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• Altas perspectivas de crescimento  

• Boa rede de fornecedores e distribuidores  

• Empresa com saúde financeira histórica robusta  

• Identidade da empresa é ser inovadora 

 

 

 

 

 

• Necessidade de capital de giro crescente  

• Redução de lucratividade e rentabilidade  

• Impactos da oscilação cambial  

• Concorrência com produtos falsificados  

 

 

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 PONTOS POSITIVOS  
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A história da empresa iniciou-se em Santa Catarina, quando foi 

fundada pelo Grupo Diomício Freitas, empresário falecido em 

1981,  mas que é lembrado como grande influente no estado. No 

grupo, já existiram 22 empresas de ramos distintos.  

Em razão das privatizações e da abertura comercial,  a empresa 

se viu na necessidade de voltar seus esforços para a iniciativa 

privada, já que antes seu foco era em estatais.  Isso foi importante 

para a consolidação da marca em virtude do aumento de 

competitividade.  

A aquisição da Maxcom ,  companhia atuante no mercado de 

equipamentos de comunicação condominial ,  permitiu à Intelbras 

expansão do seu portfólio. Depois,  a empresa passou por um 

momento de grande crescimento orgânico, inaugurando 

operações industriais em mais estados, seguido de aquisições.  

Foi inaugurado o programa “Universidade Intelbras” que capacita 

seus revendedores e instaladores parceiros. Esse é um 

importante meio de comunicação entre os colaboradores e serve 

como importante vantagem competitiva.  

Inauguração da unidade de negócios de energia , sendo essa uma 

importante avenida de crescimento.  

Através de uma parceria com a Dahua ,  a Intelbras reforçou sua 

posição como líder no mercado nacional de segurança eletrônica 

e se beneficiou das pesquisas e desenvolvimento da parceira. Em 

2021 a companhia realizou seu IPO .  

  COMO TUDO COMEÇOU  
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A Intelbras é a maior fabricante nacional de câmeras e 

equipamentos de segurança eletrônica e comunicação do Brasil , 

estando presente em 98% dos municípios que consomem produtos 

eletrônicos no país.  

A companhia opera de forma integrada, com a tecnologia e 

know how  de suas unidades servindo como apoio e suporte para 

as demais. Ainda assim, a Intelbras divide sua atuação em três 

unidades operacionais, tendo cada uma dessas duas subdivisões.  

• Segurança: é composta pelas atividades em segurança 

eletrônica e controles de acesso.  Essa unidade é direcionada para 

os setores empresarial  (aeroportos, shoppings ,  ruas públicas, etc.) ,  

residencial , industrial  e condominial .  A empresa desenvolve 

alarmes, câmeras de monitoramento, sensores e software .  Em 

controles de acesso, a companhia desenvolve desde equipamentos 

de reconhecimento facial e de vídeo-porteiros até fechaduras 

digitais e catracas. Seu market share  é de 23%, segundo estudos.  

 

• Comunicação:  voltada para os setores empresarial,  

residencial e para cidades inteligentes, a Intelbras desenvolve 

produtos de comunicação de dados, seja de tecnologia com ou 

  ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Tecnologia da 
Informação 

Computadores e 
Equipamentos    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Computadores e 
Equipamentos  
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sem fio, desde roteadores até equipamentos para fibra óptica e 

rádios para transmissão de dados.  Também nessa unidade, a 

companhia comercializa produtos e soluções relacionados a 

comunicação empresarial na nuvem, conversores de TV, telefones 

convencionais, rurais e outros. Seu market share está em 20%.  

 
• Energia: direcionada aos setores empresarial e residencial, a 

empresa desenvolve soluções para manter os equipamentos 

eletrônicos em funcionamento. Os principais produtos 

comercializados são cabo USB, luminária LED, bateria e Nobreak .  

A empresa possui cerca de 10% de market share .  Já a divisão de 

energia solar é direcionada ao setor residencial e pequenos 

negócios, e ainda é pequena, embora promissora.  

Na Figura 1 temos acesso a receita líquida gerada por cada 

uma das unidades operacionais. A unidade de segurança é aquela 

que apresenta maior margem bruta, enquanto a de energia a com 

maior potencial de crescimento.  

 
F igura 1  –  Composição da Receita L íquid a.  

Fonte:  RI  INTELBRAS.  

52%
36%

12%

Segurança
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Entre as principais vantagens competitivas da companhia, 

enxergamos seu contato com os stakeholders ,  que envolve tanto 

os fornecedores, colaboradores, distribuidores e até seus clientes.  

A Intelbras possui cerca de 370 distribuidores que compram 

seus produtos e os revendem para mais de 80 mil revendedores. 

Esses são responsáveis por quase 80% da receita líquida da 

companhia. A fidelidade construída entre esses profissionais 

através de programas de incentivo, treinamento e compromiss o 

pós-venda proporciona grande barreira à entrada de novos 

concorrentes. 

Não só, vemos que 97% dos consumidores (no Sul e Sudeste) 

conhecem a marca da Intelbras,  71% dizem já terem comprado um 

produto da empresa e 84% preferem a companhia aos 

competidores.  O Net Promoter Score  (NPS), atualmente em 68, 

também vem em ascensão, o que indica maior aprovação de seus 

serviços e produtos por parte dos clientes.  

A empresa também mantém uma rede de assistência técnica 

espalhada por todo o país. Com isso, chegamos em uma relação 

muito forte com todos os elos da cadeia, que acabam elevando sua 

qualidade e promovendo seus produtos.  

Além disso, através da parceria com a Dahua Technology ,  

uma das líderes mundiais em segurança eletrônica e parceira 

econômica da companhia, a Intelbras consegue ter acesso a 

componentes de tecnologia e assim consolidar sua posição de 

liderança no país.  
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Sua área de P&D (Pesquisa & Desenvolvimento)  representa 

cerca de 4% da receita líquida e, em retorno, 70% do seu 

faturamento é obtido com itens desenvolvidos internamente.  O 

reflexo disso são ganhos de market share  na maioria das linhas 

operacionais.  

A dinâmica de competição no mercado de varejo é bem 

dispersa e deve ser melhor avaliada por cada categoria de 

produtos que a Intelbras atua. Ou seja, poucos concorrentes 

diretos atuam em mais de uma categoria de produto.  

Em especial,  chamamos atenção para a concorrência chinesa 

em produtos voltados à área de tecnologia e segurança e , para a 

WEG, empresa que produz placas fotovoltaicas, embora aqui com 

uma distinção. A WEG fornece esses produtos para médias e 

grandes corporações, enquanto a Intelbras é voltada para placas 

residenciais e pequenos comércios , fazendo com que não sejam 

competidoras diretas.  

Apesar do cenário econômico adverso e instável que vivemos 

nos últimos anos, o varejo segue em expansão , principalmente 

pelo aumento de renda disponível e restrição causada pela 

pandemia, que incentivou o consumo de produtos de maior valor 

agregado, caso contrário poderíamos estar diante de um  ambiente 

econômico mais grave para a empresa.   

A demanda no varejo ainda segue em alta, embora se 

normalizando em relação a um período de vendas muito forte. 

Segundo pesquisas, a venda de “Equipamentos e material para 

escritório, informática e comunicação ” acumula alta de cerca de 

6% no primeiro semestre de 2021 em relação a 2020.  
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Ainda assim, é importante pontuar que o mercado de bens de 

consumo duráveis, o qual a Intelbras se insere, é afetado pelo 

desempenho da economia, pela disponibilidade de crédito e pela 

renda do consumidor.  

Na Figura 2 temos acesso à taxa de desocupação da 

população brasileira, importante medidor da economia do país. 

Além disso, temos um cenário de alta de inflação, acima do teto 

previsto pelo Banco Central,  e ainda uma taxa de jur os que volta 

em seu ciclo de ascensão. Tudo isso impacta na disponibilidade do 

crédito e renda do consumidor.  

O índice de confiança do consumidor também está aquém do 

momento pré-pandemia, reforçando a tese de que o mercado 

enxerga mais riscos para o país.  

 
Figura 2 –  Ambiente econômico .  

Fonte:  RI  INTELBRAS.  
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A Intelbras está inserida no segmento de listagem Novo 

Mercado ,  o maior nível de exigência conforme às boas práticas de 

Governança Corporativa. Nenhum ato de fraude ou corrupção foi 

encontrado. 

A Intelbras trabalha desde 2005 com uma administração 

profissionalizada e, desde então, possui Altair Silvestri à frente da 

companhia, que já há mais de 40 anos atua no setor. O outro 

diretor, de Relações com Investidores, tem 25 anos de casa.  

No Conselho de Administração vemos a presença de alguns 

membros da família fundadora, além de um representante da 

Dahua .  Essa formação da diretoria e conselho são b em vistas pelo 

mercado financeiro, quando os controladores atuam no conselho, 

cedendo os cargos na diretoria à profissionais.  

Em relação à remuneração dos órgãos de Governança, 

embora esteja previsto o plano de incentivo de longo prazo, 

baseado em ações, nenhuma opção ainda está em aberto. Quanto 

às demais formas, a Intelbras tem remuneração semelhante a 

outras empresas de mesmo tamanho e setor.  

Na Figura 3, temos acesso ao quadro de acionistas, onde se 

vê a família Freitas detentora do controle da empresa e Dahua  

com participação relevante.  

 

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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Figura 3 –  Estrutura acionária.  
Fonte:  RI  INTELBRAS.  

  

 

 

Os principais fatores de risco são:  

 O Risco de Negócios  pode ser desmembrado em várias 

vertentes. A primeira dessas está relacionada ao pouco tempo da 

companhia em listagem na bolsa de valores. Por causa disso, não 

temos acesso aos dados históricos da empresa e, assim, não 

sabemos como foram seus resultados, desafios, erros e avanços no 

passado. 

 Em segundo lugar, vemos a parceria com a Dahua  

funcionando em ambas as direções. De fato, a estratégia de se 

estreitar relações com quem tem força mundial é uma ótima 

aposta, mas isso também traz riscos à medida que a Intelbras deve 

comprar insumos e matérias-primas da Dahua .   

 

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  

Família 
Freitas  

Dahua  
Ações em 
Circulação  

Intelbras  

65,4% 8,6% 26,0%  
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Não sabemos se os preços acessados pela empresa são justos 

e competitivos. Caso contrário, a Intelbras pode estar perdendo 

margem. Ao total,  cerca de 28% do total dos gastos com 

fornecedores são destinados ao pagamento à Dahua .   

Não só isso, mas também boa parte dos insumos da 

companhia são peças de tecnologia , que são importadas. Dessa 

forma, a desvalorização cambial pode ter impacto no custo dos 

produtos vendidos e pressionar a margem da empresa.  

 Por fim, cada vez mais temos acesso ao mercado chinês e aos 

demais concorrentes que usam de produtos falsificados, de baixa 

qualidade, mas com preços acessíveis. Esses produtos, muitas das 

vezes, servem como porta de entrada aos consumi dores e, pelo 

preço, são de difícil competição. Vemos isso claramente em 

equipamentos de monitoramento (câmeras, sensores),  energia 

(cabos, luminárias) e comunicação (roteadores). Isso pode tirar 

clientes da Intelbras e pressionar sua margem de lucro.  

 Já o Risco de Mercado  está associado à dependência de um 

bom ambiente econômico para a prosperidade da companhia. 

Importante reforçar que a taxa SELIC impacta na inflação, no 

câmbio e na disponibilidade de crédito. Isto é, mesmo que a 

empresa tenha passado ilesa ou pouco impactada durante a 

pandemia, crises econômicas podem ser danosas.  

 Além disso, como vimos, a empresa depende de bons 

resultados na área de P&D para manter sua posição de liderança 

ou de consolidação nos mercados de atuação. Isso depende nã o só 

de recursos financeiros, mas também da retenção de profissionais 

qualificados para tal atribuição.  
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 Por sua recém-chegada na bolsa de valores (02/21) ,  não temos 

acesso aos dados da empresa em um grande horizonte de tempo. 

Ainda assim, notamos que em alguns momentos seu crescimento 

operacional não conseguia ser tão consistente. Isso é, vezes os 

resultados eram bons, em outros , estáveis (Figura 4).  

 
Figura 4 –  Desempenho operacional .  

Fonte:  RI  INTELBRAS.   

 Para o ano de 2020 e os últimos doze meses , foram retirados 

efeitos não recorrentes no EBIT e lucro líquido para a visualização 

ser mais clara. Nos resultados operacionais , desde então, também 

estão incluídas as aquisições realizadas pela companhia, ou seja, o 

crescimento orgânico é menor do que aparenta.  

 Ao todo, temos que o CAGR  receita líquida desde 2016 é de 

19,4% ao ano, enquanto do EBIT e lucro líquido (excluídos efeitos 

não recorrentes) 18,4% e 23,9%, respectivamente.  
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  RESULTADOS ANTERIORES...  
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 Porém, mesmo sendo menor do que aparenta, o orgânico 

está aquecido desde a pandemia, quando as pessoas passaram 

mais tempo em casa e, assim, consumindo mais produtos de 

segurança, conexão e comunicação, o que result ou em maiores 

vendas. Ao ver seu nível de estoques alto, podemos imaginar que 

essa situação tende a permanecer.  

 Caso o nível de estoque seja acompanhado por aumento em 

vendas e uma manutenção nas margens de lucro, esse poderia ser 

o melhor momento para a Intelbras. Mas note, isso são projeções 

futuras, no presente ainda temos incertezas.  

 Outra fonte de crescimento , ainda pequena, mas com grande 

potencial,  é a operação com energia solar. A unidade  de Energia, 

que representava 3% da receita l íquida em 2018,  atingiu 12% do 

faturamento no 2T21, isso com apenas 2% de market share em 

energia solar . 

 Essa, na verdade, é uma boa característica da Intelbras, já que 

a empresa consegue interpretar o comportamento do mercado e 

do consumidor antecipando suas necessidades de forma eficiente. 

A companhia diz ser parte da sua cultura atualizar o portfólio e 

gerar soluções inovadoras.  

 Por outro lado, as margens de lucro e rentabilidade foram 

pressionadas por algumas razões (Figura 5).  Em primeiro lugar, a 

alta do dólar refletiu em aumento do custo dos produtos vendidos. 

A Intelbras preferiu não repassar essa alta nos preços aos 

consumidores para preservar o volume de venda.  
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 Além disso, as aquisições impactam as despesas 

administrativas no curto prazo, ass im como seu recém IPO  reduz 

sua rentabilidade, à medida que a empresa aloca seus recursos,  

mas ainda não consegue produzir de volta seu retorno. 

Investimentos estão sendo realizados em ampliação da 

capacidade fabril .  

 
Figura 5 –  Margens de operação recorrente.  

Fonte:  RI  INTELBRAS.  

 A margem EBIT só não teve os mesmos impactos devido a 

mudança contábil realizada pela empresa, que inflou seus 

resultados operacionais e reduziu marginalmente a receita l íquida, 

além de ter diluído suas despesas administrativas e com vendas .  

Já a margem líquida, além do exposto acima, foi preservada 

devido à nova política de proteção cambial (hedge) , ilustrada na 

Figura 6, que conseguiu absorver quase 90% da variação do 

câmbio. Além disso, a empresa aumentou a receita financeira 

devido a maiores aplicações financeiras, consequência do recente 

IPO .  
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Figura 6 –  Pol í t ica de hegde.  

Fonte:  RI  INTELBRAS.   

 No global , os efeitos negativos basicamente se anularam com 

os positivos, mas ainda não está claro se isso é sustentável. Afinal , 

os maiores custos dos produtos vendidos parecem mais 

duradouros do que a redução das despesas administrativas e 

financeiras.  

 Na Figura 7 analisamos o histórico de saúde financeira da 

Intelbras. Desde quando temos acesso aos dados, a empresa 

sempre negociou com caixa líquido positivo, ou seja, mesmo com 

o cronograma da dívida sendo curto, a empresa tem total condição 

de honrar com seus compromissos.  

 
Figura 7 –  Endiv idamento.  

Fonte:  RI  INTELBRAS.   
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 Outro ponto que chama atenção é a maior necessidade por 

capital de giro. Desde 2016 a empresa vem investindo muito em 

estoque e dando condições de pagamentos mais longas (também 

foi efeito da pandemia).  

 Por isso, mesmo que a empresa tenha crescido seu lucro 

líquido, a geração de caixa em 2021 foi negativa  (Figura 8) e isso 

pode ser suficiente para a rentabilidade do negócio reduzir,  

conforme inclusive já vimos. A Intelbras declarou que a geração de 

caixa deve retornar a patamares positivos já a partir da próxima 

divulgação de resultados, mas isso não afasta o problema.  

 Afinal, uma empresa de tecnologia com alto estoque pode ser 

problemática. Ao passar dos anos os produtos que não forem 

vendidos podem entrar em estado de obsolescência,  

consequentemente, a companhia teria q ue reconhecer provisões.  

 
Figura 8 –  Geração de caixa l ivre e operacional .  

Fonte:  RI  INTELBRAS.   
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Alguns desafios se fizeram presentes no caminho da 

Intelbras. A cadeia produtiva ainda não estava reestabelecida, 

gerando uma dificuldade no abastecimento de chipsets ,  

principalmente paras as subunidades de Redes e alguns produtos 

de Segurança Eletrônica. Ainda assim, a empresa conseguiu 

atender os volumes de venda.  

 A Intelbras também lançou nova linha de automação 

residencial, composta por 27 produtos que automatizam de forma 

integrada as residências. Esses produtos também vêm ganhando 

demanda ao longo dos últimos anos.  Não só, a empresa assinou 

junto a Qualcomm  (uma das maiores empresas de tecnologia do 

mundo) colaboração para produzir soluções 5G no Brasil .  

 Além disso, a companhia quer expandir sua atuação no 

Nordeste através de inauguração de centro de distribuição, 

podendo ser seguido da abertura do primeiro centro de 

capacitação da região, o que aproximaria a Intelbras de seus 

revendedores.  

 A Intelbras fez aquisição da Khomp ,  empresa avaliada em 

R$78,5 milhões, que tem como atuação o mercado de tecnologia e 

referência em produtos e serviços nas áreas de telecomunicações, 

controle de acesso e IOT ( internet of things ) . A Figura 9 ilustra os 

investimentos em expansão.  

  ATUALMENTE...  
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Figura 9 –  Investimento em Manutenção e Expansão.  

Fonte:  RI  INTELBRAS.   

 A partir disso, vamos aos resultados operacionais divulgados 

pela empresa no 2T21. Importante lembrar que a base de 

comparação com o 2T20 é fraca devido à situação imposta pela 

pandemia. Na unidade de Segurança (Figura 10), a companhia 

conseguiu fazer parcialmente o reajuste de preços, melhorando 

sua margem bruta e não impactando os volumes de venda.  

 
Figura 10 –  Unidade Segurança.  

Fonte:  RI  INTELBRAS.   

 Em Comunicação (Figura 11) , notamos que a empresa perdeu 

bastante margem bruta, mas que pode ser explicad a pelos preços 

praticados no ano passado, quando se viu pouca oferta desses 

produtos no mercado. Mas também a empresa não pôde reajustar 

tanto os preços para preservar volume de vendas.  
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Figura 11  –  Unidade Comunicação.  

Fonte:  RI  INTELBRAS.   

 Já em Energia (Figura 12), a empresa obteve um grande salto 

em relação ao ano anterior , e um resultado considerável em 

relação ao penúltimo trimestre. A Intelbras vem treinando técnicos 

(ao todo são 13 mil) e os habilitando à revenda. Reflexo disso já 

podemos ver no aumento do seu market share.  

 
Figura 12  –  Unidade Energia .  

Fonte:  RI  INTELBRAS.   

 Perceba que a unidade de Energia, a de maior crescimento,  

apresenta menor margem bruta frente às demais. Mais uma vez 

reforçamos que a companhia tende a perder lucratividade ao se 

consolidar.  

 

  

 
 

 

Análise de Múltiplos 

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. 

Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare 

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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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 13), foram escolhidas 

as empresas Multilaser (MLAS3), também recém aberta em bolsa 

de valores, Positivo (POSI3) e WEG (WEGE3) . O risco cambial acaba 

sendo semelhante na Multilaser e Positivo. Na WEG a comparação 

deve-se à operação de energia solar.  

●  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 e o valor 

patrimonial da empresa. Valor patrimonial é o capital restante 

depois de já terem sido descontadas todas obrigações de capital  

de terceiros, em outras palavras, é o capital que sobra para os 

acionistas.  

●  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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F igura 13 -  Comparação de múlt ip los .   

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia .  

Percebemos que, com exceção da WEG, a Intelbras é aquela 

que possui seus múltiplos mais altos. Mas aqui também 

imaginamos que parte do valuation  da INTB3 está atrelado a 

premissas semelhantes à WEGE3 na unidade de Energia.  

Isso, porém, não afasta a conclusão de ser uma empresa com 

múltiplos mais esticados. Ao mesmo tempo que, por não termos 

dados históricos, não conseguimos fazer a comparação com a 

própria Intelbras no passado. O que sabemos é sua valorização de 

46% em praticamente 7 meses de bolsa de valores.  

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os 

próximos anos e o traz à valor presente descontado a uma taxa 

média ponderada, chamada de custo de capital ,  na sigla em inglês 

WACC  (Weighted Average Cost of Capital ) .  
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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.  

 Um possível cenário encontrado projeta o crescimento da 

Intelbras em 25% ao ano para os próximos 10 anos. De fato, essa é 

uma expectativa agressiva, mas algo próximo ao que a empresa já 

vem entregando nos últimos anos.  

 Esse cenário também considerou a alta necessidade de 

capital de giro, de acordo com o que a empresa vive desde o 

começo do ano. Caso a empresa diminua o nível de estoques, esse 

crescimento deverá ser revisto, pois será necessário menos 

investimento.  

 Além do mais, foi considerada sua atual margem EBIT, já 

aquém do seu topo máximo. Porém, essa margem também pode 

sofrer redução, o que seria prejudicial a empresa.  

 Com isso, chegamos a um preço de R$28,35, próximo ao preço 

de fechamento da ação no dia 10/09/2021 de R$28,80. 
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 A Intelbras já nasceu com veia empreendedora, fazendo parte 

dos investimentos de um dos maiores empreendedores da história 

de Santa Catarina. A empresa desde então carrega consig o a 

característica de inovação,  antecipando as demandas do mercado 

consumidor.  

 Através da parceria com a Dahua ,  a empresa tem a 

possibilidade de se consolidar como um dos maiores 

empreendimentos de tecnologia do Brasil.  De fato, as expectativas 

de crescimento são interessantes. Precisamos cada vez mais das 

soluções oferecidas pela Intelbras.  

 Contudo, os problemas e/ou incertezas também acresce ntam 

riscos a operação. Não ter dados históricos suficientes é um desses 

riscos. Além disso, a facilidade de compra de equipamentos 

chineses pode pressionar a margem de lucro da companhia.  

 Da mesma forma, quando encontramos um cenário de alto 

otimismo do mercado, mesmo que a empresa vá a atingi -lo, não 

nos sentimos confortáveis, devido a baixa margem de segurança. 

A mudança de poucos parâmetros, mas parâmetros-chave, alteram 

completamente o valuation  e nenhum deles encontramos uma 

margem de segurança atraente. Por isso, preferimos não 

recomendar as ações da Intelbras (INTB3).  

 

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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