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Santander (SANB11 – Neutro)

Mais um resultado forte! Muito obrigado Sérgio Rial

Números divulgados no dia 28/07, e os destaques foram: Recomendação:

O lucro líquido ajustado foi de R$ 4,2 bilhões, 4% t/t e 95% a/a.

O ROE atingiu 21% e o resultado final ficou ~6% acima de

nossas estimativas

NPL de 90 dias subiu 10bps t/t para 2,2%. As provisões para

perdas com empréstimos (bruto de recuperações) atingiram R$

3,7 bilhões no 2T, +6% t/t e -46% a/a e um pouco abaixo de

nossas estimativas. A taxa de cobertura sobre os NPLs de 90

dias caiu, portanto, 19p.p. t/t, mas permanece em

saudáveis 263%. As despesas operacionais (administrativo +

pessoal) ficou 3% melhor do que esperávamos.

Sérgio Rial deixou o cargo de CEO, e o novo CEO será o Mário

Leão

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Margem financeira 13.778 13.487 2,2% 13.716 13.881 0,5% -0,7%

Receita de serviços 4.700 4.900 -4,1% 4.852 4.102 -3,1% 14,6%

Seguros e pensões 126 140 -10,0% 133 122 -5,3% 3,3%

Outras receitas -1.931 2.041 -5,4% 2.372 2.348 -18,6% -17,8%

Receitas totais 16.673 16.487 1,1% 16.330 15.757 2,1% 5,8%

Despesas administrativas totais -6.383 6.550 -2,6% 6.459 6.249 -1,2% 2,1%

Lucro Líquido 4.103 3.915 4,8% 2.817 2.026 45,7% 102,5%

Ativos totais 940.921 1.002.298 -6,1% 978.150 987.679 -3,8% -4,7%

Tabela2: Estimado x Realizado

As ações têm sido negociadas com um prêmio “justo” para os pares, 

devido ao seu maior crescimento e melhoria da lucratividade. 

Devido ao prêmio que o Santander negocia com relação aos pares, 

mantemos a nossa recomendação como neutra

Valuation  12/2019 12/2020E 12/2021E 12/2022E 12/2023E

ROE (%) 21,0 18,1 18,7 19,5 19,0

P/VPA 2,7 2,1 1,9 1,7 1,6

P/L 13,2 12,6 9,6 9,2 8,6

Dividend Yield % 5,8 2,0 4,9 5,4 5,8

Resumo Financeiro (R$ milhões)  12/2019 12/2020E 12/2021E 12/2022E 12/2023E

Receita 60.176 62.836 67.391 71.340 75.466

Lucro antes dos impostos 20.911 20.266 25.266 25.439 27.364

Lucro Líquido 14.182 13.423 16.214 16.923 18.153

LPA (R$) 3,78 3,64 4,29 4,45 4,78

DPA líquido (R$) 2,86 0,88 2,00 2,24 2,40

VPA 18,45 20,88 21,82 24,06 26,46

Tabela1: Principais múltiplos

Fonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 02/08, e os destaques foram:

Itaú (ITUB4 – Compra)

Empréstimos com ótima performance, provisões mais baixas e ganhos de tesouraria muito fortes

Recomendação:

lucro ajustado líquido de R$ 6,5 bilhões (18,9% ROE), alta de

2% t/t e 56% a/a. Com o auxílio de provisões para perdas com

empréstimos melhores do que o esperado e ganhos de

tesouraria muito fortes, o resultado final veio 6% melhor do que

nossas estimativas (3% acima da média)

Ex-FX empréstimos aumentaram 5% t/t e 13,8% a/a. O crédito

para PFs cresceu 7% t/t e 22% a/a, com destaque para cartão

de crédito, consignado, financiamento de veículos e crédito

imobiliário. Os ganhos de tesouraria encolheram para R$ 2

bilhões, mas ainda estão 52% a/a e 43% acima do que

estávamos modelando, com um ótimo desempenho no Brasil.

Spin-off da XP foi concluído, e os acionistas minoritários

receberão ações da XP em setembro.

Tabela4: Estimado x Realizado

Apesar de mais fracos os ganhos com tesouraria chamaram a

atenção novamente, assim como provisões para perdas melhores do

que o que projetavámos.

achamos que foi um trimestre decente, com tendência de melhoria

para o 2ºS. Continuamos com recomendação de compra para o

papel.
Tabela3: Principais múltiplos

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Margem financeira 14.101 13.075 7,8% 14.524 10.006 -2,9% 40,9%

Receita de serviços 9.986 9.709 2,8% 9.566 8.396 4,4% 18,9%

Seguros 1.344 1.496 -10,2% 1.468 1.508 -8,4% -10,9%

Lucro Líquido recorrente 6.543 6.149 6,4% 6.398 4.205 2,3% 55,6%

Valuation  12/2019 12/2020E 12/2021E 12/2022E 12/2023E

ROE % 21,4 14,1 17,1 18,4 18,1

P/VPA 2,8 2,3 2,0 1,8 1,7

P/L 12,8 16,6 11,7 10,4 9,6

Dividend Yield % 5,2 1,5 4,1 4,8 5,2

Resumo Financeiro (R$ milhões)  12/2019 12/2020E 12/2021E 12/2022E 12/2023E

Receita 113.564 107.633 117.424 123.469 130.064

Lucro antes dos impostos 42.253 26.111 40.907 44.164 47.717

Lucro Líquido 28.363 18.536 25.346 28.611 30.854

LPA (R$) 2,90 1,89 2,59 2,92 3,15

DPA líquido (R$) 1,92 0,46 1,24 1,46 1,57

VPA (R$) 13,46 13,93 15,14 16,60 18,17

Fonte: Relatórios da empresa, Bovespa, estimativas do BTG Pactual S.A. / Valuations: com base no último preço 
das ações do ano; (E) com base no preço das ações de R$ 30,47, em 02 de agosto de 2021.

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia



5
Internal Use Only

Números divulgados no dia 03/08, e os destaques foram:

Bradesco (BBDC4 – Compra)

Resultados em linha com consenso

Recomendação:

Bradesco divulgou seus resultados do 2T21 após o fechamento

do mercado, registrando lucro ajustado de R$ 6,3 bilhões (ROE

de 17,4%), queda de 3% t/t, mas alta de 63% a/a.

A margem financeira com clientes, no entanto, continua atrasada

em relação ao crescimento da carteira de crédito e nossas

estimativas, expandindo 'apenas' 1,9% t/t e 2,3% a/a. O banco

espera que a margem financeira com clientes acelere na

segunda metade do ano e feche o ano perto do ponto médio do

guidance de 2% - 6% (vs. + 2,2% a/a no 1S21).

Os resultados de seguros foram duramente afetados por

sinistros relacionados à COVID nas carteiras de vida e saúde. O

resultado final da unidade de seguros atingiu R$ 655 milhões

(8% ROE) no 2T, queda de 60% t/t e a/a.

Tabela6: Estimado x Realizado

No geral, foi um trimestre neutro. É difícil estimar a rapidez com que

os seguros vão reagir, mas não consideramos que a lucratividade

atual seja recorrente, o que significa que o resultado final teria sido

mais forte em um cenário “normal”.

Tabela5: Principais múltiplos

Com pontos positivos e negativos, vemos o trimestre como um “não-

evento” para o papel.

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Margem financeira 15.738 15.738 -0,3% 15.578 16.684 1,0% -5,7%

Receita de serviços 8.412 8.148 3,2% 8.067 7.626 4,3% 10,3%

Seguros 1.574 2.127 -26,0% 3.137 3.778 -49,8% -58,3%

Lucro Líquido ajustado 6.319 6.569 -3,8% 6.515 3.873 -3,0% 63,2%

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 04/08, e os destaques foram:

Banco do Brasil (BBAS3 – Neutro)

Resultados em linha com consenso

Recomendação:

Lucro líquido ajustado de R$ 5,0 bilhões (~14% ROE), alta de

3% t/t e 52% a/a. Com a ajuda de provisões melhores do que o

esperado, que foram muito baixas pelo segundo trimestre

consecutivo, o resultado final foi de aproximadamente 10%

maior do que nossas estimativas e das estimativas do mercado.

Crédito cresceu 1% t/t e 7% a/a, impulsionado pelo agronegócio

(+3% t/t) e crédito pessoal (+3% t/t), este último alinhado à

estratégia do BB de crescer em linhas mais lucrativas. Por outro

lado, a carteira de crédito a empresas encolheu 1,5% t/t. A

margem financeira bruta total ficou estável t/t e cresceu 8% a/a,

principalmente impactada por maiores despesas de captação,

que foram parcialmente compensadas por maiores ganhos de

tesouraria e operações de crédito.

BB entregou mais uma vez um controle de despesas muito bom.

O capital principal subiu ~60bps t/t para 13,5%.

Tabela8: Estimado x Realizado

Os resultados do 2T21 foram decentes, especialmente devido às

baixas expectativas para o papel. Vemos o BBAS3 sendo negociado

com uma avaliação pouco exigente de ~0,6x o último P/VP, no

mesmo patamar do final de 2015.

Tabela7: Principais múltiplos

Considerando a alta rotatividade de executivos, e a forte

concorrência digital que o mercado tem enfrentado, permanecemos

neutros

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Margem financeira 16.044 16.273 -1,4% 16.051 14.788 0,0% 8,0%

Receita de serviços 7.205 7.015 2,7% 6.878 6.965 4,8% 3,5%

Despesas administrativas -14.998 -14.276 5,0% -15.542 -12.887 -3,5% 16,4%

Lucro Líquido 5.524 4.536 21,8% 4.226 3.209 30,7% 72,2%

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 06/08, e os destaques foram:

Banco ABC (ABCB4 – Compra)

Forte margem financeira ajustada ao risco

Recomendação:

Lucro líquido de R$ 136 milhões (+11% t/t, +121% a/a) e ROE

de 12,3%. O resultado final ficou 20% acima de nós, ajudado

pela margem financeira, impulsionada por maiores volumes de

derivativos e câmbio, pelo aumento de clientes do middle market

e por uma redução maior do que o esperado nas despesas de

provisão em comparação comos trimestres anteriores.

As receitas de prestação de serviços atingiram R$ 73 milhões no 

2T, um aumento de 2% t/t, +23% a/a, mas 11% abaixo de nós, 

principalmente devido às menores receitas de IB.

Tabela10: Estimado x Realizado

Tabela 9: Principais múltiplos
O spread anualizado de clientes subiu ~40bps t/t (3,9%),

impulsionado por maiores receitas de cross-selling, como

derivativos e câmbio, e pela já mencionada maior participação

do middle market na carteira de crédito expandida. O spread

anualizado “ajustado pela provisão” cresceu 90pb t/t e 130bps

a/a para 3,4%, suportado pela redução nas despesas com

provisões.

Novas iniciativas, como seguros, uma carteira de empréstimos em

aceleração, e uma SELIC mais alta devem contribuir para melhorar o

ROE.

Vemos o Banco negociando a um valuation barato de 0,7 VP, e

mantemos a nossa recomendação de compra

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Margem financeira 346 328 5,5% 316 285 9,4% 21,2%

Receita de serviços 73 82 -11,1% 72 59 1,5% 22,8%

Despesas administrativas -139 -120 15,5% -120 -119 15,7% 17,1%

Lucro Líquido 136 114 19,5% 122 616 11,4% 121,4%

Valuation  12/2019 12/2020 12/2021E 12/2022E 12/2023E

ROE % 13,7 7,7 10,7 12,4 13,3

P/VP 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6

P/L 8,9 10,5 6,7 5,4 4,6

Dividend Yield % 5,2 3,2 6,0 7,5 8,7

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 09/08, e os destaques foram:

BR Partners (BRBI11 – Compra)

Um ótimo 1º semestre

Recomendação:

A receita líquida veio um pouco acima de nossas estimativas,

em R$ 76 milhões (+1% t/t e +14% a/a), com CM e S&T como

os principais destaques positivos, com faturamento chegando a

R$ 18 milhões (-21% t/t e +63% a/a) e R$ 10 milhões (+160% t/t

e +9%a/a), respectivamente.

SG&A foi de R$ 26 milhões (+12% t/t e +10% a/a, e em linha

conosco) no 2T. Com 110 funcionários (22 sócios), as despesas

com pessoal aumentaram 135% a/a (+43% t/t). As despesas

administrativas caíram 55% t/t e 67% a/a, com índice de

cobertura atingindo 33,6% no 2T, melhorando em relação ao 1T

(30,1%).

Tabela12: Estimado x Realizado

Tabela11: Principais múltiplos
A receita do IB veio 19% menor do que nossas estimativas,

totalizando R$ 43 milhões (em linha t/t, e -2% a/a), o que

possivelmente pode ser explicado por um tempo maior do que o

esperado anteriormente para a conclusão dos negócios

anunciados.

Nossas projeções indicam um lucro líquido de R$ 125 milhões para o

fim de 2021 e o BR Partners já atingiu R$ 65 milhões no 1S21,

indicando potencial risco de alta para nossas estimativas,

especialmente considerando um 2S21 com um balanço patrimonial

mais forte.

Mesmo com a ação apresentando ótima performance desde o IPO,

reiteramos nosso viés positivo para os 12 meses à frente.

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Receitas - IB e CM 61 67 -9,0% 66 60 -7,6% 1,7%

Outras receitas 15 9 66,7% 10 7 50,0% 114,3%

Receitas totais 76 76 0,8% 76 67 0,8% 14,4%

Despesas administrativas -26 -26 -0,4% -23 -24 11,6% 7,4%

Lucro Líquido 35 33 7,7% 31 24 13,2% 47,2%

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 11/08, e os destaques foram:

Inter (BIDI11 – Compra)

Investindo para crescer

Recomendação:

Receita líquida foi um destaque positivo com todas as verticais indo

muito bem: bancário, crédito, shopping, seguros e investimentos. Os

empréstimos aumentaram 22% t/te 122% a/a, acelerando em

relação aos trimestres anteriores, uma tendência que esperamos

que continue após o recente e grande aumento de capital.

GMV no marketplace foi de R$ 774m com taxa de adesão de 7,2%,

A Inter Seguros teve 532 mil clientes no segundo trimestre, um

aumento de 45% t/t, e o Inter Invest atingiu 1,7m de clientes,

representando 14% do total de clientes. O AuC totalizou R$ 64

bilhões (+140% a/a).

Tabela13: Principais múltiplos

Número de clientes atingiu 12 milhões, mais do que dobrando a/a e

18% t/t. Com o Inter abrindo cerca de 30 mil contas por dia útil (vs.

29 mil 1T21), com uma base de clientes ativos de 7 milhões. É vital

sinalizar que 46% dos clientes ativos usam o Inter como banco

principal (36% como banco #2). O Inter processou

(impressionantes) +8% de todas as transações PIX no país no

segundo trimestre, e o Índice de cross-selling expandiu para 3,37.

Estes números demonstram a força da plataforma.

O maior apetite para aumentar a carteira de empréstimos, a parceria

com a Stone e o recente follow-on aumentam nossa confiança na tese

de investimento. Embora a lucratividade permaneça baixa, a maioria dos

KPIs que gostamos de acompanhar está semovendona direção certa.

Continuamos otimistas com a tese e reiteramos o Inter como um de

nossos Top Picks no Brasil.

Tabela14: Estimado x Realizado

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Margem financeira 287 280 2,5% 278 151 3,1% 90,6%

Receita de serviços 265 265 20,0% 207 101 28,1% 163,6%

Despesas administrativas 475 406 16,9% 390 219 21,8% 116,4%

Lucro Líquido 18 28 -34,8% 21 3 -12,8% 608,8%

# de clientes (mil) 12.000 12.036 -30,0% 10.200 5.904 17,6% 103,3%

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 11/08, e os destaques foram:

Banrisul (BRSR6 – Neutro)

Provisões menores do que o estimado

Recomendação:

Lucro líquido ajustado de R$ 265 milhões (13,1% ROE), queda de

5% t/t, mas aumento de 121% a/a. O lucro líquido ficou 4% e ~11%

acima de nós e do consenso, respectivamente, ajudado por

provisões para perdas com empréstimos abaixo do esperado.

O índice de inadimplência de 90 dias caiu 19bps t/t para 2,23%,

reforçando a dinâmica de ativos saudável observada em todo o

setor bancário, o que permitiu que as provisões para perdas com

empréstimos fossem 27% melhores do que nós (-68% t/t e -56%

a/a). Dada a qualidade dos ativos melhor do que o esperado no

2S21 e a revisão para baixo da carteira de crédito.

Tabela15: Principais múltiplos

Os empréstimos encolheram ~1% t/t (mas aumentaram 2% t/t), com

grandes corporações caindo t/t e PMEs e consumidores

praticamente estáveis. A margem financeira encolheu 4% a/a, mas

expandindo 3,5% t/t. As receitas de tarifas, enquanto 3% abaixo de

nós, aumentaram 1% t/t, principalmente devido à receita mais forte

proveniente do braço de adquirência.

Mesmo que as ações sejam negociadas em um BV mais recente de

0,6x bastante pouco exigente, estamos mantendo nossa classificação

de Neutro por enquanto.

Como um banco estadual regional, tememos que o Banrisul continue

apresentando desempenho inferior em um mundo, e no setor

bancário, que está se tornando mais digital.

Tabela16: Estimado x Realizado

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Margem financeira 1.249 1.249 0,0% 1.207 1.299 3,5% -3,9%

Receita de serviços 482 498 -3,1% 479 458 0,8% 5,4%

Despesas administrativas -758 720 5,4% -781 -668 -2,9% 13,6%

Lucro Líquido 282 255 10,6% 279 120 1,0% 135,2%

Valuation  12/2019 12/2020 12/2021E 12/2022E 12/2023E

ROE % 17,8 9,0 12,3 12,7 13,0

P/VP 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5

P/L 7,0 7,2 4,7 4,2 3,8

Dividend Yield % 6,1 3,7 8,6 9,6 10,6

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 02/08, e os destaques foram:

BB Seguridade (BBSE3 – Neutro)

Trimestre impactado por eventos anormais

Recomendação:

fraco lucro líquido ajustado de R$ 754 milhões, redução de 22%

t/t e a/a. A grande diferença em relação aos ~R$ 1 bilhão que

tínhamos em nosso modelo já era esperada, dado o corte de

dividendos anunciado em 22 de junho e os números divulgados

pela SUSEP para abril e maio. Mesmo assim, esperávamos algo

próximo a R$ 800-850.

Como resultado desses sinistros maiores, os resultados

operacionais não decorrentes de juros da BBSE expandiram

“apenas” 3,1% a/a no 1S21, mas o resultado final encolheu

~80% em ambos os períodos devido a grandes perdas

financeiras. Conforme explicado no passado, a BrasilPrev possui

alguns planos “antigos” com benefícios definidos, cujos ativos

são atualizados pela inflação do IPCA enquanto os passivos são

atrelados à inflação medida pelo IGP-M, gerando perdas com o

aumento da inflação medida pelo IGP-M.

Tabela18: Estimado x Realizado

Com a normalização dos sinistros relacionados ao COVID e da inflação

do IGP-M, poderíamos ver uma grande recuperação do resultado em

2022.

Vemos o BBSE3 sendo negociado a valuations atraentes, mas também

sinalizamos o valuation ainda mais barato que seu controlador, o Banco

do Brasil, negocia. Tememos que o BBSE3 possa ser uma armadilha de

valor (“value trap”). Continuamos neutros

Tabela17: Principais múltiplos

Valuation  12/2019 12/2020 12/2021E 12/2022E 12/2023E

ROE% 71,3 66,6 60,7 58,1 56,9

P/VP 14,3 9,3 5,4 4,8 4,3

P/L 17,5 15,3 9,9 8,9 8,0

Dividend Yield % 11,0 4,5 6,3 9,0 9,9

Resumo Financeiro (R$ milhões)  12/2019 12/2020 12/2021E 12/2022E 12/2023E

Receita 5.797 5.551 6.158 6.754 7.362

Lucro antes dos impostos 8.912 4.934 5.453 6.055 6.639

Lucro Líquido 4.304 3.877 4.316 4.827 5.311

LPA (R$) 2,16 1,94 2,16 2,42 2,66

DPA líquido (R$) 4,14 1,35 1,34 1,93 2,13

Valor patrimonial por ação 2,63 3,20 3,92 4,41 4,94

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

BrasilSeg (Vida, Residencial e Rural) 180 278 -35,4% 245 278 -26,8% -35,4%

BrasilPrev (Planos de pensão) 39 246 -84,3% 192 210 -79,8% -81,6%

BrasilCap 14 26 -44,5% 32 30 -56,0% -52,9%

Receitas totais 1.190 1.440 -17,4% 1.398 1.352 -14,8% -12,0%

Despesas administrativas totais -190 -195 -2,5% -174 -163 9,7% 16,6%

Lucro Líquido 754 1.017 -25,9% 977 957 -22,9% -21,2%

Ativos totais 11.383 10.628 7,1% 10.334 9.993 10,1% 13,9%

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 02/08, e os destaques foram:

Cielo (CIEL3 – Neutro)

Resultados melhores do que o esperado, ajudados pela Cateno

Recomendação:

Cielo reportou resultados melhores do que o esperado no 2T21,

com lucro líquido recorrente de R$ 180 milhões, aumento de

33% t/t e revertendo as perdas reportadas no 2T20. O resultado

final ficou ~30% acima de nossas estimativas e 10% acima do

consenso

Tabela22: Estimado x Realizado

Tabela21: Principais múltiplos

O volume total de pagamentos (TPV) cresceu 3% t/t e 29% a/a,

e ficou 8% acima de nossas estimativas, em R$ 165 bilhões,

mas ainda perdeu market share t/t para os pares Rede e

GetNet. Os ganhos da Cateno também foram impulsionados por

um mix de transações mais favorável, considerando a maior

participação relativa das transações com cartão de crédito e por

menores despesas operacionais.

O CPV da Cielo Brasil continua em queda, principalmente

devido à menor amortização de subsídios gerados na venda de

POS (pontos de venda) para clientes, vimos despesas menores

de mídia e despesas com incentivos de marketing para clientes,

refletindo menores despesas com vendas, gerais e

administrativas.

Com melhores resultados da Cateno e expectativas de uma recuperação

mais forte da economia brasileira no segundo semestre, esperamos que

a Cielo continue melhorando seus resultados.

Continuamos vendo a Cielo como uma empresa menos ágil do que os

novos entrantes, com vários desafios legados e dificuldade para atrair

talentos, enquanto a estrutura acionária pode permanecer um fardo.

Mantemos nossa classificação neutra.

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Receita Bruta 3.153 3.049 3,4% 3.045 2.676 3,5% 17,8%

Receita líquida 2.906 2.814 3,3% 2.818 2.591 3,1% 12,2%

Custo do produto vendido -2.003 -1.941 3,2% -2.030 -1.902 -1,3% 5,3%

SG&A -367 -426 -13,9% -359 -432 2,1% -15,0%

EBIT 415 270 53,7% 422 62 -1,7% 567,5%

Lucro Líquido recorrente 180 139 39,6% 136 -30 32,8% -693,4%

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 10/08, e os destaques foram:

Porto Seguro (PSSA3 – Compra)

Trimestre com forte performance

Recomendação:

Os prêmios emitidos atingiram R$ 4 bilhões (estável t/t, +16%

a/a e 1% menor do que nossas estimativas), impulsionados

principalmente pelo segmento de automóveis. A Porto Seguro

registrou uma frota segurada recorde de 5,6 milhões após

adicionar 126 mil t/t, com sua participação de mercado

expandindo 140 bps a/a para 28,3%. O segmento automotivo foi

favorecido pelas melhorias nos modelos de subscrição e

precificação de risco, bem como pela redução nos sinistros

devido à pandemia, levando a uma taxa de sinistralidade de

48,8% (queda de 167bps t/t, alta de 788bps vs. anormalmente

baixa 2T20 e 263bps melhor que nós).

A vertical de negócios financeiros registrou lucro líquido de R$

103,3 milhões (+2,4% t/t e bem acima dos R$ 7,8 milhões do

mesmo período do ano anterior), atingindo um ROE de 30,2%

em função do crescimento nas vendas (+21% a/a e +7% t/t) e

aumento da rentabilidade, principalmente em cartão de crédito,

financiamento e consórcio.

Tabela20: Estimado x Realizado

A Porto costuma ter um desempenho superior no segmento de

automóveis, que esperamos que continue a ser a sua principal geradora

de receita. Além disso, a empresa vem encontrando novas formas de

desbloquear valor, como os recentes acordos com PetLove e ConectCar.

Além disso, a Porto continua a ser uma empresa com características

defensivas num ambiente de elevadas taxas de juro e volatilidade

macro/política, continuamos com recomendação de compra

Tabela19: Principais múltiplos

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Prêmios ganhos líquidos 3.932 3.980 -1,2% 3.808 3.681 3,3% 6,8%

Resultado operacional 759 513 47,9% 391 679 94,0% 11,8%

Lucro Líquido 659 411 60,3% 295 655 123,5% 0,6%

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 11/08, e os destaques foram:

B3 (B3SA3 – Compra)

Números decentes no 2T21

Recomendação:

O lucro líquido ajustado atingiu R$ 1,3 bilhão (queda de 11% t/t,

mas alta de 15% a/a), em linha conosco e 5% abaixo do

consenso. A Receita aumentou 27% a/a. A receita líquida atingiu

um valor muito forte de R$ 2,4 bilhões, 1% acima do 1T21.

Além disso, em julho, a B3 anunciou o investimento na Dimensa

(antiga “TFS - TOTVS Financial Services”), e a B3 lançou

algumas melhorias e produtos durante este trimestre nos

segmentos de listados e OTC, tais como: (i) exercício automático

de opções e (ii) ETFs de criptomoeda.

Tabela24: Estimado x Realizado

Tabela23: Principais múltiplos

A captação de ações foi novamente intensa no segundo

trimestre, com 13 IPOs e 10 follow-ons totalizando R$ 46

bilhões. Por outro lado, o ADTV de ações listadas encolheu

para R$ 33,1 bilhões neste trimestre, 10% abaixo t/t, mas 17%

acima a/a. Também indicamos que fortes desempenhos t/t

foram observados em todas as outras linhas de negócios,

incluindo Balcão (+4% t/t) e os segmentos de Tecnologia,

Dados e Serviços (+5% t/t).

Ao todo, foi um trimestre decente. Por outro lado, o início do terceiro

trimestre começou com o pé esquerdo, com o ADTV caindo para R$ 29

bilhões em julho (-22% m/m -1% a/a).

o fluxo de notícias sobre mais concorrência e taxas de juros mais altas

não são positivas para a tese de investimento, mas com as ações da

B3 sendo negociadas abaixo de 20x PE22, reiteramos nossa

recomendação de compra

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Listado 1.808 1.672 8,1% 1.893 1.512 -4,5% 19,5%

Balcão 281 302 -7,1% 270 263 4,1% 6,8%

Infraestrutura para financiamento 117 118 -0,9% 122 79 -4,4% 48,5%

Tecnologia, dados e serviços 342 284 20,6% 328 276 4,6% 24,3%

Receitas totais 2.676 2.376 12,6% 2.668 2.129 0,3% 25,7%

Despesas administrativas totais -749 -696 7,6% -661 -733 13,3% 2,2%

Lucro Líquido 1.193 1.438 -17,0% 1.735 1.175 -3,9% 42,0%
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Números divulgados no dia 11/08, e os destaques foram:

DOTZ (DOTZ3 – Compra)

Melhorando o relacionamento com o cliente

Recomendação:

Embora o 2T20 possa ser visto como uma “base de comparação

fácil”, quando a pandemia atingiu fortemente os varejistas e

parceiros bancários, ainda gostamos do desempenho anual. O

faturamento cresceu 20% a / a, com contribuições crescentes da

TechFin e do Marketplace (+ 500 pontos-base para 17% do

faturamento).

Tabela26: Estimado x Realizado

Tabela25: Principais múltiplos

No segundo trimestre, a Dotz passou a oferecer crédito pessoal

em parceria com a Credisfera, e devemos ver parcerias com a

Lendico e a Noverde no terceiro trimestre. Formiga também

esforço conjunto nisso, visando maximizar os ativos do

ecossistema Dotz. O Dotz Score melhorou depois de ser usado

em mais aprovações de crédito para empréstimos pessoais e

cartões de marca compartilhada.

O mercado se deteriorou recentemente, mas não vimos qualquer piora

operacionalque explique uma redução tão forte.

A avaliação é atraente considerando o valor de mercado atual de R$

1,3 bilhão, portanto, reiteramos nossa visão positiva e a classificação

de COMPRA.

Valuation  12/2019 12/2020 12/2021E 12/2022E 12/2023E

RoIC (EBIT)% 2,8 5,0 12,6 10,0 -19,8

EV/EBITDA -49,4 -83,3 7,8

P/L -23,9 -99,7 19,0

Dividend Yield % 0,0 0,0 0,0

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Receita líquida 35 34 2,4% 25 33 38,1% 7,6%

COGS -3 -6 -48,2% -2 -3 39,8% -4,9%

SG&A -41 -34 21,0% -32 -27 28,7% 49,7%

EBITDA -9 -6 56,3% -8 2 3,8% -537,2%

Net Income -12 -25 -53,5% -22 -10 -46,5% 23,9%

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 15/08, e os destaques foram:

G2D Investments (G2DI33 – Compra)

Sólido crescimento do NAV desde o IPO

Recomendação:

G2D reportou um NAV contábil do 2T21 de R$ 639,8 milhões, ou

R$ 6,08 por ação. Nesse sentido, ao considerar todos os

eventos reportados após 30 de junho, vemos um NAV ajustado

de R$ 10,67 por ação, o quê siginifica que as ações são

negociadas com um desconto em relação a este NAV ajustado

(a “apenas” 0,68x/preço), enquanto a maioria das empresas de

investimento comparáveis negociam com um prêmio em relação

aos seus NAVs.

Coinbase estreou na Nasdaq, sendo avaliada em mais do que

Itaú e Bradesco combinados (US$ 100 bilhões). Com o IPO, a

Coinbase trouxe um retorno de 700% para a G2D. Depois disso,

o Mercado Bitcoin recebeu US$ 200 milhões da Softbank,

tornando-o o primeiro cripto unicórnio do Brasil, avaliado em US$

2,1 bilhões e resultando em um ganho de R$ 245,3 milhões para

o NAV da G2D. A Blu, captou R$ 300 milhões com a Warburg

Pincus, refletindo um ganho de R$ 48,3 milhões para a carteira.

Mais recentemente, a NotCo, também recebeu um investimento

em uma avaliação atualizada (US$ 1,5 bilhão), ganhando o

status de unicórnio após uma rodada de US$ 235 milhões para

expandir sua oferta de produtos à base de plantas. Todos esses

eventos aumentaram o NAV da G2D em aproximadamente R$

4,32 por ação, o que significa uma valorização de 68% desde o

IPO.

As ações da G2D definitivamente enfrentaram falta de liquidez desde o

IPO, mas o sucesso das transações recentes envolvendo Coinbase,

Mercado Bitcoin, Blu e NotCo nos deixa mais confiantes de que pode

haver mais por vir. O CERC, por exemplo, está bem posicionado para

atender um grande mercado e está avaliado em “apenas” R$ 468

milhões.

Negociando com um valuation pouco exigente, reiteramos nossa

recomendação de compra.

Tabela 27: Valuation baseado no NAV exercido (em R$m)

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 16/08, e os destaques foram:

IRB (IRBR3 – Neutro)

Ainda uma trajetória desafiadora

Recomendação:

Prejuízo líquido de R$ 207 milhões. De acordo com o

comunicado, o 2T também foi impactado pelo escoamento de

negócios descontinuados, no valor de R$ 190 milhões, e outros

impactos menores. Ex-one-offs, o prejuízo líquido teria sido bem

menor em R$ 31 milhões.

Tabela29: Estimado x Realizado

Tabela28: Principais múltiplos
Os prêmios subscritos alcançaram ~R$ 2,2 bilhões (10% abaixo

de nós), um aumento de 12% t/t, mas queda de 15% a/a. O

portfólio do Brasil foi o principal destaque, crescendo 19% t/t e

7% a/a, devido aos maiores volumes, especialmente nos

segmentos de Agro e Vida, mas parcialmente

compensados pela Aviação. Por outro lado, a carteira

internacional cresceu 4% t/t mas encolheu 33% a/a, como

resultado dos menores volumes em Agro e Vida. A sinistralidade

ficou 2.470 bps acima do que estávamos modelando, chegando

a 95,7% (alta de 2360 bps t/t, mas abaixo de 3.960 bps a/a),

superior ao que esperávamos como o nível “novo normal”.

A história da marca e do patrimônio líquido está em reconstrução e, do

ponto de vista de solvência e liquidez, o IRB parece em boa forma. Mas

negociando no máximo 1,6x P/VP, ainda acreditamos que a avaliação

não é suficientemente atraente e, portanto, permanecemos neutros.

A confirmação de quem será o CEO e algum tipo de orientação sobre

quando devemos ver mais números normalizados podem ser

catalisadores positivos para as ações.

R$ Milhões 2T21 2T21E 2TA/2TE% 1T21 2T20 t/t % a/a %

Prêmios ganhos líquidos 1.732 1.607 7,8% 1.454 1.728 19,1% 0,2%

Resultado operacional -407 98 -516,4% 93 -1.049 -539,8% -61,2%

Lucro Líquido -207 86 -341,5% 51 -685 -507,3% -69,8%

Valuation  12/2019 12/2020 12/2021E 12/2022E 12/2023E

ROE % 31,9 -37,1 7,7 10,7 13,8

P/VP 9,2 2,4 1,5 1,4 1,2

P/L 30,1 -6,7 20,1 13,3 9,4

Dividend Yield % 3,3 1,2 1,2 2,3 3,2

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia
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Números divulgados no dia 13/08, e os destaques foram:

WIZ (WIZS3 – Compra)

Diversificação valeu a pena

Recomendação:

lucro líquido ajustado de R$ 85 milhões no 2T, um aumento de

9% t/t e 64% a/a, e 4% acima de nós. O Resultado é justificado

principalmente por um desempenho muito forte da BMG

corretora, na qual a Wiz detém uma participação de 40%. O

Custo do produto vendido (CPV) e as despesas gerais e

administrativas (SG&A) ficaram acima de nossos números, pois

esperávamos uma contração mais forte após o corte da força de

vendas da Caixa e devido aos volumes mais fortes no BMG.

Tabela30: Principais múltiplos

Wiz manteve os esforços de diversificação dos negócios,

incluindo a aquisição de 50% do capital de uma JV que será

constituída para explorar os canais de seguros do Banco de

Brasília (BRB), que ainda aguarda aprovação dos reguladores.

Como mencionamos em notas anteriores, deve melhorar

significativamente a linha superior do Wiz. Além disso, por meio

da Wiz Partners, a Wiz expandiu seu negócio com o Itaú

Unibanco para oferecer financiamento imobiliário e também

celebrou um contrato de 10 anos com a BB Consórcios para

troca de cartas de crédito.

Depois de incorporar o BRB em nosso modelo, atualizamos WIZS3 para

compra em 22 de junho e, desde então, o papel avançou cerca de 15%.

No acumulado do ano a ação já está em alta de 89%

CEO mencionou que outro grande negócio poderia acontecer até o fim

de 2021, e o grupo já aprovou uma emissão de dívida que poderia

financiar a mudança. Além disso, uma possível mudança na estrutura

acionária da Wiz e/ou um novo modelo de governança corporativa que

reforce o alinhamento de interesses, como um modelo de parceria,

também pode garantir uma reclassificação futura. Reiteramos nossa

recomendação de COMPRA

Fonte: BTG PactualFonte: BTG Pactual e Companhia



20
Internal Use Only

Agenda

▪ 1. Bancos

▪ 2. Financeiro – Ex-Bancos

▪ 3. Principais indicadores do setor
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Dados Gerais Market Cap. Preço Performance (%) P/L P/VP Dividend Yield (%) ROE (%)

Ticker Rating (R$ mn) Alvo Upside (%) Semana Mês Ano 2021E 2022E 2023E 2021E 2022E 2023E 2021E 2022E 2023E 2021E 2022E 2023E

Bancos

Itaú ITUB4 Compra 279.840 36,00 21% -3% -1% -4% 10,3x 9,5x 8,6x 2,0x 1,8x 1,7x 4,4% 4,8% 5,3% 18,6% 19,2% 19,2%

Bradesco BBDC4 Compra 204.652 34,00 50% -3% -7% -6% 8,1x 7,2x 6,5x 1,3x 1,2x 1,2x 6,2% 7,2% 7,9% 17,9% 18,5% 18,8%

Banco do Brasil BBAS3 Neutro 84.774 44,00 48% 1% -6% -21% 4,0x 3,8x 3,6x 0,6x 0,5x 0,5x 9,0% 12,3% 12,7% 13,9% 13,4% 13,0%

Santander Brasil SANB11 Neutro 148.092 51,00 27% -1% 1% -6% 8,9x 8,3x 7,9x 1,8x 1,6x 1,5x 5,1% 5,8% 6,1% 19,1% 20,3% 19,3%

Banco ABC ABCB4 Compra 3.324 23,00 52% -2% 1% 2% 6,5x 5,6x 4,9x 0,7x 0,7x 0,6x 6,3% 7,3% 8,3% 11,6% 12,5% 13,2%

Banco Inter BIDI11 Compra 57.415 90,00 34% 2% -6% 104% 732,0x 132,9x 45,9x 6,8x 6,6x 6,1x 0,0% 0,2% 0,8% 1,3% 4,8% 13,2%

Banrisul BRSR6 Neutro 5.182 15,00 24% 0% -2% -13% 4,9x 4,9x 4,4x 0,6x 0,5x 0,5x 8,6% 8,5% 9,6% 12,3% 11,4% 12,0%

Mediana 34% -1% -2% -6% 8,1x 7,2x 6,5x 1,3x 1,2x 1,2x 6% 7% 8% 14% 13% 13%

Setor financeiro (Ex-Bancos)

B3 B3SA3 Compra 86.234 21,00 48% -3% -7% -28% 18,6x 18,9x 16,1x 3,8x 3,6x 3,6x 6,2% 4,4% 5,7% 23,5% 23,5% 22,8%

Cielo CIEL3 Neutro 7.834 4,50 55% -8% -14% -26% 9,7x 7,4x 5,9x 0,6x 0,6x 0,6x 4,0% 4,0% 8,4% 6,8% 9,2% 10,8%

IRB Brasil IRBR3 Neutro 6.477 6,40 24% -8% -9% -37% n.a. 12,3x 9,6x 1,5x 1,4x 1,3x 0,0% 2,4% 4,1% 0,0% 11,6% 13,6%

BB Seguridade BBSE3 Neutro 39.654 28,00 41% -4% -5% -30% 10,1x 8,0x 7,4x 5,4x 4,7x 4,2x 7,1% 10,0% 10,8% 57,4% 63,2% 60,0%

Wiz WIZS3 Compra 2.375 23,00 55% -4% -4% 98% 11,2x 17,1x 16,6x 6,7x 6,3x 5,3x 4,9% 4,9% 3,2% 77,9% 46,8% 40,2%

Porto Seguro PSSA3 Compra 18.728 75,00 28% 5% 13% 25% 10,7x 10,3x 9,6x 2,0x 1,8x 1,7x 4,6% 5,8% 6,2% 16,5% 18,6% 18,4%

Sul America SULA11 Compra 12.147 42,00 42% 0% -1% -29% 16,4x 9,8x 7,9x 1,4x 1,4x 1,4x 2,9% 4,9% 12,2% 8,9% 14,6% 18,2%

Meliuz CASH3 Compra 6.081 40,00 -12% -19% -33% 203% 561,0x 129,0x 56,0x 16,0x 14,6x 12,2x 0,1% 0,2% 0,5% 2,9% 11,8% 23,8%

Pagseguro Digital Ltd. PAGS34 Compra 99.966 77,48 28% -2% 7% n.a 322,2x 211,9x 140,2x 8,1x 7,1x 6,2x 0,0% 0,6% 1,9% 15,2% 19,2% 25,5%

Dotz SA DOTZ3 Compra 1.253 20,00 111% -8% -24% n.a n.a. n.a. 18,4x n.a. n.a. 73,9x 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 29,2% -399,3%

Mediana 41% -4% -6% -27% 13,8x 12,3x 12,9x 3,8x 3,6x 3,9x 3% 4% 5% 16% 19% 21%

Principais indicadores do setor

Fonte: BTG Pactual e EconomaticaFonte: BTG Pactual e Companhia
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Disclaimer

Informações Importantes

Para informações complementares e detalhadas entre em contato com o seu assessor ou com a Equipe de Renda Variável do Banco BTG Pactual Digital.
Preços das ações refletem preços de fechamento no mercado à vista.

Rentabilidades passadas não oferecem garantias de resultados futuros.

Os retornos indicados como performance são baseados em valorização do capital incluindo dividendos e excluindo custos de transação da B3, da Corretora, comissionamentos, juros cobrados sobre limites de crédito, margens etc. Ajustar o desempenho da carteira

aos custos resultará em redução dos retornos totais demonstrados.
Disclaimer Global

O conteúdo dos relatórios não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso do BTG Pactual digital. Nossas análises são baseadas em

informações obtidas junto a fontes públicas que consideramos confiáveis na data de publicação, dentre outras fontes. Na medida em que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão naturalmente sujeitas a mudanças. O conteúdo dos relatórios é gerado

consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras, disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre os quais o BTG Pactual digital não tem qualquer
controle. Cada relatório somente é válido na sua respectiva data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O BTG Pactual digital não assume nenhuma

responsabilidade em atualizar, revisar, retificar ou anular tais relatórios em virtude de qualquer acontecimento futuro.

Nossos relatórios possuem caráter informativo e não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros em qualquer jurisdição. As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito fomentar o

debate entre os analistas do BTG Pactual digital e os seus clientes. O BTG Pactual digital ressalta que os relatórios não incluem aconselhamentos de qualquer natureza, como legal ou contábil. O conteúdo dos relatórios não é e nem deve ser considerado como
promessa ou garantia com relação ao passado ou ao futuro, nem como recomendação para qualquer fim. Cada cliente deve, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias.

As informações disponibilizadas no conteúdo dos relatórios não possuem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no

processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoas e à sua tolerância a risco.

Portanto, nada nos relatórios constitui indicação de que a estratégia de investimento ou potenciais recomendações citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e tampouco constituem uma recomendação
pessoal.

Os produtos e serviços mencionados nos relatórios podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições podem

não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições, sujeitos à legislação e regulamentação aplicável, além de previsões contratuais específicas.

O recebimento do conteúdo dos relatórios não faz com que você esteja automaticamente enquadrado em determinadas categorias de investimento necessárias para a aplicação em alguns produtos e serviços. A verificação do perfil de investimento de cada investidor
deverá, portanto, sempre prevalecer na checagem dos produtos e serviços aptos a integrarem sua carteira de investimentos, sendo certo que nos reservamos ao direito de eventualmente recusarmos determinadas operações que não sejam compatíveis com o seu

perfil de investimento.

O Banco BTG Pactual S.A. mantém, ou tem a intenção de manter, relações comerciais com determinadas companhias cobertas nos relatórios. Por esta razão, os clientes devem estar cientes de eventuais conflitos de interesses que potencialmente possam afetar os

objetivos dos relatórios. Os clientes devem considerar os relatórios apenas como mais um fator no eventual processo de tomada de decisão de seus investimentos.
O Banco BTG Pactual S.A. confia no uso de barreira de informação para controlar o fluxo de informação contida em uma ou mais áreas dentro do Banco BTG Pactual S.A., em outras áreas, unidades, grupos e filiadas do Banco BTG Pactual S.A.. A remuneração do

analista responsável pelo relatório é determinada pela direção do departamento de pesquisa e pelos diretores seniores do BTG Pactual S.A. (excluindo os diretores do banco de investimento). A remuneração do analista não é baseada nas receitas do banco de

investimento, entretanto a remuneração pode ser relacionada às receitas do Banco BTG Pactual S.A. como um todo, no qual o banco de investimento, vendas e trading (operações) fazem parte.

O BTG Pactual digital não se responsabiliza assim como não garante que os investidores irão obter lucros. O BTG Pactual digital tampouco irá dividir qualquer ganho de investimentos com os investidores assim como não irá aceitar qualquer passivo causado por
perdas. Investimentos envolvem riscos e os investidores devem ter prudência ao tomar suas decisões de investimento. O BTG Pactual digital não tem obrigações fiduciárias com os destinatários dos relatórios e, ao divulgá-los, não apresenta capacidade fiduciária.

O BTG Pactual digital, suas empresas afiliadas, subsidiárias, seus funcionários, diretores e agentes não se responsabilizam e não aceitam nenhum passivo oriundo de perda ou prejuízo eventualmente provocado pelo uso de parte ou da integralidade do conteúdo dos

relatórios.

Certificação dos analistas: Cada analista da área de Análise & Research primariamente responsável pelo conteúdo desse relatório de investimentos, total ou em parte, certifica que: i) Todos os pontos de vista expressos refletem suas opiniões e pontos de vista
pessoais sobre as ações e seus emissores e tais recomendações foram elaboradas de maneira independente, inclusive em relação ao BTG Pactual S.A. e / ou suas afiliadas, conforme o caso. ii)nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será, direta ou

indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas aqui contidas ou relacionadas ao preço de qualquer valor mobiliário discutido neste relatório.

Parte da remuneração do analista é proveniente dos lucros do Banco BTG Pactual S.A. como um todo e/ou de suas afiliadas e, consequentemente, das receitas oriundas de transações realizadas pelo Banco BTG Pactual S.A. e / ou suas afiliadas.

Quando aplicável, o analista responsável por este relatório e certificado de acordo com as normas brasileiras será identificado em negrito na primeira página deste relatório e será o primeiro nome na lista de assinaturas.
O Banco BTG Pactual S.A., atuou como coordenador-líder ou coordenador de uma oferta pública dos ativos de emissão de uma ou mais companhias citadas neste relatório nos últimos 12 meses. Também atua como formador de Mercado de ativo de emissão de uma

ou mais companhias citadas neste relatório.

Para obter um conjunto completo de disclosures associadas às empresas discutidas neste relatório, incluindo informações sobre valuation e riscos, acesse www.btgpactual.com/research/Disclaimers/Overview.aspx

http://www.btgpactual.com/research/Disclaimers/Overview.aspx

