
Posicionamento de mercado. A Ecorodovias é uma das principais

companhias de infraestrutura do Brasil, contando com nove concessões

rodoviárias e um terminal portuário. O grupo é formado por diversas

controladas que administram diferentes concessões.

Principais concessões com prazo alongado. Das atuais nove concessões

da companhia, oito possuem prazo restante superior a 10 anos. A

duration do portfólio consolidado é superior a 20 anos.

Diversificação das concessões. Seus ativos são localizados em regiões

estratégicas e economicamente privilegiadas nos Estados de São Paulo,

Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas

Gerais, Tocantins e Goiás, que representam grande parcela do PIB e da

população brasileira.

Riscos. i) Risco regulatório; ii) Exposição à atividade econômica; iii)

Concentração de vencimentos em 2022.

A Holding do Araguaia S.A. é uma empresa controlada pela Ecorodovias, com 65% de participação, e com 35% de

participação da GLP X Participações S.A., líder global em investimentos em logística. Em abril de 2021, a Ecovias do

Araguaia venceu o leilão de concessão para administrar e operar 850,7 quilômetros entre Aliança do Tocantins (TO) e

Anápolis (GO). O contrato de concessão possui prazo de 35 anos, com vencimento previsto para setembro de 2056. A

emissão conta com garantia incondicional e irretratável da Ecorodovias, objeto de análise deste relatório.

9M20 9M21

Receita líquida (R$ bilhões) 2,19 2,62

EBITDA (R$ bilhões) 1,49 1,78

Margem EBITDA (%) 68,1% 68,2%

Dívida bruta (R$ bilhões) 9,14 10,77

Curto prazo (%) 16,6% 44,9%

Longo prazo (%) 83,4% 55,1%

Caixa e equivalentes (R$ bilhões) 2,29 3,44

Dívida líquida (R$ bilhões) 6,85 7,33

Dívida líquida/EBITDA (x) 3,3x 3,1x
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O contrato de concessão possui prazo de 35 anos, com vencimento previsto para setembro de 2056.

ASTM Primav Free float

Ecorodovias S.A.

Ecorodovias
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A Holding do Araguaia S.A. é uma empresa controlada pela

Ecorodovias, com 65% de participação, e com 35% de

participação da GLP X Participações S.A., líder global em

investimentos em logística. A companhia possui 100% do

capital da concessionária Ecovias do Araguaia.

Em abril de 2021, a Ecovias do Araguaia venceu o leilão de

concessão para administrar e operar 850,7 quilômetros

das rodovias BR-153, BR-414 e BR-080, entre Aliança do

Tocantins (TO) e Anápolis (GO). O grupo ofereceu o

desconto máximo de 16,25% na tarifa de pedágio (R$

0,10/km) e, adicionalmente, uma outorga de R$ 320

milhões, no modelo de licitação híbrido, que combina maior

outorga e menor tarifa de pedágio.

Os trechos administrados são citados a seguir:

• Rodovia BR-153/TO/GO, entre Aliança do

Tocantins e Anápolis com 624,1 quilômetros;

• Rodovia BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção

de Goiás (BR-414) com 87 quilômetros; e

• Rodovia BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e

Anápolis com 139,6 quilômetros.

Suas atividades foram iniciadas em outubro de 2021. A

companhia projeta R$ 7,8 bilhões em investimentos em

obras de ampliação e modernização da malha (capex),

além de outros R$ 6,2 bilhões em custos operacionais

necessários para a operação.

Os principais investimentos a serem realizados são a

duplicação obrigatória de 632 km, faixas adicionais, vias

marginais, passarelas de pedestres e iluminação.

O contrato aumentou a extensão administrada pela

Ecorodovias para 3.892 km e ajudou a alongar o prazo

de duração de seu portfólio.

Nos nove primeiros meses de 2021, o mix de tráfego da

concessão foi de 80,3% de veículos pesados e 19,7% de

veículos leves.
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A Ecorodovias é uma das principais companhias de infraestrutura do Brasil, contando com nove concessões rodoviárias e

um terminal portuário. O grupo é formado por diversas controladas que administram diferentes concessões.

Seus ativos são localizados em regiões estratégicas e economicamente privilegiadas nos Estados de São Paulo, Paraná,

Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Goiás. Esses estados representam

grande parcela do PIB e da população brasileira. A seguir são listadas todas as atuais concessões da Ecorodovias.

Breve histórico

1997
Fundação da 

empresa como 
Primav, do Grupo CR 

Almeida

2016
Grupo Gavvio passou a 
fazer parte do grupo de 
controle da Ecorodovias

2018
Aquisição das 
concessões da 

Eco135 e Eco050

2021
Assinatura do 

contrato da Ecovias 
do Araguaia

2010
IPO no Novo Mercado da B3: 
houve giro financeiro de R$ 

1,37 bilhão e injeção de R$ 874 
milhões em caixa

2016
Início do 

desinvestimento no 
setor logístico e foco em 
concessões rodoviárias

2019
Tornou-se 

responsável pela 
administração da 

Ecovias do Cerrado

1997
Passou a controlar 
a Ecovia Caminho 

do Mar

1998
Conquistou as 

concessões da Ecovias 
do Imigrantes e a 

Ecosul

Mapa de atuação



4

Research Renda Fixa

01 de fevereiro de 2022
Holding do Araguaia S.A. / Transportes

Fonte: Ecorodovias e XP Research.

• Ecovias dos Imigrantes (176,8 km): concessionária que opera o Sistema Anchieta -Imigrantes, ligação entre a

região metropolitana da capital do Estado de São Paulo com o Porto de Santos (o maior da América Latina), o Polo

Petroquímico de Cubatão, as indústrias do ABCD e a Baixada Santista. Vencimento: mar/33.

• Ecopistas (143,8 km): concessionária que administra e opera o corredor Ayrton Senna /Carvalho Pinto, que liga a

Região Metropolitana de São Paulo com o Vale do Paraíba, a região serrana de Campos do Jordão, o pólo industrial de

São José dos Campos e as praias do Litoral Norte. Vencimento: jun/29.

• Ecosul (457,3 km): administra uma das maiores malhas rodoviária do Brasil, conhecida como Polo Rodoviário de

Pelotas (RS). Vencimento: mar/26.

• Eco101 (475,9 km): administra trecho da BR-101 no estado do Espírito Santo, passando por mais de 20

municípios, desde a divisa com o Rio de Janeiro até a Bahia. Vencimento: mai/38.

• Ecoponte (23,4 km): administra trecho da Ponte Presidente Costa e Silva, principal trecho de acesso entre as

cidades do Rio de Janeiro e Niterói e com o interior do Estado, sobretudo com a região dos Lagos e o litoral norte

fluminense. Vencimento: mai/45.

• Eco135 (363,95 km): administra os trechos das rodovias BR-135, MG-231 e LMG-754. A BR-135 é um importante

corredor viário de longa distância do País e integra a principal rota de interligação entre as regiões Sudeste/Sul e

Nordeste. Vencimento: jun/48.

• Eco050 (436,6 km): responsável, pela administração, recuperação, conservação, manutenção, ampliação e

operação de trecho da rodovia BR-050 que compõe um importante corredor viário, passando por nove municípios de

Goiás e Minas Gerais. Vencimento: jan/44.

• Ecovias do Cerrado (437 km): composto por 192,7 quilômetros da BR-364 e 244,3 quilômetros da BR-365. A BR-

365 liga Uberlândia, principal cidade do Triângulo Mineiro, com a divisa de Minas Gerais com Goiás, onde se conecta com

a BR-364. A extensão da BR-364 vai da cidade de Jatai (GO), até o entroncamento com a BR-365, na proximidade da divisa

dos dois estados. Vencimento: jan/50.

• EcoPorto: oferece atendimento diferenciado, soluções criativas, segurança com padrão internacional e serviços

de logística integrada no Porto de Santos, maior complexo portuário do país. Vencimento: jun/23. O Ministério da

Infraestrutura decidiu não renovar o contrato de concessão.

• Ecovias do Araguaia (851 km): uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país. Vencimento:

set/56.

Governança corporativa

A Ecorodovias é uma companhia aberta, com ações negociadas na B3 sob o ticker ECOR3. A empresa integra o Novo

Mercado, segmento de listagem destinado a empresas que apresentam o mais elevado padrão de governança

corporativa.

É controlada pelo Gruppo Gavio, subsidiária integral da ASTM, companhia aberta italiana e uma das líderes mundiais no

setor de infraestrutura, que possui 51% das ações em circulação. Também possui participação relevante da Primav

Infraestrutura (15%), empresa pertencente à italiana Gavio e à brasileira CRAlmeida, atuante em serviços de engenharia,

desenvolvimento de construção pesada, infraestrutura, logística e mobilidade urbana.

A participação remanescente de 34% se refere ao free float: ações livres para negociação no mercado.



Processo de concessão

Concessões rodoviárias são uma modalidade de parceria entre a iniciativa privada e o poder público que consiste na

transferência, por tempo determinado, da administração de uma rodovia para setor privado, embora a titularidade do

patrimônio seja mantida pelo Estado.

A concessionária fica autorizada a explorar a rodovia mediante a cobrança de pedágio, e, como contrapartida, se torna

responsável pela operação, recuperação, melhorias, conservação, manutenção e prestação de serviços aos usuários.

O prazo de concessão no Brasil costuma variar entre 20 e 30 anos. Ao fim do prazo, o bem volta à responsabilidade do

poder concedente, incorporando todas as benfeitorias executadas pela concessionária, como obras, instalações e

equipamentos. O trecho pode ser relicitado ou não.

Equilíbrio econômico-financeiro

Uma das principais premissas de um contrato de concessão é a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro,

que consiste no dever de manter as condições efetivas da proposta original, conservando a Taxa Interna de Retorno

(TIR) da proposta da concessão.

Portanto, o equilíbrio contratual resulta de uma equação que contempla todos os fatores favoráveis e desfavoráveis às

partes envolvidas (poder concedente e prestador do serviço), de forma a evitar o ganho injustificado de qualquer uma

delas.

A principal medida que visa manter as condições originais da proposta é o reajuste anual da Tarifa Básica de Pedágio

(TBP) pela inflação, que expressa o equilíbrio entre os encargos da concessionária e as receitas da concessão.

Fluxo de caixa

Para melhor entendimento dos fatores financeiros, segue um exemplo simplificado dos principais fluxos de caixa de

uma concessionária. Conforme mencionado anteriormente, a principal entrada de caixa corresponde à receita de

pedágios, que depende do fluxo de veículos pagantes (fortemente correlacionado à atividade econômica) e das tarifas,

que são reajustadas periodicamente (por algum índice ou por uma cesta de índices pré-definidos contratualmente).

Salienta-se que a medida utilizada para demanda é a de veículos equivalentes (VEQ), calculada adicionando aos veículos

leves os veículos pesados multiplicados pelos respectivos números de eixos cobrados. O mesmo fator de ajuste é

utilizado para o cálculo da tarifa por automóvel.

VEQ = ∑ Fluxo em veículos * Fator multiplicador

Na frente de saídas de caixa, o primeiro pagamento costuma ser a outorga (contrapartida para o poder concedente),

geralmente paga nos primeiros meses da concessão. Os mais relevantes custos de operações rodoviárias são em

pessoal; serviços de terceiros, como limpeza, serviços médicos e guinchos; e manutenção e conservação das rodovias.

Por último, os contratos de concessão incluem melhorias e ampliações que devem ser entregues pela concessionária

dentro de prazo determinado, que costumam ser concentrados nos primeiros anos da concessão. O atraso na entrega

das obras pode acarretar penalidades aplicadas pelo poder concedente.

Os investimentos em conservação geralmente se refletem em ciclos de recapeamentos da estrada e nas obrigações de

entrega em condições pré-estabelecidas ao fim da concessão.

O setor de concessões rodoviárias
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Eventos recentes

Covid-19

Em 2020, a companhia foi atingida pela crise decorrente da pandemia da covid-19, a qual teve impacto direto sobre as

concessões rodoviárias, com redução de tráfego ainda mais acentuada em veículos leves. Como mitigante, a

Ecorodovias obteve standstill de suas dívidas com o BNDES por seis meses no primeiro trimestre (ou seja, teve

autorização para suspender o pagamento do serviço da dívida no período), melhorando temporariamente a situação de

liquidez.

O fluxo de veículos pesados voltou ao patamar pré-pandemia já em meados de agosto de 2020. Contudo, até o fim do

9M21, o fluxo de veículos leves seguiu inferior ao período antes da covid-19, ainda que em trajetória de recuperação.

Vale ressaltar que a queda no faturamento, e por consequência, no EBITDA, resultou em aumento da alavancagem para

a empresa. Por outro lado, como a maioria das concessões tem uma margem EBITDA alta, houve geração positiva de

caixa operacional mesmo no cenário mais desafiador.

Nesse cenário, a Ecorodovias pleiteou junto às agências reguladoras reequilíbrios contratuais. O Parecer 261/2020,

assinado conjuntamente pela Advocacia-Geral da União (AGU) e Controladoria-Geral da União (CGU), caracterizou a

pandemia como fora do controle das empresas, responsabilizando assim o poder concedente por seus efeitos.

Os pedidos de reequilíbrio seguem sem previsão para deliberação até o momento. Continuaremos monitorando

eventuais avanços nas negociações para avaliar os potenciais impactos para a Ecorodovias. É importante reforçar, no

entanto, que a retomada do tráfego já tem se refletido positivamente sobre seus resultados.

Termo Aditivo Modificativo (TAM)

No dia 30 de abril de 2021, a Ecorodovias chegou a um acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para encerrar os conflitos judiciais referentes à Ecovias que

questionavam o Termo Aditivo Modificativo (TAM) de 2006 (que estendeu o prazo da concessão em 6 anos) e recompor

os desequilíbrios reconhecidos pela agência, por meio da confirmação do prazo atual da concessão e a sua extensão até

2033, em contrapartida de novos investimentos.

Sendo assim, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo Termo Aditivo e Modificativo (TAM) 18/2021, que

determina as premissas que serão utilizadas no TAM definitivo. Segundo a Ecovias e a Artesp, o novo acordo permitirá a

extensão do contrato da concessão até março de 2033. Anteriormente, o vencimento do contrato se daria em 2026.
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Fluxo de Caixa - Exemplo Simplificado

Outorga Receitas de Pedágio e Acessórias Custos e Despesas Operacionais Investimentos em Ampliação Fluxo de Caixa Livre

Fonte: Ecorodovias e XP Research.
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Destaques operacionais

Para melhor entendimento, esclarecemos que a nomenclatura “9M21” significa “primeiros nove meses de 2021”. Suas 

variações também se aplicam (ex: 9M20 seria primeiros nove meses de 2020).

O volume de tráfego de veículos pesados reportado pela Ecorodovias nos nove primeiros meses de 2021 foi de 180,8 

milhões de veículos equivalentes pagantes, expansão de 24,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. 

Para veículos leves, houve crescimento de 18,2% no mesmo intervalo para 126,4 milhões.

Enquanto isso, o volume de tráfego consolidado, que soma veículos leves e pesados, totalizou 307,2 milhões nos 9M21, 

avanço de 21,7% ante o 9M20.

Ao excluirmos o fluxo de veículos da Ecovias do Cerrado, rodovia cuja cobrança de pedágio se iniciou apenas em março 

de 2021, o volume de tráfego consolidado apresentou avanço de 10,6%.

A empresa deverá investir R$ 1,1 bilhão em obras na Baixada Santista e no Sistema Anchieta-Imigrantes, além do

depósito de R$ 613 milhões em conta garantia ao estado de SP, que só poderá ser acessado quando for celebrado o

Termo Aditivo definitivo.

Esse é o primeiro acordo dentre várias negociações em curso entre o governo do estado de São Paulo e as

concessionárias, para encerrar disputas judiciais que se arrastam desde 2014 e pode indicar novas negociações com

desfechos positivos para a CCR (que tem SPVias, ViaOeste e AutoBan na mesma situação) e Arteris (na Intervias).

Uma resolução benéfica à empresa era prevista pela Ecorodovias e a decisão é positiva, pela perspectiva do fim das

incertezas em relação ao prazo da concessão da Ecovias Imigrantes, maior geradora de caixa operacional entre as

concessões da Ecorodovias.

Follow on

Em junho de 2021, a Ecorodovias realizou oferta pública subsequente de ações (follow on), por meio de oferta restrita.

Houve captação de R$ 1,72 bilhão em oferta primária. A venda do lote adicional de 34,4 milhões de ações detidas pela

Primav Infraestrutura foi exercida parcialmente, totalizando venda de 20 milhões de ações, cerca de R$ 250 milhões.

A transação já era esperada pelo mercado para este ano, sendo vista como ponto de mitigação para a alavancagem do

grupo, que fechou 2020 em 3,4x, ante covenant de 3,5x.

A entrada dos recursos do follow on é positiva para a realização dos investimentos necessários em virtude da assinatura

do Termo Aditivo Modificativo (TAM) para a renovação da concessão da Ecovias dos Imigrantes, assinado entre a

concessionária e o Governo do Estado de São Paulo no último mês de maio
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Aponta-se que o tráfego de veículos

pesados, por refletir melhor as

atividades econômicas, possui

demanda mais resiliente que o de

veículos leves, exclusivos para

movimentação de pessoas. O gráfico

da direita apresenta o mix de tráfego

por concessão no 9M21, lembrando

que quanto maior a dependência de

veículos leves, maior foi o efeito

negativo das medidas de restrição

decorrentes da covid-19.
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Destaques financeiros

Receita líquida e EBITDA

A métrica de Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) é um indicativo da geração de caixa 

operacional da empresa, sem levar em consideração os efeitos de receitas e despesas financeiras, impostos, 

depreciação e amortização. Apesar de não ser uma métrica auditada ou enquadrada nos padrões contábeis, é 

amplamente utilizada para análise de empresas. O endividamento líquido em relação ao EBITDA é uma das principais 

métricas utilizadas na análise de crédito.

A receita líquida da Ecorodovias somou R$ 2,4 bilhões nos nove primeiros meses de 2021, expansão de 18,5% frente ao 

apurado no mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, o EBITDA ajustado cresceu 16,6% para R$ 1,7 bilhão.

A melhora na rentabilidade pode ser explicada pelo crescimento do tráfego de veículos em razão da flexibilização das 

medidas de isolamento social, reajustes das tarifas de pedágio e início da cobrança de pedágio pela Ecovias do Cerrado.
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Capex

O capex realizado pela Ecorodovias nos nove primeiros

meses de 2021 atingiu R$ 1,5 bilhão. Os principais

investimentos nas concessões rodoviárias realizados

foram duplicação e obras de conservação de pavimento

na Eco050, Eco101 e Eco135, obras de conservação

especial de pavimento na Ecovias do Cerrado, Ecosul e

na Ecocataratas, além de obras de acesso à Linha

Vermelha e Avenida Portuária na Ecoponte. Também

houve a contabilização da outorga da Ecovias do

Araguaia no valor de R$ 357,5 milhões.
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Endividamento e alavancagem

A dívida bruta da empresa encerrou o mês de setembro em R$ 10,8 bilhões, avanço de 27,3% frente ao saldo de 2020. O 

crescimento foi direcionado em sua maior parte por três novas captações realizadas no intervalo, pela Ecovias do 

Imigrantes, Ecosul e Ecovias do Araguaia.

A Ecorodovias apresenta um elevado volume de vencimentos no curto prazo, totalizando R$ 4,8 bilhões (ou 44,9% do 

endividamento total) ante posição de caixa de R$ 3,4 bilhões. Como mitigante, a alta geração de caixa operacional 

fornece certa flexibilidade na liquidez através da programação de investimentos, que pode ser alterada para dar espaço 

ao pagamento de dívidas, além do fácil acesso da companhia ao mercado de capitais, caso sejam necessárias novas 

captações.

A dívida líquida encerrou o 3T21 em R$ 7,3 bilhões, 5,6% superior ao apurado ao fim de 2020. O menor avanço no 

endividamento líquido frente ao endividamento bruto se deu pela maior posição de caixa, afetado em sua maior parte 

pela entrada de recursos pós follow-on e novas captações.

Por fim, a relação dívida líquida/EBITDA fechou em 3,1x – inferior à relação de 3,4x apresentada em dezembro de 2020 e 

ao covenant de alavancagem de 3,5x.
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Risco regulatório

Por estar concentrada em uma atividade que compõe um setor regulado, alterações em regulamentações podem

impactar os investimentos e retornos inicialmente previstos.

Como exemplo, é possível citar a suspensão da cobrança de pedágio para caminhões com eixo suspenso em 2018. A

medida foi editada durante a greve dos caminhoneiros, que paralisou as rodovias do país, como resposta às

reivindicações da categoria.

Atividade econômica

Há uma forte correlação entre a performance da economia e o volume de tráfego de veículos. Portanto, em momentos

de baixa atividade econômica, a demanda cai, impactando negativamente a receita e geração de caixa da empresa.

Concentração de vencimentos em 2022

Do endividamento bruto de R$ 10,8 bilhões da empresa registrado no último mês de setembro, R$ 4,25 bilhões (ou 39,4%

da dívida consolidada) está programada para vencer em 2022. A posição de caixa registrada ao fim do 3T21 é inferior

aos vencimentos para o exercício, o que gera riscos de refinanciamento.

Mesmo com as últimas emissões, a pressão de liquidez não foi completamente sanada e é preciso acompanhar

potencial necessidade de negociação com credores. Por outro lado, apontam-se como mitigantes a alta geração de

caixa operacional e o fácil acesso da companhia ao mercado de capitais

Pontos de atenção
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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 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.

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 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.

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 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.

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.

Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por

portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia

consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos

pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de

aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos

serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da

transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida,

ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta

aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ.

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 A Resolução CVM nº 16/2021.
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