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Ótima empresa, preço razoável, atualização da 

recomendação para COMPRA 
 
Tempos incertos exigem investimentos mais seguros 
 

O BTG Pactual cobre a Weg há anos e nunca teve a classificação de COMPRA, 
perdendo assim uma das maiores histórias de criação de valor da bolsa local. A 
crescente aversão ao risco em ações globais está forçando os investidores a 
buscar empresas defensivos em todo o mundo, inevitavelmente levando-nos a 
revisar nosso modelo WEGE3, discutir tendências recentes do setor e reconsiderar 
nossa tese de investimento na empresa, em meio à recente queda do mercado. 
Apesar de não sabermos por quanto tempo o mercado global continuará em queda, 
os níveis atuais de valuation (P/L em 2023 de 21,9x) e um modelo de negócios à 
prova de crise (ROIC histórico de 5 anos > 20%) suportam nossa atualização para 
COMPRA e nosso novo preço-alvo em 2023 de R$ 40/ação (75% de potencial). 

 

As três considerações sugeridas pelo BTG Pactual ao analisar a Weg 

Dada a sua diversificação e complexidade, muitos investidores pedem-nos que 
simplifiquemos o seu modelo de negócio. Sugerimos três considerações: (i) um 
ciclo perene de evolução dos produtos, verticalização da produção e aumento da 
competitividade; (ii) flexibilidade do produto, pois os motores elétricos são 
aplicados em muitos processos industriais, e o sistema industrial da Weg minimiza 
a necessidade de capital; e (iii) a customização de fabricação dá à Weg exposição 
a diversas tendências duradouras do setor, como eficiência energética e 
mobilidade elétrica, reforçando seu comprometimento no tema ESG.  

 

Algumas evidências de campo – corroborando a Weg como uma ação “para 
todos os climas” 

Visitamos a sede da Weg em Jaraguá do Sul esta semana para confirmar nossos 
pensamentos sobre a resiliência do negócio. O feedback foi positivo, confirmando 
que a Weg está alavancando seu processo de produção verticalmente integrado 
para ganhar participação de outros produtores que dependem muito de 
fornecedores terceirizados. Outras evidências corroboram a manutenção de 
crescimento e margens saudáveis: (i) início de operações em outras regiões 
promissoras (por exemplo, Índia e Turquia) deve sustentar o crescimento contínuo 
no mercado externo; e (ii) melhor utilização das plantas industriais (taxa de 
ocupação superior aos volumes pré-pandemia). 

 

Discussão de valuation - venda recente das açõesabre um bom ponto de 
entrada 

A principal razão para nossa antiga classificação de Neutro foi o prêmio exagerado 
da Weg em relação aos pares globais. Depois de cair 28% no acumulado do ano, 
esse prêmio diminuiu para o mínimo do histórico de 5 anos, oferecendo um bom 
ponto de entrada. Quando pensamos em uma empresa para comprar e manter no 
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longo prazo, independentemente do preço, geralmente pensamos na Weg - uma 
visão geralmente ofuscada por um valuation rico. Hoje, o valuation não é mais um 
problema para nós. 

 

 

 
 

Atualização do Modelo  

 

Por que comprá-lo, e por que agora? 

Depois de muitos anos classificando a Weg com recomendação Neutra, 
revisitamos nossa tese de investimento. Os fundamentos estão mais fortes do que 
nunca, refletindo sua entrega de resultados impressionante durante a pandemia, 
reforçando seu modelo de negócios à prova de crises. Em um mercado tão incerto, 
vemos a WEGE3 como uma escolha defensiva (exposição ao dólar em termos de 
ROIC), com a recente queda das ações abrindo um ponto de entrada interessante 
(e bastante raro) na ação. 

 

Como pensar a Weg? 

Dada a sua diversificação e complexidade, muitos investidores pedem-nos que 
simplifiquemos o seu modelo de negócio. Sugerimos três considerações: (i) um 
ciclo perene de evolução dos produtos, verticalização da produção e aumento da 
competitividade; (ii) flexibilidade do produto, pois motores elétricos são aplicados 
em muitos processos industriais e o sistema industrial modular minimiza a 
necessidade de capital; e (iii) a flexibilidade do produto confere à Weg exposição a 
várias tendências duradouras do setor, reforçando seu forte apelo relacionado a 
temática ESG.  

 

Megatendências  

Aprofundamos algumas das tendências subjacentes de crescimento da Weg: (1) 
mais investimentos em eficiência energética, pois o aumento dos custos de energia 
forçam as empresas a reduzir o desperdício de energia; (2) a crescente relevância 
das energias renováveis na matriz energética; (3) demanda mais forte por 
digitalização e automação da indústria; e (4) migração para a mobilidade elétrica. 

 

Valuation 

Não concordamos com o prêmio de valuation da Weg em 2020-2021, quando seu 
múltiplo P/L de 12 meses à frente estava ~200% acima da média das empresas 
industriais globais (pico de 324%). A recente queda das ações trouxe esse prêmio 

Valuation  12/2020 12/2021E 12/2022E 12/2023E 12/2024E

RoIC (EBIT) % 32.2 37.3 33.3 42.7 50.5

EV/EBITDA 48.0 29.4 19.2 15.4 13.3

P/L 67.9 38.6 26.3 21.9 19.0

Dividend Yield % 0.6 1.2 2.5 2.3 3.9
Financials (R$mn)  12/2020 12/2021E 12/2022E 12/2023E 12/2024E
Receita 17.47 23.563 27.871 32.978 38.158

EBITDA 3.264 4.679 4.935 5.907 6.910

Lucro Líquido 2.341 3.586 3.643 4.37 5.044

LPA (R$) 1.12 0.85 0.87 1.04 1.20

DPA líquido (R$) 0.42 0.39 0.57 0.52 0.90

Dívida Líquida/Caixa 2.511 1.106 942 4.792 4.569
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para 54%, bem abaixo da média histórica de 5 anos (92%), criando assim um ponto 
de entrada interessante (e bastante raro). 

 

Algumas evidências de campo – corroborando a Weg como uma ação “para 
todos os climas” 

Visitamos a sede da Weg em Jaraguá do Sul esta semana para comprovar a 
resiliência do negócio. O feedback foi positivo, confirmando que a Weg está 
alavancando seu processo de produção verticalmente integrado para ganhar 
participação de outros produtores que dependem muito de fornecedores 
terceirizados. 

 

Onde podemos estar errados? 

Talvez no lado macro. Os mercados de ações globais estão precificando uma 
desaceleração econômica nas principais economias devido ao aumento das taxas 
de juros em todo o mundo. O ciclo de aperto monetário prolongado pode adiar 
ainda mais uma expansão de múltiplos para a Weg, que carece de gatilhos curto 
prazo claros. No longo prazo, esperamos que essas preocupações macro 
desapareçam à medida que as megatendências que exploramos ganhem força. 

 

Gráfico 1: P/L da Weg em comparação aos pares globais 

 
Fonte: Bloomberg e BTG Pactual  
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Gráfico 2: P/L da Weg em comparação aos pares globais 

 
Fonte: Bloomberg e BTG Pactual  

 

Como pensar na Weg? Abordagem sugerida em 3 etapas do BTG 

 

1) Ciclo perpétuo de verticalização, competitividade e diversificação 

A Weg tem 62 anos, sendo hoje uma das maiores fabricantes mundiais de 
equipamentos eletrônicos. A empresa começou montando motores elétricos de 
baixa tensão para clientes regionais. Mas depois de ganhar o reconhecimento por 
seus produtos de alta qualidade, apostou na verticalização de seus processos 
produtivos. Com essa integração industrial, seu produto principal tornou-se mais 
competitivo, ajudando a expandir significativamente seu mercado endereçável. 
Sempre de olho em aumentar seus fortes níveis de serviço pós-venda e melhorar 
a eficiência de seus motores, a Weg naturalmente começou a expandir seu portfólio 
de produtos para segmentos complementares, como geradores, equipamentos de 
transmissão de energia, inversores etc. A ampliação do portfólio permitiu mais uma 
vez uma maior verticalização industrial, reforçando a competitividade de seus 
produtos. Dessa forma, a Weg tornou-se uma empresa dominante no mercado 
local à medida que seu ciclo virtuoso de expansão de portfólio progrediu, a 
verticalização aumentou e a melhoria da competitividade continuou em andamento. 
Com o mercado interno naturalmente limitando seu potencial de crescimento, a 
Weg passou então a expandir internacionalmente, sempre preservando o mesmo 
modelo de negócios: introduzir seu produto principal (principalmente motores 
elétricos) no mercado externo e alavancar a evolução de volume para verticalizar 
a produção. 
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Gráfico 3: O modelo de negócios da Weg permite que a empresa explore oportunidades de crescimento em todas as condições 
macroeconômicas 

 
Fonte: Weg e BTG Pactual  

 

Gráfico 4: ROIC da Weg 

 
Fonte: Weg e BTG Pactual  
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Gráfico 5: Margem EBITDA da Weg 

 
Fonte: Weg e BTG Pactual  

 

2) Alta flexibilidade do produto e sistema industrial modular 

 

A nosso ver, as vantagens competitivas da Weg estão baseadas em dois pilares 
principais: (1) a flexibilidade de seu principal produto, o motor elétrico, que é 
utilizado em praticamente todas as atividades industriais do mundo, 
consequentemente expondo a Weg às mais diversas tendências do setor. O 
portfólio de produtos da Weg naturalmente se expandiu significativamente ao longo 
dos anos, aumentando sua capacidade de entrar em novos mercados de forma 
competitiva; e (2) o sistema fabril da Weg, especialmente em sua planta modular 
altamente integrada de Jaraguá do Sul (que está sendo replicada no exterior), 
confere à empresa flexibilidade suficiente para adaptar rapidamente seus principais 
produtos às novas tendências industriais. Mais interessante ainda, o sistema de 
produção modular minimiza a necessidade de capital, aumentando assim os 
retornos estruturais da companhia. 

 

3) Adaptação do produto, desencadeando a exposição a muitas tendências 

Acreditamos que esta combinação de um produto principal altamente adaptável e 
um sistema de produção extremamente flexível fornece à Weg um poderoso 
catalisador para o crescimento sustentado, permitindo-lhe aumentar a exposição a 
múltiplas tendências industriais globais no setor de manufatura. E acreditamos que 
essas tendências estão se tornando mais diversificadas nos dias de hoje, 
oferecendo à empresa várias avenidas de crescimento, incluindo: (i) mobilidade 
elétrica (começando no Brasil), (ii) aumento da eficiência energética (estimulando 
a renovação de equipamentos de energia), (iii) maior proporção de fontes 
renováveis na matriz energética global (a Weg é uma empresa local no setor de 
energia solar e eólica e provavelmente exportará essa expertise), (iv) maior uso de 
soluções automatizadas de manufatura (no qual a Weg é pioneira no Brasil) , e (v) 
armazenamento de energia (com a empresa testando novas soluções nos EUA 
para depois aplicar no Brasil), entre outras. Esse vasto mosaico de tendências 
ajudou a Weg a se tornar uma das maiores exposições e teses ESG nos mercados 
da América Latina. 
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Megatendências no processo fabril 

Conforme destacado acima, a Weg tem a característica única de estar exposta a 
diversas tendências de longa prazo na indústria de manufatura global. Dessa 
forma, acreditamos que vale a pena lançar alguma luz sobre algumas dessas 
tendências e explicar seus fundamentos para a Weg. Com base na apresentação 
corporativa da Weg, decidimos destacar (e refletir sobre) 4 grandes tendências do 
setor: (i) eficiência energética, (ii) energia renovável, (iii) digitalização e (iv) 
mobilidade elétrica. 

 

1) Eficiência Energética Industrial 

Os motores elétricos representam 70% do consumo de energia industrial do 
mundo. E a energia é de longe o componente mais relevante no custo do ciclo de 
vida do motor elétrico. Assim, tem ocorrido grandes discussões regulatórias 
relacionadas a motores mais eficientes e forte investimento privado visando 
melhorar a eficiência energética. 

 

2) Energias Renováveis 

O esforço global para reduzir as emissões de gases poluentes levará a matriz 
energética mundial a um mix mais verde de soluções energéticas daqui para frente. 
Mais importante ainda, as soluções de energia renovável também permitem 
soluções de geração de energia distribuída, com impactos sociais relevantes em 
muitas comunidades. O desenvolvimento tecnológico tornou as energias 
renováveis tão competitivas e estáveis quanto as fontes de combustíveis fósseis. 

 

3) Soluções Digitais 

Diante da necessidade de melhorar o gerenciamento dos equipamentos 
eletrônicos, haverá mais sensores, mais automação e uso de eletricidade mais 
eficientes nas cadeias produtivas. 

 

4) Mobilidade Elétrica 

A urbanização crescente exige novas soluções de mobilidade para reduzir o nível 
de emissão de gases poluentes. O uso de veículos elétricos (ou híbridos) é uma 
forte tendência em direção a uma matriz de transporte mais verde. 

 

Algumas outras tendências  

 

5) Saneamento 

Em julho de 2021, o presidente Bolsonaro sancionou o projeto de lei de 
saneamento. A aprovação foi um grande passo para melhorar a precária condição 
do sistema de saneamento básico no Brasil, onde 16% da população – quase 35 
milhões de pessoas – não tem acesso a água potável e quase metade da 
população não tem coleta de esgoto. Com um investimento estimado de R$ 700 
bilhões em investimentos necessários para fornecer saneamento básico a toda a 
população, o projeto ajudará a aumentar a participação de empresas privadas, que 
representam menos de 10% do mercado total. O projeto provavelmente provocará 
muitas privatizações, mas também forçará as empresas a se tornarem mais 
eficientes devido ao risco de terem suas concessões extintas. 
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Figura 1: Visão geral da oferta de infraestrutura de saneamento do Brasil 

 
Fonte: Sistema Nacional de Informações Sanitárias e BTG Pactual 

 

6) Energia como serviço (EaaS) 

De acordo com um artigo da revista Resources for the Future, o EaaS é um modelo 
de negócios pelo qual os clientes pagam por um serviço de energia sem precisar 
fazer nenhum investimento inicial de capital. Os modelos EaaS geralmente 
assumem a forma de assinaturas de dispositivos elétricos de propriedade de uma 
empresa de serviços para fornecer o serviço de energia desejado para o 
comprador. 

Nas últimas décadas, os modelos de negócios baseados em serviços ganharam 
popularidade em uma ampla variedade de indústrias tradicionalmente baseadas 
em produtos, como por exemplo, o streaming de vídeo. O modelo geralmente 
envolve um serviço baseado em assinatura: o cliente pode aproveitar os benefícios 
de um produto sem comprá-lo diretamente ou gerenciar diretamente seu uso. 

No setor de eletricidade, os modelos de negócios de serviços, normalmente 
chamados de Energy-as-a-Service, fornecem ao cliente serviços de energia, como 
iluminação, em troca de uma taxa recorrente. O cliente se beneficia ao evitar contas 
diretas de eletricidade, atualizações caras para equipamentos elétricos ou software 
e custos associados ao gerenciamento de dispositivos, enquanto ainda se 
beneficia do uso do dispositivo. Semelhante aos modelos de serviço em outros 
setores, o EaaS pode tornar a melhor tecnologia (como dispositivos de energia e 
software) mais acessível, beneficiando consumidores, empresas de serviços, a 
rede elétrica e potencialmente a sociedade como um todo. 

 

Estratégia da Weg 

Historicamente, o crescimento da receita está na casa de dois dígitos, sustentado 
por tendências de crescimento saudáveis em seus mercados e produtos (por 
exemplo, estima-se que o mercado global de motores elétricos industriais cresça 
de 5 a 10% ao ano). Então, se a Weg conseguir manter sua posição de mercado e 
poder de marca, deve continuar explorando essa dinâmica de crescimento. A 
companhia também possui um sólido histórico de crescimento inorgânico e de 
parcerias em novos mercados. 

Um dos objetivos de sua estratégia de crescimento inorgânico é abrir novos 
caminhos de crescimento, principalmente no exterior. Ela quer continuar 
expandindo para novas geografias, aproveitando sua forte posição no mercado de 
motores elétricos para acelerar a expansão de seus produtos. A Weg também está 
usando seus movimentos inorgânicos para continuar fortalecendo seu processo de 
verticalização, aprimorando seu know-how e portfólio por meio de produtos 
complementares. Essa estratégia está alinhada com sua estratégia de continuar 
investindo em unidades fabris no exterior, replicando seu modelo nacional 
verticalmente integrado. 
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A Weg também se beneficiou de seu crescimento inorgânico para fortalecer sua 
estrutura de negócios digitais, visando acelerar o desenvolvimento de soluções de 
software industrial fornecendo informações precisas e em tempo real sobre 
produção e máquinas. Por meio de movimentos focados no desenvolvimento de 
seu ecossistema digital, a Weg novamente nos surpreendeu com sua capacidade 
de adaptar rapidamente sua plataforma de negócios a novas oportunidades de 
crescimento, sempre capturando tendências do setor de longo prazo que agregam 
valor, como eficiência energética, energia renovável, mobilidade elétrica e agora a 
indústria digital – todas tendências altamente positivas no negócio industrial. 

Com sua sólida estratégia, a empresa continuou expandindo sua linha de produtos 
para negócios e produtos que complementam a oferta de seu portfólio, permitindo 
oferecer aos clientes soluções mais completas e eficientes. Esperamos que a Weg 
continue ativa em novas parcerias e transações, com movimentos alinhados à sua 
estratégia histórica. 

 

Valuation 

Alteração das estimativas - novo preço-alvo em 2023 de R$ 40,0 

Estamos revisando nossos números para refletir: (i) Ke maior de 12% (de 10%) e 
WACC de 10% (de 9%) em meio a um ambiente macro mais desafiador; (ii) preço-
alvo em 2023, (iii) aumentando nossa crescimento de  EBITDA  e lucro líquido entre 
2022 a 2025 para 16% e 17%, respectivamente (de 11% e 9%), (iv) incorporando 
uma margem EBITDA de longo prazo menor de 19% (de 20%), pelo mix de 
produtos mais fraco, devido à maior exposição às energias renováveis; e (v) 
reduzindo nosso capex de longo prazo para 3,0% do faturamento (de 3,5%). Ao 
todo, estamos reduzindo nosso preço-alvo em 2023 para R$40/ação (de 2022 
R$45), ainda rendendo 75% de potencial de alta. 

Tabela 1: Alterações nas premissas do valuation 

 
Fonte: BTG Pactual  

 

Tabela 2: Estimativas novas x estimativas antigas 

 
Fonte: BTG Pactual  

 

Principais Mudanças Antigas Novas

Custo do patrimônio Líquido (Ke) 12% 10%

Custo de capital 10% 9%

Ano fiscal do preço-alvo 2023 2022

crescimento do EBITDA de 2022-2025 16% 11%

Margem EBITDA 19% 20%

crescimento do LPA de 2022-2025 17% 9%

Capex (%  da receita) 3,0% 3,5%

Preço-alvo (R$) 40 45

Consolidado Novo Antigo Mudança

(R$mn, IFRS) 2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E

Receita Líquida 27.871         32.978       24.082         27.191       15,7% 21,3%

Equipamentos Industriais Eletroeletrônicos 13.231         15.091       12.330         13.739       7,3% 9,8%

Geração,transmissão e distribuição de energia 11.266         14.278       8.978           10.454       25,5% 36,6%

Motores elétricos para uso doméstico 2.207           2.374         1.914           2.090         15,3% 13,6%

Tintas e vernizes 1.167           1.235         860              908            35,8% 36,0%

EBITDA 4.935           5.907         4.374           4.992         12,8% 18,3%

Margem EBITDA (%) 17,7% 17,9% 18,2% 18,4% -46% -45,0%

Lucro Líquido 3.643           4.370         3.098           3.511         17,6% 24,5%

Margem Líquida (%) 13,1% 13,3% 12,9% 12,9% 20,8% 34,0%
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Tabela 3: BTG x Consenso 

 
Fonte: BTG Pactual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado BTGP Consenso

(R$mn, IFRS) 2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E

Receita Líquida 27.871         32.978       26.987         32.777       3,3% 0,6%

EBITDA 4.935           5.907         4.830           5.958         2,2% -0,9%

Margem EBITDA (%) 17,7% 17,9% 17,9% 18,2% -19,2% -26,6%

Lucro Líquido 3.643           4.370         3.584           4.370         1,7% 0,0%

Margem Líquida (%) 13,1% 13,3% 13,3% 13,3% -20,8% -8,1%
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Informações Importantes 

Para informações complementares e detalhadas entre em contato com o seu assessor ou com a Equipe de Renda Variável do Banco BTG Pactual Digital. 

▪ Preços das ações refletem preços de fechamento no mercado à vista.  

▪ Rentabilidades passadas não oferecem garantias de resultados futuros.  

▪ Os retornos indicados como performance são baseados em valorização do capital incluindo dividendos e excluindo custos de transação da B3, da 

Corretora, comissionamentos, juros cobrados sobre limites de crédito, margens etc. Ajustar o desempenho da carteira aos custos resultará em redução dos 

retornos totais demonstrados. 

 

Disclaimer Global 

O conteúdo dos relatórios não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo 
ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso do BTG Pactual digital. Nossas análises são baseadas em informações obtidas junto a fontes públicas 
que consideramos confiáveis na data de publicação, dentre outras fontes. Na medida em que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão 
naturalmente sujeitas a mudanças. O conteúdo dos relatórios é gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras, disponíveis na data 
de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre os quais o BTG Pactual 
digital não tem qualquer controle.  Cada relatório somente é válido na sua respectiva data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. 
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O BTG Pactual digital não assume nenhuma responsabilidade em atualizar, 
revisar, retificar ou anular tais relatórios em virtude de qualquer acontecimento futuro. 
Nossos relatórios possuem caráter informativo e não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros em 
qualquer jurisdição. As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito fomentar o debate entre os analistas do BTG Pactual 
digital e os seus clientes. O BTG Pactual digital ressalta que os relatórios não incluem aconselhamentos de qualquer natureza, como legal ou contábil. O 
conteúdo dos relatórios não é e nem deve ser considerado como promessa ou garantia com relação ao passado ou ao futuro, nem como recomendação 
para qualquer fim. Cada cliente deve, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias.  
 As informações disponibilizadas no conteúdo dos relatórios não possuem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou 
necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, 
antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e 
respectivos riscos face a seus objetivos pessoas e à sua tolerância a risco. Portanto, nada nos relatórios constitui indicação de que a estratégia de 
investimento ou potenciais recomendações citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e 
tampouco constituem uma recomendação pessoal. 
Os produtos e serviços mencionados nos relatórios podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. 
Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições podem não se aplicar a produtos e serviços 
registrados em outras jurisdições, sujeitos à legislação e regulamentação aplicável, além de previsões contratuais específicas.  
 O recebimento do conteúdo dos relatórios não faz com que você esteja automaticamente enquadrado em determinadas categorias de investimento 
necessárias para a aplicação em alguns produtos e serviços. A verificação do perfil de investimento de cada investidor deverá, portanto, sempre prevalecer 
na checagem dos produtos e serviços aptos a integrarem sua carteira de investimentos, sendo certo que nos reservamos ao direito de eventualmente 
recusarmos determinadas operações que não sejam compatíveis com o seu perfil de investimento.  
O Banco BTG Pactual S.A. mantém, ou tem a intenção de manter, relações comerciais com determinadas companhias cobertas nos relatórios. Por esta 
razão, os clientes devem estar cientes de eventuais conflitos de interesses que potencialmente possam afetar os objetivos dos relatórios. Os clientes devem 
considerar os relatórios apenas como mais um fator no eventual processo de tomada de decisão de seus investimentos. 
O Banco BTG Pactual S.A. confia no uso de barreira de informação para controlar o fluxo de informação contida em uma ou mais áreas dentro do Banco 
BTG Pactual S.A., em outras áreas, unidades, grupos e filiadas do Banco BTG Pactual S.A.. A remuneração do analista responsável pelo relatório é 
determinada pela direção do departamento de pesquisa e pelos diretores seniores do BTG Pactual S.A. (excluindo os diretores do banco de investimento). 
A remuneração do analista não é baseada nas receitas do banco de investimento, entretanto a remuneração pode ser relacionada às receitas do Banco 
BTG Pactual S.A. como um todo, no qual o banco de investimento, vendas e trading (operações) fazem parte.  
O BTG Pactual digital não se responsabiliza assim como não garante que os investidores irão obter lucros. O BTG Pactual digital tampouco irá dividir 
qualquer ganho de investimentos com os investidores assim como não irá aceitar qualquer passivo causado por perdas. Investimentos envolvem riscos e 
os investidores devem ter prudência ao tomar suas decisões de investimento. O BTG Pactual digital não tem obrigações fiduciárias com os destinatários 
dos relatórios e, ao divulgá-los, não apresenta capacidade fiduciária. 
O BTG Pactual digital, suas empresas afiliadas, subsidiárias, seus funcionários, diretores e agentes não se responsabilizam e não aceitam nenhum passivo 
oriundo de perda ou prejuízo eventualmente provocado pelo uso de parte ou da integralidade do conteúdo dos relatórios. 
Certificação dos analistas: Cada analista da área de Análise & Research primariamente responsável pelo conteúdo desse relatório de investimentos, total 
ou em parte, certifica que: i) Todos os pontos de vista expressos refletem suas opiniões e pontos de vista pessoais sobre as ações e seus emissores e tais 
recomendações foram elaboradas de maneira independente, inclusive em relação ao BTG Pactual S.A. e / ou suas afiliadas, conforme o caso. ii)nenhuma 
parte de sua remuneração foi, é ou será, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas aqui contidas ou 
relacionadas ao preço de qualquer valor mobiliário discutido neste relatório.  
Parte da remuneração do analista é proveniente dos lucros do Banco BTG Pactual S.A. como um todo e/ou de suas afiliadas e, consequentemente, das 
receitas oriundas de transações realizadas pelo Banco BTG Pactual S.A. e / ou suas afiliadas. 
Quando aplicável, o analista responsável por este relatório e certificado de acordo com as normas brasileiras será identificado em negrito na primeira página 
deste relatório e será o primeiro nome na lista de assinaturas. 
O Banco BTG Pactual S.A., atuou como coordenador-líder ou coordenador de uma oferta pública dos ativos de emissão de uma ou mais companhias 
citadas neste relatório nos últimos 12 meses. Também atua como formador de Mercado de ativo de emissão de uma ou mais companhias citadas neste 
relatório.  
Para obter um conjunto completo de disclosures associadas às empresas discutidas neste relatório, incluindo informações sobre valuation e riscos, acesse 

www.btgpactual.com/research/Disclaimers/Overview.aspx 

http://www.btgpactual.com/research/Disclaimers/Overview.aspx

