
Sumário executivo

Linhas de negócio

▪Payment Services – Apple Card (cartão de crédito) e Apple Pay (aplicativo

de pagamentos).

Serviços

▪ Advertising – Empresas contratantes de anúncios nas plataformas Apple.

▪ Apple Care – Serviços de suporte técnico prioritário.

A Apple é uma empresa de tecnologia americana que compõe o seleto

grupo das FAAMG's (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google). A

companhia é conhecida por seus designs inovadores e pela qualidade de

seus produtos, tanto de smartphones como de computadores. Atualmente,

a Apple também busca diversificar suas linhas de faturamento através de

serviços. Em termos de estrutura a empresa conta com 147 mil

funcionários e possui sua sede na Califórnia, EUA. 

Suas ações são negociadas na NASDAQ com o ticker AAPL e no Brasil

através de BDRs com o ticker AAPL34.

Produtos

▪ iPhone - Linha de smartphones

▪ Mac - Linha de computadores, incluindo laptops e desktops: Macbook Air,

Macbook Pro e iMac

▪ iPad – Linha de tablets, atualmente com 3 tipos de produtos: o iPad, iPad

Air e iPad Pro.

▪ Acessórios – Apple Watch, Apple TV, AirPods, produtos Beats, HomePod e 

iPod touch.

▪ Cloud Services – Armazenamento de conteúdos em cloud.

▪ Digital Content – Apple Arcade (assinatura de jogos), Apple Music

(assinatura de músicas), Apple News+ (veículo de notícias), Apple TV+

(conteúdo exclusivo), Apple Fitness+ (aplicativo personalizado para o Apple

Watch).

▪ Cloud Services – Armazenamento de conteúdos em cloud.

Apple Inc. | AAPL34
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Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research

A Apple foi a empresa mais valiosa do mercado
internacional por vários anos consecutivos e chegou a
atingiu seu valor em US$ 3 trilhões no início de 2022. A
gigante se destaca no setor de tecnologia, buscando
constante inovação e entregando produtos de alta
qualidade para o mercado. Entre os fornecedores de
smartphones, a Apple está em terceiro lugar em
participação, representando 14% do mercado global.
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Segmentação de receitas

FIGURA 1: % receitas por produto FIGURA 2: % receitas por geografia

A composição do faturamento atual da companhia é

81,3% proveniente de produtos e 18,7% do segmento de

serviços. Dentre as categorias de produtos/serviços

oferecidos pela Apple, o iPhone é a fatia mais relevante

com 52,5% da receita total, seguido por serviços (18,7%),

Acessórios (10,5%), Mac (9,6%) e iPad (8,7%).

Pela distribuição geográfica das receitas, as regiões mais

importantes para a Apple são Estados Unidos (Américas)

e Europa, com 41,9% e 24,4% do faturamento total,

respectivamente. Por outro lado, a queda de vendas na

China pode ser uma potencial preocupação devido ao

seu grande e relevante mercado consumidor. No período

de 2016 a 2018, a empresa apresentou um leve

crescimento em vendas, mas o pico de 2018 foi contra

balanceado pela queda de receitas nos anos

subsequentes. 

 Serviços 18,7%

 iPhone 52,5%

 iPad 8,7%

 Mac 9,6%

 Acessórios 10,5%

Américas
41,9%

Europa
24,4%

China 
Continental 

18,7%

Japão 
7,8%

Resto 
APAC 
7,2%

Faturamento por segmento (US$ milhões)
Produto 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Serviços 32.700       39.748       46.291       53.768       68.425       80.149       90.130       106.770    111.632    122.123    

crescimento a.a. 21,6% 16,5% 16,2% 27,3% 17,1% 12,5% 18,5% 4,6% 9,4%

iPhone 139.337    164.888    142.381    137.781    191.973    202.489    207.829    221.942    227.587    231.872    

crescimento a.a. 18,3% -13,6% -3,2% 39,3% 5,5% 2,6% 6,8% 2,5% 1,9%

iPad 18.802       18.380       21.280       23.724       31.862       29.735       30.595       30.218       29.657       29.441       

crescimento a.a. -2,2% 15,8% 11,5% 34,3% -6,7% 2,9% -1,2% -1,9% -0,7%

Mac 25.569       25.198       25.740       28.622       35.190       38.432       39.528       39.470       38.504       38.223       

crescimento a.a. -1,5% 2,2% 11,2% 22,9% 9,2% 2,9% -0,1% -2,4% -0,7%

Acessórios 12.826       17.381       24.482       30.620       38.367       43.792       48.462       50.979       55.191       57.761       

crescimento a.a. 35,5% 40,9% 25,1% 25,3% 14,1% 10,7% 5,2% 8,3% 4,7%

Total 229.234 265.595 260.174 274.515 365.817 391.153 414.148 434.506 454.243 480.400

Olhando para o crescimento histórico dos segmentos da empresa, alguns segmentos parecem perder um pouco de relevância ao

longo dos anos e outros catalisam o crescimento atual da Apple. Dentre o destaque negativo, podemos pontuar o iPhone, que ainda é o

principal produto da companhia, porém suas vendas dos últimos 2 anos, apresentam uma tendência negativa, o que é reflexo da alta

consolidação da empresa no mercado, além de uma maior competição. Os destaques positivos ficam com os segmentos de serviço

e acessórios, crescendo a taxas de dois dígitos ao longo dos últimos quatro anos e impulsionando o crescimento da empresa.

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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Figura 3: % da receita

FIGURA 4: % da receita
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Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research

Faturamento por geografia (US$ milhões)

Região 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Américas 96.600        112.093      116.914      124.556      153.306      107.598      176.454      188.989      

crescimento a.a. 16,0% 4,3% 6,5% 23,1% -29,8% 64,0% 7,1%

Europa 54.938        62.420        60.288        68.640        89.307        62.297        101.837      109.072      

crescimento a.a. 13,6% -3,4% 13,9% 30,1% -30,2% 63,5% 7,1%

China Continental 44.764        51.942        43.678        40.308        68.366        32.401        80.296        86.049        

crescimento a.a. 16,0% -15,9% -7,7% 69,6% -52,6% 147,8% 7,2%

Japão 17.733     21.733     21.506     21.418     28.482     17.701     30.413     32.561     

crescimento a.a. 22,6% -1,0% -0,4% 33,0% -37,9% 71,8% 7,1%

Resto APAC 15.199     17.407     17.788     19.593     26.356     19.328     30.688     32.890     

crescimento a.a. 14,5% 2,2% 10,1% 34,5% -26,7% 58,8% 7,2%

Total 229.234   265.595   260.174   274.515   365.817   391.153   414.148   434.506   

Ao longo dos últimos anos, a China tem perdido relevância na participação das receitas da Apple ao passo que o

mundo desenvolvido, principalmente EUA e Europa aumentaram a sua fatia de mercado

Research Internacional

21 de fevereiro de 2022
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Rentabilidade por segmento

FIGURA 5: Margens brutas

S egment o 2016 2017 2018 2019 2020

Produtos 36% 36% 34% 32% 32%

Serviços 55% 55% 61% 64% 66%

Apple 39% 38% 38% 38% 38%

A rentabilidade por segmento da empresa, especificamente a margem bruta, mostra um padrão interessante ao

longo dos últimos 5 anos. A margem do segmento de serviços sofreu forte expansão e se tornou cada

vez mais relevante para o aumento da lucratividade e a entrega de valor aos seus acionistas. Por outro lado, o

segmento de produtos passou por uma leve contração de margens, sugerindo que a Apple pode estar sofrendo

com o aumento de preços e matérias-primas de seus produtos. A margem total da companhia não sofreu

movimentos expressivos ao longo dos últimos 5 anos .

36% 36% 34%
32% 32%

55% 55%

61%
64%

66%

39% 38% 38% 38% 38%

2016 2017 2018 2019 2020

Produtos

Serviços

Apple

Resultados (US$ milhões)

2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Faturamento 229.234 265.595 260.174 274.515 365.817 391.153 414.148 434.506 454.243 480.400

Crescimento a.a. 15,9% -2,0% 5,5% 33,3% 6,9% 5,9% 4,9% 4,5% 5,8%

EBITDA 71.501 81.801 76.477 77.344 120.233 128.813 133.857 140.097 148.374 156.951

Crescimento a.a. 14,4% -6,5% 1,1% 55,5% 7,1% 3,9% 4,7% 5,9% 5,8%

Lucro Líquido 48.351 59.531 55.256 57.411 94.680 98.617 102.729 107.592 113.465 117.691

Crescimento a.a. 23,1% -7,2% 3,9% 64,9% 4,2% 4,2% 4,7% 5,5% 3,7%

FIGURA 6: Evolução das linhas de resultado

Nos últimos 5 anos, em termos totais, a empresa apresentou um crescimento ameno, com um leve pico em 2018.

Os 3 componentes principais de crescimento como a receita, lucro líquido e EBITDA apresentaram um crescimento

de 1 dígito a/a, o que para uma empresa no setor de tecnologia acaba sendo mais leve que o comumente

encontrado, mas para uma empresa do tamanho da Apple pode ser considerado bom.
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Estrutura de capital

FIGURA 7: Capital de terceiros vs. próprio

Endividamento

FIGURA 8: Dívida líquida/EBITDA

O gráfico acima mostra a estrutura de

capital da companhia, sendo atualmente

composta por 18% patrimônio líquido e 82%

de passivos. O gráfico pode passar uma

falsa impressão de que a Apple possui um

alto nível de alavancagem, mas essas

proporções são afetadas pela intensa

atividade da empresa em recompras de

ações. No balanço patrimonial as ações de

tesouraria funcionam como um valor

negativo no capital próprio da empresa,

mas não significam alavancagem. Logo,

ainda assim a Apple é uma empresa pouco

endividada e com bastante caixa, o que

será mostrado na análise do fluxo de caixa

histórico. 
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Liquidez/Solvência

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021

Liquidez corrente 1,28 1,13 1,54 1,36 1,07

Liquidez seca 0,91 0,77 1,17 1,02 0,71

Dívida 

Líquida/EBITDA
-2,14 -1,50 -1,28 -0,88 -0,44

Dívida/Patrimônio 

líquido
1,80 2,41 2,74 3,96 4,56

Em termos de liquidez e solvência, a Apple

parece fazer uma boa gestão de seus

recursos. O indicador de liquidez seca da

empresa permaneceu em bons níveis e

razoavelmente constante nos últimos 5

anos. Este indicador é mais relevante para

empresas que possuem um grande valor de

seus ativos correntes concentrados em

estoques, e valores superiores a 1 são

considerados bons, pois sugerem que a

empresa tem recursos suficientes para

cobrir despesas e dívidas no curto prazo.

Em termos de solvência, a empresa

também possui um indicador negativo de

Dívida líquida/EBITDA, reforçando a sua

sólida posição financeira com um volume

de caixa superior as dívidas.  

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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Fluxo de caixa (US$ milhões)

Segmento 2017 2018 2019 2020 2021

Operacional 64.225$                    77.434$                    69.391$                    80.674$                    104.038$                 

Investimentos -46.446 $                  16.066$                    45.896$                    -4.289 $                     -14.545 $                  

Financiamento -17.974 $                  -87.876 $                  -90.976 $                  -86.820 $                  -93.353 $                  

Caixa e 

quivalentes de 

caixa
20.289$             25.913$             50.224$             39.789$             35.929$             

Variação -195 $                5.624$               24.311$             -10.435 $           -3.860 $             

FIGURA 10: Fluxo de caixa (US$ milhões)

Fazendo uma breve análise do fluxo de caixa da companhia, podemos notar uma forte geração de caixa operacional,

sendo reflexo do forte volume de vendas da empresa e sua habilidade de converter vendas em caixa. Por outro lado,

também há um grande volume negativo no segmento de financiamentos. Este padrão visto no financiamento da

empresa costuma refletir períodos de desalavancagem, porém no caso da Apple, ele se dá por conta de uma intensa

recompra de ações. Colocando em perspectiva, apenas em 2020, US$ -72bi dos US$ -87bi reportados pela empresa

foram provenientes de recompras.

$20.289 $25.913 
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Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research

Liquidez/Solvência dos pares comparáveis

Companhia
Liquidez 

Corrente

Liquidez 

seca

Dívida 

l íquida/

EBITDA

Dívida / 

Patrimônio 

l íquido

Apple 1,36 1,33 -0,73 1,73

HP 0,79 0,56 0,52 0,00

Intel Corp 1,91 1,57 0,40 0,45

Qualcomm 2,14 1,84 0,43 2,61

Motorola Solutions 1,24 1,09 1,43 0,00

Samsung 2,62 2,20 -1,23 0,08

Nokia 1,55 1,36 -1,17 0,52

Sony Goup 0,92 0,84 -1,53 0,38

Mediana 1,46 1,35 -0,17 0,41

Média 1,57 1,35 -0,24 0,72

Em relação aos pares (competidores

mais próximos), a Apple possui bons

indicadores de liquidez e solvência. O

maior destaque vai para o indicador

de dívida líquida/EBITDA que é

negativo, isso ocorre ao passo que a

empresa possui mais caixa do que

dívidas, então a sua dívida líquida é

negativa. 



Research Internacional

21 de fevereiro de 2022
/ Apple

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research

Indicadores de rentabilidade

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Margem líquida 21% 22% 21% 21% 26% 25% 25% 25% 25% 24%

Margem EBITDA 31% 31% 29% 28% 33% 33% 32% 32% 33%

ROE 37% 49% 56% 74% 147%

ROA 14% 16% 16% 17% 28%

Os indicadores históricos de rentabilidade da empresa também são sólidos e, em sua maioria, constantes. As

margens líquida e EBITDA além do ROA, permaneceram acima da média do setor e estáveis, sugerindo que a

empresa possui uma boa gestão e produtos de alto valor agregado. Por outro lado, o ROE mostrou significante

melhora, mostrando que a empresa conseguiu aumentar a sua eficiência nos últimos anos.  
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74%
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14% 16% 16% 17% 28%

2017 2018 2019 2020 2021
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Valuation

FIGURA 11: Múlt iplos
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Riscos Catalisadores

▪ O setor de tecnologia é acelerado e muito

competitivo, sendo assim a Apple depende de

inovações constantes para manter-se competitiva no

mercado. Caso a companhia não consiga inovar ao

ritmo da indústria, seus produtos podem se tornar

obsoletos e não mais atrativos aos consumidores.

Consideramos esse cenário como sendo improvável,

visto a posição de caixa que a empresa possui e sua

forte marca conhecida pela qualidade de seus

produtos.

▪ Atualmente, a empresa está muito consolidada no

mercado e possui uma fiel base de clientes. Porém,

para continuar entregando crescimento e fortes

resultados, a companhia necessita ter sucesso na

penetração e inovação dos seu segmento de serviços.

Hoje, em termos de produtos, a empresa trabalha

mais na manutenção de seus clientes do que na

captação de novos consumidores.

▪ Após a divulgação de resultados do último trimestre,

a venda de Iphones parece ganhar tração na medida

em que pessoas buscam a transição para os novos

aparelhos equipados com o 5G. A redução da

diferença de preços entre os modelos de entrada e os

modelos mais “premium” de US$ 300 para US$ 200,

parece atrair consumidores para os modelos mais

caros da companhia.

▪ O segmento de serviços segue mostrando bons

resultados, impulsionado por vendas na Apple Store e

também pela retomada de investimento das

empresas em anúncios digitais.

▪ Macs e iPads parecem conquistar cada vez mais

consumidores, na medida em que metade das vendas

do último trimestre foram realizadas para usuários de

primeira viagem.

Tabela de pares

Companhia P/E P/S P/CF P/B
EV/

EBITDA

EV/

Revenue 

Apple 24,3 5,9 19,9 30,9 19,8 6,1

HP 8,3 0,6 7,2 0,0 6,6 0,6

Intel Corp 12,6 3,2 7,6 2,6 7,6 3,4

Qualcomm 16,3 4,5 14,1 12,6 12,2 4,6

Motorola Solutions 22,7 4,3 19,4 562,9 15,9 4,8

Samsung 12,7 1,9 7,7 1,8 5,1 1,6

Nokia 16,6 1,1 12,2 1,7 8,1 1,0

Sony Goup 17,8 1,4 9,9 2,0 7,1 1,1

Mediana 16,4 2,6 11,0 2,3 7,8 2,5

Média 16,4 2,9 12,3 76,8 10,3 2,9

De acordo com a tabela de múltiplos acima, a Apple parece negociar com um pouco de prêmio em relação aos pares.

Os indicadores de P/E (preço/lucro) e EV/EBITDA, com um nível mais elevado que seus competidores próximos,

mostram que relativamente a Apple está mais "cara". Por outro lado, não se deve levar em consideração apenas

estes múltiplos na análise do valuation da empresa, visto que como explicado anteriormente, a Apple possui

indicadores acima da indústria, sugerindo que o prêmio atribuído a empresa pode ser justificável. Apenas uma análise

profunda da empresa e competidores pode indicar se uma ação está "barata" ou "cara".

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021,

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.

2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

3) 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.

4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 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.

5) 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.

6) 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 Resolução CVM nº 16/2021, 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.

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) 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.

11) 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.

12) 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.

13) 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.

14) 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.

15) 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.

16) 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.

17) 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.

18) 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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