 62 novas lojas e fechou 5, totalizando 1.708 unidades em operação, 

das quais três lojas da 4Bio. Com isso, a companhia reiterou o guidance de 240 aberturas 

brutas por ano, para 2018 e 2019, com 36,2% das lojas em processo de maturação. 

A participação no mercado nacional atingiu 11,8% no 2T18, 0,1pp maior que o registrado 

no mesmo período do ano anterior. Destaque para a região Nordeste, cujo incremento na 

participação foi de 0,9 pp, para 5,8%, impulsionado pela expansão orgânica e maturação de 

lojas.  
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A participação de mercado em São Paulo, que possui a maior representatividade, se 

mostrou impactada pela desaceleração da expansão de 125 lojas acumuladas no 12 meses, 

para 79. 

Dito isso, a receita bruta da RD expandiu 11,6% (a/a) no 2T18, para R$ 3,8 bilhões. Nas 

operações de drogarias houve avanço de 10,6%, enquanto na 4Bio o crescimento foi de 

36,3% no período. 

A companhia reportou arrefecimento de 0,3 pp na margem bruta do 2T18, frente ao 2T17, 

dado um menor ganho inflacionário sobre os estoques de medicamentos, e uma pressão da 

4Bio devido ao seu impacto negativo no mix. 

As despesas com vendas totalizaram R$ 704,3 milhões (18,6% da receita bruta), registrando 

aumento e 14,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com pressão exercida em 

função da perda de alavancagem operacional no trimestre, a qual se deveu ao fraco 

crescimento das lojas maduras. 

Já as despesas gerais e administrativas somaram R$ 83,3 milhões (2,2% da receita bruta), 

uma diluição de 0,2 pp em comparação ao 2T17, como resultado de uma queda nas 

provisões de remuneração variável em relação ao mesmo período do ano anterior. 

O EBITDA ajustado no 2T18 totalizou R$ 316,6 milhões, 5,1% maior que o registrado no 

2T17, mas com recuo de 0,5pp na margem, para 8,4%, explicado pelas aberturas de lojas no 

ano, bem como aquelas já em processo de abertura, as quais geraram redução no EBITDA 

de R$ 14,4 milhões. 

Com isso, o lucro líquido da RD totalizou R$ 141,8 milhões no 2T18, crescimento de 2,8% 

sobre o mesmo período do ano anterior e margem líquida de 3,7%, redução de 0,4 pp em 

relação ao 2T17. 

A dívida líquida da RD encerrou o trimestre em R$ 682,9 milhões, frente aos R$ 479,3 

milhões no mesmo período de 2017. A relação Dívida Líquida Ajustada/EBITDA foi de 0,6x, 

sendo 0,1x maior quando comparada ao mesmo período do ano passado, como reflexo da 

aceleração do plano de expansão. 

 

Cielo (CIEL3) – Lucro recorrente do 2T18, com queda de 12% ante o 1T18 

A Cielo registrou no 2T18 um lucro líquido recorrente de R$ 817,5 milhões com redução de 

12,3% em relação aos R$ 932,0 milhões do trimestre anterior. A margem líquida de 27,9% 

representou uma queda de 5,6pp ante o 1T18. 
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Um resultado que refletiu o crescimento de receita combinado com aumento dos gastos 

totais, resultando em queda do EBITDA, de margem e do lucro. Ao preço de R$ 15,90/ação 

CIEL3 registra queda de 30,7% este ano. Os múltiplos para 2018 são: P/L de 10,1x e 

VE/EBITDA de 8,7x.  

A receita operacional líquida totalizou R$ 2,9 bilhões, um aumento de 3,4% em 12 meses e 

+5,1% em base trimestral, refletindo, principalmente, a contribuição das controladas 

Cateno e Merchant e-Solutions (efeito de variação cambial).  

Os gastos totais somaram R$ 2,0 bilhões, após aumento de 12,4% frente ao 2T17 e de 

12,9% em relação ao 1t18, explicado por investimentos realizados em mídia digital e 

tradicional reflexo do lançamento de novos produtos. Com isso o EBITDA caiu 10,3% em 12 

meses e 7,7% em base trimestral para R$ 1,15 bilhão (margem de 39,2%). 

O volume financeiro ex-agro capturado pela Cielo Brasil apresentou alta de 0,3% frente ao 

2T17, sendo: aumento de 7,1% no crédito e queda de 8,5% no débito, reflexo, 

principalmente, da migração do modelo multivan para adquirência plena. A base instalada 

da Cielo terminou o 2T18 com 1.554 mil POS, com queda de 2,5% frente o 1T18. 

Considerando a base instalada de Stelo de 52 mil, a base combinada apresentou 

crescimento de 0,5%.  

A companhia reafirmou o compromisso com o controle de custos e despesas, mesmo com 

maior volume de investimentos em marketing para fortalecer sua marca. Nesse contexto a 

Cielo manteve a projeção de crescimento de volume, aumento de gastos totais e 

investimentos.  

 

A Cielo pagará proventos fixos (dividendos e juros sobre capital próprio) de R$ 3,5 bilhões 

referentes ao ano fiscal de 2018, cuja periodicidade foi alterada, de semestral para 

trimestral. O yield anual bruto é de 8,0%. 

 

Via Varejo (VVAR11) – Destaque de alta da B3 com rumores de possível aquisição da 
empresa 

1. Nos últimos dias circulam no mercado rumores de uma possível aquisição da empresa e 

que três potenciais investidores, que seriam a Amazon, o Magazine Luiza e a chinesa 
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Tencent.  Em matéria do jornal VEC desta terça-feira a informação é que o Magazine Luiza 

não teria interesse em negociar uma fusão com a Via Varejo. 

Por conta destes rumores, as units da Via Varejo fecharam o pregão da segunda-feira como 

a maior alta do Ibovespa. Os papéis subiram 6,0%, a R$ 21,20.  No ano a queda é de 3,26%. 

O valor de mercado da companhia é de R$ 9,1 bilhões.   

A ação da Magazine Luiza (MGLU3) encerrou o dia com alta de 0,15% cotada a R$ 130,00 

com valorização de 62,52% no ano e 186,17% em 12 meses.  

2. Em Fato Relevante divulgado em 23/07, o Conselho de Administração da Companhia, em 

reunião realizada na data e por recomendação de seu acionista controlador, Companhia 

Brasileira de Distribuição, deliberou dar início ao processo para migração da Companhia 

para o segmento de listagem no Novo Mercado da B3 S.A. 

Proposta - Conversão das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na 

proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária. Ainda, o Programa de 

Units da Companhia será encerrado, passando cada detentor de 1 (uma) Unit, que hoje é 

representada por 1 (uma) ação ordinária e 2 (ações) preferenciais, a deter 3 (três) ações 

ordinárias da Companhia. 

O Conselho de Administração pretende se reunir até o dia 15 de Agosto de 2018 para 

deliberar sobre a proposta do novo estatuto social de acordo com as regras do Novo 

Mercado.  

Haverá direito de recesso para os acionistas que não concordarem com a migração para o 

Novo Mercado. 

 

Petrobras (PETR4) - Processo de venda do Polo Sergipe Terra 2 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 25,50/ação, 

indicando um potencial de alta em 28%.  Esta ação subiu 23,8% este ano e o Ibovespa teve 

uma valorização de 5,1% no período. 

A Petrobras informou ontem o início da fase vinculante do processo de venda da totalidade 

dos direitos do Polo Sergipe Terra 2, formado por 3 concessões de produção terrestres 

localizadas na Bacia Sergipe-Alagoas.  A produção de petróleo nestas concessões é de 6 mil 

barris por dia e 37 mil m³/dia de gás, aproximadamente. A reserva dos campos é de 83 

milhões de barris de óleo equivalente. 

O seguimento normal do processo da venda de ativos da Petrobras é sempre uma boa 

notícia, porque não se pode esquecer que um dos pilares da reestruturação financeira que 
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está sendo realizada pela empresa é seu Plano de Desinvestimento.  A Petrobras já vendeu 

ativos no valor de US$ 13,6 bilhões em 2015 e 2016 e tem como meta fazer 

desinvestimento de US$ 21 bilhões no biênio 2017-2018, valor equivalente a 25,8% de sua 

dívida líquida ao final do 1T18. 

Vale lembrar que atender às recomendações do Tribunal de Contas da União, as vendas de 

ativos da Petrobras agora passam por até cinco fases, que são: Não vinculante, vinculante, 

concessão da exclusividade para a negociação, aprovação pela alta administração e 

fechamento da operação. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  26/07/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 26/7/18 30 dias Mês Ano

Saldo (625,4) 4.796,5 4.376,5 (5.571,2)
Fonte: BMFBovespa  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 161.604 136.477

Venda 65.282 234.838

Líquido 96.322 -98.361

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Julho 2018

CDS Brasil 5 anos 0.25% -21.40% 31.14%

Minerio de Ferro 2.92% 0.20% -15.66%

Petroleo Brent -0.20% -5.82% 12.39%

Petroleo WTI -0.56% -5.95% 15.52%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Quarta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 31/jul 0,00%

01/08/2018 09:00 BR Fabricação PPI (m/m) Junho 3,00%

09:00 BR Fabricação PPI (a/a) Junho 0,10

BR Taxa Sel ic 01/ago 7,00% 7,0%

BR Uti l i zação da capacidade CNI (Sazonal ) Junho 76,0%

08/jun BR Vendas  de veículos  Fenabrave Agosto 201.987

08/jun BR Balança comercia l  mensal Julho 5882 mi

08/jun BR Total  de exportações Julho 20202 mi

08/jun BR Total  de importação Julho 14320 mi

09:15 EUA ADP - Variação setor empregos Julho 178 mi l 177 mi l

10:45 EUA PMI Manufatura  Markit EUA Julho

11:00 EUA Gastos  com construção (m/m) Junho 0,00% 0,00%

11:00 EUA ISM Manufaturados Julho 59,10 60,20

05:00 EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Julho

Quinta-feira 05:00 BR IPC-Fipe (mensal ) Julho 1,00%

02/08/2018 09:00 BR Produção industria l  (m/m) - AS Junho -11,00%

09:00 BR Produção industria l  (a/a) Junho -7,00%

09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 28/jul

09:30 EUA Seguro-desemprego 21/jul

06:00 EURO IPP (m/m) Junho 1,00%

06:00 EURO IPP (a/a) Junho 0,03

22:45 CH Caixin China PMI Composto Julho 53,00

22:45 CH Caixin China PMI Serviços Julho 53,90

Sexta-feira 08/jul BR Produção de veículos  Anfavea Julho 256.305

03/08/2018 08/jul BR Vendas  de veículos  Anfavea Julho 201.982

08/jul BR Exportações  de veículos  Anfavea Julho 64.910

10:00 BR Markit Bras i l  PMI Composto Julho 47,00

10:00 BR Markit Bras i l  PMI Serviços Julho 47,00

09:30 EUA Balança comercia l Junho -43,3 bi -43,1 bi

09:30 EUA Taxa de desemprego Julho 4,00% 4,00%

09:30 EUA Taxa de subdesemprego Julho 8,00%

09:30 EUA Média  de ganhos  por hora  (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA Média  de ganhos  por hora  (a/a) Julho 3,00%

09:30 EUA Horas  médias  semanais  todos  os  funcionários Julho 34,50 34,50

09:30 EUA Taxa de participação da força  de trabalho Julho 63%

05:00 EURO PMI Serviços  Zona do Euro Julho

05:00 EURO PMI Composto Zona do Euro Julho

06:00 EURO Vendas  a  varejo (m/m) Junho 0,00%

06:00 EURO Vendas  no varejo (a/a) Junho 1,00%
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 

referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 

relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 

nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 

Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 

expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 

analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 

alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 

598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 

mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 


