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Bolsa 

Na sexta-feira o Ibovespa registrou valorização de 2,96% aos 88.515 pontos e 

volume financeiro de R$ 15,9 bilhões, acumulando na semana, alta de 3,36% 

reflexo da melhora do ambiente no Brasil com as noticias da formação da 

equipe econômica do novo governo, e no exterior, com a alta dos preços do 

petróleo e a melhora das bolsas americanas, pelo arrefecimento da disputa 

comercial entre EUA e China. A agenda hoje traz dados de inflação, Boletim 

Focus e vencimento de opções na B3. A 2ª prévia de novembro do IGP-M veio 

com deflação de 0,35%, revertendo à alta de 0,97% da leitura anterior. O IPC-S 

até 15/novembro desacelerou de 0,43% para 0,28%. As bolsas europeias, 

futuros americanos e as commodities, operavam em alta pela manhã. O dólar 

mantinha um desempenho misto. A semana terá liquidez reduzida por feriados 

aqui e nos EUA. 

Câmbio 

A sexta-feira foi de baixa para o dólar (1,20%) no mercado à vista, cotado a R$ 

3,7384. O comportamento da moeda americana foi um misto de noticiário 

favorável com nomes indicados para o governo, bem vistos pelo mercado e 

indicação de desaceleração na economia global. O dia foi de liquidez reduzida. 

Juros  

O ambiente favorável no mercado contribuiu para o recuo dos juros no 

mercado futuro com a taxa do DI para jan/20 fechando em de 6,89%, de 

6,947% no ajuste de quarta-feira e para 2025 a taxa caiu de 10,13% no ajuste 

anterior para 9,69%. 

 

 

 

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) 15/nov/18 0,29% 0,28% 0,43%

08:00 IGP-M Inflação 2º Prévia Novembro -0,22% -0,35% 0,97%

08:25 BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

15:00 Balança Comercia l  semanal 18/nov/18

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

07:00 Conta corrente (sazonal ) Setembro 16,9 bi 23,9 bi

08:00 Produção de construção (m/m) Setembro 0,20% -0,5%

08:00 Produção de construção (a/a) Setembro 4,60% 2,5%
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ESTC3

BRKM5

ELET6

GGBR4

JBSS3

SUZB3

CIEL3

RADL3

FIBR3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 88.515 3,0 1,2 15,9

Ibovespa Fut. 88.830 3,1 1,3 14,2

Nasdaq 7.248 (0,2) (0,8) 5,0

DJIA 25.413 0,5 1,2 2,8

S&P 500 2.736 0,2 0,9 2,3

MSCI 2.032 0,3 0,5 (3,4)

Tóquio 21.821 0,6 (0,5) (4,1)

Xangai 2.704 0,9 3,9 (18,3)

Frankfurt 11.341 (0,1) (0,9) (12,2)

Londres 7.014 (0,3) (1,6) (8,8)

Mexico 42.319 2,1 (3,7) (14,3)

India 35.775 0,9 3,9 5,0

Rússia 1.135 0,3 0,8 0,0

Dólar - vista R$ 3,74 (1,2) 0,4 12,9

Dólar/Euro $1,14 0,8 0,9 (4,9)

Euro R$ 4,27 (0,5) 1,3 7,3

Ouro $1.221,50 0,7 0,6 (6,3)

* Dia anterior, exceto Ásia
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M Dias Branco (MDIA3) – Teleconferência de resultados do 3T18 e 9M18 

A companhia realizou na sexta-feira sua teleconferência de resultados referentes ao 3T18, 

com destaque para o lucro líquido de R$ 234,3 milhões, em linha com o esperado, e queda 

de 7,6% ante R$ 253,6 milhões do 3T17, redução explicada pela piora do resultado 

operacional que refletiu o aumento de custo e a desvalorização do Real. As despesas 

operacionais seguem controladas. No acumulado de 9M18 o lucro caiu 9,1% para R$ 583,7 

milhões, impactado pela alta do preço do trigo, seu principal insumo e o câmbio.   

A receita líquida cresceu 9,7% para R$ 4,45 bilhões (sendo +8,3% em preço e +1,4% em 

volume). O EBITDA caiu 3,8% para R$ 743,1 milhões. A tendência para o 4T18 é de relativa 

melhora, com queda do dólar, mas com pressão residual no custo do trigo. Para 2019 com a 

redução efetiva dos custos, maior ocupação de sua capacidade e captura dos ganhos de 

sinergia com a aquisição da Piraquê, a tendência é de crescimento do resultado operacional 

e alta nas margens. Seguimos com recomendação de compra e preço justo de R$ 

56,00/ação.  

Outros destaques 

• A receita líquida do 3T18 cresceu 18,7% em relação ao 3T17, com queda de 1,2% em 

volume e alta de 20,1% no preço médio – em toda linha de produtos. A aquisição da 

Piraquê concluída em 16/maio/18 potencializou o crescimento e a manutenção da 

liderança nacional nas linhas de biscoitos e massas, seus produtos principais, com expansão 

de participação de mercado.  

• O Lucro Bruto registrou crescimento abaixo da evolução da receita, com o maior impacto 

do custo médio do trigo sua principal matéria prima, porém, as despesas operacionais 

seguem controladas. 

• Nesse contexto o EBITDA registrou queda de 2,6% entre o 3T17 e o 3T18 para R$ 283,8 

milhões, explicado pelas questões acima e aumento das despesas não recorrente, na M 

Dias e na Piraquê. A margem EBITDA piorou 2,3pp para 16,3%. 

• Em linha com a estratégia da companhia, a representatividade do conjunto das regiões 

além do Nordeste passou de 36% no 2T18 para 39% no 3T18, notadamente pela aquisição 

da Piraquê. Some-se o crescimento acelerado das demais marcas da região Nordeste. 

• Ao final do 3T18 a dívida líquida da companhia somava R$ 684,7 milhões, representando 

0,7x o EBITDA, patamar reduzido, mesmo após a aquisição da Piraquê.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• Os investimentos foram de R$ 63,5 milhões no trimestre, distribuídos entre expansão e 

manutenção, acumulando R$ 200,7 milhões no 9M18. Destaque para a construção, em 

curso, do Moinho de Trigo em Bento Gonçalves/RS; o Projeto de modernização dos silos 

nas unidades de Tambaú/PB; e a ampliação da capacidade de armazenagem do centro de 

distribuição da unidade de Maracanaú/CE.  

• Sua capacidade de produção cresceu 12,1% no trimestre e 9,3% em 12 meses, refletindo 

a continuidade do plano de investimentos objetivando a verticalização e crescimento nos 

seus mercados de atuação, notadamente no Sul e Sudeste.  

 

Braskem (BRKM5) - Negociação do controle acionário 

Na última sexta-feira, durante o pregão, a agência de notícias Reuters divulgou que a 

LyondellBasell pode fazer até o final do mês uma oferta vinculante pelo controle da 

Braskem.  Foi informado também que a LyondellBasell está negociando um acordo com a 

Petrobras para o fornecimento de nafta à Braskem.  Este acordo seria fundamental para se 

estabelecer uma avaliação da empresa e poderia ser concluído nos próximos dias. 

Ainda segundo a notícia, a oferta vai incluir dinheiro e ações e será feita nas mesmas 

condições à Odebrecht e Petrobras, controladores da Braskem. 

Esta notícia é positiva para as ações da Braskem e resultou na alta de 7,5% em BRKM5 na 

sexta-feira, que pode ter continuidade hoje. 

Desde outubro de 2017 a imprensa vem noticiando que a LyondellBasell teria interesse na 

compra do controle da Braskem.  Em junho deste ano, a Braskem anunciou que a 

Odebrecht havia sido concedida exclusividade à LyondellBasell para a aquisição. 

Vale lembrar que a Odebrecht controla 50,1% das ações ordinárias e 23,0% das 

preferenciais da Braskem.  A Petrobras detém 47,0% das ações ordinárias e 22,0% 

preferenciais. 

A Braskem apresentou um bom resultado no 3T18, com crescimento de vendas, elevação 

da receita e do lucro, mesmo com pequena queda de margem.  Isso decorreu dos 

aumentos nos volumes vendidos no Brasil, da desvalorização do real e de menores 

despesas financeiras.  O lucro líquido foi R$ 1,3 bilhão (R$ 1,69 por ação) no 3T18, um forte 

aumento de 145,7% sobre os números do trimestre anterior e 68,2% maior que no 3T17. 

Nossa recomendação para BRKM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 59,00/ação, 

indicando um potencial de alta em 10%.  Este ano, BRKM5 subiu 30,0% e o Ibovespa teve 

uma valorização de 16,8%. 
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Log Commercial Properties – Aprovada em AGE a conversão e adesão para o Novo 
Mercado após a cisão da MRV 

A Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Log Commecial Properties aprovou a 

apresentação do pedido de conversão de registro de companhia aberta da companhia de 

categoria “B” para categoria “A” perante a CVM, o que permite a listagem e adesão, pela 

companhia, ao Novo Mercado da B3. Foi aprovado ainda o Estatuto Social, em linha com os 

padrões do Regulamento do Novo Mercado. 

A conversão e a listagem irão ocorrer no contexto da operação societária pretendida pela 

MRV e pela companhia, que compreende a cisão parcial da MRV, com o objetivo de 

segregar as ações de sua propriedade emitidas pela empresa e a incorporação da parcela 

cindida pela companhia. 

Haverá ainda a entrega, aos acionistas da MRV, das ações emitidas pela Log de propriedade 

da MRV, na proporção de suas participações no capital social. 

Concluída a operação societária, a conversão e a listagem, será proposta a realização de 

aumento de seu capital no valor de, no mínimo, R$ 100 milhões e, no máximo, R$ 400 

milhões, cujo direito de preferência será atribuído aos acionistas da LOG, incluindo, 

portanto, os acionistas da MRV que tenham recebido ações da companhia. 

Rubens Menin Teixeira de Souza e a Conedi Participações, através de acordos de acionistas 

celebrados na AGE, se comprometeram a, observadas determinadas condições, subscrever 

ações correspondentes a, no mínimo, R$ 100 milhões ao preço de R$ 22,00 por nova ação 

emitida. 

A ação da MRVE3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 12,40 acumulando queda de 13,3% no 

ano.  

 

Boletim Focus – Mediana dos agregados segue recuo da inflação e estabilidade no câmbio 

e PIB 

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, destaque 

para a quarta redução marginal das estimativas para o IPCA de 2018, com as atualizações 

dos últimos 5 dias também mostrando recuo. Para o PIB, a mediana das estimativas 

apontou estabilidade pela terceira vez, enquanto as estimativas para a Taxa de Câmbio 

seguiram estáveis pela segunda vez consecutiva. Por fim, a Meta da Taxa Selic para o final 

do período seguiu estável pela 25ª vez consecutiva. 
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Com isso, para este ano, as expectativas para o IPCA ficaram em 4,13% o PIB em 1,36%, 

Taxa de Câmbio R$/US$ 3,70 e a Meta Selic em 6,50% a.a. 

A mediana do agregado para a produção industrial apresentou ligeiro recuo, sugerindo 

crescimento de 2,19% ante 2,22%. Para os demais indicadores de relevância, não houve 

alteração em relação às estimativas anteriores. 

2018 2019

Mediana - Agregado Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje

Tendência Atual Duração Tendência Atual Duração

Inflação

   IPCA - var(%) anual 4,44 4,23 4,13 (4) 4,22 4,21 4,20 (1)

   Preços Administrados - var(%) anual 7,90 7,48 7,40 (4) 4,80 4,80 4,80 (9)

   IGP-DI - var(%) anual 9,88 9,38 8,83 (3) 4,47 4,50 4,43 (1)

   IGP-M  - var(%) anual 9,84 9,44 9,30 (2) 4,51 4,50 4,50 (1)

   IPC-Fipe - var(%) anual 3,52 3,46 3,48 (1) 4,05 4,03 4,03 (3)

Atividade Econômica

   PIB - var(%) anual 1,34 1,36 1,36 (3) 2,49 2,50 2,50 (3)

   Produção Industrial - var(%) anual 2,67 2,22 2,19 (1) 3,00 3,04 3,04 (1)

Taxa de Câmbio e Setor Externo

   Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3,75 3,70 3,70 (2) 3,80 3,76 3,76 (1)

   Taxa de Câmbio Nominal -Média Anual (R$/US$) 3,67 3,65 3,65 (2) 3,79 3,74 3,74 (2)

   Exportações (US$ Bilhões) 230,50 234,00 235,00 (2) 239,51 239,00 242,24 (2)

   Importações (US$ Bilhões) 175,00 176,00 176,70 (2) 190,00 190,00 190,00 (1)

   Balança Comercial (US$ Bilhões) 55,25 56,70 57,00 (1) 46,00 51,00 51,50 (5)

   Transações Correntes (US$ Bilhões) -18,00 -16,00 -15,50 (4) -30,00 -28,00 -27,20 (2)

   Investimento Estrangeiro Direto (US$ Bilhões) 67,00 68,50 70,00 (2) 70,00 72,50 75,35 (2)

Taxa de Juros

   Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6,50 6,50 6,50 (25) 8,00 8,00 8,00 (44)

   Meta Selic - Média Anual (% a.a.) 6,53 6,53 6,53 (25) 7,25 7,09 6,97 (5)

Setor Fiscal

   Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 54,00 54,00 54,00 (4) 56,90 56,45 56,95 (2)

   Resultado Primário (% do PIB) -1,90 -1,90 -1,90 (5) -1,50 -1,50 -1,50 (10)

   Resultado Nominal (% do PIB) -7,20 -7,20 -7,20 (5) -6,80 -6,80 -6,65 (1)

Comportamento SemanalComportamento Semanal

 

Quarta redução nas expectativas de inflação. Para 2018, a mediana das estimativas de 

mercado para o IPCA registrou redução marginal, sendo a quarta consecutiva, sugerindo 

inflação de 4,13% ante 4,23%. Do mesmo modo, as atualizações dos últimos 5 dias úteis 

apontaram redução no indicador ao passar de inflação de 4,08% para outra de 4,02%. 

Para 2019, o indicador mostrou ligeiro recuo ao passar de 4,21%, para 4,20%, não 

mostrando variação em 2020 (+4,00%). Por fim, em 2021, houve redução de 3,95% para 

3,90%. 

Lembramos que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou a meta para a inflação de 

2021 em 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,50 pp para mais e para menos. As metas 

para 2018, 2019 e 2020, definidas anteriormente, continuam sendo de 4,50%, 4,25% e 

4,00%, respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância. 

De acordo com o IBGE, em outubro, o IPCA registrou alta de 0,45%, ficando abaixo da 

mediana das expectativas do mercado de 0,56%. O ligeiro recuo em relação ao mês anterior 

(+0,48%) refletiu as variações nos grupos de transportes e de habitação – que 

desaceleraram de 1,69% para 0,92% e de 0,37% para 0,14%, respectivamente. Em sentido 

contrário, o grupo de alimentação e bebidas, variou de 0,10% para 0,59%. Com isso, o IPCA 

acumulou alta de 4,56% nos últimos 12 meses e de 3,81% no acumulado do ano.  
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Já o IPCA-15 registrou alta de 0,58% em outubro, com preços de alimentação e serviços 

variando abaixo do esperado. O cenário ainda segue benigno para a inflação em função da 

diminuição do choque primário do câmbio, com alívio sobre os preços de combustíveis.  

O IPCA-15 de novembro tem a data de divulgação prevista para o dia 23. 

Em outubro, o IGP-M avançou 0,89%, desacelerando em relação a taxa anterior de 1,52%. 

Para os próximos meses, a apreciação recente do real, a queda da cotação internacional do 

petróleo e a desaceleração dos preços dos produtos agrícolas deverão trazer alívio aos 

preços no atacado.  

As estimativas de mercado apontam para um IGP-M no final de 2018 em 9,30% ante 9,44% 

da apuração anterior, muito dessa inflação viria por parte do pass-through, ou o repasse 

das variações cambiais para os preços. No que tange ao repasse cambial para os preços, 

segundo o BC, cada 1 pp de aumento na depreciação, o repasse se eleva de 0,11 pp a 0,19 

pp. 

Estimativa PIB estável pela 3ª vez, com recuo marginal da produção industrial. A última 

apuração da mediana das estimativas para o PIB não apresentou variação, sugerindo 

crescimento econômico de 1,36% pela terceira vez consecutiva. Para os anos subsequentes 

(2019, 2020 e 2021) as estimativas permaneceram estáveis, sugerindo crescimento de 

2,50%. 

O PIB do 2T18 registrou crescimento de 0,2% frente à aceleração de 0,1% no 1T18, segundo 

dados divulgados pelo IBGE. Na comparação interanual, o PIB avançou 1,0%. O resultado se 

mostrou um pouco acima do esperado pelo mercado, sendo impulsionado pelo 

crescimento de 0,3% do setor de serviços, a despeito do setor agropecuário que 

permaneceu estável e da indústria cujo recuo foi de 0,6%. Pela ótica da demanda, o 

consumo das famílias e gastos do governo avançaram 0,1% e 0,5%, respectivamente, 

enquanto a formação bruta de capital fixo (FBCF) registrou queda de 1,8%. No setor 

externo, houve retração de 5,5% das exportações e de 2,1% das importações.  

Já as estimativas para a produção industrial para 2018 apresentaram recuo marginal, 

sugerindo crescimento de 2,19% ante 2,22%. Para os anos subsequentes (2019, 2020 e 

2021) as estimativas de mercado permaneceram estáveis, sugerindo crescimento de 3,04% 

e 3,00%, respectivamente. 

Expectativas para Taxa Selic seguem sem alteração. As expectativas de mercado para a 

taxa Selic neste ano seguiram estáveis em 6,50% para 2018, permanecendo em 8,00% para 

os três anos subsequentes.  

Na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 6,50%, 

e assim esperamos que siga até o final do ano.  
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O comitê reconheceu melhora no balanço de riscos no cenário de inflação destacando que 

o ritmo de recuperação da atividade econômica segue gradual e que os núcleos de inflação 

permanecem em níveis apropriados.  

Já a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), , 

reforçou a mensagem contida no comunicado, onde a autoridade monetária sinalizou que a 

normalização da política monetária ocorrerá apenas diante de uma piora do cenário 

prospectivo de inflação ou de seu balanço de riscos, e que eventuais altas tendem a ser 

graduais.  

O colegiado também apontou que o grau de assimetria dos riscos diminuiu desde a última 

reunião, corroborando com a manutenção de uma política monetária estimulativa.  

Por fim, houve o colegiado reforçou que os próximos passos da política monetária seguem: 

a evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das expectativas de inflação.   

Taxa de câmbio segue depreciada, com as expectativas estáveis pela segunda vez 

consecutiva. Para a Taxa de Câmbio, a mediana das estimativas para este ano se mostrou 

estável, ficando em R$/US$ 3,70. Para 2019 e 2020 não houve alteração, ficando em 

R$/US$ 3,76 e R$/US$ 3,78, respectivamente. Para 2021, houve apreciação marginal, com a 

taxa passando de R$/US$ 3,86 para R$/US$ 3,84.  

Mediana - Agregado Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje

Tendência Atual Duração Tendência Atual Duração

IPCA - var(%) anual 4,43 4,13 4,12 (2) 4,32 4,23 4,23 (1)

IGP-DI - var(%) anual - - - (19) - - - (19)

IGP-M  - var(%) anual 10,23 8,98 8,98 (1) 4,44 4,26 4,26 (1)

Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3,75 3,70 3,70 (1) 3,90 3,80 3,85 (1)

Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6,50 6,50 6,50 (25) 7,75 7,50 7,50 (2)

Fonte: BCB

Expectativas de Curto Prazo

Comportamento SemanalComportamento Semanal

Market Expectations - Top Five Institutions

2018 2019
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  13/11/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 13/11/18 30 dias Mês Ano

Saldo (348,9) (9.952,9) (1.623,7) (7.533,2)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 109.885 303.375

Venda 233.157 186.020

Líquido -123.272 117.355

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Novembro 2018

CDS Brasil 5 anos -0,06% 0,25% 26,49%

Minerio de Ferro 0,92% -1,26% 1,22%

Petroleo Brent 0,19% -11,37% -4,39%

Petroleo WTI 0,53% -13,09% -5,98%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Terça-feira BR  Total  de Criação de Empregos  Formais Outubro 137.336

20/11/2018 BR Coleta  de impostos Outubro 110664 mi

11:30 EUA Construção de casas  novas Outubro 1220 mi l 1201 mi l

11:30 EUA Construção de casas  novas  (m/m) Outubro 1,60% -5,3%

11:30 EUA Licenças  para  construção Outubro 1260 mi l 1241 mi l

11:30 EUA Alvarás  de construção (m/m) Outubro -0,80% -0,6%

Quarta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 15/nov 0,40%

21/11/2018 12:30 BR Fluxos  de Moeda Semanal

10:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 16/nov

11:30 EUA Pedidos  de bens  duráveis Outubro -2,50% 0,7%

11:30 EUA Pedidos  de Bens  Duráveis  (exc. transporte) Outubro 0,50% 0,0%

11:30 EUA Pedidos  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Outubro -0,1%

11:30 EUA Envios  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Outubro -0,1%

11:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 17/nov

11:30 EUA Seguro-desemprego 10/nov

13:00 EUA Vendas  de casas  já  exis tentes Outubro 5,20 mi 5,15 mi

13:00 EUA Vendas  casas  exis tentes  (m/m) Outubro 1,00% -3,4%

Quinta-feira BR CNI Confidência  Industria l  Novembro 53,7

22/11/2018 13:00 EURO Confiança do consumidor Novembro -2,7

Sexta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 22/nov

23/11/2018 09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (m/m) Novembro 0,58%

09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (a/a) Novembro 4,53%

BR CNI Confiança do Consumidor Novembro 110,6

12:45 EUA PMI Manufatura  Markit EUA Novembro 55,7

12:45 EUA PMI Serviços  Novembro 54,8

12:45 EUA PMI Composto Novembro 54,9

07:00 EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Novembro 52,0

07:00 EURO PMI Serviços  Zona do Euro Novembro 53,7

07:00 EURO PMI Composto Zona do Euro Novembro 53,1
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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. 


