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Bolsa 

A bolsa teve uma manhã tranquila motivada pelos resultados corporativos do 

2T18 e noticiário externo. Na parte da tarde começou a volatilidade com o 

Ibovespa virando para baixo diante de especulações sobre a corrida eleitoral e 

possíveis delações a caminho. O Ibovespa fechou o pregão em baixa de 0,87%, 

aos 80.347 pontos. O giro financeiro foi de R$ 11,9 bilhões. De agora em diante 

os investidores terão que conviver com a volatilidade provocada pelas 

pesquisas, algo comum em períodos que antecedem eleições importantes. 

Além disso, os números projetados para a economia vêm sendo revisados para 

pior, o que poderá pesar sobre o mercado de ações à frente. É importante os 

investidores ficarem atentos não só ao antes, mas também ao que virá após as 

eleições. A agenda econômica de hoje traz a balança comercial chinesa em 

julho com saldo de US$ 28,1 bilhões, abaixo da expectativa de US$ 38,9 bilhões 

e da leitura anterior de US$ de 41,6 bilhões. Destaque para a disparada de 

20,9% das importações no mês. Do lado doméstico, a inflação de julho (IGP-DI) 

subiu 0,44% no M/M e 8,59% no A/A. As bolsas internacionais mostram 

movimento misto na Europa nesta manhã e também no fechamento da Ásia. 

Câmbio 

O mercado de câmbio voltou a sentir os efeitos de um noticiário especulando 

sobre a corrida presidencial – novas pesquisas, rumores de delações, etc. Com 

isso a moeda fechou o dia em alta de 0,89% aos R$ 3,7667. 

Juros  

Os mesmos rumores já citados ditaram o rumo do mercado de juros, que ao 

final do dia mostrava a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 

jan/19 na máxima de 6,660% vindo de 6,12% na véspera. A taxa do DI para 

jan/25 terminou em 11,03%, de 10,85%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 FGV: IPC-S (m/m) 07/ago 0,22% 0,20% 0,17%

08:00 FGV - IGP-DI  (m/m) Julho 0,38% 0,44% 1,48%

08:00 Inflação FGV IGP-DI A/A Julho 8,52% 8,59% 7,79%

09:00  IBGE: IPCA (a/a) Julho 4,40% 4,39%

09:00  IBGE: IPCA (m/m) Julho 0,26% 1,26%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 00:00 -3,00% -2,60%

China Referência Expectativa Apurado Anterior

22:30 IPP (a/a) Julho 4,50% 4,70%

22:30 IPC (a/a) Julho 2,00% 1,90%

5.7%

2.7%

2.2%

1.6%

1.5%

-5.1%

-4.7%

-4.6%

-4.0%

-3.8%

MGLU3

UGPA3

CSAN3

EMBR3

WEGE3

KROT3

BRAP4

ELET3

CIEL3

QUAL3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 80,347 (0.9) 1.4 5.2

Ibovespa Fut. 80,680 (0.5) 1.8 3.7

Nasdaq 7,884 0.3 2.8 14.2

DJIA 25,629 0.5 0.8 3.7

S&P 500 2,858 0.3 1.5 6.9

MSCI 2,167 0.4 0.6 3.0

Tóquio 22,644 (0.1) 0.4 (0.5)

Xangai 2,744 (1.3) (4.6) (17.0)

Frankfurt 12,648 0.4 (1.2) (2.1)

Londres 7,718 0.7 (0.4) 0.4

Mexico 49,964 1.3 0.5 1.2

India 37,888 0.6 0.7 11.2

Rússia 1,147 0.8 (2.2) 0.0

Dólar - vista R$ 3.75 0.4 (0.1) 13.3

Dólar/Euro $1.16 0.4 (0.8) (3.4)

Euro R$ 4.35 0.9 (0.9) 9.4

Ouro $1,210.96 0.3 (1.1) (7.1)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Iguatemi (IGTA3) – Crescimento de 18,8% no lucro líquido do 2T18 somando R$ 60,6 
milhões 

O resultado líquido do 2T18 atingiu R$ 60,5 milhões, aumento de 18,8% sobre o 2T17 e no 

acumulado do 1S18, o resultado foi de R$ 118,7 milhões, crescimento de 16,8%. Destaque 

positivo para a redução na despesa financeira líquida que caiu de R$ 43,4 milhões no 2T17 

para R$ 30,1 milhões no 2T18 e de R$ 86,9 milhões no 1S17 para R$ 56,2 milhões no 1S18. 

Ontem a ação IGTA3 encerrou cotada a R$ 32,82 acumulando queda de 15,1% no ano. No 

dia a ação desvalorizou 2,99%.  O valor de mercado da companhia é de R$ 5,8 bilhões 

atualmente.  

Os grandes números da companhia vieram dentro da normalidade. A receita líquida e o 

EBTDA mostraram pequeno crescimento (ver tabela abaixo).  

Dados operacionais:  

O Iguatemi encerrou com o 1S18 com 17 shoppings em seu portfólio, acumulando vendas 

de R$ 6,23 bilhões no período e R$ 3,25 bilhões no 2T18, com pequeno crescimento nos 

dois períodos comparativos.  

A ABL (Área Bruta Locável) reduziu 1,1% de junho/17 a junho/18, encerrando em 737.467 

m2 e as vendas mesmas lojas caíram 1,9% no 2T18 e 0,5% no 1S18.  

A taxa de ocupação nos shopping centers ficou em 94,6% contra 93,1% no 2T17 e a 

inadimplência foi de 1,6% no 2T18 e 2,9% no acumulado do semestre, praticamente em 

linha com os respectivos períodos anteriores.  

O FFO (Fluxo de Caixa das Operações) cresceu acima de dois dígitos em ambos períodos. 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Os números da companhia vieram dentro da normalidade, com destaque positivo para a 

redução na despesa financeira líquida que caiu de R$ 43,4 milhões no 2T17 para R$ 30,1 

milhões no 2T18 e de R$ 86,9 milhões no 1S17 para R$ 56,2 milhões no 1S18. 

A Iguatemi encerrou o 2T18 com uma dívida liquida de R$ 1,54 bilhão levando a um 

múltiplo Dívida Líquida/EBITDA de 2,84x para o final do 2T18, estável versus o 1T18 e 0,3 

abaixo do 2T17. 

 

Rumo (RAIL3) – Prejuízo líquido de R$ 30,2 milhões no 2T18 e de R$ 92,8 milhões no 1S18 

No 2T18, o resultado negativo apresentado pela Rumo tem como destaque o aumento da 

despesa financeira líquida e do imposto de renda e contribuição social, nos dois períodos 

comparativos. A despesa financeira líquida cresceu 6,2% no 2T18 e reduziu 8,6% na base 

semestral.  

O imposto de renda e a contribuição social, cresceu de R$ 31,1 milhões no 2T17 para R$ 

52,6 milhões no 2T18 e no acumulado de 6 meses a despesa passou de R$ 31,0 milhões 

para R$ 81,0 milhões.  

A ação RAIL3 encerrou ontem cotada a R$ 15,20 acumulando valorização de 17,2% no ano, 

com valor de mercado de R$ 23,7 bilhões.  

Na tabela abaixo estão destacadas as principais contas de resultado e suas variações. 

 

A dívida líquida aumentou 1,7% no comparativo trimestral, encerrando junho em R$ 7,74 

bilhões com a alavancagem ficando em 2,6x, estável em relação ao 2T17. A maior parte da 

dívida bruta de R$ 10,86 bilhões acumulada em jun/18 está concentrada no BNDES (R$ 3,25 

bilhões) e em Senior Notes (R$ 4,74 bilhões).  
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Aspectos Operacionais: 

No 2T18, o volume total transportado atingiu 13,5 bilhões de TKU, 9% maior na 

comparação com 2T17. No semestre, o volume cresceu 13%, alcançando 25,3 bilhões de 

TKU.  

Os volumes de maio foram impactados negativamente pela paralização dos caminhoneiros. 

Em abril e junho, os volumes transportados apresentaram crescimento, em relação ao ano 

passado, superior a 15%. 

O volume de elevação nos terminais da Rumo no Porto de Santos (SP) apresentou redução 

21% no 2T18 frente ao 2T17 e 12% na comparação do acumulado do ano, alcançando 5,1 

milhões de toneladas. O resultado refletiu principalmente o cenário desfavorável para 

comercialização do açúcar.  

Investimentos: No 2T18, o capex atingiu R$ 559 milhões, enquanto nos 6M18 o capex 

totalizou R$ 1,04 bilhão, em linha com o plano de investimentos da Companhia, com 

destaque para os investimentos em tombadores que ampliam significativamente a 

capacidade do terminal de Rondonópolis (MT). 

 

Minerva (BEEF3) – Forte prejuízo no 2T18 e melhora do resultado operacional 

A Minerva reportou seus resultados referentes ao 2T18 com crescimento de volumes e 

preços que resultaram em melhora do resultado operacional e das margens (em base 

trimestral). A variação cambial no trimestre ajudou as exportações com impacto positivo na 

receita. Por outro lado, sensibilizou de forma negativa o resultado financeiro.  

Nesse contexto, a Minerva registrou um prejuízo líquido de R$ 926,0 milhões no 2T18 que 

se compara ao prejuízo de R$ 55,6 milhões do 2T17. Cotadas a R$ 7,21/ação (valor de 

mercado de R$ 1,6 bilhão) as BEEF3 registram queda de 32,3% este ano. O preço justo de 

R$ 11,50/ação embute um potencial de alta de 59,5%. 
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Receita Líquida da companhia no 2T18 somou R$ 3,74 bilhões, 45% superior ao 2T17 e 6% 

acima do 1T18, explicada pelo aumento de volume vendido (na comparação de 12 meses) e 

por melhores preços de venda (em ambas as bases de comparação, trimestral e anual). 

O EBITDA ajustado no 2T18 foi de R$ 353,4 milhões, com crescimento de 27% em relação 

ao 2T17 e 24% superior ao 1T18. A margem EBITDA ajustada do trimestre atingiu 9,5% e se 

compara a 8,1% do 1T18 e a 10,8% do 2T17. 

No 2T18, o resultado financeiro foi negativo em R$ 1.164,7 milhões, com destaque para a 

despesa financeira com variação cambial de R$ 957,4 milhões, reflexo da apreciação do 

Dólar frente ao Real de 16%, em base trimestral. 

Ao final de junho/18 a dívida líquida da companhia era de R$ 6,86 bilhões (incluso R$ 4,2 

bilhões em caixa), com crescimento de 16,3% em relação a março/18 (R$ 5,90 bilhões). A 

alavancagem passou de 4,5x o EBITDA no 1T18 para 5,0x no 2T18 sendo que o duration da 

dívida atingiu 5,6 anos. Ao final do trimestre, aproximadamente 77% da dívida total (R$ 

11,07 bilhões) estava exposta à variação cambial.  

Em 7 de agosto a companhia alterou o seu guidance de crescimento de receita para este 

ano, refletindo basicamente novas premissas de câmbio no Brasil e na Argentina. Assim a 

estimativa de receita líquida para 2018 segue elevada, de R$ 14,5 bilhões a R$ 15,0 bilhões, 

para o intervalo de R$ 15,0 bilhões a R$ 16,0 bilhões. 
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CSU CardSystem (CARD3) – Lucro de R$ 8,4 milhões do 2T18 e melhor margem 
operacional 

A CSU registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 8,4 milhões, com redução de 7,4% ante o 

2T17, e 3,7% superior ao 1T18 (R$ 8,1 milhões). Em base trimestral, esse resultado foi 

construído a partir da redução de 3,5% da Receita Líquida que totalizou R$ 104,7 milhões, e 

da alta de 5,2% do EBITDA para R$ 22,2 milhões.  

Ainda como destaque positivo, a recomposição de margem EBITDA, que subiu de 19,4% no 

1T18 para 21,2% no 2T18. Suas ações (CARD3) registram queda de 27,2% este ano para R$ 

7,10/ação (valor de mercado de R$ 297 milhões). Nesse preço os múltiplos para 2018 são: 

P/L de 8,5x e VE/EBITDA de 3,5x.  

 

O resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$ 1,2 milhão no 2T18, com queda 

de 40% em relação à despesa líquida do 2T17 e 54% acima do 1T18. Em 12 meses a queda 

reflete a redução do endividamento liquido, e na comparação trimestral, o aumento 

decorre da redução das receitas financeiras reflexo da redução de Disponibilidades por 

pagamento de dividendos complementares em junho e a aquisição de ações no âmbito do 

Programa de Recompras. 

A Unidade CSU.CardSystem registrou cerca de 640.000 novos cartões adicionados à base do 

trimestre, em processo de ativação, com destaque para a retomada na prestação do serviço 

de processamento de aquirencia. A Unidade CSU.Contact apresentou ganhos de eficiência e 
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crescimento de margens no trimestre, com o emprego cada vez maior de tecnologia e 

robotização no atendimento ao cliente. 

No 2T18 a companhia realizou investimentos de R$ 12,3 milhões, crescimentos de 22% em 

relação ao 2T17 e em linha com o 1T18, acumulando no semestre, R$ 24,5 milhões (+23%). 

Ao final de junho/18 o endividamento líquido da companhia totalizava R$ 29,6 milhões, 

equivalente a 0,3x o EBITDA dos últimos 12 meses, e se compara a R$ 17,1 milhões em 

março/18 (0,2x o EBITDA) e abaixo de 0,4x em junho/17. 

 

Hermes Pardini (PARD3) – Lucro líquido de R$ 33,2 milhões no 2T18 e R$ 62,8 milhões no 
semestre 

A receita líquida encerrou o trimestre em R$ 301,1 milhões, evolução de 5,1% em relação 

ao 2T17. No acumulado do ano houve aumento de 7,1% na receita líquida em relação ao 

mesmo período do ano anterior. 

A companhia encerrou o 2T18 com lucro líquido de R$ 33,2 milhões, aumento de 4,8% na 

comparação com o 2T17, (R$ 31,6 milhões). A margem líquida foi de 11,0% no 2T18, 

mesmo patamar do 2T17. 

Destaques:  

A empresa destacou efeitos não operacionais e não recorrentes sobre o resultado do 2T18, 

que somaram cerca de R$ 1,6 milhão, com destaque para: 

• Greve dos caminhoneiros: no valor de aproximadamente R$ 0,4 milhão, relacionados à 

custos extras de fretamento; 

• Gastos com integração das empresas recém-adquiridas Labfar e DLE: no valor 

aproximado de R$ 0,3 milhão; 

• Projeto de Excelência Empresarial: R$ 0,5 milhão com consultoria cujo objetivo é 

levantar oportunidades e implementar melhorias em nossas estruturas comercial e 

administrativa. 

O EBITDA Ajustado, excluindo efeitos não recorrentes sobre o resultado, atingiu R$ 59,1 

milhões no 2T18, redução de 12,7% em relação ao 2T17, quando o EBITDA Ajustado foi de 

R$67,7 milhões. 

Investimentos: Os investimentos correspondentes a adições ao imobilizado e intangível 

totalizaram R$ 11,8 milhões no 2T18, aumento de 153,1% em relação ao 2T17, quando o 

CAPEX foi de R$4,7 milhões.  
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Aplicação:  

• Reforma de unidades nas praças de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, no 

valor aproximado de R$ 3,5 milhões; 

• Expansão de novas unidades na praça de Minas Gerais e Rio de Janeiro: R$ 2,7 

milhões; 

• Investimentos em infraestrutura de TI, como maior proteção de dados eletrônicos e 

compra de novos equipamentos: R$ 2,4 milhões. 

Endividamento: No encerramento do 2T18, a Companhia apresentou dívida líquida de R$ 

276,5 milhões, com alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA LTM de 1,2x). 

 

Taesa (TAEE11) – Teleconferência do 2T18 

A Taesa realizou ontem (7/ago) sua teleconferência de resultado do 2T18. O principal 

destaque ficou com o lucro líquido (IFRS) de R$ 259,3 milhões no trimestre, 260% acima dos 

R$ 72,0 milhões do 2T17, acumulando no 1S18 um lucro de R$ 476,5 milhões (+74%). 

Suas units fecharam cotadas a R$ 20,10 (valor de mercado de R$ 6,9 bilhões) e queda de 

0,1% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2018 são: P/L de 8,1x e VE/EBITDA de 8,0x. O 

preço justo de R$ 25,00/unit traz um potencial de alta de 24,4%.  

O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de R$ 164,3 milhões (R$ 

0,48/unit) a título de dividendos intercalares. O pagamento será feito no dia 20 de agosto 

de 2018 com base na posição acionária de 9 de agosto de 2018. O retorno é de 2,4%. 

Outros destaques: 

1. A receita líquida (IFRS) cresceu 107% para R$ 351,2 milhões no 2T18, pela alta do IGP-

M, impactando positivamente a receita de correção monetária do ativo financeiro;  

2. A equivalência patrimonial aumentou de R$ 3,7 milhões no 2T17 para R$ 74,7 milhões 

no 2T18, explicado por maior resultado do grupo TBE e a participação direta nas 

Transmineiras a partir de novembro de 2017;  

3. O EBITDA Regulatório totalizou R$ 361,3 milhões, com queda de 6,1% em 12 meses, 

sendo que a margem EBITDA passou de 88,8% no 2T17 para 87,3% no 2T18; 

4. A Taesa apresenta um desempenho operacional consistente ao longo dos anos. No 

2T18 a taxa de disponibilidade das linhas de transmissão se manteve em 99,97% 
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confirmando o seu compromisso em manter a qualidade na operação e manutenção dos 

ativos que opera;  

5. Ao final do 2T18 sua dívida líquida era de R$ 2,3 bilhões com aumento de 6% frente os 

R$ 2,2 bilhões do trimestre anterior. Seu indicador Dívida Líquida/EBITDA subiu de 1,3x em 

março/18 para 1,4x em junho/18, demonstrando um sólido perfil financeiro, baixa 

alavancagem para uma transmissora de energia, indicando que a companhia continua 

preparada para as oportunidades de crescimento em transmissão, via fusões/aquisições ou 

mesmo Greenfield; 

6. Oito projetos em fase de construção, com uma RAP total de R$ 888 milhões e 

investimentos de aproximadamente R$ 5,0 bilhões. A participação proporcional da Taesa é 

de R$ 584 milhões de RAP e investimentos de R$ 3,2 bilhões;  

7. A companhia está se preparando para participar da venda pela Eletrobras de 11 

Sociedades de Propósito Específico (SPEs) de transmissão, das quais, 5 com participação 

direta da Taesa, nas quais a companhia tem a preferência e por isso, com boas condições 

de sucesso 

8. Também está no radar o próximo leilão de linhas de transmissão da Aneel, previsto 

para o final deste ano, com projetos que somam investimentos de R$ 15 bilhões. O foco são 

investimentos que tragam retorno adequado, dentro da disciplina financeira da companhia. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  03/08/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 3/8/18 30 dias Mês Ano

Saldo 593,9 (380,0) (519,9) (6.682,6)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 169.648 141.201

Venda 66.675 247.967

Líquido 102.973 -106.766

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos 0.46% 1.60% 34.52%

Minerio de Ferro 1.12% 4.21% -12.85%

Petroleo Brent -0.27% 0.27% 11.84%

Petroleo WTI -0.51% 0.09% 14.00%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Quinta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 07/ago 0,00%

09/08/2018 09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 04/ago

09:30 EUA Demanda fina l  IPP M/M Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA Seguro-desemprego 28/jul

09:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação M/M Julho 0,00%

09:30 EUA Demanda fina l  IPP A/A Julho 3,00% 3,00%

09:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (a/a) Julho 3,00% 3,00%

09:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação A/A Julho 3,00%

Sexta-feira 08:00:00 BR FGV - IGP-M 1º Prévia Agosto 0,00%

10/08/2018 09:00:00 BR Vendas  a  varejo (m/m) Junho -1,00%

09:00:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Junho 3,00%

09:00 BR Venda ao varejo aml iado (M/M) Junho -5,00%

09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Junho 2,00%

09:30 EUA IPC (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA IPC (a/a) Julho 3,00% 3,00%

09:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (a/a) Julho 2,00% 2,00%

09:30 EUA Índice IPC NSA Julho 251,99

Segunda-feira 08:25 BR BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

13/08/2018 15:00 BR Balança Comercia l  semanal 12/ago

01/ago EUA Inadimplências  de hipotecas 2T 5,00%

ago/17 EUA MBA - Execução de hipotecas 2T 1,00%

00/jan CH Vendas  no varejo (a/a) Julho 9,00% 9,00%

00/jan CH Vendas  varejo (acumulado no ano a/a) Julho 9,00% 9,00%

00/jan CH Produção industria l  (a/a) Julho 6,00% 6,00%

23:00 CH Produção industria l  (acum, no ano a/a) Julho 7,00% 7,00%

Terça-feira 09:30:00 EUA Índice de preços  de importação (m/m) Julho 0,00% 0,00%

14/08/2018 09:30:00 EUA Índice de preços  de importação (a/a) Julho 4,00%

00/jan EURO Produção industria l  SAZ (m/m) Junho 1,00%

00/jan EURO Produção industria l   (a/a) Junho 2,00%

00/jan EURO PIB sazonal   (t/t) 2T 0,00%

00/jan EURO PIB sazonal  (a/a) 2T 2,00%

00/jan EURO Pesquisa  ZEW (Expectativas ) Agosto -18,70
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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. 


