
RELATÓRIO ESPECIAL:
CORONAVÍRUS
Como a COVID-19 está impactando a economia brasileira.
Quais ações comprar nesse momento?



Em vista do atual cenário, elaboramos 
este relatório exclusivo para fornecer 
informações importantes sobre o impacto 
da COVID-19 sobre os setores mais 
representativos da economia do nosso 
País e, consequentemente, da Bolsa de 
Valores brasileira.

Além disso, construímos uma carteira de 
ações, com base em premissas de longo 
prazo, para você que, assim como 
diversos investidores, buscam uma 
alocação de recursos em renda variável 
que permita aproveitar as melhores 
oportunidades da Bolsa neste momento 
desafiador.



A pandemia do novo coronavírus tem desencadeado 
diversos efeitos sobre as atividades econômicas mundo 
afora e aqui no Brasil também estamos vivenciando 
desdobramentos similares. As empresas de vários setores 
do País começaram a sentir impactos logo após a China 
realizar a contenção da movimentação de pessoas em 
cidades assoladas pelo surto do vírus, o fechamento de 
fábricas e utilizar o isolamento social como meio de evitar 
a disseminação do vírus em larga escala.

Do lado da demanda, foi marcante a redução da compra de 
petróleo por parte da gigante economia chinesa, o que 
levou à queda do seu preço. Isto, por sua vez, desencadeou 
a guerra de preços desta commodity, protagonizada por 
Arábia Saudita e Rússia, que não entraram em acordo no 
âmbito da OPEP+ para reduzir a produção de petróleo dos 
seus integrantes. Um possível acordo manteria um nível 
de preços mundial em patamar mais elevado.

Dessa forma, o choque de ambos os lados, com a queda da 
demanda e com a manutenção da oferta, derrubou os 
preços do petróleo. Em 6 de março, o petróleo Brent era 
negociado acima de US$50 o barril, enquanto o WTI estava 
sendo negociado acima de US$46 por barril. Desde então, o 
petróleo chegou a perder mais da metade de seu valor, 
como pode ser observado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Preços do barril de petróleo (16/11/15 a 01/04/20)
Fonte: Economatica.



A proposta inicial na OPEP+ era de um corte de 
produção de 1,5 milhão de barris por dia, à medida 
que a demanda diminuísse. Os cortes na produção 
expiraram em 31 de março e, já no dia 1 de abril, a 
Arábia Saudita aumentou sua produção para mais de 
12 milhões de barris por dia.

Do lado da oferta, a epidemia de coronavírus afetou a 
cadeia de suprimentos de grandes indústrias, que 
têm sofrido com a queda do fornecimento de 
componentes produzidos na China. Isso teve efeito 
negativo, por exemplo, sobre as operações de 
companhias automobilísticas, de veículos pesados, 
máquinas, equipamentos e, consequentemente, 
sobre as empresas de transportes, uma vez que 
ocorreu a diminuição das trocas comerciais com a 
China.

Dados econômicos mostram alguns dos problemas 
que

que os países já estão enfrentando como 
consequência do coronavírus. O Relatório de 
Emprego ADP do setor privado dos EUA informou 
que, no mês de março, foram cortados 27 mil postos 
de trabalho na economia estadunidense. 

Enquanto isso, o número de pedidos de 
auxílio-desemprego na maior economia do mundo 
aumentou do recorde histórico de 3,28 milhões, na 
semana encerrada no dia 20 de março, para mais de 
6,648 milhões, na semana passada, como pode ser 
observado no Gráfico 2. 

O dado veio acima da expectativa do consenso 
Bloomberg, que indicava aumento de 3,7 milhões de 
pedidos. Os EUA também registraram perda de 701 
mil empregos, em março, muito acima do consenso 
de mercado, que previa o corte de 100 mil postos de 
trabalho.

Gráfico 2 - Número de pedidos de seguros-desempregos (1967 a 2020)  |  Fonte: U.S. Department of Labor. Elaborado por Trading Economics.



Na zona do euro, o PMI (índice dos gerentes de 
compras) despencou de 51,6 pontos em fevereiro 
para 29,7 em março, segundo a Markit. Isso 
representa a maior redução da atividade 
econômica em 20 anos na Itália, Espanha e França, 
as 3 nações que mais têm sofrido com o 
coronavírus no velho continente. Já na China, o 
PMI Caixin de serviços subiu mais que o previsto 
em março, de 26,5 para 43, ainda abaixo dos 50 
pontos, o que indica contração da atividade no 
setor.

No Brasil, com o número crescente de casos 
confirmados da doença provocada por este vírus, 
conhecida como COVID-19, diversos governos 
estaduais e municipais adotaram a recomendação 
do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de 
isolamento social horizontal. Ou seja, manter o 
máximo pessoas possível em casa, determinando 
inclusive a redução do atendimento em bares e 
restaurantes, ou até mesmo o fechamento, 
permitindo apenas as atividades de entrega 
(delivery), proibindo aglomerações de pessoas, em 
eventos e shopping centers, por exemplo. Apenas 
aqueles negócios de atividades essenciais, como 
supermercados, farmácias e transporte de bens e 
mercadorias têm sido mantidos em 
funcionamento.

A nível Federal, o Governo do Presidente Jair 
Bolsonaro aprovou junto ao Congresso Nacional a 
declaração de Estado de Calamidade Pública, com 
validade até o final de 2020. A medida permitirá 
que o Governo gaste mais do que o previsto pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal de 2001 com o objetivo

objetivo de enfrentar efeitos da COVID-19 sobre a 
economia brasileira (o que não o desobriga do 
cumprimento da regra de ouro e do teto de gastos).

Avaliamos que, entre os desdobramentos 
decorrentes da pandemia de coronavírus, podem 
haver rupturas ao longo das cadeias de 
suprimentos e possível aumento de custos com a 
troca de fornecedores (que podem ser mais caros 
do que antes). Ambos os efeitos impactarão os 
negócios de diversas empresas que, por sua vez, 
aliado à queda do faturamento, podem apresentar 
resultados ruins a curto e médio prazo. Além disso, 
pessoas e companhias podem adiar o pagamento 
de dívidas, bem como queimar caixa/reservas de 
emergência, contrair crédito e saírem da crise mais 
endividadas. Essas são algumas das “cicatrizes” 
que a COVID-19 deixará no aspecto econômico.

Outro grande desafio nos tempos atuais será a 
deterioração fiscal dos países, uma vez que a 
receita dos governos diminuirá, devido à menor 
arrecadação de impostos decorrente de um menor 
nível de atividade econômica. Excluindo este fato, 
percebemos uma coordenação de esforços por 
parte de vários países no sentido de estimular a 
economia, seja por políticas fiscais expansionistas, 
como o aumento dos gastos com saúde e amparo 
aos trabalhadores, a diminuição de tributos, a 
exoneração da folha de pagamentos, além de 
medidas de afrouxamento monetário por parte dos 
Bancos Centrais, com corte na taxa de juros, 
redução do compulsório e também o programa de 
recompra de títulos.



 

No Brasil, as medidas estão voltadas para a 
população de baixa renda e para as médias e 
pequenas empresas, entre elas:

MEDIDAS TOMADAS 
NO BRASIL

● A antecipação do pagamento do 13º salário 
de aposentados e pensionistas do INSS e a 
antecipação do pagamento do abono 
salarial;

● Adiamento, por três meses, do recolhimento 
ao FGTS e o pagamento do Simples para os 
empregadores e empresas;

● Remanejamento de recursos, com reforço ao 
Bolsa Família em R$3,1 bilhões, além de 
permitir novos saques do FGTS;

● Auxílio mensal de R$600 a trabalhadores 
informais, desempregados e MEIs com 
renda mensal de até meio salário mínimo 
por pessoa;

● Afrouxamento da meta fiscal, possibilitando 
ao Governo aumentar os gastos sem que 
descumpra a meta fiscal deste ano;

● Apoio financeiro aos Estados, em valores 
que podem superar R$88,2 bilhões;

● Injeção de liquidez do BNDES e bancos 
públicos.



 

Outras medidas devem ser anunciadas, mas até o 
momento as ações do Governo para aliviar os efeitos 
negativos da epidemia de coronavírus sobre a 
economia brasileira já representam cerca de 4% do 
PIB. 

No entanto, o percentual ainda está abaixo do que 
outros países vêm fazendo, como podemos comparar 
na Imagem 1. Cabe lembrar também que, todas as 
medidas do Governo brasileiro e de outros países do 
mundo estão sendo incrementadas, o que pode 
mudar alguns dos dados mostrados.

MEDIDAS TOMADAS 
NO BRASIL

● U$2 tri em transferências.

● U$300 bi em adiamento de 

impostos.

11,3% do PIB
EUA

● Reposição de 80% da renda dos 

trabalhadores demitidos que 

ganham até £2.500 (maior que 

a mediana dos salários).

17% do PIB
UK

● €300 bi em capital de giro.
13,1% do PIB

FRA

● €460 bi em capital de giro.

● Fundo de €600 bi em 

empréstimos e garantias.

● €156 bi em gasto social.

● €50 bi em auxílio a 

trabalhadores por conta própria.

12% do PIB
ALE

Fonte: Elaboração própria. Adaptado do site: IBRE FGV.

Imagem 1 - Percentual do PIB de países gastos 
em medidas contra efeitos da COVID-19



EFEITOS SOBRE OS 
SETORES ECONÔMICOS



Esperamos impacto negativo alto sobre os 
resultados das empresas de viagens e turismo em 
2020. As pessoas já reduziram a circulação pelo 
País e têm evitado voar e usar outros meios de 
transportes coletivos, a menos que haja uma 
necessidade mais latente para fazê-lo. Além disso, 
com a perspectiva de recessão econômica neste 
ano, as pessoas ficam menos propensas a gastar 
com pacotes de viagens e concentram seus gastos 
em bens mais essenciais. O dólar mais alto implica 
em custo mais alto para viajar, o que também 
desestimula a demanda por serviços deste setor. 
Dessa forma, tanto as companhias aéreas quanto 
as empresas de pacotes de viagens têm tido suas 
operações afetadas e irão sofrer muito com a queda 
de receitas, aumento de custos, principalmente os 
custos fixos que serão diluídos por um menor nível 
de vendas e, consequente redução das margens de 
seus negócios. 

Atualmente, Azul e Gol operam com nível de 
alavancagem mais baixo que o histórico (3,3x e 
2,4x Dívida Líquida / EBITDA, respectivamente). 
Todavia, elas têm menos caixa e aplicações de 
curto prazo, do lado do ativo, do que amortizações e 
pagamentos de aluguel de aeronaves ao longo de 
2020 e 2021, do lado do passivo. As companhias do 
setor devem buscar linhas de crédito e adotar 
outras medidas em busca de maior liquidez para os 
seus negócios como, por exemplo, pleitearem 
mudanças nos pagamentos de locação de 
aeronaves, monetizar ativos como recebíveis e 
aplicações de longo prazo e a redução de 
capacidade em voos para diminuir custos face à 
queda fortíssima na demanda.

VIAGENS E 
TURISMO



● A pandemia tem causado medo nas 
pessoas em viajar, além disso vários 
países já fecharam suas fronteiras 
terrestres, marítimas e/ou aéreas para o 
trânsito de estrangeiros, como é o caso 
do Chile e da Argentina,. Com isso, as 
companhias aéreas reduziram seus 
voos drasticamente  no Brasil.

● Algumas firmas estrangeiras não estão 
mais voando para cá, como a American 
Airlines, e outras cancelaram voos ou 
prorrogaram o começo de suas 
operações no País.

● A queda na oferta de assentos em voos 
também impacta negativamente outras 
empresas do setor de viagens e turismo, 
como é o caso de CVC.

● A alta do dólar é um ponto que também 
desincentiva a busca por voos e pacotes 
de viagens, o que afeta as receitas das 
empresas do setor. Além disso, este fator 
também aumenta aproximadamente 
35% dos custos das companhias aéreas 
que estão diretamente vinculados ao 
dólar, além de depreciação em grande 
parte de seus pagamentos.

Efeitos negativos
● O BNDES disponibilizará até o final de 

abril uma linha de crédito para as 
companhias aéreas com o intuito de 
socorrê-las neste período crítico para o 
setor. Os recursos serão destinados às 
concorrentes (sem escolha de uma única 
empresa) e poderão ser investidos 
somente nas suas operações brasileiras.

● Um alívio para os custos das 
companhias aéreas tem sido a queda do 
preço internacional do petróleo.

Aspectos positivos



Projetamos impacto médio sobre o setor de 
distribuição de combustíveis. A queda no preço 
internacional do petróleo pode levar a uma pressão 
das distribuidoras regionais para que as 
companhias pratiquem preços mais baixos, uma 
vez que têm feito uso de patamares de preços mais 
altos nas refinarias do que no exterior. A Petrobras 
já anunciou a redução de 15% no preço da gasolina 
nas refinarias, para R$1,14 por litro em média. Além 
disso, o preço baixo do petróleo pode paralisar 
projetos de expansão e outros investimentos, por 
se tornarem menos atrativos do ponto de vista 
econômico, o que seria ruim para o nosso País, um 
grande produtor desta commodity.

Em suma, a cadeia como um todo sofrerá, porém 
os revendedores que são de pequeno e médio porte 
devem ser os mais afetados. Entretanto, após o 
período de quarentenas, a demanda por 
combustíveis deve responder de forma 
relativamente rápida por apresentar alta correlação 
com o aumento da atividade econômica. Isso 
mostra a resiliência do setor para superar os 
efeitos negativos da atual conjuntura. Já o desafio 
imposto pelo preço do petróleo em patamares 
baixos permanece como uma incógnita para o 
próprio presidente da Petrobras, que declarou que 
já se prepara para lidar com o preço do barril a 
US$25 no lugar de US$40, dado que não há previsão 
de recuperação deste preço.

DISTRIBUIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS



● A queda no consumo de combustíveis 
tende a se agravar nas próximas 
semanas devido à redução na circulação 
de pessoas, o que tem potencial para 
reduzir o faturamento das empresas do 
setor em 2020. A Fecombustíveis 
(Federação Nacional do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrificantes) estima 
uma redução de, no mínimo, 50% nas 
vendas de combustíveis.

● A queda no preço do petróleo já acumula 
65% neste ano, quadro resultante da 
redução da demanda mundial pela 
commodity devido a um nível mais fraco 
de atividade econômica causada pelo 
coronavírus. Outro motivo é a guerra de 
preços travada por Arábia Saudita e 
Rússia, o que pode reduzir, ou até mesmo 
comprometer, as margens dos negócios 
de combustíveis, que já são muito 
apertadas.

● Produtores de etanol também estão 
sendo impactados negativamente, pois a 
gasolina em geral é misturada com um 
mínimo de 25% de etanol no Brasil: com 
as margens em queda, os produtores no 
Centro-Sul do Brasil estão se 
organizando para estocar parte de sua 
produção da nova safra.

● Aumento de custos para a manutenção 
de estoques mais elevados com o intuito 
de fazer frente ao contexto de queda 
forte na demanda por combustíveis.

● O setor foi alocado sob o guarda-chuva 
do Decreto 10.282 (que regulamenta a Lei 
nº 13.979, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais 
indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da 
comunidade), tendo sido considerado 
como parte das atividades essenciais 
que não podem ser paralisadas durante 
o período de quarentena.

● O segmento de diesel tende a ser mais 
resiliente, pois o transporte de cargas e 
outras atividades essenciais continuam 
acontecendo. O maior impacto deve vir 
da queda da circulação de transportes 
coletivos nas maiores cidades 
brasileiras.

● A recuperação da atividade na China e, 
por conseguinte, o restabelecimento da 
demanda da segunda maior economia 
do mundo é algo positivo para 
companhias do setor, como a Petrobras 
que destina a maior parte de suas 
exportações para lá.

Efeitos negativos Aspectos positivos



Sobre as locadoras de veículos, avaliamos que 
possa haver impacto negativo médio, uma vez que 
devem permanecer com baixo nível em suas 
atividades ao longo de 2 meses ou mais.

Para evitar a devolução de carros, as companhias 
têm concedido descontos no preço das locações 
para motoristas profissionais, além de reduzir o 
valor da caução.

Contudo, os resultados das empresas do setor 
devem cair em 2020, como tem sinalizado a ABLA 
(Associação Brasileira das Locadoras de 
Automóveis). Os números podem ser inferiores aos 
resultados de 2019, quando bateram recorde de 49,6 
milhões de diárias vendidas (+15,3% em relação a 
2018). 

Ainda assim, com a retomada da atividade 
econômica no Brasil após o controle da epidemia, 
as empresas de aluguéis de carros tendem a ser 
positivamente impactadas e apresentam boa 
perspectiva de performance a médio e longo prazo.

ALUGUEL DE 
VEÍCULOS



● Problemas relacionados ao 
fornecimento de carros no Brasil: devido 
às restrições ao abastecimento de 
componentes automotivos fabricados na 
China e, mais recentemente, pelas 
paralisações em montadoras.

● A atividade de locação para pessoas 
físicas (RAC) já apresentou queda 
massiva nos últimos dias, com a redução 
da circulação de pessoas e, com isso, as 
receitas das locadoras sofrerão nesta 
categoria.

● Aumento do número de devoluções dos 
carros alugados por parte de motoristas 
de aplicativos de corridas (que 
representam cerca de 15% a 20% das 
locações) devido à queda na demanda de 
passageiros, uma vez que as pessoas 
estão circulando pouco.

● As companhias do setor (Localiza, 
Unidas e Movida) estão fechando lojas 
de seminovos e diminuindo as agências 
de locação abertas, focando o 
atendimento em clientes que prestam 
serviços essenciais ou que precisam de 
transporte privado em meio à epidemia.

● Na categoria de atendimento às 
empresas na gestão e terceirização de 
frotas (GTF), a queda tende a ser menor e 
há a possibilidade de renegociação de 
contratos de mais longo prazo, como a 
revisão dos prazos de pagamento.

● Após o choque do coronavírus, dois 
fatores contribuirão bastante para a volta 
do ritmo de crescimento das locadoras: a 
própria retomada da atividade 
econômica e a tendência crescente entre 
consumidores de pagar para utilizar 
bens sem ter a posse.

Efeitos negativos Aspectos positivos



Avaliamos impacto negativo alto sobre o segmento 
de Shopping Centers no Brasil, que já está sofrendo 
com o fechamento das lojas e pode ter seus 
resultados afetados por maior prazo após a 
quarentena. Os principais motivos poderão ser o 
ritmo mais lento de recuperação da renda 
disponível das famílias e do aumento da confiança 
para voltar a consumir bens além dos essenciais e 
também em frequentar ambientes fechados. Ainda 
assim, durante a quarentena, aqueles negócios que 
já tinham suas frentes digitais bem desenvolvidas 
podem se beneficiar do crescimento da demanda 
eletrônica via websites e aplicativos. Ou ainda para 
aqueles que não contam com tecnologia própria, 
que podem recorrer às vendas via marketplace. 
Ambos os canais tendem a crescer bastante no 
período de isolamento das pessoas em seus lares, o 
que pode amenizar o impacto negativo sobre as 
atividades e resultados de shopping centers.

EXPLORAÇÃO DE 
IMÓVEIS
SHOPPING CENTERS



● Queda nas vendas dos lojistas implica 
na redução das receitas variáveis dos 
Shopping Centers, que costumam ter 
contratos de cobrança de aluguel 
mínimo ou 6% das receitas das lojas.

● Algumas lojas já vinham apresentando 
queda nas vendas devido à escassez de 
produtos da China, primeiro País a ter 
atividades afetadas pela epidemia de 
COVID-19, segundo a ABRASCE 
(Associação Brasileira de Shopping 
Centers).

● Com shopping centers fechados devido 
ao isolamento social para evitar a 
disseminação do novo coronavírus, as 
receitas dos estabelecimentos e, por sua 
vez, dos shoppings apresentarão queda 
forte durante o período. Algumas lojas 
provavelmente não consigam sobreviver 
dependendo da duração da quarentena 
no País, levando também a uma queda 
na taxa de ocupação dos shopping 
centers.

● Diante do menor nível de atividade 
econômica, com pessoas perdendo 
renda e empregos, haverá uma redução 
da renda disponível dos indivíduos, o 
que faz com que o nível de consumo das 
famílias caia e que elas concentrem a 
sua cesta em itens mais básicos.

● Há ainda um embate para ser resolvido 
entre lojistas e administradores de 
shopping centers em relação aos custos 
com aluguel (que segundo 
recomendação da ABRASCE, poderia ser 
adiado, mas não isento), pagamento do 
fundo de promoção, serviços de 
manutenção e outras taxas, durante o 
período de portas fechadas ao público. O 
resultado de negociações sobre esses 
custos também pode comprometer parte 
das receitas dos shopping centers.

● Os canais de vendas online tendem a 
ganhar mais espaço no comportamento 
de compra dos consumidores, seja 
através de um marketplace (shopping 
centers virtuais) ou seja por meio de 
aplicativos próprios, websites ou via 
WhatsApp.

● Como contam com contratos de prazos 
longos de aluguel mínimo ou de 
percentual sobre as vendas dos lojistas, 
apesar de esperarmos a diminuição nas 
receitas e margens menores 
(principalmente por custos fixos menos 
diluídos), os shopping centers tendem a 
conseguir suportar o período de 
quarentena.

Efeitos negativos

Aspectos positivos



Avaliamos impacto negativo baixo sobre as 
incorporadoras de imóveis, uma vez que podem ser 
afetadas momentaneamente com a prorrogação do 
andamento das obras, mas conseguem retomá-lo 
após o período de quarentenas. Enquanto as 
vendas podem ser conduzidas de forma online, 
inclusive com a possibilidade de visitas aos 
imóveis com agendamento prévio e mediante 
precauções para evitar o contágio por coronavírus. 
Além disso, não havendo mudanças econômicas 
relevantes na taxa básica de juros, na inflação e 
nas diretrizes do governo, o investimento em 
imóveis continuará sendo uma possibilidade 
atrativa. Após os temores se resolverem em relação 
à situação da pandemia, esperamos que os 
negócios de construção civil retomem o ritmo 
anterior ao choque de forma gradual a partir do 2º 
semestre de 2020. 

Entretanto, incorporadoras com concentração de 
receitas nas classes de baixa renda tendem a 
sofrer menos (como Direcional, MRV e Tenda), uma 
vez que conseguiram manter lançamentos e 
lucratividades mais constantes durante a fase 
mais crítica da última crise, entre 2014 e 2018, além 
de contarem com diversificação geográfica de seus 
empreendimentos e aumento da procura no 
segmento. Enquanto as incorporadoras de média e 
alta renda podem sofrer mais, pois naquele 
período apresentaram queda relevante de 
lançamentos, o que comprometeu bastante a sua 
lucratividade. Contudo, as construtoras se 
encontram menos alavancadas do que em outros 
momentos de crise, o que as torna mais distantes 
de problemas de liquidez.

EXPLORAÇÃO DE 
IMÓVEIS
INCORPORADORAS DE IMÓVEIS



● Suspensão das obras em andamento 
diante da epidemia de coronavírus, 
permitindo apenas construções 
essenciais, como de hospitais e 
saneamento. Mais que isso, podem 
ocorrer atrasos nos processos de 
aprovação de projetos por parte das 
prefeituras: dessa forma, as 
incorporadoras projetam que não haverá 
lançamentos pelos próximos 2 
trimestres.

● Companhias como Cyrela, EZTec, 
Tecnisa e MRV irão consumir muito 
caixa para a manutenção de seus 
negócios, com menor entrada de 
faturamento do que o planejado para 
este ano.

● Fechamento dos estandes de vendas 
presenciais.

● O ICST (Índice de Confiança da 
Construção - FGV) caiu 2 pontos em 
março a 90,8 pontos: o que aponta para a 
piora da visão dos empresários 
principalmente sobre as expectativas 
para os próximos 3 e 6 meses.

● Aumento dos cancelamentos de 
contratos: no curto prazo, podemos 
observar queda na confiança do 
consumidor e menor disposição dos 
bancos em prover crédito imobiliário.

● Alterações do uso do FGTS que o 
Governo venha a realizar como estímulo 
econômico podem impactar o 
financiamento do MCMV (Minha Casa 
Minha Vida): o Fundo é responsável por 
cerca de 90% dos financiamentos de 
todas as faixas 1,5 e 2 do MCMV, que 
fomentam famílias com renda mensal 
de R$2,6 mil a R$4 mil.

● Possibilidade de seguir as vendas 
através de atendimentos por telefone 
e/ou online.

● Juros baixos, inflação sob controle e 
linhas de financiamentos imobiliários 
mais acessíveis favorecem a aquisição 
de imóveis no Brasil.

● As incorporadoras aproveitaram o 
momento de alta da Bolsa brasileira no 
2º semestre de 2019 para realizar a 
captação de recursos, num total de R$5,5 
bilhões em oferta pública de ações: o 
objetivo era destinar os valores para o 
pagamento de dívidas e investir em 
novos projetos, entretanto, essa reserva 
de capital das empresas mais bem 
preparadas pode ser capaz de amortecer 
os efeitos negativos do choque causado 
pela epidemia do coronavírus no Brasil.

Efeitos negativos

Aspectos positivos



Pode haver impacto negativo mais leve sobre os 
resultados das empresas de alimentos em 2020. 
Contudo, as pessoas continuarão se alimentando 
durante esse período de isolamento social, o que 
faz com que empresas deste setor consigam ser 
relativamente menos afetadas pela pandemia, 
principalmente aquelas com maior exposição de 
suas receitas ao varejo (e não ao food service) e 
menor exposição às exportações para a Europa 
(que se encontra fechada para este fim).

Já para o setor de bebidas, o impacto pode ser 
médio, considerando: (i) o fechamento de 
estabelecimentos e a não realização de festas e 
eventos; 

(ii) as vendas off-premise (para consumir em casa) 
não tendem a contrabalançar a queda das receitas 
on-premise (consumo fora do lar) tendo em vista 
que aquelas abrangem um comportamento dos 
consumidores em situações diferentes propiciadas 
mais pelo convívio social; (iii) em uma conjuntura 
de aumento do desemprego e perda de renda 
devido à queda das atividades como um todo no 
País, as famílias devem consumir menos bebidas, 
voltando os seus gastos para bens e serviços 
essenciais.

ALIMENTOS E 
BEBIDAS



● As vendas dos frigoríficos por meio do 
food service, que faz o suprimento de 
bares, restaurantes, hotéis e outros 
negócios de alimentação, tendem a ser 
muito afetadas. Isso porque, com o 
isolamento social, as pessoas têm se 
alimentado mais em casa, 
comportamento que pode continuar 
acontecendo enquanto esse período de 
contingência da população vigorar, o que 
pode levar meses.

● Caso portos sejam fechados, haverá 
problemas também em escoar a 
produção para exportação. As empresas 
deste segmento reportaram algumas 
dificuldades em fevereiro para entrada e 
circulação de produtos na China, o que já 
não tem acontecido mais. Porém, na 
Europa já há queda na demanda e a 
região está fechada ao recebimento de 
exportações.

● As vendas de bebidas podem ser 
impactadas, uma vez que parte relevante 
do consumo de bebidas é feito fora de 
casa, em bares, restaurantes, festas e 
eventos.

● O transporte rodoviário de alimentos e 
bebidas também pode ser impactado, já 
temos visto notícias de algumas cidades 
que estão fechadas para o trânsito de 
caminhões, dificultando o fluxo de 
mercadorias.

● As vendas no varejo podem crescer, 
uma vez que as pessoas estão 
consumindo mais alimentos preparados 
em casa. Por enquanto, no entanto, as 
empresas não perceberam aumento na 
demanda doméstica, provavelmente, 
porque os varejistas ainda estão 
vendendo os seus estoques.

● O real desvalorizado face ao dólar é um 
ponto que beneficia as companhias 
exportadoras, pois leva ao aumento dos 
valores convertidos em reais advindos 
das receitas de vendas em dólar.

● Nos EUA, há 2 aspectos positivos: (i) as 
vendas para o varejo estão maiores; (ii) 
os spreads bovinos se encontram mais 
altos pois, uma vez que a criação é feita 
na maior parte em confinamento, os 
pecuaristas com medo do coronavírus 
têm escoado a produção, o que faz com 
que as margens dos negócios continuem 
altas.

Efeitos negativos Aspectos positivos



O setor de varejo está sendo diretamente afetado 
pela crise do Coronavírus, que levou ao fechamento 
de lojas e shopping centers e conduziu à grande 
queda na circulação de pessoas. 

Apesar destes fatores conhecidos, o setor 
relacionado ao varejo alimentar é considerado 
defensivo, isto é, em períodos de recessão ou baixo 
crescimento econômico, tende a sentir menor 
influência do ambiente macroeconômico. 
Avaliamos que os efeitos positivos diante das 
maiores vendas destas empresas serão 
consideráveis nos próximos dados reportados.

VAREJO
SUPERMERCADOS



● O risco maior, neste momento, é a 
possibilidade de desabastecimento, 
diante de uma possível corrida aos 
supermercados para estocar alimentos, 
algo que aconteceu no início da 
aceleração da curva de casos do 
COVID-19 no Brasil, mas que, diante da 
conscientização à população, foi 
controlado.

● O setor de supermercados foi um dos 
menos prejudicados diante da 
paralisação das atividades e da 
quarentena a qual várias pessoas foram 
submetidas. Um ponto bastante positivo 
foi que o varejo alimentar se preparou e, 
observando o que acontecia na Europa, 
aumentou, por exemplo, seus estoques 
de itens essenciais ligado à higiene, 
principalmente.

● Houve um forte aumento da demanda 
nas primeiras semanas, fato que 
acreditamos que seja pontual neste 
primeiro momento, o que levará ao 
aumento das vendas das mesmas lojas 
(SSS - Same Store Sales) e aumento do 
faturamento. Por tais fatores, as 
empresas deste setor terão diluição dos 
custos fixos e aumento das margens, 
que, historicamente, são mais apertadas.

● As empresas deste segmento já estavam 
se preparando para avançar em outros 
canais, como as vendas online, que 
agora deverão mostrar forte 
crescimento, não somente no atual 
contexto, mas daqui adiante.

Efeitos negativos Aspectos positivos



O setor de bens duráveis tem uma forte correlação 
com o nível de atividade econômica. Entendemos 
que os impactos em termos de faturamento serão 
grandes, mas as empresas que se destacam nas 
vendas online conseguirão “sobreviver” ao 
momento de maneira mais suavizada que outras. 
As principais empresas do setor, Magalu e Via 
Varejo, têm caixa suficiente para se manterem 
capitalizadas pelos próximos meses. Acreditamos 
também que os efeitos da paralisação da 
economia se darão no curto-médio prazo e que a 
ação conjunta de políticas fiscais e monetárias 
poderão favorecer a retomada do ritmo da 
economia no pós-COVID-19, ainda que de forma 
gradual.

VAREJO
Bens Duráveis



● Paralisação das atividades do “varejo 
físico”, decorrente do fechamento de 
lojas e dos shopping centers, impactando 
de forma veemente o faturamento.

● Diante da queda das receitas, crescem os 
receios de quanto tempo as empresas 
conseguirão ter caixa suficiente para 
manter os compromissos assumidos, 
além do capital destinado para a 
necessidade de capital de giro, 
engrenagem fundamental para que estas 
empresas consigam tocar a rotina 
operacional.

● No atual contexto, as empresas ligadas 
aos bens duráveis estão focando nas 
vendas no canal online, como 
possibilidade de minimizar a queda no 
faturamento. Empresas que já tinham a 
estrutura online/logística azeitada 
poderão ter acréscimo de vendas por 
este canal. 

● Se por um lado ocorrerá a retração do 
faturamento, de outro, custos e despesas 
variáveis, também serão mais 
reduzidas, além de que várias empresas 
estão em negociação para 
diminuir/postergar os pagamentos com 
aluguéis (custo fixo), elementos estes que 
podem preservar as margens do negócio 
e, assim, o lucro operacional.

Efeitos negativos Aspectos positivos



Os impactos no faturamento das lojas de 
departamento deverão ser grandes, estimar com 
precisão é tarefa quase impossível neste atual 
contexto. Entretanto, essas empresas podem por 
meio dos canais de vendas online minimizar estes 
efeitos. Aliado às possibilidades de renegociação 
com fornecedores, com locadores e com as 
instâncias governamentais, essa junção de fatores 
minimizam os impactos na lucratividade do 
negócio. 

Entendemos que as empresas com caixa líquido, 
com controle da necessidade de capital de giro, de 
forma que não consuma o caixa mais rapidamente, 
e com endividamento mais voltado ao longo prazo, 
serão firmas que passarão por este momento de 
forma menos pior que outras empresas.

VAREJO
VESTUÁRIO



● Da mesma forma que no segmento de 
bens duráveis, os efeitos da crise do 
coronavírus sobre o varejo de lojas de 
departamento trarão grandes impactos 
no faturamento.

● Alguns itens da cadeia de produção das 
empresas deste segmento vêm da China 
e algumas já relataram alguns atrasos 
nas encomendas, o que poderá impactar 
na produção.   

● Empresas que consomem muito em 
capital de giro poderão sofrer mais, uma 
vez que será necessário o diálogo com 
fornecedores, principalmente, para 
alongamento dos prazos de pagamento. 

● As empresas do setor estavam 
avançando na modalidade de venda 
online, fato que poderá minimizar a 
queda das vendas pelos canais físicos.

● A renegociação de contratos de aluguéis 
está acontecendo e poderá minimizar os 
impactos na lucratividade operacional.

● Com a menor produção, os custos e 
despesas variáveis (que aumentam 
quando as empresas produzem mais) 
irão cair drasticamente.

● A possibilidade de adiamento de 
impostos por 120 dias, em todos os 
níveis (Federal, Estadual e Municipal), 
poderá dar suspiro financeiro para que 
as empresas consigam tocar a parte 
operacional sem grandes prejuízos. 

Efeitos negativos Aspectos positivos



Avaliamos impactos leves sobre as companhias do 
setores de saúde. Embora o fornecimento de 
matérias-primas dependa largamente de China e 
Índia, as farmacêuticas costumam manter 
estoques de 4-5 meses, em média, portanto, não 
seria um problema a curto prazo. Apesar do 
aumento de custos com internações, a maior parte 
dos casos graves de COVID-19 acometem pacientes 
com mais de 60 anos, que não é o público maior de 
Hapvida e Intermédica, além de não terem a 
obrigação de cobrir os exames de comprovação 
desta doença.

SAÚDE



● Operadoras de planos de saúde (como 
Intermédica e Hapvida) têm observado 
aumento nos custos relacionados à 
COVID-19.

● China e Índia são os maiores 
fornecedores de matérias-primas da 
indústria farmacêutica brasileira (cerca 
de 30 a 35% cada um): como a China 
ainda está em processo de retomada das 
atividades nas empresas e a Índia se 
encontra em isolamento social, pode 
haver algum impacto de suprimento ao 
setor no Brasil.

● Redes de laboratórios, como Alliar e 
Hermes Pardini podem apresentar 
quedas nas receitas devido à 
paralisação parcial de suas unidades.

● Laboratórios (Fleury, Alliar e Hermes 
Pardini) podem ser beneficiados pelo 
aumento da realização de exames para 
testar o contágio por coronavírus.

● Farmacêuticas e redes de farmácias 
podem ser favorecidas pelo aumento da 
demanda por medicamentos (como 
antigripais e analgésicos) e produtos de 
higiene pessoal (luvas, máscaras, álcool 
em gel, vitamina C, etc.), como é o caso 
de Profarma, Hypera e Raia Drogasil.

● Redes de clínicas e hospitais podem ser 
beneficiadas pelo aumento da procura 
por consultas, cuidados e leitos para o 
tratamento contra sintomas mais graves 
provocados pela COVID-19.

Efeitos negativos Aspectos positivos



Impacto leve a médio é o que pensamos dos efeitos 
do coronavírus sobre o setor de Siderurgia e 
Mineração. Isso porque, tratam-se de setores mais 
expostos à economia mundial, portanto, em um 
contexto de desaceleração do crescimento global, 
as companhias que atuam nesses mercados 
podem sofrer impactos relevantes. Contudo, o 
preço internacional do minério de ferro e do aço 
não foram muito afetados. Após termos o controle 
da pandemia, haverá menos dúvidas nos mercados 
e as companhias estarão mais confiantes e 
propensas a retomarem a produção com o vigor 
anterior ao choque econômico.

SIDERURGIA E 
MINERAÇÃO



● O fechamento de fábricas na indústria 
chinesa gerou queda na demanda por 
produtos e commodities do setor de 
siderurgia e mineração, o que levou ao 
aumento dos estoques e, por 
conseguinte, diminuição dos seus 
preços.

● O setor apresenta 60% de suas receitas 
em dólar e 40% de seus custos em dólar 
e, portanto, não sinaliza desencaixe 
cambial.

● A composição das dívidas e as posições 
de caixa das companhias do setor não 
indicam risco alto nesse momento.

Efeitos negativos

Aspectos positivos



Avaliamos impacto médio para os Bancos em 
geral, pela capacidade do setor de ser mais 
resiliente a cenários de crise, comparado a outros 
setores da economia, com potencial de fazer frente 
às decorrências negativas da fase de epidemia do 
coronavírus no Brasil devido aos seguintes fatores, 
principalmente: (i) ao cenário de taxas de juros 
mais baixas, que propicia espaço para o aumento 
da concessão de crédito; (ii) à ênfase na eficiência 
operacional; (iii) fortes estruturas de capital das 
companhias do setor bancário. Apesar do cenário 
mais complicado para a cobrança de tarifas, as 
receitas com essa linha de negócio tendem a 
crescer em 2020, ainda que abaixo do previsto 
inicialmente.

BANCOS



● Queda na confiança, devido ao potencial 
maior nível de inadimplência de 
famílias e empresas, diante do cenário 
de diminuição da renda disponível e 
maior endividamento de companhias: 
pode levar à redução da disposição dos 
bancos a emprestar recursos, 
comprometendo as expectativas de 
expansão das carteiras de crédito para 
pessoas físicas e PMEs, que eram 
estimadas em cerca de 10% para o setor 
em 2020 e visavam o aumento da 
margem financeira face aos juros baixos.

● As receitas de serviços também podem 
ser prejudicadas pelo menor nível de 
atividade econômica: no varejo, os 
bancos já vinham incorrendo em 
desafios para manter tarifas sobre conta 
corrente, transferências, anuidade de 
cartões e na adquirência, principalmente 
pela crescente concorrência com 
fintechs que isentam seus clientes de 
diversas taxas.

● Queda em outras receitas devido ao 
cenário de fuga de ativos de maior risco 
e de menor liquidez, que contribuem 
para a redução da realização de IPOs e de 
faturamento com outras linhas do 
atacado como por exemplo, ECM (Equity 
Capital Markets) e DCM (Debt Capital 
Markets), além do segmento de seguros, 
os quais vinham crescendo bastante 
com o cenário estrutural mais favorável 

à tomada de risco no Brasil que vigorava 
antes do choque da COVID-19.

● O aumento da percepção de risco-país, 
ou seja, da chance do Governo não pagar 
os seus credores, refletida no preço dos 
contratos de swap CDS que funcionam 
como seguros, poderia gerar 
preocupações sobre a saúde futura do 
sistema financeiro como um todo no 
Brasil, o que é incorporado ao preço dos 
bancos e faz seu valor cair de forma 
significativa, uma vez que infla o prêmio 
de risco demandado para se investir em 
companhias do setor..

● A diminuição da atividade econômica, 
devido à perda de renda e ocupações 
causadas pelo isolamento durante a 
epidemia, contribui para o aumento da 
inadimplência, o que torna mais caro o 
custo de crédito para os bancos.

● Bancos bem capitalizados e com carteira 
de crédito com menor exposição aos 
segmentos de pessoas físicas devem ser 
menos afetados nesse período da 
epidemia.

● Um movimento rumo aos ativos de 
menor risco deve ocorrer, o que beneficia 
instituições menos alavancadas, como é 
o caso de Banco Itaú, que apresenta mais 
capital de nível 1 por ativo de risco 
(14,4%).

Efeitos negativos

Aspectos positivos



Embora Suzano e Klabin tenham conseguido 
diminuir bastante os seus estoques excedentes de 
celulose no 4T19, enquanto os papeleiros da China 
também tenham ficado com estoques mais baixos 
no final do ano passado, ainda assim o preço da 
commodity tende a permanecer próximo à 
estabilidade, sem variações relevantes neste 
momento. Além disso, não há desencaixe entre 
receitas e custos em dólar nem por parte da 
Suzano, nem por parte da Klabin.

PAPEL E 
CELULOSE



● Alavancagem mais alta das companhias 
do setor, como Klabin e Suzano, pode 
afastar investidores nesse momento de 
maior aversão ao risco.

● A demanda por papel de uso sanitário 
(tissue) e outros papéis/fibras é bastante 
resiliente.

● O real mais desvalorizado face ao dólar 
é um fator que beneficia as receitas das 
exportadoras deste setor, embora elas 
também apresentem a maior parte de 
seus financiamentos na moeda 
estadunidense.

● Aumento de capacidade de uma das 
companhias no setor: a Klabin comprou 
as unidades de papel ondulado e de 
embalagens da International Paper no 
Brasil,tendo elevado a sua participação 
de 17% para 24% do mercado.

Efeitos negativos

Aspectos positivos



Apesar das quedas nos preços das ações de 
companhias elétricas e de saneamento, de modo 
geral, acreditamos que o movimento de correção 
tenha sido excessivo, mais ligado ao cenário de 
pânico generalizado com o coronavírus, que leva 
naturalmente à saída de ativos de maior risco. 

Isso porque as empresas desse setor continuam 
apresentando fundamentos positivos:

(i) seguem entregando bons resultados, inclusive 
acima do esperado pelo mercado, conforme mostra 
a última publicação das demonstrações contábeis 
e financeiras;

(ii) a recente temporada de chuvas acima da média 
propiciou redução do preço spot, o que levou à 
remoção das bandeiras tarifárias que, por sua vez, 
diminui o risco para as companhias de geração de 
energia;

(iii) por se tratar de companhias que são boas 
geradoras de caixa, com receitas regulares, caso 
necessário, têm mais facilidade de tomar crédito 
no mercado para cobrir dívidas de curto prazo ou 
até mesmo de realizar o repasse de parte dos 
custos mais altos para as tarifas cobradas.

ELÉTRICAS E 
SANEAMENTO



● O preço das ações dessas companhias 
acabou sofrendo quedas devido ao 
cenário de incertezas causadas pela 
pandemia de COVID-19, que tem feito 
com que investidores saiam dos ativos 
de risco de modo geral.

● O real mais desvalorizado pode 
aumentar o custo de capital daquelas 
empresas que detêm dívidas em dólar 
sem hedge e, por conseguinte, impactar 
os seus lucros.

● Empresas deste setor que atuam como 
distribuidoras de energia podem ter 
suas receitas afetadas diante do 
adiamento do pagamento das contas de 
energia, inclusive sem a possibilidade de 
realizar o corte do fornecimento 
residencial (rural e urbano) e de serviços 
essenciais, por 90 dias, em casos de falta 
de pagamento, conforme determinado 
pela ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica). Ou ainda, pode haver a 
emissão de contas pela média do 
consumo dos últimos 12 meses, com o 
intuito de reduzir a circulação de 
pessoas e evitar a falta de pagamento 
pois, nesta modalidade, não serão 
alteradas as datas de vencimento das 
contas.

● Ativos de companhias elétricas e de 
saneamento apresentam baixa 
correlação com o ritmo da atividade 
econômica como um todo: temos 
acompanhado essa resiliência do setor 
em tempos de maiores incertezas e 
turbulências: enquanto o Ibovespa 
acumulou queda de -36,86% no primeiro 
trimestre de 2020, o Índice de Energia 
Elétrica (IEE) acumulou menor queda, de 
-24,77% no mesmo período.

● Empresas que atuam como 
transmissoras de energia possuem 
receitas regulares: esse nível mais alto 
de previsibilidade das receitas faz com 
que apresentem maior estabilidade em 
seus resultados.

Efeitos negativos Aspectos positivos



mantê-las competitivas no mercado.

As empresas também precisam garantir que têm os 
recursos para que colaboradores trabalhem de forma 
remota e, mais do que nunca, as operações em seus 
sistemas devem ser bem monitoradas por questões de 
segurança.

Em todos os casos descritos, a demanda por soluções 
de T.I. se mostra latente, o que beneficia diversas 
companhias deste setor.

No que tange aos investimentos em projetos de modo 
geral, a esfera financeira tende a retomar seus 
investimentos em T.I. mais rápido, já no 3T20. Em 
seguida, no 4T20, o varejo e telecomunicações. 
Enquanto serviços, educação e mídia devem voltar a 
investir no 4T20 ou 1T21. Já manufatura e a esfera 
pública devem ter retomada mais lenta dos projetos de 
T.I., somente no 1S21.

Tecnologia da 
Informação

As empresas do setor de Tecnologia da Informação 
podem ser impactadas em níveis diferentes, a 
depender do segmento de atuação. Como um todo, 
estimamos que tal setor seja o que menos sofrerá 
efeitos negativos em faturamento e na manutenção 
dos postos de trabalho.

Ainda em um cenário menos pessimista, haverá 
redução dos investimentos em projetos de T.I. por 
parte das companhias e instituições de diversas 
esferas da economia.

Entretanto, em paralelo, está ocorrendo o crescimento 
da demanda por inovação nos negócios: uma busca 
por soluções que permitam às companhias terem 
ofertas diferenciadas face às mudanças impostas ao 
mercado pelo contexto de isolamento social. Trata-se 
primeiro de uma questão de sobrevivência delas, para 
viabilizar uma infraestrutura de trabalho e, em 
seguida, refere-se a um estímulo que possa ajudar a 
mantê-las



● Os segmentos que já apresentavam 
tendência de baixa, como o de servidores e 
armazenamento, irão sofrer queda mais 
rápida ainda.

● No curto prazo, dispositivos de consumo, 
servidores, armazenamento e serviços de 
TI on-premises (sobre softwares 
instalados e executados nos computadores 
dos clientes) irão ter efeitos negativos.

● O mercado de hardware já vem sendo 
afetado devido às medidas de restrição 
impostas, o que retardou o suprimento de 
componentes chineses na indústria 
brasileira, tendo havido uma redução na 
produção e atraso nas entregas.

● No médio prazo, as vendas de hardware 
podem ser negativamente impactadas, 
uma vez que lojas físicas se encontram 
fechadas, embora hipermercados ainda 
sejam um canal de saída para esses 
produtos. Contudo, com a possibilidade de 
queda da renda média disponível das 
famílias, também podemos esperar queda 
nas receitas das empresas de hardware.

● Nas linhas corporativas, software e 
serviços de TI, que já apresentavam 
projeções de crescimento, serão menos 
impactados, principalmente, devido ao 
aumento de software as a service para 
uso das soluções em qualquer lugar.

● Muito devido à mudança de hábitos 
como, por exemplo, a adoção do home 
office, no curto e médio prazos, pode 
haver impacto positivo sobre: softwares 
e ferramentas de comunicação 
unificada, redes, big data e analytics, 
software de virtualização e colaboração, 
serviços de nuvem, serviços de TI 
off-site e segurança.

● No médio prazo, podem ser beneficiados 
os segmentos de IoT,  AR/VR, 
inteligência artificial, smart office & 
smart home e segurança.

● No curto prazo, o  mercado de hardware 
tem se beneficiado com vendas acima 
do normal devido às compras de 
computadores, notebooks e outros itens, 
por parte de empresas de vários setores, 
para suprir o envio de colaboradores 
para trabalho remoto em casa.

Aspectos positivosEfeitos negativos



Por esses motivos, há um esforço sendo feito pelas 
companhias para levar os clientes para os 
aplicativos e canais digitais.

Além disso, as empresas do setor e seus clientes 
podem sofrer impacto de medidas que demandem 
reduzir a qualidade de seus serviços e também pela 
criação de leis que assegurem o não pagamento de 
contas durante o período da epidemia sob o 
argumento de tratar-se de setor que provê serviço 
essencial.

As empresas de telecomunicações podem ter suas 
receitas afetadas pela queda na venda de aparelhos 
de telefonia e outros serviços devido ao 
fechamento das lojas físicas em meio à epidemia 
de coronavírus no Brasil.

Consideramos impacto alto sobre as vendas do 
segmento móvel e impacto mais brando sobre os 
segmentos de banda larga e de serviços fixos. Há 
também impacto médio sobre novas ativações.

TELECOMUNICAÇÕES



● O setor de Telecomunicações costuma 
ser bastante resiliente em cenários de 
queda da atividade econômica.

● A situação de isolamento social impacta 
relativamente pouco as receitas das 
companhias telefônicas, uma vez que os 
usuários permanecem fazendo o uso de 
seus serviços. Inclusive, a tendência de 
migração da receita de voz para dados 
móveis deve ser acelerada devido ao 
isolamento das pessoas em seus lares.

● A definição de que telecom é um setor 
essencial facilitou a locomoção dos 
técnicos nas ruas, uma vez que as redes 
precisam ser mantidas.

● A Anatel suspendeu juros e multa sobre 
R$3,4 bilhões, até 15 de abril, em taxas do 
setor de telecomunicações: a maior parte 
se refere às taxas recolhidas ao Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações 
(Fistel).

Aspectos positivos

● Queda na receita de vendas de aparelhos 
de telefonia devido ao fechamento das 
lojas físicas.

● Redução da receita proveniente das 
recargas da modalidade pré-paga devido à 
menor propensão das famílias em 
consumir bens e serviços não essenciais, 
prejudicadas ou com receio pela situação 
de menor nível de atividade na economia 
brasileira.

● Aumento do nível de inadimplência como 
consequência da queda do patamar de 
renda das pessoas e aumento do 
desemprego.

● Com o aumento do uso doméstico dos 
serviços de telecom, internet 
principalmente, a Anatel pode solicitar 
medidas que aliviem o tráfego e a 
capacidade das redes, durante a epidemia, 
com foco no atendimento aos serviços de 
saúde e segurança pública. Por exemplo, 
Netflix e YouTube reduziram a qualidade 
do streaming de vídeo.

● As medidas extraordinárias causaram o 
aumento de 32% nas reclamações junto à 
Anatel sobre banda larga fixa na 2ª 
quinzena de março: a maioria sobre reparo, 
qualidade e funcionamento.

● As empresas podem sofrer impacto de 
medidas artificiais, como a criação de leis 
que assegurem o não pagamento de 
contas durante o período da epidemia sob 
o

Efeitos negativos o argumento de tratar-se de setor que 
provê serviço essencial.

● A alta do dólar pode fazer forte pressão 
de aumento de custos para as 
operadoras, pois impacta grande parte 
dos insumos necessários para a 
manutenção da infraestrutura que 
permite o funcionamento do serviço 
com níveis aceitáveis de qualidade.



Percebemos impacto negativo médio sobre o setor 
de educação das companhias listadas na Bolsa de 
Valores. Apesar da suspensão das aulas 
presenciais, as empresas têm direcionado os 
alunos para aulas online, de forma a assegurar a 
entrega dos cronogramas de ensino no prazo 
acordado. Vemos esse movimento com um 
impacto positivo, pois se configura como uma 
oportunidade das companhias demonstrarem a 
qualidade de suas plataformas de EaD e difundirem 
esse formato de ensino, que ainda não conta com 
alta receptividade no Brasil.

No entanto, as companhias com receitas mais 
concentradas em alunos de baixa renda podem ser 
afetadas com o cenário de queda no nível de 
atividade econômica prevista após a epidemia, 
devido ao aumento do desemprego e queda na 
renda das famílias.

EDUCAÇÃO



● Suspensão das aulas presenciais, mas 
que não devem impactar as receitas das 
companhias do setor educacional, 
principalmente pelo uso das aulas online 
para evitar atrasos nos cronogramas de 
escolas e faculdades.

● Dependendo do período de duração da 
quarentena, podem surgir dificuldades 
na captação de novos alunos.

● A queda na confiança das famílias em 
consumir itens não-essenciais pode 
prejudicar as receitas das companhias 
educacionais diante de: possível 
elevação da inadimplência dos alunos, 
aumento da taxa de evasão e redução no 
volume de matrículas para o segundo 
semestre de 2020.

● Disseminação e fortalecimento da 
modalidade de EaD (Ensino à Distância).

● As companhias estão aproveitando para 
focar as suas energias nas suas 
estratégias de consolidação no setor 
dado o período favorável à realização de 
M&A (Fusões e Aquisições), que pode 
propiciar oportunidades de compras de 
empresas por um bom preço.

Efeitos negativos Aspectos positivos



Diante deste cenário que estamos vivenciando, selecionamos 
ativos de empresas que se mostram mais resistentes diante do 
choque causado pelas paralisações que vêm ocorrendo na 
atividade econômica e que, simultaneamente, apresentam 
potencial de se recuperarem de forma mais rápida dos efeitos 
negativos que a crise da COVID-19 venha a deixar em suas 
operações e resultados.

Nossa seleção conta com companhias com baixa relação de 
Dívida Líquida em relação ao EBITDA (exceto Klabin, mas sua 
dívida está relacionada a projetos estratégicos), as quais 
acreditamos que sejam capazes de manter suas margens 
elevadas (como margem EBITDA e/ou ROE e ROIC), algumas 
delas inclusive com bom histórico de proventos pagos aos 
acionistas (o que se traduz em um alto Dividend Yield). Além de 
todas essas empresas terem tido o múltiplo EV/EBITDA reduzido 
de forma relevante ao longo do primeiro trimestre de 2019 
(exceto Itaúsa, para a qual não se aplica o indicador). Esses dados 
são mostrados na Tabela 1.

A seguir, você pode conferir os ativos que recomendamos 
compra no atual momento e, na sequência, a análise de cada 
uma das respectivas empresas.

ATIVOS MAIS 
RESILIENTES



● Carrefour - CRFB3

● Itaúsa - ITSA4

● Klabin - KLBN11

● Lojas Renner - LREN3

● Magazine Luiza - MGLU3

ATIVOS 
RECOMENDADOS
Renda Variável (Ações)

Tabela 1 - Dados das empresas recomendadas
Fonte: Economatica. Elaborado por: Toro Investimentos.

* Itaúsa é uma holding na qual há participação do Banco Itaú em seus resultados, para o qual não há EBITDA.

● Petrobras - PETR4

● Sanepar - SAPR11

● Tim - TIMP3

● Totvs - TOTS3

● Transmissão Paulista - TRPL4



Carrefour (CRFB3)

O grupo Carrefour é uma rede varejista de produtos alimentares líder no Brasil, sendo ainda a única 

rede de lojas próprias com presença em todo território nacional. Operando uma plataforma omnicanal, 

dual-model e multiformato, atende as necessidades dos consumidores e à constante evolução dos seus 

hábitos de compra, por meio de lojas físicas, além de uma plataforma de e-commerce e marketplace em 

rápida expansão. A empresa recentemente afirmou o desejo de focar nas operações no atacado, 

segmento que gera maior faturamento, inclusive adquirindo 30 lojas da rede Makro.

O desempenho recente das operações de varejo e do Banco Carrefour tiveram sólido desempenho nos 

últimos resultados apresentados e a tendência é que continuem dessa forma ao longo dos próximos 

trimestres, principalmente com o forte crescimento das vendas online. Percebemos que, com as 

paralisações em vários estados de diversos estabelecimentos, tal fato impactará várias empresas, mas, 

pelo contrário, o segmento de supermercados continuará com as suas operações, o que minimiza os 

efeitos no faturamento destas empresas com o advento do Coronavírus.

A boa estrutura de capital, com as obrigações mais voltadas ao longo prazo, e com caixa de mais de R$5 

bi, reforçam a tese de que a Empresa é líquida e está preparada para o futuro, seja ele qual for.



Itaúsa (ITSA4)

Dentre todas as controladas pela Itaúsa, os resultados de Itaú Unibanco representam mais de 95% do total. A Holding descontou 

próximo de 30% desde o início da crise do coronavírus, contudo, a robustez dos resultados de Itaú, principal empresa do Grupo, 

reforçam nossa tese de compra no ativo, principalmente nos atuais patamares de preço. Outro ponto de destaque é o desconto que a 

holding oferece quando se compara o valor de mercado da controladora e a soma dos valores de mercado das controladas. Em 31 de 

dezembro de 2019, esse desconto era de 18,7%. Como a Itaúsa distribuiu cerca de 94% do lucro líquido ajustado em forma de 

proventos, o desconto apresentado faz com que o dividend yield da holding seja bastante atraente.

 

Os resultados dos últimos trimestres da Itaúsa têm trazido números positivos e dentro do esperado. O resultado recorrente das 

empresas investidas do setor financeiro cresceu 4%, enquanto o dos setores não financeiros avançou 33% em 2019. A Empresa tem 

registrado crescimento do lucro líquido recorrente, um aumento de 3,6% no acumulado de 2019 comparado ao que foi obtido no ano 

de 2018. Tal crescimento é explicado principalmente pelo melhor resultado do Itaú Unibanco, devido ao aumento de 14,2% na receita 

com juros que, por sua vez, foi impactada pelo crescimento da carteira de crédito.

Além disso, mesmo com o movimento de queda dos juros observados no Brasil, a margem financeira com clientes tem permanecido 

estável, demonstrando a resiliência do operacional da Companhia. Outro indicador bastante positivo do Itaú Unibanco é o ROAE 

(retorno médio sobre o patrimônio líquido), que mensura a elevada capacidade da Empresa em gerar lucro a partir dos seus próprios 

recursos. Um ponto de atenção fica para a concorrência com os bancos digitais e fintechs. Apesar disso, o Banco está realizando 

investimentos em melhorias tecnológicas e realizando o fechamento de algumas agências físicas visando a eficiência.



Klabin (KLBN11)

A Klabin continua sendo uma das maiores empresas na produção de celulose e no setor de papéis, de forma que tais 

segmentos representam a maior parte da receita da Companhia. Do total da receita, 41% é oriunda do mercado externo, o que 

faz com que a Klabin tenha um posicionamento importante voltado à exportação. Por um lado, isso faz com que a Companhia 

tenha ampla diversificação, não se expondo unicamente ao cenário econômico brasileiro. Por outro lado, isso faz com que a 

receita da Klabin seja sensível às oscilações do dólar frente ao real, obrigando-a a utilizar de instrumentos financeiros, o que 

acaba elevando os gastos financeiros.

Os três últimos meses do ano passado mostraram uma recuperação nos mercados em que a Empresa atua, seja localmente 

seja em mercados externos. No Brasil, os dados de expedição de papel ondulado indicaram crescimento, enquanto que no 

cenário externo, a demanda por celulose mostrou expansão. Ainda neste sentido, a normalização dos estoques de celulose 

estão acontecendo, ainda que de forma gradual, fato que, futuramente, poderá ampliar os preços da commodity.

O cenário atual com todos os desdobramentos do COVID-19 fez com que a Empresa suspendesse obras e montagem do PUMA 

II, projeto importante abrigar duas máquinas de papel para embalagens, com produção de celulose integrada. Entretanto, a 

própria Empresa afirmou as previsões sobre a produção e expedição de seus produtos seguem inalteradas. Inclusive, a Klabin 

anunciou a compra do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado da International Paper do Brasil, o que 

consolida ainda mais a sua posição de liderança neste segmento. Desta forma, e contando com múltiplos mais atrativos que o 

par, acreditamos que a Companhia é uma boa opção de investimento em longo prazo.



Magazine Luiza (MGLU3)

A Magazine Luiza é um case que chama a atenção pela valorização exponencial nos últimos anos, que nada mais foi que o 

reflexo dos seus resultados fortes, trimestre após trimestre. A Empresa deve ser vista não somente como uma empresa de 

varejo, mas sim, uma empresa de tecnologia omnicanal, o que a faz ter um negócio muito bem preparado para crescer em 

vendas através do e-commerce, especialmente neste contexto de fechamento de lojas físicas em todo o Brasil para reduzir a 

disseminação do coronavírus.

Destacamos os seguintes pontos que nos fazem ficar otimistas com a Varejista: (i) sucessiva expansão acelerada das vendas 

em todos os canais, o que resultou no crescimento da participação de mercado, (ii) aumento da base de clientes e de 

vendedores (sellers) e por fim, (iii) e as recentes aquisições, com destaque para a Netshoes, que aumentou o sortimento de 

produtos vendidos e marcou a consolidação da Magazine Luiza como líder no e-commerce de vestuário.

O crescimento das vendas no último trimestre de 2019 foi resultante não somente das vendas online, mas houve também 

aceleração na performance das lojas físicas. A Companhia, até o início do ano, negociava a múltiplos esticados, o que 

inviabilizava a sua recomendação de compra, bem como seu potencial de valorização. Agora, com o grande desconto sofrido 

nas ações da Magazine Luiza na Bolsa de Valores devido ao aumento da aversão ao risco diante do choque da COVID-19 nas 

economias, acreditamos que se trata de uma tese bem fundamentada para o longo prazo. Além disso, destacamos a sua 

estrutura de capital, com baixíssimo endividamento de curto prazo e caixa líquido (descontados os passivos) de quase R$4 bi.



Petrobras (PETR4)

A Petrobras, petrolífera controlada pelo Governo Federal, apresentou queda forte nos preços 

de suas ações no primeiro trimestre de 2020, a um nível que não consideramos que traduza 

o real fundamento dos seus papéis. Essa queda foi motivada tanto pelo cenário do 

coronavírus que desencadeou uma queda na demanda por petróleo e seus derivados, 

quanto pela guerra de preços desta commodity travada entre Arábia Saudita e Rússia.

Além disso, avaliamos que a Companhia apresenta fundamentos sólidos. A Empresa 

reportou no último ano o melhor resultado de sua história. Tal desempenho vem da sua 

estratégia de venda de ativos que não faziam parte do negócio principal de extração e 

produção de petróleo. Acreditamos que no atual patamar de preço, as ações de Petrobras 

estão bem atrativas. A companhia negocia a um Preço / Valor Patrimonial por ação de 0,65, 

e mesmo com as quedas recentes do petróleo que deverão impactar sua linha de receita e 

lucratividade vemos um longo prazo promissor para a Petrobras. A Petrolífera, nos últimos 

2 anos, reduziu sua alavancagem se desfazendo de ativos que não eram o seu core 

business, melhorou sua gestão financeira e operacional e voltou a dar lucro aos acionistas, 

reportando um lucro acima de R$ 40 bilhões em 2019, um recorde para a Empresa.



Lojas Renner (LREN3)

A Lojas Renner é uma das maiores varejistas de moda do País em faturamento. Atualmente, a Empresa conta 

com mais de 500 lojas em operação, entre lojas Renner, Camicado e Youcom, com presença em todo o País. Ela 

é considerada uma das empresas mais bem geridas da Bolsa. Salientamos que a Companhia é a nossa top pick 

do segmento de moda, muito em decorrência da sua eficiência operacional, sinalizada em indicadores como a 

necessidade de capital de giro e das vendas, a qual é refletida em sucessivos avanços, o que reflete a 

assertividade na composição dos estoques.

Apesar de todo o impacto dos avanços do Coronavírus e de várias paralisações de unidades produtivas ao 

longo do Brasil, avaliamos que isso se dará no curto-médio prazo e que no longo prazo, a Empresa continuará 

com seus números fortes. Uma possibilidade, e que já está acontecendo, é que a Companhia venha a focar 

cada vez mais nas suas operações online, que teve forte crescimento no último trimestre reportado.

A estrutura de capital da Empresa, com o índice dívida líquida/EBITDA próximo de zero nos deixa 

confortáveis, assim como a boa posição em termos de fluxo de caixa. Desta forma, avaliamos os papéis de 

LREN3 como uma grande opção de investimento em longo prazo. Além de toda a parte operacional e eficácia 

na gestão, A Lojas Renner anunciou a doação de R$4,1 milhões a hospitais, montante este destinado à compra 

de insumos, do Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões Sul e Sudeste.



Sanepar (SAPR11)

Nos últimos anos, o setor de saneamento básico se apresentou um tanto quanto desafiador. Embora este mercado tenha as condições para 

a instalação de um monopólio, as companhias de saneamento com capital aberto têm apresentado dificuldades ao longo do tempo, seja por 

falta de investimento na infraestrutura, dificuldades na gestão ou questões extra políticas. Contudo, observamos com bons olhos as 

intenções do Governo em modernizar o setor, através da Medida Provisória 868, que visa levar mais concorrência, melhora da qualidade do 

serviço e barateamento das tarifas cobradas.

A Sanepar tem apresentado evolução nas métricas operacionais nos últimos trimestres, com elevação no número de ligações de esgoto, 

além de ter mais pessoas utilizando o serviço. Assim, o faturamento da Companhia vem crescendo e de forma sustentável ao longo dos 

anos. Um ponto importante, que também impulsionou a receita, foram os reajustes tarifários em 2019: foram mais de 12%, o que deve 

impactar a receita positivamente nos próximos resultados. Embora os custos e despesas operacionais tenham aumentado 

consideravelmente, o que é normal para uma empresa que ganha parcela de mercado período a período, as métricas operacionais 

apresentaram melhora considerável ou se mantiveram em bons patamares. Com a expansão da Sanepar, os resultados devem evoluir, 

melhorando então sua performance ao longo do tempo.

O preço das ações das companhias de saneamento sofreram quedas devido ao cenário de incertezas causadas pela pandemia de 

coronavírus, que tem feito com que investidores saiam dos ativos de risco de modo geral. Contudo, percebemos um desconto acima do 

justo para Sanepar. Além disso, ativos de empresas de saneamento apresentam baixa correlação com o ritmo da atividade econômica, 

dessa forma, a Sanepar deve conseguir manter a resiliência em seus resultados ainda que haja uma crise mais grave na economia 

brasileira. Soma-se ainda o fato da Sanepar possuir uma boa gestão, se inclinar a investimentos sustentáveis e ecologicamente corretos e 

ser uma das maiores no mercado, o que nos leva a acreditar em uma posição de compra de suas ações para longo prazo.



Tim (TIMP3)

A Tim Participações é uma holding que presta serviços de telecomunicações em todo o Brasil através da Tim Celular e da Intelig. 

Mesmo diante de um cenário de competição comercial, a Tim tem conseguido se manter bem posicionada em seu segmento de 

atuação: transformando o perfil de sua base de clientes, aumentando a base de pós-pago, o que contribui para o aumento da receita 

média por cliente, acelerando a cobertura de FTTH (Fibra Óptica) e se mantendo na liderança em cobertura 4G.

A Tim também vem conseguindo manter o nível de crescimento das receitas alinhado com o controle de custos e despesas de 

maneira sustentável, e com isso obtém margens interessantes. Com melhoria nos processos, a Companhia consegue uma maior 

eficiência de custos de comercialização e, por consequência, diminui os custos de aquisição de clientes. Além disso, entre as 

maiores empresas do setor, a Tim apresenta menor exposição nos segmentos que demonstram tendência de queda: voz fixo e 

dados por cabos metálicos.

Contudo, o mercado competitivo traz um risco para os negócios da Tim e das demais empresas do setor: uma possível disputa de 

preços entre as operadoras, comprometendo as margens de lucro dos negócios. Entretanto, há também a possibilidade de aumento 

da fatia de mercado da Tim, que tem potencial para adquirir a maior parte das operações do segmento móvel da Oi.

De todo modo, vemos um cenário de compra para Tim visando o longo prazo, por acreditarmos na evolução dos números da 

Empresa, que devem refletir os investimentos em inovação que ela tem feito como, por exemplo, em planos que garantem acesso à 

plataforma de streaming Netflix. Além disso, a Tim possui baixa relação Dívida Líquida/EBITDA: apenas -0,09x EBITDA, o que 

significa que o Caixa ou Equivalente de Caixa supera a Dívida Bruta da Empresa. Ademais, a Companhia apresenta índice de 

satisfação dos clientes superior à média do mercado, tanto para a banda larga quanto para a telefonia.



Totvs (TOTS3)

Além de ser líder no mercado de sistemas de gestão empresarial, a Totvs possui atuação diversificada entre diversos 

segmentos econômicos, o que a protege em parte diante de cenários de crise da economia. Suas vendas são compostas 

em sua maioria por clientes de maior porte, o que contribui positivamente para o ticket médio mensal.

A Companhia também se destaca pelas ações na melhoria operacional para redução de custos e despesas, enquanto tem 

realizado um projeto continuado de expansão de seus negócios, buscando atender outros mercados, o que pode ser 

bastante impulsionado pela recente captação de R$1,06 bilhão, que possibilita maior leque de aquisições, parcerias e 

investimentos em soluções. 

Um outro foco estratégico da empresa tem sido mudar a natureza das suas receitas. A orientação da administração para 

as equipes de vendas é de dar foco na venda de subscrições. Assim, a receita gerada pela venda de software pode se tornar 

mais recorrente ao longo do tempo, o que confere mais segurança às operações da Totvs. Além disso, a experiência do 

cliente tende a ser melhor, já que ele tem acesso a atualizações dos produtos automaticamente.

Acreditamos que a melhora da economia aliada à forte posição da empresa em seu mercado de atuação colocam a Totvs 

em uma posição favorável para os próximos anos.



Transmissão Paulista (TRPL4)

Dentro do setor elétrico, o segmento de transmissão é pouco impactado pelos riscos hidrológicos e pelas variações de preço. Esse fato leva a 

uma vantagem comparativa para a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP) frente às demais, já que atua 

somente nesse segmento. Outro ponto que faz esse segmento de energia ser bastante resiliente é a forma com a qual são remuneradas, via 

RAP (Receita Anual Permitida). A RAP é a parcela da receita que a transmissora recebe por sua disponibilidade de serviço e não pelo quanto 

de energia elétrica transmite em si. Com isso, quando são firmados os contratos de transmissão a ANEEL (órgão que regulamenta o setor) 

estipula o quanto cada transmissora receberá de RAP. Vale destacar que a ISA CTEEP é a segunda maior empresa em termos de Receita 

Anual Permitida no Brasil.

A Companhia apresenta um portfólio interessante, seus ativos estão distribuídos em várias regiões do Brasil, além de ter retorno bem 

atrativo. Embora já seja uma das maiores empresas do setor, a ISA CTEEP continua se expandindo: atualmente, há novos projetos em 

construção e a Empresa se mantém ativa nos leilões a fim de arrematar outras linhas. O País ainda tem muito espaço para crescer 

estruturalmente, o que deve gerar novas oportunidades e contratos de transmissão rentáveis. A Empresa também segue uma linha de 

distribuição de dividendos consideravelmente alta e apresenta uma boa governança corporativa.

Os resultados da ISA CTEEP se mostram bastante resilientes. Sua geração de caixa é alta e bastante previsível, efeito do modelo de negócios 

em que está inserida, além disso, ela possui margens elevadas. Ao desmembrar-se a receita, percebemos que há uma elevação contínua 

devido aos novos projetos da Empresa e uma melhora de eficiência quando comparada ao longo dos anos. Outra fonte de faturamento é 

quanto às operações de manutenção, que são reajustadas pela inflação e o Governo arca com os custos das concessões. Por fim, entendemos 

que o preço das ações estão descontados pela aversão ao risco causada pela COVID-19, o que é normal em momentos de stress do mercado, 

mas não observamos na mesma proporção uma piora nos resultados operacionais da ISA CTEEP, o que nos leva a sustentar a recomendação 

de compra para o ativo.



 

Entendemos que estas empresas estão bem posicionadas em seus respectivos setores e terão performance positiva 
acima da média de mercado. Vale lembrar que nossos estudos se baseiam em expectativas que indicam um 
determinado cenário, que poderá, eventualmente, não se concretizar. Portanto, sugerimos uma exposição de 10% 
por cada operação do seu capital disponível para investir em renda variável. 

A equipe de análise da Toro Investimentos continuará acompanhando estas empresas, assim como a direção de 
seus negócios futuros. Fique atento aos nossos conteúdos, pois, caso nossa visão sobre alguma empresa mude, 
informaremos através de nossa plataforma de investimentos.

Se você tiver dúvidas ou não se sentir confortável para investir por conta própria, saiba que você pode contar com a 
equipe de experts da Toro Investimentos para te ajudar nessa jornada rumo ao sucesso dos seus investimentos.

VISÃO GERAL



 

1. Este relatório foi elaborado pela Toro Investimentos S/A e tem como único objetivo fornecer informações para auxiliar a tomada de decisão do investidor. Este relatório não constitui nem 
deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer 
jurisdição. 2. Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. 3. Este relatório não leva em consideração os objetivos de 
investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. 4. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada por cada investidor, 
levando em consideração os vários riscos, tarifas e comissões. 5. As informações utilizadas na consecução deste relatório são consideradas confiáveis e são obtidas de fontes públicas 
consideradas confiáveis. Não se oferece nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. 6. A 
rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir, podendo, dependendo das características da operação, implicar em 
perdas de valor até superior ao capital investido. 7. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, 
é feita em relação a desempenhos futuros. 8. O investimento em renda variável é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas, inclusive, superiores ao montante de capital alocado. 
9. O prejuízo potencial apresentado é meramente indicativo e o prejuízo efetivamente decorrente das operações realizadas pode ser substancialmente distinto da estimativa. 10. Os preços e 
disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativos e sujeitos a alterações sem aviso prévio. 11. O investidor que utiliza este relatório em seu processo de tomada de 
decisão é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar. 12. Este relatório não poderá ser reproduzido ou redistribuído para qualquer 
pessoa, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da Toro Investimentos S/A. 13. Todo o conteúdo deste relatório de análise reflete única e exclusivamente as opiniões 
pessoais dos analistas responsáveis por sua elaboração e foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à Toro Investimentos S/A, sendo certo que não houve qualquer 
imposição quanto às conclusões nele manifestadas. 14. Para fins do disposto no Art. 20 da Instrução CVM n° 598, de 03 de Maio de 2018, o analista credenciado responsável pelos relatórios 
de análise emitidos pela Toro Investimentos S/A, salvo quando o contrário for indicado, é o Sr. Rafael Panonko Pereira Caldas, salvo indicação em contrário. 15. Não há situações de conflito 
de interesses que possam impactar na imparcialidade deste relatório e a Toro Investimentos S/A adotará todas as medidas cabíveis para coibir qualquer potencial conflito de interesses que 
possa impactar a imparcialidade deste relatório bem como para comunicá-lo de forma clara e expressa, nos termos de sua Política e Procedimentos para a Atividade de Análise de Valores 
Mobiliários disponibilizada na rede mundial de computadores e conforme previsto pela legislação vigente. 16. Na forma do Art. 22 da Instrução CVM n° 598, de 03 de Maio de 2018, a Toro 
Investimentos declara que a Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade ligada, pode estar envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários 
objeto deste Relatório de Análise. 17. Este relatório envolve conceitos de análise técnica e fundamentalista e foi elaborado por analistas devidamente credenciados, nos termos da Instrução 
CVM n° 598, de 03 de Maio de 2018. Foram utilizados conceitos considerados claros e objetivos, diferenciando fatos de expectativas. Entretanto, caso  subsista qualquer dúvida, o leitor deste 
relatório pode endereçá-la a ajuda@toroinvestimentos.com.br para que seja oportunamente dirimida. 18. Os leitores deste relatório devem estar cientes e de acordo com os termos de uso da 
Toro Investimentos, com os quais concordaram ao se cadastrar e que podem ser acessados a qualquer tempo dentro da área logada do cliente na plataforma na área “Minha conta” em 
“Contratos assinados”, especialmente no que concerne à natureza de obrigação de meio e não de fim do serviço prestado através deste relatório. 19. Conforme disposto no Art. 9°, §2° do 
Código de Conduta da APIMEC, as análises que fundamentam as recomendações enviadas através da Toro Investimentos S/A podem ser acessadas clicando em "Análises". 20. Caso um 
instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente seu preço, valor ou rentabilidade. 21. O 
resultado calculado para as recomendações de Longo Prazo é individualizado por modalidade de carteira. Seu cômputo considera a alocação percentual do início do período de existência da 
carteira e, a partir de então, é calculado pela substituição de posições. A rentabilidade calculada não admite situações de alavancagem (fator limite 1,0x do capital teórico), é calculada por 
capitalização composta e é bruta de impostos e de taxas e é meramente indicativa. Recomendamos a avaliação de resultados de investimentos de renda variável em períodos de, no mínimo, 
12 meses. Todas as informações referentes às recomendações enviadas encontram-se salvas e à disposição do investidor dentro  da plataforma Toro Investimentos e mediante solicitação. 
22. Nas operações envolvendo contratos futuros, é considerado o fator aplicável conforme itens acima sobre o valor total do contrato. Ou seja, não é considerado o potencial de alavancagem 
possibilitado pelo mecanismo de margens de garantia e nem o risco decorrente deste potencial de alavancagem. 23. As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste 
documento referem- se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com 
respeito a tal mudança.
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