


● Poder de barganha maior que concorrente;

● Setor com boas perspectivas de crescimento;

● Governança Corporativa de alto nível;

● Alta recorrência de faturamento.

● Setor com muitas disrupções;

● Histórico de aquisições ruim;

● Baixa barreira competitiva;

● Alto otimismo em áreas que ainda não se provaram.
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A companhia teve origem a partir de um escritório que prestava serviços

gerais na área de informática, tendo desenvolvido um sistema que

permitia o gerenciamento empresarial centralizado. O objetivo principal

consistia em automatizar os processos administrativos.

A Totvs foi oficialmente fundada, sob antiga denominação de Microsiga.

Nesse momento, já com a existência de microcomputadores, a companhia

elaborava softwares para computadores pessoais e, após, iniciou a

produção de softwares para gestão empresarial, abrangendo pequenas e

médias empresas.

Visando assumir a liderança em seu mercado, a Totvs se estruturou para

abertura de franquias, além de expansão no exterior.

Foi realizado seu IPO. Antes, porém, a empresa já tinha passado por uma

rodada de capitalização, inclusive com a BNDESpar sendo sócia.

Os anos que se seguiram foram marcados por aquisições. Entre elas,

destaca-se a compra da Datasul, em 2008, e da Bematech, em 2014.

Contudo, nem todas as aquisições foram boas.

A partir de revisão do plano estratégico, as operações de hardware da

Bematech foram alienadas, o que mostra algumas falhas de execução em

aquisições passadas. No mesmo ano, foi realizado um grande follow on,

arrecadando mais de R$1 bilhão a serem direcionados para fusões e

aquisições.

Além disso, foram fechadas parcerias com a Rede, com a B3 e com o Itaú,

posicionando a empresa entre as principais do mercado. Novos serviços

começaram a avançar, como a área de Techfin e Business Performance.
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A Totvs é uma das maiores empresas de tecnologia e software da

América Latina, desenvolvendo, comercializando e implementando

ferramentas e plataformas com soluções de valor agregado para acelerar a

jornada de digitalização de seus clientes. São mais de 65 mil clientes em 40

países. A companhia divide sua atuação em três segmentos:

● Gestão: segmento-chefe da empresa, é a base que viabiliza os

demais segmentos do ecossistema. Contempla as soluções de ERP;

soluções de RH, para gestão interna, desenvolvimento do capital humano e

processamento de folhas de pagamento; soluções direcionadas aos micro e

pequenos negócios. Possui 19,4% de market share no Brasil.

● Business Performance: segmento que visa alavancar os resultados,

performance e relacionamento das áreas de negócios. Consolida a

plataforma de marketing digital, customer experience e soluções de apoio

a vendas, inclusive no e-commerce. Possui 4,5% de market share no Brasil.

● Techfin: responsável por simplificar e ampliar o acesso a serviços

financeiros B2B, através da digitalização. Oferece soluções de pagamento e

de crédito aos clientes. Possui 0,3% de market share no Brasil.
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Na Figura 1 vemos o peso de cada uma das unidades. É importante

ressaltar que os dois últimos segmentos são recentes e possuem tendência

de ganhar maior espaço dentro do faturamento da Totvs. Em relação a

distribuição geográfica, apesar de presente em mais países, a companhia

concentra grande parte de seu faturamento em solo nacional.

Figura 1 - Composição da Receita Líquida.
Fonte: RI Totvs.

Além de ser a mais antiga, desenvolvida e a maior unidade da Totvs, a

área de Gestão também apresenta uma maior margem de contribuição

(lucro bruto descontado das despesas com P & D e perdas esperadas). É

verdade que, à medida que as demais áreas ganham relevância, esse

cenário pode se alterar (Techfin já superou no último trimestre)

A sustentação e desenvolvimento do ecossistema da Totvs só é

possível graças à área de Gestão, que apresenta uma boa diversificação de

clientes, em diversos setores. Como exemplo, cerca de 30% das empresas

listadas na bolsa de valores consomem serviços da Totvs.

O objetivo da companhia é fazer com que seus atuais clientes

também se interessem pelos serviços das outras unidades, através do cross

selling. Com isso, é possível aumentar o take rate (taxa de serviços

cobrado), contribuindo para uma maior fidelização.
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Para atrair novos assinantes, a Totvs trabalha com ERP (enterprise

resource planning), ou sistema de planejamento de recursos empresariais,

em português. Com ele, é possível automatizar e integrar dados de diversos

setores da empresa (vendas, finanças, estoque, RH), tornando o diagnóstico

de tarefas mais aprofundado, reduzindo custos e aumentando a

produtividade e segurança das informações.

Por exemplo, com o ERP é possível identificar quando uma

matéria-prima é encaminhada para o setor de produção. Assim, o item é

retirado do estoque e as informações são atualizadas automaticamente.

Com isso, outro setor pode saber a melhor hora de repor o estoque, da

mesma forma que o setor financeiro controla seu fluxo de caixa e o RH

consegue mapear se todas as atividades estão sendo exercidas

corretamente.

A Totvs, por trabalhar com tecnologias e softwares próprios, possui

uma boa vantagem competitiva, afinal de contas, o uso diário de sua

plataforma pelos clientes gera uma alta fidelização. No longo prazo, fica

mais difícil para o assinante trocar de fornecedor, a não ser que esteja

insatisfeito com o serviço.

Dessa forma, temos a presença do switching cost. O assinante é

desincentivado a trocar a Totvs por algum concorrente, pois isso

demandará tempo, esforço, dinheiro e treinamento dos colaboradores com

a nova plataforma. Isso sem contar em possíveis erros ou falhas de

comunicação no processo.

Para comprovar essa tese, analisamos a taxa de renovação nos

últimos anos, que ficou acima de 98% em todos eles. Dessa forma, a

companhia consegue um faturamento previsível, escalável e ainda com

uma baixa evasão de clientes.
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Pensando em um mundo conectado e digitalizado, muitas empresas

perderam forças que antes possuíam, já que seu espaço (publicidade e

mídias, principalmente) foi comprometido com o avanço das redes sociais,

por exemplo, onde as empresas competem em condições semelhantes

entre si independente de seu tamanho. Assim, a melhor forma de se

diferenciar no mercado envolve o quanto de tecnologia está sendo

aplicado no processo produtivo.

Logo, as companhias com visão de longo prazo buscam aumentar a

sua produtividade através da maximização da geração de recursos e

minimização dos recursos utilizados. Assim, temos um mercado

endereçável enorme a ser explorado.

No Brasil, apesar de avanços nos últimos anos, ainda há muito o que

se fazer. Para exemplificar, nossa população concentra 3% da força de

trabalho global e 2,5% do PIB mundial, mas os dispêndios com software

representam apenas 1% dos gastos globais, aproximadamente. Na Figura 2

vemos quanto o nosso país e as nossas empresas investem em software

em relação ao PIB e ao número de trabalhadores.

Figura 2 - Investimentos em software.
Fonte: Banco Mundial, OCDE, RI Totvs.
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Por causa disso, existem boas perspectivas de crescimento futuro.

Em primeiro lugar, há uma baixa penetração desse mercado,

principalmente entre pequenas e médias empresas, conforme vemos na

Figura 3. Em business performance, com o software CRM, utilizado nas

áreas de vendas e comercial, há ainda uma menor penetração de uso.

Figura 3 - Adoção de softwares de ERP e CRM.
Fonte: OCDE, RI Totvs.

O segundo driver de crescimento relaciona-se ao maior potencial de

uso em um mercado já penetrado, uma vez que as empresas que já

utilizam ERP no Brasil ainda gastam menos em software do que a média

das empresas em países da OCDE (Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico).

Por fim, comparado com outros países mais desenvolvidos, no Brasil

há uma menor representatividade de investimentos em software em

relação ao total de investimentos em TI. Isso indica que há espaço para

crescimento.
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Figura 4 - Investimento em software por empresa.
Fonte: Banco Mundial e RI Totvs

A Totvs está inserida no segmento de listagem Novo Mercado, sendo

esse o maior nível quanto ao rigor das Boas Práticas de Governança

Corporativa.

Atualmente, a companhia é organizada conforme uma true

corporation, modelo de empresas comum no mercado norte-americano,

onde não existe a figura de um controlador principal. Até vemos a presença

dos fundadores como acionistas relevantes (Figura 5), mas esses não

possuem poder de veto na companhia.
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Inclusive, seu Conselho de Administração é formado por um dos

fundadores, Laércio, e por seis membros independentes, que possuem

enorme experiência em Governança, Gestão, Modelo de Negócios e Visão

de Negócios. Todos os membros contam com passagens pelas maiores

empresas do Brasil e realizaram projetos de grande impacto.

Figura 5 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Totvs.

Na Diretoria Executiva, foi concluído em 2019 o processo de sucessão

da companhia, com a saída de Laércio do cargo de CEO para o cargo de

Presidente do Conselho de Administração. Atualmente, a administração é

composta por uma equipe experiente no setor de tecnologia com, em

média, 18 anos de experiência profissional, dos quais 9 anos, em média,

foram dedicados exclusivamente à empresa.

Na remuneração dos órgãos, é possível notar valores que estão de

acordo com as práticas do mercado e ainda plano de remuneração

baseado em ações, que garantem melhor alinhamento de interesse entre

acionistas e administradores.
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O setor de tecnologia é o mais disruptivo que existe. Novas

ferramentas, plataformas e softwares são inventados constantemente,

alterando toda a dinâmica do mercado em um curto intervalo de tempo.

Para que a Totvs continue sendo inovadora e acompanhando as tendências

do mercado, será necessário muito investimento em tecnologia.

Ainda assim, isso não garante seu sucesso na perpetuidade, até

mesmo pensando que o ERP veio para substituir outros softwares que

eram úteis na ocasião. Dessa forma, estamos diante de um Risco de

Negócio considerável.

Para continuar sendo inovadora, a empresa também precisa reter

talentos. Caso isso não aconteça, seus projetos, muitos desses de longo

prazo, podem perder qualidade e não entregar bons resultados. Acontece

que profissionais de TI estão entre os mais requisitados atualmente.

O mercado também embute muito otimismo no crescimento da

companhia, que pode não ser correspondido a altura. O Risco de Execução

envolve erros estratégicos, como aquisições mal executadas, ou até mesmo

com suas novas unidades tendo desempenhos abaixo do esperado.

A Totvs cita que o mercado de Techfin é o maior no qual ela opera,

mas ao mesmo tempo, esse nicho é o mais aberto à competição, tendo

outras empresas de grande poder econômico em relativa vantagem. Por

isso, uma execução ou planejamento ruim, seja de expansão orgânica ou

via aquisições, pode dificultar a visibilidade dos investidores e resultar em

uma volatilidade maior das ações da companhia.
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O setor de tecnologia enfrentou uma grande mudança em seu

modelo de negócios. As empresas estavam acostumadas a ter seu

faturamento no modelo de licenciamento, onde cobravam a licença

(geralmente anual) e manutenção para ter acesso a um software fechado.

Hoje, os grandes líderes do mercado (Adobe, Autodesk, Microsoft,

etc.) se adaptaram ao modelo de subscrição, onde se paga uma assinatura

pelo uso dos aplicativos, geralmente através de softwares ou aplicativos

integrados e abertos, já que dados e informações podem ser

compartilhados entre plataformas.

Nisso, a Totvs se viu na obrigação de se adaptar ao mercado. Porém,

já era previsto que essa transição não seria fácil, visto os resultados das

precursoras, que perderam receita e margem até voltar ao crescimento.

Isso acontece devido a alteração no fluxo de recursos. No modelo de

licenciamento, o dinheiro já entra logo no momento inicial, enquanto no

modelo de subscrição, o dinheiro vai entrando ao longo da assinatura. Por

isso, é comum um choque de faturamento e, devido a alavancagem

operacional, compromete a lucratividade. Pelo fato da tecnologia ser

escalável, quanto maior a receita, maior é a diluição de custos.

Além do mais, o atual modelo permite que todos os dados,

informações e atualizações estejam disponíveis dentro da nuvem

(cloudificação), que também colabora para melhor operabilidade e custo

para Totvs. Apesar de não ter sido fácil, a Totvs ainda sofreu menos do que

algumas empresas americanas.
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Outro desafio enfrentado pela companhia se refere às aquisições. A

Totvs comprou a Bematech, companhia focada em hardware, conhecida

por maquininhas/impressoras de nota fiscal. Porém, o produto se tornou

obsoleto e a aquisição de R$550 milhões foi vendida após anos por R$25

milhões.

Até agora, exemplificamos dois riscos e seus respectivos impactos.

Isso é importante para relembrar o investidor que o setor é dinâmico e que

crescimento via aquisições não é tão simples assim.

No mais, a partir da Figura 6 acompanhamos os resultados

operacionais. É possível perceber que durante os anos de 2015 e 2018 o

crescimento dos resultados foi fraco, sendo seguido de resultados melhores

a partir de então, a partir da adoção do modelo de receita recorrente.

Figura 6 – Resultado operacional.
Fonte: RI Totvs.

Nos últimos cinco anos, o CAGR da Receita Líquida é de 10,0%,

enquanto do EBIT é de 37,4% e do Lucro Líquido é de 41,6%, o que indica

um grande ganho de eficiência, devido aos efeitos da diluição de custos e

despesas, assim como migração para serviços onde a companhia consegue

extrair melhor lucratividade.
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Na Figura 7 notamos esse relevante ganho de lucratividade e

rentabilidade. Hoje a Totvs é uma companhia mais “leve”, padronizada,

escalável e que necessita de menos customização (custos).

Figura 7 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI Totvs

A diferença entre margem bruta e EBIT acontece, principalmente,

com despesas de vendas e comissões, que se referem à estrutura comercial

direta e corporativa. Para os clientes de médias e pequenas empresas, a

companhia atua através de suas franquias, o que traz maior poder de

venda, mas também possui ônus.

À medida que a receita recorrente de subscrição aumenta, e a

representatividade das novas vendas diminui, as despesas comerciais

tendem a diminuir como percentual da receita.

Além disso, a companhia possui gastos que não afetam o caixa, como

é o caso de amortizações, fruto de suas aquisições passadas. Por ser

considerada uma despesa, isso acaba impactando em margens de lucro e

rentabilidade. Por esse motivo, preferimos a margem EBITDA ao invés da

margem EBIT.
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Em relação ao seu endividamento (Figura 8), a empresa

recentemente emitiu uma série de debêntures, o que fez sua dívida bruta

aumentar. Do lado do caixa, não está sendo considerado um investimento

de R$600 milhões da B3 em parceria a ser esclarecida a seguir. Caso

considerado, o indicador Dívida Líquida/EBITDA seria de 1,0x. Além disso,

boa parte do endividamento está no longo prazo.

Figura 8 – Endividamento.
Fonte: RI Totvs.

Por fim, na Figura 9 vemos o quanto a companhia é boa geradora de

caixa e, nem mesmo no momento de mudança de modelo de negócio,

reduziu sua capacidade. No futuro, abre potencial de pagar melhores

dividendos.

Na verdade, a companhia já distribui, em média, mais de 50% de seu

lucro líquido em forma de dividendos. Todavia, devido a expectativa do

mercado para o seu crescimento, o dividend yield acaba sendo pequeno,

próximo a 1% nos últimos anos.
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Figura 9 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Totvs.

A Totvs caminha no sentido de consolidar um ecossistema bem

diversificado e complementar, oferecendo um amplo portfólio que vai além

do ERP, permitindo a digitalização dos clientes. Isso também permitiu

atingir um mercado endereçável ainda maior. Com menos de 3 anos,

Techfin e Business Performance já representam 13% da receita total.

Os resultados de SaaS em Gestão, Business Performance e Techfin,

representaram mais de 40% da receita total em 2021 e cerca de 70% do

crescimento ano contra ano. Resultado recorde histórico em termos

financeiros e operacionais. Na Figura 10 acompanhamos esses dados.
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Figura 10 – Decomposição da taxa de crescimento.
Fonte: RI Totvs.

O modelo de subscrição vem obtendo relativo sucesso na empresa,

responsável pela maior taxa de crescimento no último ano. Muito desse

crescimento veio de novos clientes, mesmo a Totvs já sendo a maior no

mercado, o que indica uma área ainda não maturada.

É verdade que, em contrapartida, a empresa tem perdido receita

vinda de fontes não recorrentes, embora o crescimento do SaaS e demais

receitas recorrentes superem esse efeito. Na Figura 11 temos o desempenho

da receita anual recorrente, com recorde de adição orgânica e alta taxa de

renovação (baixo churn).

Figura 11 – Receita recorrente.
Fonte: RI Totvs.
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Em 2021, a unidade de Business Performance concluiu a aquisição da

RD Station, principal player deste mercado no Brasil, o que permitiu um

ritmo forte de resultados, já representando 6% da receita total. A

expectativa da Totvs está em exponencializar o digital commerce,

crescimento do volume bruto de mercadorias vendidas e,

consequentemente, aumentar seu faturamento em cima disso.

Já a unidade de Techfin vem caminhando com resultados otimistas.

Em primeiro lugar, aumentou sua carteira de crédito em 48% em relação a

2020, encerrando o ano com quase R$10 bilhões. O grande objetivo dessa

unidade é servir pequenas e médias empresas em plataforma financeira,

facilitando o acesso a elas por meio de soluções integradas em Big Data.

Porém, o que mais chama a atenção são as parcerias. A B3 aportou

R$600 milhões em uma nova empresa a ser controlada pela Totvs, que está

avaliada em R$1,6 bilhão e pode fazer IPO no futuro.

A empresa criada é dona de plataformas para processamento e

controle de middle e back offices (partes administrativas) de fundos de

investimentos, de core banking para processamento de produtos

financeiros de pequenos e médios bancos e de uma ferramenta de

processamento e gestão para administradoras de cartões private label.

Por fim, em 2022, foi fechada uma parceria com o Itaú, onde é

esperado que o banco invista em torno de R$1 bilhão. O principal objetivo

da nova subsidiária é ampliar e simplificar o acesso a serviços financeiros

personalizados e totalmente integrados (Itaú) aos sistemas de gestão

(Totvs), contribuindo para o desenvolvimento de acesso a esses produtos às

pequenas e médias empresas.

Para a Totvs isso é muito positivo, já que a empresa tinha acesso a um

custo de financiamento alto da operação da Techfin e ainda com crédito

limitado. Agora além de ampliar o portfólio, também reduz seu custo.

18



Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos (Figura 12), foram escolhidas as

empresas Neogrid (NGRD3), Sinqia (SQIA3) e Locaweb (LWSA3). Todas essas

operam no modelo de negócios de subscrição, ou SaaS, apesar de não

serem destinados ao mesmo público core business.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/SR: é a relação entre o valor de mercado da companhia e sua

receita líquida. Esse indicador é válido considerando que essas empresas

geralmente são classificadas como empresas de crescimento, o que pode

distorcer outros múltiplos.

● EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor da

firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, se relaciona

com o lucro operacional da empresa. É diferente dos outros indicadores

pois, aqui, relaciona a operação em si.
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Figura 12 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

O setor de tecnologia, em média, negocia com múltiplos de preço

altos. Isso é reflexo do tamanho do otimismo que o mercado tem para com

o setor, imaginando que as empresas nele inseridas tenham proporções

cada vez maiores e melhores, devido a escalabilidade e diluição de custos.

Além disso, grande parte das empresas desse setor que temos

listadas na bolsa de valores são micro e small caps, que realmente podem

ter um crescimento robusto daqui para a frente. Por isso, sabemos que

sempre os múltiplos serão altos.

Porém, nesse caso, vemos que as ações da Totvs estão acima da

média dos múltiplos. É verdade que existe um prêmio nesse caso, devido

ao fato de já ser a companhia mais lucrativa, rentável e ainda ter

reencontrado o caminho do crescimento.

Na Figura 13 vemos que o mercado mantém confiança nos próximos

resultados da empresa, afinal de contas seus múltiplos devem reduzir,

segundo sua expectativa. Todavia, ainda são múltiplos altos, característicos

de empresas de crescimento.
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Figura 13 – Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos

anos e o traz a valor presente descontado a uma taxa média ponderada,

chamada de custo de capital, na sigla em inglês WACC (Weighted Average

Cost of Capital).

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos de dívida

e de remuneração ao acionista. De maneira geral, é o custo de

financiamento da empresa.

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa do

mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste em avaliar,

dado o preço das ações, qual seria o crescimento esperado pelo mercado

em relação à companhia.

Em um possível cenário encontrado, espera-se que a Totvs ganhe

margem de lucro ao longo dos anos, saindo de margem EBIT de 15,7% até

22,0%. Esse cenário é plausível de acontecer, devido ao tamanho das
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amortizações que hoje incidem sobre essa margem, além da própria

diluição de custos.

Além disso, para justificar seu preço, a companhia precisaria crescer

mais 20% ao ano durante três anos, podendo reduzir esse ritmo em

sequência. Logo, após essa etapa, a Totvs deveria crescer pelo menos 10%

ao ano por mais sete anos, até chegar em seu período de perpetuidade.

Com isso, chegamos a um preço de R$34,64. Para referência, o preço

de fechamento da ação no dia 23/04/2022 foi de R$34,81.

A Totvs consegue reunir em uma única tese argumentos de

resiliência e crescimento, afinal de contas é uma empresa que trabalha

com quase 80% de sua receita recorrente, além de um baixo churn, o que

faz a previsibilidade de seu faturamento ser muito clara.

De outro lado, também temos crescimento, mesmo a Totvs sendo a

maior do seu setor, o que demonstra que seu mercado ainda não está

saturado. Inclusive, as perspectivas que existem para o futuro são boas.

As empresas almejam cada vez mais integração de dados,

automatização e produtividade. Melhor ainda é uma companhia que

consegue oferecer tudo isso dentro de um ecossistema que contempla

grande parte das atividades de pequenas, médias e grandes empresas.

É verdade que, apesar dessas perspectivas, seu setor é muito difícil,

seja pela disrupção constante através de novas tecnologias, seja por

aquisições que não são barganhas (empresas desse setor possuem

valuation muito esticado).
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No setor de tecnologia, existe uma “regra de bolso” chamada Regra

dos 40, que é a soma da variação da receita líquida de um ano para o outro,

somado pela margem EBITDA. Empresas que superam os 40% estão entre

as “investíveis” ou empresas de alta qualidade. Recentemente, a Totvs

atingiu a marca de 55,8%.

De diversas formas, entendemos que a Totvs é uma boa companhia,

embora negociada a múltiplos muito altos, característico de seu setor. No

DCF, o crescimento mínimo de 10% ao ano para justificar seu preço não é

algo totalmente fora da realidade.

Vimos que através de novas áreas de negócios, parcerias que

agregam valor e o próprio setor aquecido dão suporte ao crescimento.

Todavia, entendo que a margem de segurança para esse investimento não

está tão alta. Dessa forma, opto por não recomendar as ações da Totvs

(TOTS3) no momento.
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram

1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub

Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Gabriel

Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 20/2021, com objetivo de orientar e

auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em oferta de compra e

venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas

decisões de investimento e estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de

investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os

analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as

recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de

forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos

não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse.

A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado,

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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