


● Fortes barreiras competitivas;

● Atuação global e diversificada;

● Mudança de governança corporativa;

● Custo caixa competitivo.

● Alta ciclicidade dos mercados de atuação;

● Alta necessidade de investimentos em capex;

● Baixa perspectiva de crescimento;

● Mercados com tendências de mudança de consumo.
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Foi constituída a Petroquímica do Nordeste Copene. Em 2002, a Copene e

outras cinco empresas se integraram para formar a Braskem. A nova

empresa surgiu com o objetivo de consolidar a indústria petroquímica

brasileira.

O primeiro dos movimentos foi a aquisição da Politeno. Em sequência, em

parceria com a Petrobras e o grupo Ultra, foi adquirido ativos

petroquímicos e de refino de petróleo do grupo Ipiranga.

A Petrobras, junto com a antiga Odebrecht e a Norquisa integraram seus

ativos petroquímicos na Braskem, em troca de uma participação societária

na empresa. Esse movimento durou pelos próximos anos, até que

conseguissem integrar todos os ativos.

Em busca de se internacionalizar, a Braskem adquiriu uma empresa nos

Estados Unidos, reforçando sua presença no país. Com isso, a companhia

se consolidou entre as maiores do mundo na produção de polipropileno.

Um ano após, foi adquirido os negócios de polipropileno da Dow Chemical

Company nos EUA e na Alemanha, se consolidando ainda mais no

mercado.

A Braskem, em parceria com a mexicana Idesa, deu início às operações no

país latino para produção integrada de eteno e polietileno. Com um

investimento total de US$5,2 bilhões, esse passo foi crucial para a

estratégia da empresa em diversificar sua matéria-prima.

Petrobras e Novonor (Odebrecht) se preparam para venderem sua

participação no capital da Braskem, fortalecendo sua governança.
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A Braskem é uma empresa petroquímica global, líder na produção

de plástico nas Américas e líder global na produção de polietileno, sendo a

pioneira na fabricação de plásticos renováveis. O modelo de negócios da

empresa integra desde a operação de químicos básicos, que são suas

matérias-primas, até poliolefinas, que é a responsável pela produção de

resinas termoplásticas, como o polietileno, polipropileno e PVC.

As operações comerciais da Braskem estão organizadas em três

segmentos,  separadas na Figura 1 e classificadas como se seguem:

● Brasil: corresponde a produção e comercialização de produtos

químicos nos quatro complexos industriais, dividido em Nordeste, Sul, São

Paulo e Rio de Janeiro. O segmento Brasil abrange a produção desde as

matérias-primas até os produtos finais (resinas termoplásticos, PVC e Soda),

mesmo que em plantas industriais diferentes.

● EUA e Europa: com três plantas industriais nos Estados Unidos e

uma na Alemanha, a empresa produz polipropileno, que é uma resina

termoplástica.

● México: segmento responsável pela operação conjunta com a Idesa

na produção de polietileno de baixa e alta densidade.
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Figura 1 - Composição Receita Líquida.
Fonte: RI Braskem.

Cada uma das resinas produzidas pela empresa possuem uma

aplicabilidade diferente na indústria, sendo as duas principais o polietileno

e polipropileno. O polietileno é utilizado como matéria-prima para

fabricação de diferentes produtos plásticos, como embalagens flexíveis,

embalagens para produtos de limpeza e higiene pessoal, sacolas, etc.

Já o polipropileno tem grande aplicação na indústria automobilística,

na sacaria para fertilizantes, sementes e cimento, além de copos e pratos

descartáveis. Essas duas substâncias, em conjunto, representam cerca de

70% do faturamento da Braskem

No processo produtivo também são produzidos o PVC, que é uma

resina de grande demanda na fabricação de tubos, esquadrias e outros

materiais utilizados na construção civil. Por fim, a soda é utilizada na

fabricação de sabão, papel e celulose, alumínio e outros. Essas duas

substâncias correspondem a 5,5%, em média, do faturamento.

O restante da receita líquida da empresa é dividido entre propeno,

eteno, benzeno, tolueno, xileno, ETBE/gasolina, butadieno, cumeno,

solventes e outros.
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É possível notar que a Braskem fornece insumos para diferentes

setores, não ficando dependente apenas de um único mercado. Por isso, é

possível que sua demanda seja mais estável ao longo dos anos, ainda mais

por estar presente em diferentes países.

Outro ponto que merece destaque é que as empresas de materiais

básicos, justamente por estarem na base de toda a cadeia produtiva,

conseguem repassar um aumento de preços e inflação com maior

facilidade ao mercado. Isso traz maior segurança à margem de lucro.

Não só isso, existe um hedge (proteção) natural contra a variação

cambial, afinal de contas, a queda da demanda no Brasil tende a ser

acompanhada pela desvalorização do real (vantagem do negócio

dolarizado). A valorização do real tende a ser acompanhada por um

crescimento da demanda.

Verdade seja dita, nem sempre oscilações de mercado, mudanças

econômicas ou até mesmo mudanças cambiais são favoráveis à Braskem,

mas é possível que a Braskem absorva melhor os períodos em que a

atividade empresarial não esteja aquecida. Isso não quer dizer, porém, que

a empresa não sofra efeitos do ciclo da commodity. As margens de lucro

acompanham o ciclo petroquímico nos seus picos e vales.

Também é válido comentar sobre as matérias-primas, que é um

elemento fundamental na estrutura de custos da empresa, na ordem de

60% dos seus gastos. Para isso, a empresa buscou diversificar sua matriz de

matéria-prima para não ficar totalmente dependente de apenas um único

fornecedor ou commodity.

Por exemplo, a Nafta, que vem do petróleo, tem seu preço variando

de acordo com a oscilação do óleo no mercado global. Hoje, além da Nafta,

é possível utilizar Propeno, Gás Natural e Etano na produção.
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Não é que isso vá melhorar profundamente sua margem bruta, até

porque o propeno também vem do petróleo e o etano vem do gás natural,

também uma commodity, mas pelo menos traz mais estabilidade em

contextos quando uma commodity estiver em uma etapa do ciclo

diferente da outra.

Além disso, para as empresas de commodities, que trabalham com

produtos de baixo valor agregado, é importante uma boa escala de

produção a fim de diluir as despesas fixas. Devido ao tamanho da Braskem

e sua presença em mais continentes, vemos grande competitividade na

sua operação, demonstrada na Figura 2.

O Brasil corresponde a cerca de 54,2% da sua produção, enquanto a

planta industrial no México representa 20,2%, os Estados Unidos

representam 19,5% e a Alemanha representa 6,1%.

Figura 2 - Capacidade industrial.
Fonte: RI Braskem.

A importância em se ter uma operação competitiva é refletida na

lucratividade da operação. Isso é, no mercado de commodities, a

concorrência se dá pelo cash cost, ou custo caixa, que é custo unitário de

produção de determinado material.
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Como os produtores marginais, geralmente de regiões pouco

desenvolvidas e de menor escala, operam no limite da margem de lucro,

qualquer empresa com custo caixa menor consegue aumentar o spread

da margem de lucro. Para entender a dinâmica do mercado, recorremos à

Figura 3.

Figura 3 - Custo caixa do Eteno por região.
Fonte: RI Braskem.

O faturamento da companhia é composto por duas variáveis: volume

de venda e a precificação dos produtos. A primeira é limitante, já que

depende do crescimento econômico mundial. A segunda é cíclica e segue

a dinâmica dos produtos marginais.

Por isso, não esperamos que a Braskem tenha grande crescimento

sólido e constante durante todos os próximos anos. Sabendo que o preço

pode ter um impacto negativo, os resultados da empresa seguem o

mesmo cenário, impactando não só no volume do faturamento, mas

também nas margens de lucro e rentabilidade.
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A Braskem está inserida no segmento de listagem Nível 1, sendo esse

um dos menores níveis quanto ao rigor das Boas Práticas de Governança

Corporativa. A ação de ticker BRKM5 é a mais escolhida pelos investidores,

devido a sua alta liquidez e tag along de 100%. Apesar dos outros tickers

também terem essa proteção ao acionista, a liquidez é limitante.

Na Figura 4 vemos a estrutura acionária da empresa concentrada nos

acionistas Novonor (antiga Odebrecht) e Petrobras. Esse fato traz

insegurança e descontentamento ao mercado, afinal de contas, as duas

empresas estiveram envolvidas em escândalos de corrupção recentes.

O braço petroquímico da Odebrecht foi acusado de pagar propina

em troca de benefícios em contratos com a Petrobras, em investigação

conduzida pela Operação Lava Jato. As irregularidades aconteceram entre

2002 e 2014 e levaram a Braskem e a Odebrecht a pagarem a maior multa

por corrupção da história, na época, avaliada em US$6,9 bilhões.

O ex-presidente da Braskem também já foi preso em outra ocasião,

quando ajudou a falsificar documentos da empresa e assinar certificações

falsas à reguladora do mercado de capitais dos EUA, a SEC (equivalente à

CVM no Brasil).

Dessa forma, a saída da Novonor e da Petrobras do controle da

Braskem é importante para os investidores recuperarem a confiança na

governança corporativa da empresa.
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Esse acontecimento não está longe de acontecer, inclusive com a

demonstração de interesse de ambas as empresas. Espera-se que em uma

recuperação do mercado acionário, a venda seja concluída e as ações

percam seu “desconto” devido aos problemas passados.

Figura 4 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Braskem.

Com a saída da Novonor e Petrobras, é possível que a empresa

assuma a característica de uma true corporation, em um molde de

corporação sem controle bem definido, comum no mercado

norte-americano. Após, poderemos ver uma mudança no Conselho de

Administração, que se seguirá na Diretoria Executiva, trazendo maior

isonomia e independência aos órgãos.

Em primeiro lugar, caso o cenário econômico não esteja favorável

durante os próximos anos e a Novonor abandone sua intenção em se

desfazer do controle da Braskem, podemos ter uma reavaliação do seu

risco. O mercado já precifica a companhia sem seus antigos controladores.
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Além do mais, em 2019 foi descoberto um desastre ocasionado pela

operação da Braskem em Maceió/AL. Quatro bairros da cidade estavam

desmoronando internamente devido a extração em minas subterrâneas. O

acidente, caso fosse descoberto tardiamente, teria o potencial de ser a pior

tragédia de trabalho no país.

Por causa disso, a empresa já teve de desembolsar mais de R$4

bilhões e provisionar outros R$7 bilhões para eventuais processos ou

decisões contrárias a ela. Caso outros processos surjam, superando o valor

provisionado, a situação financeira da Braskem poderá ser fortemente

impactada.

Em risco de negócios, intrínseco à indústria química, consideramos

que os mercados onde a companhia atua é cíclico e sensível a mudanças

globais na relação de oferta e demanda. A redução na demanda pelos

produtos oferecidos pela Braskem pode resultar em uma redução

significativa de preços, comprometendo a qualidade dos seus resultados.

Também é válido pontuar que a demanda pelos produtos da

empresa podem sofrer grandes disrupções futuras. Isso é, os produtos

petroquímicos e outros produtos produzidos a partir desses, como bens de

consumo feitos de plástico, podem estar sujeitos ao enfraquecimento da

demanda, sabendo do impacto ambiental que geram.

Atualmente existem diversas pesquisas que apontam substitutos ao

uso do plástico. Caso surja alguma inovação viável tecnicamente e

financeiramente, o uso de matéria-prima fóssil pode cair em desuso,

comprometendo a relação com seus clientes.
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A Braskem trabalha com a alternativa do Polietileno Verde, que

poderia ser um substituto de outras matérias-primas não renováveis e

poluentes. Todavia, essa operação pode também não encontrar viabilidade

na sua expansão.

Assim como já destacamos anteriormente, a demanda de resinas e

produtos químicos no mundo não é tão volátil quanto o próprio resultado

das empresas produtoras. Esse é um mercado já bem consolidado e com

barreiras competitivas relevantes.

Abrir uma planta industrial de grande porte é um investimento de

ciclo longo e que demanda muitos recursos financeiros. Por isso, é difícil

vermos uma forte alteração na dinâmica dos competidores em poucos

anos. Porém, isso não afasta a possibilidade de resultados ruins.

Duas variáveis são importantes para entender os resultados da

empresa, dentre outras. A primeira é o custo do produto vendido, fator que

depende dos preços das matérias-primas. A alta do petróleo, por exemplo,

leva a uma alta de preço da Nafta, fazendo subir o custo do produto

vendido.

Quase automaticamente as empresas tendem a repassar o aumento

desse custo já no preço de venda dos produtos. Ou seja, a relação entre

receita e o custo do produto vendido tende a seguir o mesmo ciclo. Logo,

mantido tudo constante, o aumento da “quantidade de faturamento”,

também é o aumento dos custos.

12



Porém, a “qualidade do faturamento” sofre interferência da segunda

variável, que é o spread dos produtos. Pode ser que o faturamento suba

mais do que o aumento dos custos (ou ao contrário) quando o spread dos

produtos aumenta no mercado. Logo, quando isso acontece, a empresa

ganha margem de lucro (ou perde, em cenário contrário).

É verdade que existem outras variáveis importantes, como é o caso

do dólar. Sabendo que a receita da Braskem está atrelada ao dólar, quando

o câmbio se desvaloriza (dólar mais caro), a empresa ganha mais e

aumenta sua margem de lucro, já que parte dos seus custos estão em real.

Toda essa contextualização é importante para entender os últimos

resultados da Braskem (Figura 5). A companhia basicamente viveu um

momento em que todas as variáveis impactaram positivamente na sua

atuação. A quantidade e qualidade do faturamento aumentaram

fortemente.

Figura 5 – Resultado operacional.
Fonte: RI Braskem.
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Por se tratar de uma empresa commoditizada devemos ter cautela

com a análise do lucro líquido, devido a fatores pontuais que surgem na

contabilidade e que não afetam seu caixa. Na verdade, em 2019 e 2020 o

EBIT também sofreu de fatores não recorrentes.

A Braskem teve de provisionar mais de R$7 bilhões ao todo, além de

outras despesas já efetuadas. Todo esse montante impactou o lucro

operacional.

Na Figura 6, acompanhamos a margem de lucro e rentabilidade

histórica da Braskem. Nos anos de 2019 e 2020 foi usado o EBIT recorrente,

embora não tenhamos esse mesmo ajuste para o ROIC, por isso os dados

foram excluídos.

Apesar disso, fica claro que esses indicadores são cíclicos, estando

suscetíveis ao impacto de diferentes variáveis. De toda forma, também é

possível notar que os últimos anos foram bem fortes, reflexo de um cenário

ideal para a Braskem.

Figura 6 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI Braskem.
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Os fortes resultados recentes também foram importantes para a

redução dos indicadores de endividamento (Figura 7). O cenário atual para

Braskem é bem controlado, assim como deveria ser para a maioria das

empresas de commodities. Estamos diante de um setor muito cíclico, com

resultados muito imprevisíveis, logo, seria imprudente fazer compromissos

sem saber o que está por vir.

Figura 7 – Endividamento ajustado.
Fonte: RI Braskem.

Além de uma situação financeira controlada, vemos que a Braskem

possui um cronograma de amortização de suas dívidas muito concentrado

no longo prazo. Hoje, mais de 50% dos empréstimos e financiamentos

possuem vencimento após 2030.

Sendo que o patamar de liquidez, na ordem de US$1,8 bilhões ao final

do 1T22, garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 69

meses. Essas dívidas ainda possuem um baixo custo, já que a Braskem

consegue acesso a crédito no exterior. Essas informações estão na Figura 8.
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Figura 8 – Cronograma de amortização das dívidas.
Fonte: RI Braskem.

Por fim, temos uma geração de caixa irregular (Figura 9),

característico de sua operação cíclica. Junto a isso, a Braskem é uma

empresa intensiva em capital, sendo necessário muito investimento em

capex para sua manutenção. Isso porque nos últimos anos a depreciação

foi maior do que os próprios investimentos em manutenção.

Figura 9 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Braskem.
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Ou seja, considerando que a empresa precisaria investir mais para

não sucatear sua operação no longo prazo, e que o nível de resultados

recentes é atípico, dada todas as circunstâncias de mercado, podemos

afirmar que o nível de dividendos atual não é sustentável.

O dividend yield da Braskem está em quase 25%, sendo que seu

payout médio dos últimos 10 anos é de 55%, aproximadamente. O mercado

espera que esse nível de dividend yield caia para 6,0% em 2022 e próximo a

3,0% nos próximos dois anos.

A relação oferta e demanda para o setor continua atraente do ponto

de vista financeiro. Com isso, os resultados continuam fortes, apesar de não

estar mais em seu auge, comprometendo não só o volume de lucro, mas

também sua qualidade.

No Brasil, principal contribuição à Braskem, a receita líquida em reais

reduziu 7% em relação ao 4T21, enquanto em relação ao 1T21 houve

aumento de 21%. Contudo, o aumento da receita ainda foi inferior ao

aumento do custo do produto vendido, explicado pelo maior preço das

matérias-primas.

A alta do petróleo e gás natural fez com os produtos vendidos pela

Braskem continuassem em alto preço, porém com spread menor em

relação ao custo das matérias-primas, por isso a redução das margens.

Na Figura 10 vemos os preços das substâncias e spreads no contexto

brasileiro, que apesar da redução, ainda estão acima da média dos últimos

anos. Até o final de 2022 a empresa espera continuar no mesmo cenário.
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Figura 10 – Preços e spreads do setor.
Fonte: RI Braskem.

Considerando todas as operações da Braskem e excluindo o efeito

cambial, vemos que o EBITDA recorrente da empresa foi 19% inferior ao

4T211, explicado pela normalização dos spreads internacionais e pelo menor

volume de vendas no Brasil. Em relação ao 1T21, o EBITDA recorrente caiu

27%, explicado pelos mesmos motivos citados acima.

Figura 11 – Resultado operacional.
Fonte: RI Braskem.
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Em reais, o EBITDA recorrente foi de R$4,8 bilhões, 23% e 30% inferior

ao 4T21 e 1T21, respectivamente, em função da apreciação do real frente ao

dólar no período.

Por fim, está assinado o compromisso entre Novonor e Petrobras que

prevê a tomada de providências necessárias para alienar as ações detidas

pelas empresas por meio de follow on a ser realizado pela B3. No

documento ainda está previsto a migração da empresa para o segmento

do Novo Mercado, com a promoção das adaptações necessárias à

mudança de governança.

De fato, esse movimento é interessante para os investidores, que há

alguns anos não confiam na gestão da Braskem devido ao seu histórico de

conflito de interesses. Entretanto, esse movimento já está precificado no

preço das ações.

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 Eastman Chemical Company (EMN) e Dow Chemical Company

(DOW). Ambas as empresas são norte-americanas e produzem diversos
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produtos químicos, entre eles resinas de plástico. Também faremos a

comparação com a Unipar (UNIP6), da indústria química brasileira,

produtora de cloro e soda.

● 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/VP: é a relação entre o valor de mercado da companhia e seu

patrimônio líquido. Indica o quanto o mercado está disposto a pagar em

todo o patrimônio que a ele pertence. Isto é, esse múltiplo relaciona a

capacidade da empresa em rentabilizar o patrimônio do acionista.

● 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.

Figura 12 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.
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Antes de tudo, é importante destacar que o múltiplo P/L não é o mais

aconselhável nessa análise, ainda mais comparando com empresas

norte-americanas. Isso acontece devido a fatores não recorrentes, tais

como oscilações cambiais, que impactam no lucro líquido e distorcem os

múltiplos. Por isso, temos preferência pelo EV/EBIT.

Nesse múltiplo, vemos que o valuation da Braskem está descontado

frente a outros players do setor. Aparentemente, o mercado precifica um

maior risco do Brasil, já que as ações da Unipar também estão com

múltiplo inferior.

Na Figura 13, na análise histórica dos múltiplos e projeções futuras, é

possível notar que para o restante do ano de 2022 e 2023 os múltiplos da

empresa continuam bem descontados. É possível extrair algum valor desse

cenário. A partir de 2024, o mercado já precifica uma leve piora nos

resultados.

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

Por ser uma empresa volátil e cíclica, é importante conhecer o

passado da empresa, já a Braskem deve ser próxima à média de um ciclo

de mercado. Ou seja, os momentos de bonança serão seguidos de

momentos desafiadores e que, durante esse intervalo, as margens de lucro

sempre vão oscilar.

Assim sendo, tomamos como base a média histórica da empresa e as

projeções futuras dos bancos. De uma forma geral, esse cenário considera

que o desempenho da Braskem será pior que o desempenho estimado

pelos bancos.

De fato, não há nenhuma certeza que um ou outro está certo, mas

nesse valuation, a Braskem poderia operar até mesmo com margem de

lucro inferior à sua média e ainda perder faturamento nos próximos 2 anos,

assim que o ciclo de alta terminar.
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Em números, a empresa poderia negociar com margem EBIT na

perpetuidade de 7%, com um crescimento a partir de 2024 de apenas 3,0%.

E durante 2022 até 2024, o desempenho seria negativo, revertendo o ciclo

de bonança.

Com isso, chegamos a um preço de R$37,51 para o cenário projetado.

Para referência, o preço de fechamento da ação no dia 17/06/2022 foi de

R$37,14.

A Braskem é uma gigante do setor petroquímico mundial. Essa

informação, por si só, já revela algumas características importantes, entre

elas, a grande barreira competitiva do setor.

Montar uma nova planta industrial requer um investimento enorme,

afinal de contas, uma empresa sem escala de operação é

consideravelmente menos lucrativa e pode não ser sustentável quando o

setor passa por um ciclo de baixa demanda.

Além do mais, esse setor não apresenta perspectivas de crescimento

fortes para as próximas décadas. Inclusive, o próprio uso do plástico pode

ser substituído por outros produtos sustentáveis. Porém, essa informação

reforça a barreira competitiva da Braskem.

Dificilmente teremos uma nova empresa entrando nesse mercado,

precisando investir bilhões de reais, somente para capturar uma demanda

marginal no mundo. Até porque, a entrada de novas indústrias

possivelmente jogaria o preço das resinas para baixo.
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Ou seja, ignorando o fato de que o preço das commodities é cíclico,

teríamos um setor bem resiliente, com uma demanda contratada a nível

mundial. É fato, porém, que a ciclicidade acrescenta risco.

Além do mais, estamos próximos de ver uma Braskem sem

interferência de controladores conflituosos. A saída da Novonor e Petrobras

é uma nova página na história da companhia, que pode fazer a confiança

do investidor ser recuperada.

Por fim, mesmo sabendo que o atual ciclo do mercado é favorável a

Braskem, e que não devemos investir nessas empresas nesse estágio, ainda

temos uma empresa descontada que pode entregar um bom retorno ao

investidor. Dito isso, temos recomendação de compra para as ações da

Braskem (BRKM5).
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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), 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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