
1T19: Resumo dos resultados e o que focar para frente
No geral, até o momento, metade da temporada de resultados, apesar da atividade mais fraca no Brasil, as
empresas registraram resultados em linha para ligeiramente melhores do que os esperados. Em relação aos
resultados desta semana, destaque para o Santander, que manteve o ritmo e apresentou uma sólida
performance no 1T, com muitos destaques positivos e sem sinais de que o banco poderia estar desacelerando
em um horizonte próximo. Por outro lado, as receitas de serviços pesaram em um trimestre de resultados
neutros por parte do Itaú, mostrando alguns dos desafios que o banco enfrentará ao longo de 2019. Movida,
CTEEP, Gol e Klabin anunciaram resultados em linha com as nossas estimativas.

Em semana intensa de divulgação de balanços, o foco estará nos seguintes resultados: segunda-feira: AES Tietê,
BR Distribuidora, Magazine Luiza, Unidas; terça-feira: Petrobras e Ambev; quarta-feira: Engie, Pão de Açúcar,
Gerdau e CSN; quinta-feira: Banco do Brasil, Vale, Suzano, Lojas Americanas, Azul, B2W, BR Malls, Carrefour e
B3; e, por fim, sexta-feira: BRF. Resumimos abaixo os principais destaques até agora, bem como o que focar nos
próximos resultados. Por favor, veja as páginas seguintes para uma visão detalhada por setor.

O QUE FOCAR NA PRÓXIMA SEMANA
• Vale (VALE3): Resultado operacionalmente fraco, frente aos impactos do acidente e a questões sazonais além

do normal. Esperamos que a Vale provisione já no 1T o quanto for possível, podendo superar R$10bi.
• Suzano (SUZB3): Resultados fracos, com EBITDA de R$2,9bi (-18% T/T) frente à volume fraco de celulose por

conta de embarques ainda baixos para a Ásia, menor diluição de custos fixos e preço de celulose mais baixo
(embora acima do preço de lista).

• CSN (CSNA3): Minério novamente o destaque positivo, compensando o fraco resultado de aço.
• Gerdau (GGBR4): Resultados que ainda não inspiram. No Brasil, estimamos um EBITDA de R$670mi (margem

de 17%) e, nos EUA, 11% de margem EBITDA, suportada por maior preço e maiores volumes.
• BRF (BRFS3): EBITDA de R$641mi no 1T19 e margem de 7,1%, vs 9,8% no 1T18 e 8,8% no 4T18.
• B3 (B3SA3): Seguindo resultados operacionais fortes divulgados no trimestre, a B3 deve reportar mais uma

vez sólido crescimento de receita (22% A/A) e expansão da margem EBITDA (70%) no 1T19.

DESTAQUES DESSA SEMANA
Destaques positivos:
• Santander (SANB11): Sólidos resultados, mantendo o ritmo. O lucro líquido recorrente de R$3,5bi (ROE de

21,1%) foi levemente acima do nosso (+2% T/T e +22% A/A). O 1T foi outro trimestre forte, com muitos
destaques positivos e sem sinais de que o banco poderia estar desacelerando em um horizonte próximo.
Vemos potencial do banco superar nossa estimativa de lucro líquido para 2019, uma vez que os resultados do
1T não revelaram sinais de apoio à tese de crescimento de lucro abaixo de seus pares em 2019-20.

Resultados em linha:
• Itaú (ITUB4): Receitas de serviços pesam em 1T neutro. O lucro líquido recorrente ficou em R$6,9bi (ROE de

23,6%), ligeiramente acima de XPe e em linha com consenso (+6,2% T/T e +7,1% A/A). Os resultados não
trouxeram surpresas e mostraram alguns dos desafios a serem enfrentados em 2019. Acreditamos que o Itaú
conseguirá obter melhores resultados à medida que fechar o gap com Bradesco e Santander, que registraram
resultados melhores neste trimestre.

• Gol (GOLL4): Resultado sem grandes destaques. As margens foram impactadas por custos de combustível
mais altos e pelo fim do programa de desoneração da folha de pagamento, como esperado. A empresa
revisou parte de suas projeções para 2019-20 - projeção de crescimento de oferta e preço de combustível,
mas sem alterações nas margens.

• Klabin (KLBN11): EBITDA de R$1.105mi, em linha com o nosso (-11% T/T, +32% A/A). O 2T ainda deve ser
fraco. Mantemos Neutro, à medida que vemos as ações negociando a 6,6x EV/EBITDA e sem grandes triggers
no curto prazo.

• Movida (MOVI3): Bons resultados no geral, mas em linha com as expectativas. Embora os volumes tenham
vindo fortes A/A, o segmento de Seminovos foi pressionado pelos esforços da companhia em aumentar o giro
da frota, o que resultou em volume forte de vendas e idade média menor da frota.

• CTEEP (TRPL4): Em linha, com EBITDA Ajustado de R$554,4mi em linha com a nossa projeção de R$543,8mi.
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Calendário consolidado maio
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Legenda

Antes da abertura do mercardo

Após fechamento do mercado

A definir

1T19

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

29 30 1 Maio 2 3

ISA CTEEP - TRPL4 Santander - SANB11 Klabin - KLBN11

Movida - MOVI3 GOL - GOLL4 Itaú - ITUB4

6 7 8 9 10

AES TIETE - TIET11 Petrobras - PETR4 Engie - ENGI3 Banco do Brasil - BBAS3 BRF - BRFS3

BR DISTRIB. -BRDT3 Ambev - ABEV3 Grupo Pão de Açúcar Vale - VALE3

TAESA - TAEE11 Gerdau - GGBR4 Suzano - SUZB3

Magazine Luiza - MGLU3 CSN - CSNA3 Lojas Americanas - LAME4

Locamérica - LCAM3 Azul - AZUL4

B2W - BTOW3

BR Malls -  BRML3

Carrefour - CRFB3

B3 - B3SA3

13 14 15 16 17

Cosan - CSAN3 Banrisul - BRSR6 Ultrapar - UGPA3

JBS - JBSS3 BR Malls - BRML3 Locamérica - LCAM3

Marfrig - MRFG3
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Empresas (R$milhões) 1T19E 1T18A A/A % 4T18A T/T% Comentários 1T19 data 1T19 call resultados

Receita Líquida 12.977 11.640 11,5% 16.018 -19,0%
07/05/2019 07/05/2019

EBITDA 4.920 4.639 6,1% 7.475 -34,2%
12h

Margem EBITDA 37,9% 39,9% -194,3 bps 46,7% -875,8 bps

Lucro líquido 2.735 2.611 4,7% 3.725 -26,6%

Receita Líquida 9.090 8.203 10,8% 9.547 -4,8%
10/05/2019 10/05/2019

EBITDA 641 802 -20,0% 841 -23,8%
A definir

Margem EBITDA 7,1% 9,8% -272,0 bps 8,8% -175,7 bps

Lucro líquido -247 -114 n.m. -2.125 n.m.

Receita Líquida 45.853 39.783 15,3% 47.319 -3,1%
13/05/2019 14/05/2019

EBITDA 2.653 2.789 -4,8% 3.392 -21,8%
A definir

Margem EBITDA 5,8% 7,0% -122,2 bps 7,2% -138,1 bps

Lucro líquido 48 -82 n.m. 563 -91,4%

Receita Líquida 10.445 9.088 14,9% 10.448 0,0%
15/05/2019 16/05/2019

EBITDA 644 489 31,7% 1.086 -40,7%
13h

Margem EBITDA 6,2% 5,4% 78,3 bps 10,4% -423,0 bps

Lucro líquido -98 -203 n.m. -80 n.m.

Empresas (R$milhões) 1T19E 1T18A A/A % 4T18A T/T% Comentários 1T19 data 1T19 call resultados

Receita Líquida 1.352 1.477 -8,4% 1.979 -31,7%
09/05/2019 10/05/2019

EBITDA 74 67 9,9% 190 -61,0%
12h

Margem EBITDA 5,5% 4,6% 91,7 bps 9,6% -412,6 bps

Lucro líquido -117 -115 n.m. -68 n.m.

Receita Líquida 14.159 13.014 8,8% 15.821 -10,5%
09/05/2019 10/05/2019

EBITDA 989 843 17,3% 1.415 -30,1%
11h

Margem EBITDA 7,0% 6,5% 50,4 bps 8,9% -196,2 bps

Lucro líquido 397 332 19,5% 758 -47,6%

Receita Líquida 12.895 11.343 13,7% 14.011 -8,0%
08/05/2019 09/05/2019

EBITDA 669 589 13,5% 946 -29,3%
A definir

Margem EBITDA 5,2% 5,2% -0,8 bps 6,8% -156,7 bps

Lucro líquido 205 179 14,2% 473 -56,7%

Receita Líquida 2.409 2.575 -6,4% 3.991 -39,6%
09/05/2019 10/05/2019

EBITDA 420 456 -8,0% 894 -53,0%
13:30h

Margem EBITDA 17,4% 17,7% -28,7 bps 22,4% -496,7 bps

Lucro líquido -2 2 n.m. 309 n.m.

Receita Líquida 4.400 3.613 21,8% 4.611 -4,6%
06/05/2019 07/05/2019

EBITDA 311 301 3,5% 354 -12,0%
11h

Margem EBITDA 7,1% 8,3% -124,8 bps 7,7% -59,8 bps

Lucro líquido 135 148 -8,6% 190 -29,0%

Esperamos resultados impactados negativamente devido ao 

trimestre sazonalmente mais fraco, mas vemos melhora ao longo 

do ano

Após o 

fechamento 

do mercado

Esperamos resultado fraco do e-commerce (1P) com queda de 12% 

A/A, impactado principalmente pelo fim do benefício fiscal da Lei 

do Bem. Apesar disso, esperamos que o crescimento do 

marketplace (55% A/A) continue impulsionando a expansão de 

margem

Esperamos resultados pouco inspiradores no 1T19. As vendas 

mesmas lojas devem ser impactadas pelo calendário da Páscoa 

(que aconteceu em abril deste ano) - estimamos queda de 3,3% na 

comparação ano contra ano, mas ainda aumento de 7,2% no 

primeiro semestre, o que é positivo

Antes da 

abertura do 

mercado

Após o 

fechamento 

do mercado

- Margens pressionadas com volumes positivos no Brasil 

compensados por custos ainda altos. Esperamos crescimento do 

volume de cerveja de  5% A/A e bebidas não-alcoolicas de  8% A/A

Esperamos resultados melhores no mercado doméstico, em 

comparação com 1T18, com preços sustentados e uma expansão 

de 40 bps A/A de margem ebitda. Resultados devem ser 

impulsionados pelo segmento halal com margem ebitda de 10,6% 

em 1T19 comparado com 8,1% no 1T18

Esperamos sólidos resultados com ganhos de market share, apesar 

de ambiente mais competitivo e impacto negativo da Lei do Bem - 

estimamos crescimento de 45% A/A  das vendas online e vendas 

mesmas lojas +10% A/A. A margem EBITDA deve cair 125bps 

devido a maior representatividade do e-commerce, como nos 

últimos trimestres

Na Pilgrim's Pride (operação de frango nos EUA), esperamos 

recuperação gradual no 1T19 com melhores preços e margem 

EBITDA de 6%. Na carne bovina e suína dos EUA, os resultados do 

1T19 devem ser impactados por condições climáticas 

desfavoráveis. Por fim, na JBS Brasil e Seara, vemos margens 

pressionadas por um trimestre sazonalmente mais fraco, mas os 

resultados devem melhorar ao longo do ano

Após o 

fechamento 

do mercado

Esperamos resultados fortes, com o Assaí o principal destaque 

positivo. Estimamos vendas mesmas lojas consolidadas de 6,9% 

A/A - Assaí de 10,7% e multivarejo de 3,9% A/A

Após o 

fechamento 

do mercado

Após o 

fechamento 

do mercado

Esperamos resultados sólidos, com expansão de margem. O 

crescimento das vendas mesmas lojas consolidadas reportado foi 

de 5,9% A/A - Atacadão de 6,8% e multivarejo de 4,2% A/A - 

levemente acima do que esperávamos
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Empresas (R$milhões) 1T19E 1T18A A/A % 4T18A T/T% Comentários 1T19 data 1T19 call resultados

Margem Financeira bruta 12.735 11.962 6,5% 12.490 2,0%
09/05/2019 10/05/2019

Lucro líquido 3.871 3.026 27,9% 3.845 0,7%
10:00 AM

Annual. ROE 16,1% 13,0% 305,2 bps 16,3% -28,5 bps

Margem Financeira bruta 1.492 1.347 10,8% 1.578 -5,4%
14/05/2019 15/05/2019

Lucro líquido 321 244 31,4% 300 6,8%
10:00 AM

Annual. ROE 17,2% 13,6% 360,4 bps 16,5% 67,2 bps

Receita 1.360 1.112 22,3% 1.314 3,5%
10/05/2019 11/05/2019

EBITDA 952 760 25,2% 914 4,2%

A definir 13:00 PM

Margem EBITDA 70,0% 68,4% 164,3 bps 69,6% 44,8 bps

- Em linha com os resultados operacionais reportados, esperamos 

resultados fortes como no 4Q18, impulsionados por ações e 

derivativos.

Antes da 

abertura do 

mercado

Antes da 

abertura do 

mercado

- Esperamos resultados fortes e a manutenção da dinâmica dos 

últimos trimestres, impulsionado por pessoas físicas e um mix 

favorável.

- Esperamos resultados menos dependentes da adquirente Vero, 

devido ao crescimento da carteira e da margem financeira bruta.
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COBERTURA E LINKS PARA PLATAFORMA DIGITAL
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Ticker Setor Analista Recomendação Curto-prazo Preço-Alvo Preço Atual % Potencial
P/E EV/EBITDA Div. Yield

Link para Tese Completa
2019 2020 2019 2020 2019 2020

ITUB4 Bancos e serviços financeiros André Martins Neutro l 40,00 33,71 18,7%
11,5x 10,3x 2,3x 2,1x 5,29% 5,84%

Acesse a tese do Itaú

BBAS3 Bancos e serviços financeiros André Martins Compra l 61,00 50,08 21,8%
8,7x 7,4x 1,4x 1,2x 4,62% 5,41%

Acesse a tese do Banco do Brasil

BRSR6 Bancos e serviços financeiros André Martins Compra l 34,00 24,67 37,8%
7,6x 6,3x 1,2x 1,1x 5,30% 6,35%

Acesse a tese do Banrisul

BBDC4 Bancos e serviços financeiros André Martins Compra l 47,00 35,96 30,7%
10,9x 9,6x 2,1x 1,9x 4,50% 4,68%

Acesse a tese do Bradesco

SANB11 Bancos e serviços financeiros André Martins Neutro l 55,00 44,87 22,6%
11,9x 10,8x 2,3x 2,1x 3,78% 4,15%

Acesse a tese do Santander

CIEL3 Bancos e serviços financeiros André Martins Neutro l 10,00 7,38 35,5%
7,7x 7,5x 1,3x 1,3x 13,01% 13,37%

Acesse a tese da Cielo

B3SA3 Bancos e serviços financeiros André Martins Neutro l 37,00 34,07 8,6%
20,9x 18,5x 2,8x 2,9x 4,05% 4,83%

Acesse a tese da B3

BRFS3 Alimentos e Bebidas Betina Roxo Neutro l 28,00 30,72 -8,9%
n.m. n.m. 11,9x 9,3x 0,00% 0,26%

Acesse a tese da BRF

JBSS3 Alimentos e Bebidas Betina Roxo Compra l 20,00 20,52 -2,5%
9,5x 7,9x 7,0x 5,9x 3,43% 7,60%

Acesse a tese da JBS

ABEV3 Alimentos e Bebidas Betina Roxo Neutro l 18,00 17,92 0,4%
21,9x 20,1x 13,3x 12,1x 3,11% 3,42%

Acesse a tese da Ambev

MGLU3 Consumo Betina Roxo Neutro l 175,00 196,25 -10,8%
48,7x 37,4x 24,4x 20,0x 0,00% 0,00%

Acesse a tese do Magazine Luiza

MRFG3 Alimentos e Bebidas Betina Roxo Compra l 9,00 7,11 26,6%
6,8x 19,8x 3,4x 3,8x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da Marfrig

BTOW3 Consumo Betina Roxo Compra l 58,00 38,12 52,2%
n.m. n.m. 23,5x 15,5x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da B2W

LAME4 Consumo Betina Roxo Compra l 25,00 15,70 59,2%
32,5x 22,4x 10,5x 9,2x 0,00% 0,00%

Acesse a tese das Lojas Americanas

VVAR3 Consumo Betina Roxo Neutro l 6,00 4,52 32,7%
23,0x 13,9x 4,1x 3,3x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da Via Varejo

LREN3 Consumo Betina Roxo Neutro l 43,00 41,30 4,1%
30,4x 26,3x 14,1x 12,6x 0,92% 1,07%

Acesse a tese das Lojas Renner

CRFB3 Consumo Betina Roxo Neutro l 21,00 21,47 -2,2%
19,4x 16,9x 8,5x 7,3x 0,00% 0,00%

Acesse a tese do Carrefour

PCAR4 Consumo Betina Roxo Compra l 131,00 95,40 37,3%
17,9x 15,3x 7,8x 6,5x 1,71% 1,79%

Acesse a tese do Pão de Açúcar

RENT3 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Compra l 39,00 35,85 8,8%
23,9x 20,0x n.m. n.m. 3,71% 1,04%

Acesse a tese da Localiza

LCAM3 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Compra l 44,60 42,20 5,7%
15,2x 12,9x 6,9x 6,1x 1,32% 1,65%

Acesse a tese da Locamérica

MOVI3 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Neutro l 9,50 12,05 -21,2%
17,7x 14,7x 7,7x 6,4x 1,41% 1,70%

Acesse a tese da Movida

GOLL4 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Neutro l 23,00 23,69 -2,9%
26,6x 11,6x 6,9x 6,6x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da Gol

AZUL4 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Compra l 40,00 36,08 10,9%
16,6x 12,4x 7,3x 6,3x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da Azul

BRML3 Shoppings Bruna Pezzin Compra l 13,20 12,65 4,3%
17,0x 16,1x 12,5x 11,6x 2,95% 3,10%

Acesse a tese da BR Malls

WEGE3 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Neutro l 19,70 18,65 5,6%
26,1x 21,5x n.m. n.m. 1,92% 2,32%

Acesse a tese da WEG

TIET11 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 14,50 10,72
11,5x 9,2x 6,4x 5,6x 8,29% 10,44%

Acesse a tese da AES Tietê

EGIE3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 43,00 42,57 1,0%
13,7x 10,3x 8,4x 6,8x 3,77% 8,88%

Acesse a tese da Engie

CMIG4 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 13,00 14,47 -10,2%
11,7x 9,4x 7,6x 6,8x 4,27% 5,32%

Acesse a tese da Cemig

CIG Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 3,30 3,67 -10,1%
11,7x 9,4x 7,6x 6,8x 4,27% 5,32%

Acesse a tese da Cemig

EQTL3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 90,00 80,14 12,3%
12,9x 14,9x 8,4x 8,4x 0,80% 0,93%

Acesse a tese da Equatorial

TRPL4 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 20,00 20,60 -2,9%
11,1x 11,1x 6,9x 6,8x 8,50% 8,47%

Acesse a tese da CTEEP

TAEE11 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 25,00 26,20 -4,6%
11,1x 13,1x 9,1x 9,8x 8,56% 7,15%

Acesse a tese da TAESA

UGPA3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 28,00 21,21 32,0%
20,4x 18,6x 9,2x 8,6x 2,94% 3,22%

Acesse a tese da Ultrapar

UGP Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 7,00 5,41 29,4%
20,4x 18,6x 9,2x 8,6x 2,94% 3,22%

Acesse a tese da Ultrapar

CSAN3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 62,00 45,19 37,2%
11,3x 10,5x 5,6x 5,3x 5,30% 5,71%

Acesse a tese da Cosan

BRDT3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 27,00 22,81 18,4%
10,3x 9,6x 10,1x 8,6x 9,22% 9,75%

Acesso a BR Distribuidora

VALE Mineração e Siderurgia Karel Luketic Compra l 18,00 12,79 40,7%
5,9x 6,2x 3,6x 3,8x 3,01% 13,54%

Acesse a tese da Vale

VALE3 Mineração e Siderurgia Karel Luketic Compra l 68,00 50,40 34,9%
6,2x 6,6x 3,8x 3,9x 3,01% 13,54%

Acesse a tese da Vale

SUZB3 Papel e Celulose Karel Luketic Compra l 62,50 41,99 48,8% 7,9x 8,1x 5,8x 5,2x 3,57% 3,73% Acesse a tese da Suzano

KLBN11 Papel e Celulose Karel Luketic Neutro l 23,00 16,63 38,3% 7,9x 8,7x 6,5x 5,7x 4,85% 5,25% Acesse a tese da Klabin

CSNA3 Mineração e Siderurgia Karel Luketic Compra l 18,50 14,30 29,4% 8,3x 10,2x 6,4x 6,2x 6,08% 3,03% Acesse da tese da CSN

GGBR4 Mineração e Siderurgia Karel Luketic Compra l 21,00 14,23 47,6% 7,6x 6,3x 4,6x 4,1x 2,69% 11,19% Acesse a tese da Gerdau

USIM5 Mineração e Siderurgia Karel Luketic Neutro l 12,00 8,87 35,3% 8,8x 7,4x 5,2x 4,6x 2,66% 2,83% Acesse a tese da Usiminas

https://analises.xpi.com.br/fundamentalista/empresas/itub4/
https://analises.xpi.com.br/fundamentalista/empresas/312/
https://analises.xpi.com.br/fundamentalista/empresas/brsr6/
https://analises.xpi.com.br/fundamentalista/empresas/bbdc4/
https://analises.xpi.com.br/fundamentalista/empresas/sanb11/
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Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução 
CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, 
não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são 
consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada 
pelo cliente com base no presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas 
de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas 
condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras 
realizadas pela XP Investimentos.
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a 
indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores 
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas 
atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e 
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de 
patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de 
capitais.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o 
processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de 
carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os 
desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações 
presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, 
podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o 
propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com 
as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: 
www.xpi.com.br.
A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório 
ou seu conteúdo.
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como 
tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados 
divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas 
as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, 
que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos 
Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade 
não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não 
são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a 
desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do 
investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não 
há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP 
Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do 
direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por 
apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração 
recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São 
contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato 
a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação 
adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo 
requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de 
acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro 
instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que 
contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo 
e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem 
afetar o desempenho do investimento.
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO NO VAREJO.
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