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Bolsa 

A quinta-feira foi mais um dia de queda no Ibovespa com o peso dos resultados 

corporativos e expectativa em relação ao debate entre os principais candidatos 

à presidência ontem. No fechamento o Ibovespa encerrou em baixa de 0,48%, 

aos 78.768 pontos com giro financeiro de R$ 10,13 bilhões. Nesta sexta-feira, as 

bolsas internacionais refletem o aumento da tensão comercial entre EUA e 

China com queda no fechamento da Ásia e na Europa. A agenda econômica traz 

hoje a 1ª prévia de inflação pelo IGP-M com alta de 0,70% e as vendas a varejo 

em junho. Nos EUA sai o IPC de julho com destaque. O esperado debate dos 

presidenciáveis ontem ainda não foi suficiente para direcionar os eleitores, não 

devendo ter peso relevante no mercado hoje que poderá ser influenciado pelo 

maior volume de resultados corporativos do 2T18. 

Câmbio 

Dia de nova alta na cotação da moeda americana, com valorização de 1,00% 

atingindo o maior valor em três semanas. No fechamento o dólar fechou a R$ 

3,8017 no mercado à vista. O volume do dia foi reduzido. 

Juros  

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/19 fechou em 

6,660%, de 6,648% no ajuste da quarta-feira. A taxa do DI para janeiro de 2025 

terminou em 11,31%, de 11,15%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 FGV - IGP-M 1º Prévia Agosto 0,22% 0,70% 0,00%

09:00 Vendas  a  varejo (m/m) Junho 0,10% -0,60%

09:00 Vendas  no varejo (a/a) Junho 2,40% 2,70%

09:00 Venda ao varejo aml iado (M/M) Junho 2,10% -4,90%

09:00 Vendas  no varejo (a/a) Junho 3,10% 2,20%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

09:30 IPC (m/m) Julho 0,20% 0,10%

09:30 IPC exc a l imentos  e energia  (m/m) Julho 0,20% 0,20%

09:30 IPC (a/a) Julho 2,90% 2,90%

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

09:30 Índice IPC NSA Julho 251.968 251.989 70
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 78,768 (0.5) (0.6) 3.1

Ibovespa Fut. 78,680 (0.2) (0.8) 1.1

Nasdaq 7,892 0.0 2.9 14.3

DJIA 25,509 (0.3) 0.4 3.2

S&P 500 2,854 (0.1) 1.3 6.7

MSCI 2,164 (0.1) 0.5 2.9

Tóquio 22,298 (1.3) (1.1) (2.1)

Xangai 2,795 0.0 (2.8) (15.5)

Frankfurt 12,676 0.3 (1.0) (1.9)

Londres 7,742 (0.4) (0.1) 0.7

Mexico 49,244 (1.3) (0.9) (0.2)

India 37,869 (0.4) 0.7 11.2

Rússia 1,097 (1.5) (6.5) 0.0

Dólar - vista R$ 3.80 0.8 1.2 14.7

Dólar/Euro $1.15 (0.7) (1.4) (4.0)

Euro R$ 4.38 0.0 (0.2) 10.1

Ouro $1,212.45 (0.1) (1.0) (7.0)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Lojas Americanas (LAME4) - Lucro líquido de R$ 46 milhões no 1S18, ante prejuízo de R$ 
70 milhões no 1S17 

No 2T18 a Lojas Americanas apresentou queda de 58,1% no resultado líquido, atribuído 

pela companhia ao efeito das vendas de Páscoa que neste ano ficaram no 1º trimestre, 

afetando a base de comparação do 2º trimestre.  Este efeito pode ser observado na tabela 

abaixo.  

A ação LAME4 encerrou ontem cotada a R$ 17,85 acumulando alta de 5,2% no ano. O valor 

de mercado é de R$ 26,4 bilhões.  

Mesmo assim houve melhora na margem bruta do período, computando o sucesso das 

vendas na Copa do Mundo, mais especificamente em televisores.  Houve aumento de 

despesas operacionais com a inauguração de lojas, parcialmente compensado com ganhos 

de eficiência. 

 

A despesa financeira líquida foi de R$ 661,2 milhões no 1S18, melhora de 26,5% em relação 

aos R$ 899,3 milhões registrados no 1S17. A empresa emitiu debêntures em maio/18 (R$ 

1,0 bilhão) para alongamento do perfil de seu endividamento. Não tem exposição à 

variação cambial.  

A dívida líquida subiu de R$ 5,42 bilhões em jun/17 para R$ 5,65 bilhões em jun/18, 

equivalentes a  2,1x  o EBITDA de 12 meses.  

Os investimentos somaram R$ 424,9 milhões no 1S18, direcionados para aberturas de 

novas lojas, reformas da rede de lojas, atualização tecnológica, operações e outros. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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B3 (B3SA3) – Forte lucro no 2T18 por crescimento de volumes e receitas 

A B3 reportou seus resultados referentes ao 2T18 com destaque para o lucro líquido 

recorrente de R$ 857,8 milhões (acima do esperado) com crescimento de 80% em relação 

ao 2T17 e 91% acima do lucro do 1T18, reflexo do incremento de volumes e receitas nos 

segmentos de derivativos e ações. Com isso o lucro recorrente no 1S18 cresceu 30% para 

R$ 1.306,1 milhões. 

Acreditamos que suas ações devam responder positivamente a este forte desempenho 

trimestral, com recordes de volumes e receitas. Foi o melhor trimestre da companhia em 

termos de Receita e EBITDA. O foco permanece “na expansão do portfólio de produtos, na 

melhoria dos serviços oferecidos ao mercado e no estreitamento do relacionamento com 

clientes e intermediários financeiros”. 

Ontem suas ações fecharam cotadas a R$ 23,26/ação, correspondente a um valor de 

mercado de R$ 47,9 bilhões e alta de 3,6% este ano, em linha com a valorização de 3,1% do 

Ibovespa. Nesse patamar os múltiplos para 2018 são: P/L de 19,5x e VE/EBITDA de 14,5x. O 

preço justo de R$ 27,00/ação corresponde a um potencial de alta de 16,1%. 

 

Destaque para alta de 28,4% da Receita Total no 2T18 frente igual trimestre de 2017, para 

R$ 1.386,2 milhões, impulsionada pelo crescimento em todos seus segmentos: BM&F 

+38,6%; Bovespa +47,7%; Cetip UTVM +8,8%; e Cetip UFIN +19,9%. No semestre a Receita 

Total cresceu 23,5% para R$ 2.620,7 milhões. 

O EBITDA recorrente somou R$ 971,2 milhões no 2T18 (margem de 77,7%) após 

crescimento de 44% em 12 meses e de 28% em base trimestral. No semestre o EBITDA 

recorrente alcançou R$ 1.731,4 milhões, com margem de 73,3% e crescimento de 31%. 

Com base nesse resultado a companhia reafirmou os orçamentos para 2018, já 

previamente anunciados. As despesas ajustadas (OPEX) devem ficar entre R$ 960 milhões e 

R$ 1,0 bilhão; a depreciação e amortização (entre R$ 910 e R$ 980 milhões); as despesas 

atreladas ao faturamento (entre R$ 200 e R$ 220 milhões) e despesas relacionadas à 

combinação com a Cetip, entre R$ 55 e R$ 75 milhões. 
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Neste 1S18 a companhia distribuiu R$ 652 milhões em juros sobre capital próprio, ao 

mesmo tempo em que está retendo caixa para amortizar (em dez/18) o montante de R$ 1,5 

bilhão de uma emissão de debêntures. 

Ao final do 2T18, a dívida bruta da companhia era de R$ 5,7 bilhões (72% de longo prazo e 

28% de curto prazo), correspondente a 1,8x do EBITDA, valor que inclui o principal da dívida 

mais juros acumulados e o valor líquido da posição em derivativos. As disponibilidades de 

caixa e investimentos de curto e longo prazo em junho de 2018 totalizaram R$ 8,4 bilhões, 

com destaque para R$ 5,7 bilhões em caixa próprio; e R$ 1,8 bilhão em recursos de 

terceiros. 

No 2T18 a companhia realizou investimentos de R$ 28,2 milhões, alocados principalmente, 

no desenvolvimento e atualizações de sistemas de tecnologia. Com isso, os investimentos 

realizados no primeiro semestre totalizam R$ 69,1 milhões. 

 

Sabesp (SBSP3) – Queda do lucro no 2T18 reflete o aumento de despesa financeira 

A Sabesp registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 182 milhões, com queda de 45% em 

relação ao lucro de R$ 332 milhões do 2T17, impactado por maior despesa financeira 

líquida no trimestre, reflexo da variação cambial sobre os empréstimos e financiamentos 

(+16,0% no 2T18 versus +4,4% no 2T17). O resultado operacional registrou forte melhora e 

as margens cresceram. No 1S18 o lucro caiu 24% para R$ 762 milhões. 

Cotadas a R$ 26,70/ação (valor de mercado de R$ 18,2 bilhões) suas ações registram queda 

de 19,9% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2018 são: P/L de 7,8x e VE/EBITDA de 

4,9x. O preço justo de R$ 37,00/ação traz um potencial de alta de 38,6% para SBSP3. 

 

Nesta base de comparação (2T18 x 2T17) a Receita Operacional Líquida cresceu 5% para R$ 

3,7 bilhões. Dentre os principais fatores que explicam a evolução da receita destaque para 

(i) o reposicionamento tarifário de 7,9% desde novembro de 2017; (ii) o reposicionamento 
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tarifário de 3,5% desde junho de 2018; e (iii) o aumento de 3,1% no volume faturado total, 

sendo 2,9% em água e 3,3% em esgoto. Do lado negativo, “o reconhecimento de perdas 

estimadas com créditos de liquidação duvidosa, referente às vendas no atacado no 2T18, 

no montante de R$ 46 milhões, por menor recebimento, principalmente do município de 

Guarulhos”. 

Os custos e despesas subiram 5% em linha com a receita, totalizando R$ 2,7 bilhões. A 

combinação destes números resultou num EBITDA ajustado de R$ 1,4 bilhão, com alta de 

30% em relação a igual trimestre do ano anterior. A margem EBITDA ajustada subiu de 

30,5% para 37,7%.   

Ao final do 2T18 a dívida líquida da companhia era de R$ 10,4 bilhões (1,8x o EBITDA) após 

crescimento de 9% em relação ao 1T18 (R$ 9,5 bilhões). No 2T18 o investimento foi de R$ 

757,8 milhões, inclusos R$ 129,7 milhões referentes à PPP São Lourenço. Com isso o 

investimento acumulado no semestre soma R$ 1.447 milhões, dos quais R$ 302,6 milhões 

relativos à PPP São Lourenço. 

 

Cyrela (CYRE3) – Prejuízo líquido de R$ 28 milhões no 2T18 

A Cyrela registrou mais um desempenho fraco acumulando prejuízo de R$ 28 milhões ante 

uma perda de R$ 141 milhões no 2T17. 

O setor ainda sente os efeitos da crise. A empresa começa a retomar os lançamentos (VGV 

de R$ 641 milhões no 2T18, ainda muito baixo. As vendas (parte Cyrela) somaram R$ 699 

milhões., aumento de 24,0% sobre o 2T17. 

Houve aumento no volume de entregas, somando R$ 2,15 bilhões no 2T18, aumento de 

71,1% sobre o 2T17. 

A geração de caixa melhorou no 2T18 totalizando R$ 181 milhões e R$ 363 milhões no ano. 

O indicador VSO - Vendas sobre Oferta de 12 meses ficou em de 37,9%, acima do VSO 12 

meses apresentado no mesmo trimestre do ano anterior (30,8%) e superior ao VSO 

apresentado no 1T18 (35,2%) 

O resultado financeiro do trimestre foi positivo em R$ 4 milhões, frente os R$ 3 milhões 

registrados no 1T18. 

Em jun/18, a dívida bruta com juros a pagar somava R$ 2,36 bilhões, 10,3% maior que os R$ 

2,15 bilhões registrados em 31/março/18. O saldo de financiamentos em moeda nacional, 

que se refere integralmente ao montante destinado à construção pelo Sistema Financeiro 
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da Habitação (SFH), representava 45,3% do total da dívida (sem juros a pagar) e registrou 

diminuição de 8,6% no trimestre. 

 

Natura (NATU3) –Lucro líquido de R$ 31,8 milhões no 2T18, queda de 80,6% sobre o 2T17 

O resultado líquido do 2T18 foi impactado principalmente pelo aumento das despesas 

operacionais e do financeiro, com o endividamento líquido fechando junho/18 em R$ 5,7 

bilhões. A receita líquida mostrou forte crescimento, ajudada pelos avanços na 

transformação da The Body Shop. 

A ação NATU3 encerrou ontem cotada a R$ 28,03 acumulando queda de xx% neste ano. O 

forte endividamento e os ajustes que a empresa vem realizando seguem pesando sobre seu 

desempenho final. 

Na tabela abaixo estão destacadas as principais contas de resultado. 

 

Resultados do 2T18: 

EBITDA de R$343.5 milhões, alta de 4,3%4 vs. 2T17, e de R$594,1 milhões no 1S18, 13.5% 

abaixo do 1S17. Em bases comparáveis (sem a reversão do PIS/COFINS não recorrente de 

R$154,8 milhões em 2017), o EBITDA do 1S18 cresceu 11.9%4 sobre o 1S17. o The Body 

Shop: O EBITDA reportado no 2T18 foi impactado por custos de transformação de R$37,5 

milhões (£7,6 milhões). Desconsiderando estes custos não recorrentes, o EBITDA ajustado 

foi de R$24,7 milhões no 2T, comparado com R$8,0 milhões no 2T17, e de R$82,0 milhões 

no semestre, contra -R$0,5 milhão no 1S17. o Aesop: EBITDA de R$25,3 milhões no 2T18, 

+32,5%4 vs. o 2T17, e R$52.3 milhões no 1S18, +66,6%4 vs. o 1S17. 
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Lucro Líquido de R$31,8 milhões no 2T18, vs. R$163,5 milhões no 2T17, impactado pelos 

custos de serviço da• dívida e custos de transformação da The Body Shop. O lucro 

operacional ajustado6 (veja página 6), que exclui esses efeitos, cresceu 9,4% em bases pró-

forma no 2T18, totalizando R$230,5 milhões e 54,1% no semestre, atingindo R$434,5 

milhões. 

Geração de caixa de R$121,5 milhões e endividamento líquido 3,3 vezes o EBITDA, em linha 

com nossas• expectativas. Conquistas em sustentabilidade: Natura foi pioneira em receber 

o novo certificado internacional emitido pela• UEBT (Union for Ethical BioTrade) pelos seus 

sistemas de fornecimento ético de ingredientes para os produtos da marca Ekos. A The 

Body Shop obteve 7 milhões de assinaturas em apoio a sua campanha global Sempre 

Contra Testes em A , aproximando-se da meta de 8 milhões. 

 

MRV Engenharia (MRVE3) – Lucro líquido de R$ 166 milhões no 2T18, crescimento de 
17,9% e ROE (12 M) de 12,8% 

MRV confirmou a expectativa de bons resultados no 2T18 e no acumulado do semestre (ver 

tabela abaixo).  A ação da companhia encerrou ontem cotada a R$ 13,58 acumulando 

queda de 5,1% no ano. Temos recomendação de COMPRA para a ação MRVE3 com preço 

justo de R$ 16,55. 

 

ROE 

No 2T18, alcançamos o maior nível do ROE dos últimos 3 anos, impulsionado pelo aumento 

da receita (aumento das vendas e redução do ciclo operacional) e diluição das despesas de 
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SG&A. Adicionalmente, nos últimos anos, a Companhia vem mantendo a distribuição de 

resultados para os acionistas através de recompra e pagamento de dividendos de pelo 

menos 50% do lucro líquido. A continuidade desse movimento propiciará um retorno ainda 

maior para os nossos acionistas. 

Geração de Caixa 

Desse modo, chegamos ao 24º trimestre consecutivo de geração e caixa, atingindo R$ 98 

milhões no 2T18. Neste trimestre tivemos um desembolso não recorrente no valor de R$ 

27,2 milhões em relacionados ao pagamento da aquisição de participação de 

empreendimentos do parceiro Moura Dubeux. 

Lucro Líquido - O aumento de 20% do lucro líquido na comparação anual reflete o aumento 

das vendas nos últimos 18 meses, a maior velocidade de produção, refletindo na redução 

do ciclo e na diluição do SG&A. 

Endividamento Em 30 de junho de 2018, nosso endividamento total era de R$ 3.122 

milhões e totalmente denominado em reais, indexados principalmente à variação do 

certificado de depósito interbancário e taxa referencial. Em julho de 2018 liquidamos a 12ª 

emissão de debêntures simples no valor total de R$ 542,2 milhões, sendo que o valor de R$ 

185,9 milhões refere-se a troca parcial para alongamento dos vencimentos da 1ª série da 9ª 

e 11ª emissão, e o valor remanescente destinado às atividades relacionadas à gestão 

ordinária dos negócios da Companhia. 

Dívida Líquida 

Neste trimestre retomamos o patamar de lançamentos (recorde dos últimos 7 anos), e 

esperamos um 2º semestre ainda mais robusto, sustentando nosso objetivo de alcançar 50 

mil unidades/ano. Acumulamos no nosso banco de terrenos 43,2 mil unidades com alvará 

de construção, totalizando R$ 6,51 bilhões em VGV, dos quais R$ 3,0 bilhões já possuem 

registro de incorporação (RI) emitidos, equivalente a 19,5 mil unidades. No 2T18 foram 

adquiridos 48 terrenos, representando um VGV potencial de R$ 3,3 bilhões e 22 mil frações. 

 

Randon (RAPT4) - Mercado aquecido 

Nossa recomendação para RAPT4 é de Manutenção com Preço Justo de R$ 10,50/ação, 

indicando um potencial de alta em 45%.  Em 2018, esta ação subiu 1,7% enquanto o 

Ibovespa teve uma valorização de 3,1%. 

A Randon divulgou seus números do 2T18 com forte aumento nas vendas, mas sem ganhos 

expressivos na rentabilidade operacional.  Com isso, o resultado cresceu muito em relação 
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ao 2T17, porém, caiu na comparação com o trimestre anterior.  No 2T18, a Randon lucrou 

R$ 31,4 milhões (R$ 0,09 por ação), valor 27,2% menor que no 1T18, mas 65,6% acima do 

obtido no mesmo período do ano passado. 

Na teleconferência para discutir este resultado e a situação atual, a diretoria da Randon 

afirmou que o momento é bastante positivo, com uma carteira de pedidos elevada, mesmo 

com muita concorrência no setor. 

Outros assuntos importantes discutidos na reunião foram: 

• A renovação das frotas de caminhões está beneficiando o grupo, que fabrica 

componentes para estes veículos; 

• A venda de vagões representou 3,5% da receita líquida no 2T18 (8,7% no 2T17), sendo 

que as entregas programas para os próximos trimestre devem cair.  Novos pedidos 

dependem da renovação das concessões ferroviárias; 

• Necessidade de capital de giro aumentou 18,2% nos últimos doze meses, por conta do 

maior volume de vendas; 

• Greve dos caminhoneiros determinou uma perda de R$ 6 milhões; 

• Tabelamento dos fretes: 

- Efeito no curto prazo é de abandono das frotas terceirizadas e constituição de próprias, o 

que aumenta a demanda para a Randon; 

- No longo prazo, o efeito pode ser uma grande demanda de caminhões, que se seguirá a 

um excesso de oferta de frete e uma queda na demanda para a empresa; 

• O resultado do 3T18 deve ser beneficiado pela demanda forte em todos os segmentos; 

• A participação da Randon no mercado brasileiro de semirreboques foi de 41,1% no 

2T18 (era 36,6% no trimestre anterior).  Este aumento de market share parece sustentável 

para a empresa.  Estes produtos representaram 35,7% da receita no primeiro semestre de 

2018; 

• Carteira de pedidos: Bastante forte, com pedidos entrando já para janeiro e fevereiro 

de 2019. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fluxo de Capital Estrangeiro 

 7/8/18 30 dias Mês Ano

Saldo 565,3 329,6 246,8 (5.915,9)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 173.713 131.629

Venda 55.506 254.645

Líquido 118.207 -123.016

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos 2.33% 7.61% 42.47%

Minerio de Ferro -0.22% 5.19% -12.02%

Petroleo Brent 0.24% -2.71% 8.52%

Petroleo WTI 0.15% -2.69% 10.83%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

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

Quarta-feira 08:00 BR FGV - IGP-10 (m/m) Agosto 1,00%

15/08/2018 08:30 BR Atividade econômica - IBC-Br (m/m) Junho -3,00%

08:30 BR Atividade econômica IBC-Br (a/a) Junho -3,00%

jan/00 BR Fluxos  de Moeda Semanal

09:30 EUA Vendas  no varejo exc auto (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30:00 EUA Vendas  no varejo exc auto e gás Julho 0,00%

09:30:00 EUA Vendas  no varejo Grupo de controle Julho 0,00%

10:15:00 EUA Produção industria l  (m/m) - AS Julho 0,00% 1,00%

Quinta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 15/ago

16/08/2018 10:00 BR Pesquisa  econômica Bloomberg ago Bras i l

09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 11/ago

09:30 EUA Seguro-desemprego 04/ago

09:30 EUA Panorama dos  negócios  Fed da Fi ladél fia Agosto 22,50 25,70

09:30 EUA Construção de casas  novas Julho 1280mi l 1173mi l

09:30 EUA Construção de casas  novas  (m/m) Julho 7,00% -12,00%

09:30 EUA Licenças  para  construção Julho 1315mi l 1273mi l

09:30 EUA Alvarás  de construção (m/m) Julho 2,00% -2,00%

jan/00 EURO Balança comercia l  (Sazonal ) Junho 16,9 bi

jan/00 EURO Balança comercia l  (não sazonal ) Junho 16,5 bi
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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. 


