


● Carteira de clientes diversificada;

● Estrutura de capital desalavancada;

● Portfólio de serviços completo para seu mercado;

● Liderança entre as empresas do seu setor.

● Dependência de aquisições;

● Empresa sem controle bem definido;

● Carência e dependência de profissionais;

● Mercado muito disruptivo.
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A Sinqia surgiu em um ambiente de transição da indústria de

computação, quando os computadores de grande porte deram espaço

para o surgimento dos desktops.

Nesse contexto, muitas empresas tiveram que readaptar seus softwares,

entre elas as instituições financeiras, pioneiras nesse mercado. Diante da

oportunidade, Bernardo Gomes e Antonio Camargo Filho fundaram a

Sinqia.

Visando construir um modelo de negócios com recorrência e estabilidade,

a Sinqia lançou um software aplicativo para a área de tesouraria, com

assinatura mensal.

O mercado ainda era muito pulverizado e complexo, uma vez que os

dados e informações eram dispersos em diversas ferramentas. Logo, a

Sinqia se projetou como a empresa responsável por consolidar todos os

dados e informações de uma empresa dentro de seu sistema, utilizando

do conceito one-stop-shop.

A empresa procurou formas de se capitalizar para liderar a consolidação

do setor. Foram feitas aquisições estratégicas de concorrentes, com

objetivo de reforçar sua atuação nas quatro verticais: bancos, fundos,

previdência e consórcios. Em 2012 fez seu IPO.

Os últimos anos para a Sinqia reservaram diversas aquisições, sendo a

maioria delas de empresas complementares e com sinergias operacionais.

A estratégia dessas aquisições foi expandir para o universo de soluções

digitais. Foram feitas duas rodadas de follow on para capitalização,
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A Sinqia é uma tradicional empresa de tecnologia e líder no

segmento de desenvolvimento de softwares para o mercado financeiro. A

companhia desenvolveu um conceito de one-stop-shop, conseguindo

oferecer soluções completas e diferentes verticais para sua carteira de mais

de 700 clientes.

O modelo de negócios da empresa atende as principais necessidades

de tecnologia das instituições financeiras no país, independente do seu

porte de mercado. Para isso, a companhia realiza as atividades de

instalação, integração, customização e suporte para o uso dos softwares

aos seus clientes.

Abaixo podemos compreender melhor como a empresa distingue

suas atividades. Na Figura 1 vemos a relevância de cada uma delas para seu

faturamento.

● Produtos de Software: comercialização de plataformas utilizadas

por bancos nas atividades de crédito, cobrança, cadastro, investimentos,

conta corrente e outros; por fundos nas atividades de administração,

gestão, controladoria e outros; por previdência e por consórcio. Essa é a

principal unidade da empresa e a que entrega a maior lucratividade.
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● Serviços: compreendem as soluções de terceirização, ou seja,

alocação de profissionais de TI da Sinqia para atividades dentro da

contratante, além de atividades de novos projetos ou consultorias

desenvolvidas com clientes.

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

O uso dessas plataformas acontece via modelo SaaS (software as a

service), quando está prevista a cobrança de uma assinatura mensal para a

utilização da plataforma. Assumindo que a empresa tem uma baixa evasão

de clientes e seus contratos são de médio e longo prazo, seu faturamento

apresenta uma boa segurança e previsibilidade. Para ilustração, de 2019 a

2021, o percentual de recorrência médio foi de 87,5% da receita líquida.

Conforme visto, vemos que as plataformas desenvolvidas pela Sinqia

auxiliam seus clientes em atividades vitais dentro do mercado financeiro.

Além disso, esses softwares são de uso contínuo e diário, portanto, cria um

vínculo muito forte com os clientes.

Muitos dos maiores bancos, gestoras de recursos, administradoras e

entidades de previdência são clientes da Sinqia, que estima possuir um

market share de cerca de 10%, líder diante de um mercado fragmentado.
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Devido à dificuldade técnica e operacional em trocar o software,

muitos desses clientes da companhia tendem a renovar sua assinatura em

novos ciclos, a não ser que a Sinqia não consiga cumprir com suas

atividades.

Isso é, estamos diante de uma vantagem competitiva muito forte

desenvolvida pela companhia e que tende a protegê-la contra

concorrentes. Também é interessante notar que a Sinqia é uma empresa

asset light e que, para crescer, não é necessário muitos recursos em capex.

Além do mais, o efeito escala também favorece a companhia, uma

vez que tendo mais clientes do que seus competidores é possível coletar

mais dados, podendo produzir soluções cada vez mais alinhadas com os

verdadeiros interesses de seus clientes.

O Brasil ocupa a décima segunda colocação no ranking mundial de

investimentos em softwares e serviços, com participação de 1,3%. Esse

mercado atingiu US$19,9 bilhões em 2021, sendo US$11,3 bilhões para

softwares, sendo que a vertical financeira representou 26,1% desse valor, ou

seja, US$5,0 bilhões.

Na Figura 2 acompanhamos a evolução do investimento em TI no

mundo, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Software.

Lembrando que dentro do conceito de TI temos a divisão de hardware,

serviços e software, sendo que a Sinqia trabalha com uma mistura dos

últimos dois.

Podemos medir o grau de desenvolvimento tecnológico de um país à

medida que existe uma maior proporção de consumo de software dentro

do universo tecnológico, além do próprio investimento bruto em TI,

independente de qual classe seja.
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Figura 2 - Evolução de investimentos em TI no mundo.
Fonte: ABES 2022.

Na Figura 3 vemos como a distribuição do mercado de TI em serviços

ainda é pequena no Brasil. Considerando que o amadurecimento desse

mercado passa por uma maior proporção dessa classe, entendemos que a

Sinqia pode aproveitar dessas estimativas sendo a empresa mais preparada

para absorver a demanda marginal entre as instituições financeiras.

Figura 3 - Proporção de cada classe no mercado de TI.
Fonte: ABES 2022.
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A Sinqia se fundamenta em algumas avenidas de crescimento para

sustentar sua operação, entre elas a (i) necessidade de inovação de

produtos e serviços pelos players financeiros; (ii) a necessidade de

processar grande volume de dados com confiabilidade; (iii) eficiência

operacional dado ambiente cada vez mais competitivo; (iv) tendência de

terceirização para players específicos; (v) novas regulamentações que

exigirão maior uso de tecnologia.

Dito isso, vemos que o mercado endereçável de software apresenta

um crescimento ainda superior à média dos investimentos realizados em

TI, conforme ilustra a Figura 4. Logo, pela Sinqia ser a empresa mais

capitalizada, possuir maior escala de operação e ter uma carteira de

clientes que eleva sua autoridade frente aos demais competidores,

entendemos que seu posicionamento de mercado é bem feito.

Figura 4 - Crescimento do Tamanho do Mercado Endereçável.
Fonte: ABES 2022.

Além do mais, o mercado brasileiro ainda é muito pulverizado, já que

existem mais de 29 mil empresas habilitadas para a operação, embora 95%

delas sejam classificadas como micro e pequenas empresas, que possuem

até 99 empregados. Geralmente essas empresas tem um portfólio de

serviços pequeno e não são tão integradas como a Sinqia.
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Já em relação aos competidores internacionais, também são

identificadas algumas barreiras de entrada, tais como a especificidade do

mercado brasileiro quanto aos produtos, o que exige muita adaptação

(leia-se custos) para os novos entrantes, além da inviabilidade de clientes

em substituir seus softwares de uma só vez.

A Sinqia está inserida no segmento de listagem Novo Mercado,

sendo esse o maior nível de exigência quanto ao rigor das Boas Práticas de

Governança Corporativa.

Desde 2013 a companhia não possui um bloco controlador que

detém mais de 50% das suas ações. Logo, sua estrutura acionária é

semelhante ao que se vê com frequência no mercado norte-americano,

chamado de corporation.

Ainda assim, conforme vemos na Figura 5, Antonio e Bernardo,

fundadores da empresa, continuam sendo um dos maiores acionistas da

companhia, ao lado de fundos de investimento como HIX e SFA.

Bernardo ainda é o CEO da Sinqia e idealizador do projeto de

consolidação da Sinqia no mercado. Sua carreira, ainda antes de se tornar

empresário, já era nas áreas de TI e financeiro, com passagem em grandes

bancos internacionais.

Já Antonio é o Presidente do Conselho de Administração da Sinqia e

também possui experiência prévia nesse setor de tecnologia e finanças.
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Figura 5 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Sinqia.

Na remuneração da diretoria está previsto o recebimento de opções

de ações, que tendem a alinhar o interesse dos executivos em relação ao

futuro da companhia.

Por outro lado, nos últimos anos a remuneração ficou acima da

média do mercado, inclusive acima da Totvs, outra empresa de tecnologia

listada na bolsa. Sabendo que o lucro da Sinqia não está na sua melhor

fase, uma remuneração elevada pode comprimir ainda mais seus

resultados.

Empresas tecnológicas, tais como a Sinqia, estão expostas a alguns

riscos intrínsecos ao seu setor de atuação. Em primeiro lugar, a rapidez com

que produtos e serviços são reinventados ou aprimorados é muito alta. Não

há a menor garantia que os softwares da companhia continuarão

atualizados em relação às novas demandas dos clientes.
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Caso a empresa não consiga se adaptar ou inovar, seus produtos e

serviços poderão cair em estado de obsolescência e, assim, ver seus

resultados serem impactados gradualmente.

Em segundo lugar, existe uma carência de profissionais de TI no

Brasil, que resulta em uma valorização de seus recebimentos e uma maior

rotatividade de colaboradores. Caso a Sinqia não consiga reter seus

talentos, sua parte tecnológica e de inovação pode ser comprometida.

Em terceiro lugar, os ataques hackers se tornaram frequentes e

atingem empresas de diferentes setores. Eventuais vazamentos de dados

provenientes das plataformas da Sinqia podem comprometer sua imagem

no mercado, prejudicando a prospecção de novos clientes.

Também vale destacar que o modelo de negócios da empresa,

especialmente a partir de 2010, foi guiado por inúmeras aquisições. Não

sabemos se as transações futuras serão bem feitas ou se as sinergias serão

colhidas conforme esperado.

Os resultados da Sinqia apresentaram uma significativa melhora

durante os últimos dez anos. A companhia tinha um desempenho bem

inconsistente e uma grande dependência por aquisições para ter seus

resultados em ascensão. Isso era consequência de um modelo de negócios

que dava sinais de desgaste e de ser ultrapassado.
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As maiores empresas norte-americanas do ramo de tecnologia já

vinham caminhando para o modelo de subscrição, que gera uma

assinatura recorrente, garantindo melhor previsibilidade no faturamento.

Há, porém, uma outra razão pelo qual esse modelo se popularizou.

Sabendo que o serviço de customização e implantação de softwares

é caro em um primeiro momento, ainda mais pelos clientes nem sempre

serem empresas com grande poderio financeiro, a venda de softwares pela

Sinqia tinha uma barreira de oferta.

Para isso, a empresa passou a subsidiar o setup de algumas vendas,

trocando a receita variável de implantação no curto prazo por maiores

receitas recorrentes de subscrição no médio prazo. Isso permitiu um ganho

no ritmo de crescimento a partir de 2020 e 2021, mesmo que durante essa

transição o faturamento e lucratividade tenham sido comprometidos.

Fato é que ao analisar o desempenho operacional da Sinqia,

devemos levar em consideração as diversas aquisições que foram

realizadas. Apesar disso colocar a empresa em outro patamar de vendas,

não podemos considerar essa informação como algo sustentável ou

perene. Em alguns trimestres, por exemplo, mais da metade do

crescimento da companhia vinha somente por causa dessas aquisições.

Importante ressaltar que esse não é um problema, ainda mais pelo

histórico de aquisições e integrações bem executadas pela gestão, que fez

sua escala de vendas aumentar. Só devemos compreender que esse

modelo foi útil para a Sinqia durante um momento de expandir,

complementar e horizontalizar seu portfólio de serviços, embora não deve

se repetir na mesma frequência daqui para frente.

Para critério de ilustração, em 2013 a empresa iniciou sua atuação em

software para previdência. Em sete anos nessa vertical, a Sinqia fez cinco
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aquisições, adicionou cem clientes que correspondem a cerca de 33% das

entidades de previdência do país e se tornou a líder absoluta nesse

mercado. Na vertical de consórcios a história é semelhante.

Na Figura 6 temos o desempenho operacional da Sinqia. Alguns

dados aproximados (não são precisos) indicam que desde 2015 até 2022,

houve acréscimo de R$140 milhões de receita orgânica e R$340 de receita

inorgânica fruto de aquisições.

Figura 6 – Resultado operacional.
Fonte: RI Sinqia.

É fato que as aquisições tornaram a oferta de produtos e serviços da

Sinqia muito mais robusta e completa. Isso facilitará sua própria conversão

de vendas orgânicas mais à frente, assim como já vem acontecendo. Por

outro lado, não podemos considerar a Sinqia uma empresa de enorme

crescimento pois, como visto, a maior parte disso foi induzido por

aquisições.

Também é importante pontuar que as aquisições, muitas delas,

foram suportadas por emissão de novas ações, ou seja, a empresa precisou
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diluir a base de acionistas. O lucro por ação, que é uma importante métrica

nesse caso, nos revela que em 2015 era de R$0,83 e em 2022 é de R$0,32.

Na Figura 7 temos sua lucratividade e rentabilidade. Nela, é possível

perceber como o período de transição prejudicou a qualidade da operação,

afinal de contas, o modelo de subscrição dilui os custos de implantação em

um maior período, enquanto o custo não possui a mesma dinâmica.

Além do mais, as inúmeras aquisições realizadas, considerando cada

empresa comprada em um grau de maturidade diferente, fez com que a

média geral também fosse impactada. É comum que durante aquisições as

margens sejam pressionadas, tanto pelas despesas geradas nesses

processos, como também tempo necessário até que as sinergias

operacionais sejam sentidas.

Figura 7 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI Sinqia.

As projeções futuras até indicam que a rentabilidade e lucratividade

caminharão em alta para os próximos anos, uma vez que a operação da

Sinqia atingiu uma escala bem maior, além das sinergias operacionais.

Além do mais, as inúmeras aquisições tornaram sua amortização muito
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alta, o que gera uma pressão no EBIT e no lucro líquido, embora não afete

sua geração de caixa, vista adiante.

Já quanto ao seu endividamento, vemos que o histórico da Sinqia é

positivo, uma vez que boa parte dos anos anteriores existia uma situação

de caixa líquido positivo. Nem mesmo tantas aquisições fizeram seu

endividamento descontrolar.

Inclusive isso abre margens para mais negociações desse tipo e

mesmo considerando as obrigações por aquisições de investimento, ao

redor de R$68 milhões, o indicador retratado abaixo não atingiria 1,6x.

Figura 8 – Endividamento.
Fonte: RI Sinqia.

Na Figura 9 vemos como a escala de operação permitiu que a Sinqia

gerasse mais caixa do que antes. Ser uma empresa asset light permite que

seu crescimento seja “leve”, sem a necessidade de grandes investimentos

em máquinas, equipamentos ou ferramentas, por exemplo.

Nesse caso, a geração de caixa operacional aumentou em proporções

superiores ao aumento do capex. Esperamos que nos próximos anos essa
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geração de caixa aumente, seguindo o ganho de lucratividade prevista na

operação. Devido à amortização, há um descasamento relevante entre o

EBIT e o fluxo de caixa livre.

Apesar disso, dividindo sua geração de caixa livre em relação ao seu

valor de mercado, encontramos uma relação de cerca de 6%, abaixo de

muitas empresas da bolsa de valores.

Figura 9 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Sinqia.

Por fim, não está prevista uma distribuição de dividendos robusta

para os próximos anos. A companhia continua com o objetivo de

consolidação do setor e seu lucro deverá ser reinvestido na operação.
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O ano para a Sinqia vem sendo de recordes. A própria gestão admite

que a empresa mudou de patamar após ter conseguido crescer em todas

as linhas de negócios. Em todos os trimestres já reportados para 2022 a

história se repete.

Não só o desempenho operacional melhorou como o próprio ritmo

de crescimento acelerou. É verdade que a dependência por aquisições

ainda se faz presente, mas diante de um portfólio de serviços mais

completo, o crescimento orgânico também ganhou força.

Outro motivo de comemoração para a diretoria se refere ao ganho de

rentabilidade e lucratividade, já que os contínuos ganhos de escala

permitiram diminuir o gap de qualidade de outras empresas globais de

tecnologia, que apresentam margem EBITDA acima de 30%.

Por fim, a concentração de receita no maior cliente foi diluída para

menos de 2,5% durante todo o ano. Isso traz uma segurança boa à sua

carteira de clientes, em contrapartida a anos anteriores quando essa

participação superava 11%.

Em relação ao crescimento orgânico, a Sinqia mapeou que seus

clientes gastam bilhões de reais por ano em softwares aplicativos, e

mesmo com uma ampla oferta de produtos, sua participação nesses

gastos ainda era pequena. Logo, a companhia tem como objetivo

aproveitar essas oportunidades de cross-selling.

A receita recorrente anual (ARR, em inglês) atingiu R$502,5 milhões

no 3T22, conforme ilustra a Figura 10, uma adição de R$215,6 milhões frente

ao 3T21, o que representa uma alta de 75,1%. A adição orgânica atingiu
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R$63,5 milhões, alta de 22,1%, enquanto a adição inorgânica atingiu R$152

milhões.

É importante notar que esse aumento se refere a vendas tanto para

clientes novos como para clientes existentes, reflexo do novo modelo de

vendas por subscrição e melhoria nos indicadores de satisfação dos

clientes e menor nível de churn (cancelamento).

Figura 10 – Receita Recorrente Anual.
Fonte: RI Sinqia.

A receita líquida no trimestre atingiu quase R$160 milhões,

crescimento de 73% em comparação com o mesmo período do ano

anterior, com uma receita recorrente de R$133 milhões, equivalente a 83,4%

da receita total. A margem bruta bateu 43%.

Já o EBITDA ajustado atingiu quase R$41 milhões, crescimento de

2,5x em relação aos R$16,6 milhões registrados no mesmo trimestre do ano
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anterior. Sua margem EBITDA ajustada foi de 25,6%, um aumento

significativo frente aos 18,0% do 3T21.

Projeções indicam que essa dinâmica de ganho de lucratividade se

fará presente para os próximos anos, uma vez que a escala de operação se

tornou maior e vendas de cross-selling costumam apresentar bons

indicadores.

Figura 11 – EBITDA ajustado.
Fonte: RI Sinqia.
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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 Totvs (TOTS3) e Locaweb (LWSA3). Essas duas empresas

oferecem serviços de tecnologia para seus clientes, voltados para controle

de processos e customer success, respectivamente. Além disso, foi

considerado o lucro projetado pelo mercado para os 12 meses do ano de

2022, evitando distorções passadas.

● 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 e seu faturamento líquido.

Essa métrica faz sentido em empresas de tecnologia, visto que muitas

delas ainda estão em fase de expansão e não possuem resultados sólidos.

● EV/EBITDA: 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.

Como vemos, com exceção do múltiplo P/L, os outros dois múltiplos

da Sinqia estão abaixo dos pares do mercado. Inclusive, uma possível

explicação que justifica o P/L mais caro é a projeção de margem líquida da

empresa para os próximos anos. Sabendo que seu lucro pode aumentar a

partir do aumento da margem, mesmo que seu faturamento permaneça

igual, o mercado já “paga” por um lucro futuro que ainda não aconteceu.

Na Figura 13, vemos os múltiplos passados e as projeções futuras do

mercado para a Sinqia. Os dados que não estão completos nessa Figura

foram distorcidos em advento da pandemia ou quando a empresa teve

lucro líquido tão baixo que seu múltiplo P/L não fazia sentido.

Caso as projeções se tornem realidade, os múltiplos futuros da

companhia não estariam tão altos, a julgar que a Sinqia é uma empresa de

tecnologia, com bom potencial de crescimento, além de ser uma asset

light. Porém, para entender melhor qual seria o crescimento esperado pelo

mercado, devemos partir para análise de outro método.

21



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.
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Para justificar o atual preço das ações, um possível cenário

encontrado considera um crescimento de 15% ao ano para os próximos 10

anos. Seguido desse momento, consideramos um crescimento na

perpetuidade, acompanhando a inflação.

O crescimento, porém, seria conjugado com um ganho de

lucratividade anual, até a empresa estabilizar sua margem EBIT ao redor de

17%. Além disso, considerou-se que a medida que a Sinqia crescesse,

poderia diluir suas despesas com capex, capital de giro e sua amortização

reduziria no longo prazo após ter contabilizado algumas aquisições

passadas.

Apesar deste ser um crescimento possível de ser executado, vemos

que o mercado já precifica a companhia com uma margem de segurança

estreita para eventuais desafios que aparecerem.

Com isso, chegamos a um preço de R$16,72 para o cenário projetado.

Para referência, o preço de fechamento da ação no dia 12/11/2022 foi de

R$16,85.

A Sinqia é uma empresa que soube aproveitar as oportunidades que

surgiram no mercado. Isso porque as instituições financeiras foram uma

das pioneiras em uso de aplicativos de softwares no Brasil, embora durante

muito tempo não existia uma empresa consolidada que conseguisse suprir

a demanda do setor.
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Percebendo essa lacuna, a Sinqia, aproveitando de sua estrutura de

capital desalavancada, iniciou o processo de consolidação a partir de

aquisições que puderam tornar seu portfólio completo, aumentando seu

poder de barganha frente aos clientes.

Essas aquisições foram fundamentais para elevar o patamar de

operação da companhia. A partir delas, a empresa renovou seu ritmo de

crescimento, diluiu a participação do principal cliente, além de ter se

tornado mais rentável e lucrativa.

É verdade que essas aquisições maquiaram os resultados orgânicos

da Sinqia enquanto esses eram fracos e mesmo agora, quando seu

orgânico voltou a crescer, embora ainda dependendo de aquisições para

agregar mais volume.

As perspectivas de crescimento para esse setor são válidas e

importantes, embora temos que lembrar que os principais players do

mercado financeiro ou já são clientes da Sinqia ou já foram abordados pela

companhia, sem êxito.

Logo, alongar sua perspectiva de crescimento passa,

necessariamente, por executar estratégias de cross-selling. Até porque, o

ritmo de aquisições não deve ser sustentável no longo prazo.

Por fim, não enxergo que seu atual nível de preço embute uma

margem de segurança suficiente para gerir o risco de seu investimento da

melhor forma. Assim sendo, não temos recomendação para as ações da

Sinqia (SQIA3).
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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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