
Liquidez confortável: Mesmo com o avanço de 101% do endividamento
bruto da Simpar em 2021, a companhia ainda possui uma liquidez
confortável, com as atuais disponibilidades suficientes para o
cumprimento do cronograma de endividamento até 2026.

Diversificação no Setor: A Simpar possui operações em praticamente
todos os seguimentos do setor de aluguel de veículos, tanto no RAC e
GTF, quanto no aluguel de máquinas, veículos leves e pesados.

Ciclo positivo para o setor: O Setor, principalmente nos dois
últimos anos, tem se utilizado do aumento nos preços dos carros
usados para aumentar suas receitas com a venda de veículos
seminovos..

Riscos: i) preço de compra dos novos carros; ii) aumento do custo
de captação de recursos; iii) alto fluxo de investimentos para as
subsidiárias.

A Simpar é a holding que controla um grupo de seis empresas independentes, fruto da reestruturação societária do Grupo 

JSL. A companhia é a maior compradora de veículos pesados e a secunda maior compradora de leves no país e através de 

suas subsidiárias a companhia oferece serviços de aluguel de carros e veículos (Rent a Car), gestão de frotas e veda de 
veículos seminovos. As suas principais subsidiárias são: JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Original Concessionárias, BBC 

Leasing/Digital e CS Infra.
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A Simpar é avaliada com rating ‘BB-’ em

escala global pelas agências de classificação

de risco S&P Global Ratings e Fitch Ratings.

Na escala nacional, é classificada como

brAA+ e AA-(bra), respectivamente. A

perspectiva do rating para as duas agências é

positiva, indicando que é possível uma

mudança nos próximos meses.

A data de publicação das classificações são

de 21/12/2021 pela S&P e 15/04/2021 pela a

Fitch.

É importante notar que as notas podem

variar, tanto para cima quanto para baixo, ao

longo do período da emissão até seu

vencimento.

Agência Rating Corporativo

S&P Global brAA+/Positiva  (Nacional)

S&P Global BB-/Positiva  (Global)

Fitch AA-(bra)/Positiva  (Nacional)

Fitch BB-/Positiva  (Global)

Fonte: Simpar e XP Research.

2019 2020 2021

Receita Líquida (R$ milhões) 9.686,2 9.807,1 13.866,2

EBITDA Ajustado* (R$ milhões) 2.115,9 2.319,6 4.189,7

Margem EBITDA Ajustado* (%) 21,8% 23,7% 30,2%

Dívida Bruta* (R$ milhões) 11.411,4 14.465,1 29.123,1

Curto prazo (%) 16,89% 8,50% 4,99%

Longo prazo (%) 83,11% 91,50% 95,01%

Caixa e equivalentes (R$ milhões) 3.849,0 5.994,5 13.643,5

Dívida Líquida Ajustada** (R$ milhões) 7.562,3 8.470,6 15.479,6

Dívida Líquida Ajustada**/EBITDA Ajustado* (x) 3,6x 3,5x 3,4x

*Desconsidera o montante derivado da estrutura de internação dos recursos do Bond 

da SIMPAR
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Estrutura da Holding
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Fonte: Simpar e XP Research.

A Simpar é a holding que controla um grupo de seis empresas independentes e destacamos suas principais 

subsidiárias:

A JSL é a maior empresa de operações logísticas do Brasil, incluindo serviços de Transporte Rodoviário de Cargas, 

Logística Dedicada de Cargas Rodoviárias, Logística de Commodities, Serviços de Armazenagem, Distribuição 

Urbana, Logística Interna e Fretamento. 

A companhia está presente no atendimento a diversos setores da economia, como papel e celulose, automotivo, 

alimentício, siderurgia, bens de consumo, energia elétrica, químico e mineração.

Já a Movida, está entre as maiores frotas de locação de veículos do Brasil, suas atividades se dividem entre o 

segmento de locação de veículos e gestão e terceirização de frotas. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 

possuía uma frota total de 187 mil carros, 194 pontos de atendimento e 70 pontos de venda.

O Grupo Vamos é a líder no segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, contando com 

frota de 26.481 ativos locados em 31 de dezembro de 2021. A companhia conta com uma ampla rede de 

concessionárias de caminhões e ônibus, de máquinas e equipamentos agrícolas, uma rede própria de 10 lojas de 

seminovos e mais de 2.300 oficinas mecânicas credenciadas.

O principal negócio da companhia é a locação de longo prazo (média de 5 anos) de ativos que asseguram a 

disponibilidade de frotas.

A CS Brasil é a subsidiária que consolida todos os serviços para instituições públicas realizados pelo Grupo. Nas 

áreas de Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais. Tem sede no município de Mogi das Cruzes em São 

Paulo.

A Original Concessionárias é divisão de concessionárias da Simpar, a mesma possui 14 lojas divididas em três 

bandeiras de diferentes montadoras: Original VW, Fiat Ponto e Ford Avante. 

As unidades encontram-se distribuídas no estado de São Paulo e possuem portfólio de serviços de pós-venda e de 

seguros por meio da Madre Corretora de Seguros. 

Já a BBC Leasing/Digital representa o segmento financeiro da Simpar. A BBC Leasing financia os clientes nos canais 

de vendas das concessionárias de automóveis e de caminhões. Já a BBC digital foi criada em 2019, constituindo 

uma plataforma de serviços digitais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo.

A CS Infra é o segmento da Simpar desenvolvido para consolidar todas as concessões do grupo. Atualmente, essa 

administra concessões focadas em serviços de infraestrutura, representada pela Ciclus, e terminais portuários de 

Aratu (BA), Rodovia Transcerrados (PI) e BRT Sorocaba (SP), fortalecendo a plataforma de concessões de longo 

prazo.

55,4%27,6%

17,0%

JSP Holding

Free-Float

Outros

Quem são os acionistas da Companhia?

JSP Holding (55,4%) – Holding da Família Simões – a

família Simões é a família do Sr. Júlio Simões, o qual foi o

fundador do Grupo Simpar;

Outros (17,0%) - Posições detidas diretamente na pessoa 

física por membros da Família Simões, Conselheiros e 

Ações em Tesouraria;

Free-Float (27,6%)

Research Renda Fixa

31 de março de 2022
Simpar / Transportes
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O conglomerado representado pela Simpar, pode ser dividido entre dois grupos. O primeiro é representado pela 

Movida, Vamos e CS Brasil, as quais possuem teses mais estruturais, com negócios com fluxos de caixa mais 

estáveis e previsíveis, ainda que suas operações tenham como característica um alto capital intensivo. Enquanto isso, 

o segundo grupo é representado pela JSL, BBC e Original Concessionárias, as quais possuem operações mais 

cíclicas, ou seja, possuem maior correlação com o desempenho da economia nacional, embora sejam leves em ativos 

(asset light).

O Business de aluguel de veículos no Brasil é dividido em quatro etapas, na primeira a companhia realiza a captação 

de recursos, durante a segunda etapa ocorre a compra da frota das montadoras com deságio, devido ao volume 

maior de veículos. Na terceira etapa, acontece a depreciação do veículo através do serviço de aluguel e após um ciclo 

de depreciação a companhia vende o carro como seminovo na quarta e última etapa.

Devido à diversidade do setor, ele pode ser segmentado por tipo de veículo, como veículos leves e veículos pesados. 

Já as operações podem ser divididas em Aluguel de Carros (“RAC”) e Gestão de Frotas (GTF). A Simpar possui 

subsidiárias que atuam com muita relevância em todos esses segmentos do setor, reiterando a diversidade e 

competitividade com conglomerado.

Simpar / Transportes

Veículos Leves e Pesados Maquinário

CAPEX de Aquisição Baixo Ticket Médio Alto Ticket Médio

CAPEX de Manutenção Menor mas  intenso Alto

Idade Média da Frota Curta, cerca de 15 meses Longa

Público Alvo Empresas e Pessoa Física Setor de Commodities

Rent-A-Car Gestão de Frotas

Contratos
Reservas para Períodos Curtos de 

Tempo (dias ou semanas)
Contratos de Longo Prazo (anos)

Vida Média dos Veículos Em torno de 12 meses Em torno de 24 - 36 meses

Público Alvo
Pessoas físicas / Empresas que 
precisam alugar um veículo por 
determinado período de tempo

Empresas que desejam terceirizar a 
compra, gestão do uso e manutenção 

de sua frota de veículos

Estruturalmente, devido aos contratos de curto prazo o segmento de RAC possui receitas mais voláteis e 

sensíveis à conjuntura macroeconômica da região do que o segmento de GTF, uma vez que esse atrelado 

aos seus contratos de longo prazo possui uma mais previsibilidade de receitas e resiliência em momentos de 

desfavoráveis economicamente.

Assim, a Simpar atua em praticamente todos os setores do segmento, possuindo uma estratégia que 

consiste basicamente em captação de recursos para financiar grandes ciclos de CAPEX intensivo e 

crescimento orgânico e por aquisições através de suas subsidiárias.

Fonte: Simpar e XP Research.
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No quarto trimestre de 2021, a Receita Líquida da Simpar atingiu R$ 4,1 bilhões, representando uma expansão de 

56,2% em relação ao registrado no mesmo período em 2020 e de 4,6% frente ao 3T21. Já o EBITDA ajustado 

acumulou R$ 1.914 milhões no trimestre, avanço de 59,7% ao ano.

O resultado foi parcialmente impulsionado pelo melhor momento do setor de logística e transportes durante 2021 , 

principalmente devido à alta nos preços dos novos e seminovos que se tornaram uma das principais fontes de 

receita das locadoras durante o COVID. No 4T21 da Movida, a venda de seminovos representou 46,5% da Receita 

Líquida, as vendas de carro dessa subsidiária representaram 97% da receita de venda de veículos de toda a Simpar

no período. 

Contudo, o aumento do ticket médio de compra de veículos em 2021 indica que o momento pede cautela para a 

avaliação dos impactos do maior custo de aquisição da frota e controle de idade média da frota.

No exercício de 2021, a Simpar acumulou uma Receita Líquida de R$ 13,9 bilhões, um incremento de 41,4% em 

comparação com os R$ 9,8 bilhões registrados em 2020. No mesmo intervalo, o EBITDA cresceu 80,6% para R$ 

4,2 bilhões, com margem de 38,1%.

Nesse período, as controladas Vamos, Movida e BBC foram responsáveis pelo crescimento da rentabilidade da 

holding, efeito parcialmente compensado pela contração nas receitas de JSL, CS Brasil e Original Concessionárias.

Como destaques recentes, elenca-se a incorporação da CS Infra à Simpar e da CS Frotas à Movida, a qual junto 

com a aquisição da Vox e Marbor ao longo do garantiu um backlog de mais de 10 mil carros que garante a 

expansão da frota da companhia em um cenário de alto custo de aquisição de veículos leves. Além disso, a 

companhia captou mais de R$ 21 bilhões em 2021 nos mercados de renda fixa local e internacional, assim como 
no mercado de equities com o IPO de follow on de Vamos.

Fonte: Simpar e XP Research.
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Investimentos

Em 2021, a Simpar triplicou seu CAPEX líquido quando comparado ao ano anterior, atingindo R$ 8,792 bilhões. A 

alocação do CAPEX foi dividida entre R$ 7,8 bilhões (91% do CAPEX Total) para o segmento de alocação o qual 

possui contratos de longo prazo, com reajuste da inflação e R$ 749 milhões (9% do CAPEX Total) para o segmento 

de logística para expansão em novos contratos através da JSL.

Distribuição de CAPEX – 2021:

Locação

CAPEX 2021 % do segmento

Movida R$ 4,7 bi 60%

Vamos R$ 2,5 bi 32%

CS Brasil R$ 907 MM 8%

Logística

CAPEX 2021 % do segmento

Movida R$ 4,7 bi 60%

Vamos R$ 2,5 bi 32%

CS Brasil R$ 907 MM 8%

1.498,3

885,0

2.117,9 2.216,4

3.573,0

4T20 1T21 2T21 3T21 4T21

Evolução Trimestral do CAPEX Líquido

2.035,1
2.685,0 2.862,1

8.792,3
10.000,0 - 12.000,0

1.597,5
2.115,9 2.319,6

4.189,7

2018 2019 2020 2021 Guidance - 2022

Evolução Anual do Capex Líquido

CAPEX Líquido EBITDA

Fonte: Simpar e XP Research.



7

Research Renda Fixa

31 de março de 2022
Simpar / Transportes

Endividamento e Alavancagem

Ao final do 4T21, a Simpar reportou um endividamento bruto de R$ 29,12 bilhões, crescendo cerca de 101% ante o 

saldo de R$ 14,47 bilhões do fim de 2020. 

O crescimento do endividamento em maior parte é justificado pela decisão da empresa de reforçar a posição de 

caixa em meio ao cenário de incertezas relacionadas à crise da covid-19 e as amortizações de curto prazo.

Dessa forma, a posição de caixa e aplicações financeiras registrou crescimento de 128% para R$ 13,64 bilhões em 

comparação com o saldo de 2020. Apesar disso, a dívida líquida cresceu 82% para R$ 15,48 bilhões em 2021.

As atuais disponibilidades são suficientes para o cumprimento do cronograma de endividamento até meados de 

2026 e o índice de cobertura das dívidas de curto prazo da companhia saiu de 3,0x em 2020 para 9,4x em 2021. 

Além disso, nota-se que os vencimentos de curto prazo representam apenas 8,4% do endividamento bruto, 

reduzindo pressões de refinanciamento. O prazo médio da dívida é de 8,0 anos.

Contudo, a companhia já está sendo muito impactada pela alta das taxas de juros, uma vez que no final do quarto 

trimestre de 2021 foi reportado um Custo Médio da Dívida Líquida pós impostos de 7,5% a.a.

Por fim, a alavancagem medida pela dívida líquida sobre o EBITDA reduziu de 3,5x no 4T20 para 3,4x, mesmo 

realizando R$ 8,8 bilhões em investimentos líquidos no ano. A empresa possui cláusulas restritivas (covenants) 

nas suas emissões que requerem alavancagem máxima de 4,4x.

2,4%
2,7%

3,4%

4,4%

6,6%

3,1%
3,6%

4,4%

5,2%

7,5%

4T20 1T21 2T21 3T21 4T21

Custo Médio da Dívida Pós Impostos (a.a.)

Dívida Líquida Dívida Bruta

13.643

1.452
2.280 2.339

3.942
4.840

1.516
2.096 1.636 1.478

7.544

Caixa - 4T21 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Cronograma da Dívida

14.465,1

17.790,1 18.454,6

23.670,1

29.123,1

8.470,6 9.494,9
10.782,3

12.482,6
15.479,6

3,5x

3,7x

3,3x 3,3x
3,4x

4T20 1T21 2T21 3T21 4T21

Histórico de Endividamento

Dívida Bruta Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA

Fonte: Simpar e XP Research.
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Pontos de atenção

Posicionamento relativamente agressivo da companhia com alta demanda de capital

A estratégia de expansão adotada pela Simpar foi derivada de diversos fatores, tais como: busca pela captação de 

novos clientes ou aumento da receita com clientes existentes; financiamento de investimentos para crescimento 

de frota e avanço da capacidade operacional. Portanto, seu crescimento acelerado teve alta demanda de capital.

Atividades de capital intensivo dependem, muitas vezes, da capacidade de captação de recursos para realizar 

investimentos e concluir aquisições, o que nem sempre pode ser garantido.

Eventos adversos como a própria crise recente direcionada pela pandemia da covid-19 ou um possível aumento 

significativo das taxas de juros praticadas no mercado podem fazer com que os financiamentos necessários 

sejam obtidos a custos elevados, o que pode afetar a flexibilidade financeira da companhia.

Como exemplos de consequências de eventual inaptidão na captação de recursos citam-se o envelhecimento da 

frota de automóveis para acima da média de mercado ou a incapacidade de pagamento de despesas ou dívidas.

Ressaltamos, no entanto, que não esperamos que tal risco se concretize no médio a longo prazo, dentro de 

condições esperadas de mercado, uma vez que a Simpar possui bom relacionamento com bancos e acesso ao 

mercado de capitais.

Alavancagem relativamente alta

A Simpar registrou alavancagem de 3,4x ao fim do 2021, considerada relativamente alta em comparação com os 

pares no mercado.

Destacam-se também os covenants da companhia: no caso da alavancagem, deve permanecer abaixo do limite de 

4x dívida líquida/EBITDA, patamar que a empresa já atingiu em exercícios anteriores. 

Com a estratégia de expansão da Simpar, poderá acontecer um eventual aumento da alavancagem, pressionando 

os covenants da empresa, o que limitaria a flexibilidade financeira da holding.

O risco é atenuado em parte pela robusta geração de caixa observada no histórico da companhia, pela flexibilidade 

financeira acima da média e pela sólida posição de liquidez, o que reduz os riscos de financiamento num horizonte 

próximo.

Fonte: Simpar e XP Research.
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Nova Emissão: Ciclus Ambiental do Brasil

Fundada em 2010, a principal subsidiária da CS Infra, a Ciclus, é referência na gestão integrada (transbordo, 

transporte, disposição final e tratamento) e valorização de resíduos sólidos incluindo biogás, energia e créditos de 

carbono com infraestrutura de primeira linha.

A companhia, atua na cidade do Rio de Janeiro através de um contrato de concessão firmado com a COMLURB 

(concessionária de 100% dos resíduos da cidade do Rio de Janeiro), com prazo original até 2026 e aditivo até 

2036, que ainda possui um potencial de extensão adicional a ser acordado pelas partes.

Disposição final também de resíduos das cidades de Itaguaí-RJ, Mangaratiba-RJ, Piraí-RJ, Miguel Pereira-RJ e 

Seropédica-RJ, onde está localizado um dos maiores Centros de Tratamento de Resíduos (CTR) da América 

Latina.

Fonte: Simpar e XP Research.

Principais Termos do Contrato de Concessão

Prazo 180 meses, com extensão para mais dois períodos de 60 meses (10 anos), até 2036

Remuneração

•  Pagamento mensal pela transferência de resíduos entre estações, transporte para o CTR e 
pela gestão e destinação final no CTR
•  Reembolso de custos com logística de ~R$470 mil por mês pela distância das estações de 
coleta
•  Ciclus pode explorar receitas auxiliares, como por exemplo destinação de resíduos para 
terceiros, geração de energia, entre outros

Ajuste de Preço
•  Preço reajustado por inflação (IPCA) em base bi-anual
•  Por contrato, a capacidade mínima do CTR deve ser suficiente para atender a cidade 
considerando um acréscimo anual de 1% no volume recebido

Performance

•  Retenção de no máximo 30 minutos de veículos em operação nas estações de transferência 
de resíduos
•  Zero desperdício no CTR sanitário
•  Estações de transferência de resíduos em bom estado de limpeza e conservação 

Contrato Take or Pay  
biogás

•  Contrato de venda de biogás
•  Contrato expira em 2027 com possibilidade de extensão entre as partes
•  Fornecimento mínimo de 16.000 Nm³/hora

Em 2021, a Receita Líquida totalizou R$367,1 milhões, um aumento de 27,1% em relação a 2020, principalmente 

devido ao aumento da tarifa mensal e, secundariamente, pelo aumento da receita com a comercialização de 

biogás. Em dezembro a companhia foi a mercado captar R$ 450 milhões com vencimento em 9 anos (bullet), 

cujos recursos serão destinados a gastos e despesas operacionais.



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.

Em atendimento à Resolução CVM nº20/2021, informamos que a XP Investimentos CCTVM S.A. e/ou suas afiliadas ("XP Investimentos" ou "XP") mantém relacionamento comercial

com a Cocal, inclusive prestando serviços de assessoria com interesses financeiros e comerciais relevantes. Assim, o leitor deve ter ciência de tal informação e fazer sua própria

análise e julgamento sobre eventual existência de conflito de interesses ou sobre a imparcialidade deste relatório. A XP Investimentos, expressamente, se limita e reserva o direito de

recursar-se a atender qualquer solicitação baseada no conteúdo de informações especulativas sobre o relacionamento com a referida sociedade.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE A Resolução CVM nº 16/2021.
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