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Disclaimer Geral

Este relatório foi elaborado pela Warren e tem como objetivo auxiliar o investidor nas suas tomadas de decisões de investimento. Entretanto, são de única e exclusiva responsabilidade do investidor as decisões efetivas quanto à 

compra e venda de valores mobiliários, bem como as análises quanto à adequação ao seu perfil de investimento. Este relatório foi baseado em informações de caráter público, fornecidas pelos sites das empresas analisadas no 

presente documento. Apesar de serem informações oriundas de fontes consideradas fidedignas, não é possível assegurar totalmente a veracidade do seu conteúdo. Este relatório foi elaborado com observância a todas as regras da 

Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021. Informamos que todas as recomendações deste relatório de análise refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas de valores mobiliários da Warren e foram 

elaboradas de forma totalmente independente, inclusive em relação à Warren, e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Este relatório não pode ser reproduzido 

ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, para qualquer propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Warren. Este relatório não leva em consideração os objetivos específicos de investimento, 

situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer indivíduo em especial, mesmo quando enviado a um único destinatário. Desempenho de rentabilidade passada não é necessariamente um indicador de resultados 

futuros e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita pela Warren em relação ao desempenho futuro. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos 

ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Qualquer recomendação ou opinião contida neste relatório de pesquisa pode se tornar desatualizada em consequência de alterações no 

ambiente em que o emitente dos valores mobiliários sob análise atua, além de alterações nas estimativas e previsões, premissas e metodologia de avaliação aqui utilizadas. A Análise Técnica e a Análise Fundamentalista seguem 

diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é realizada seguindo conceitos da escola de Dow, como: o mercado desconta tudo; os preços se movimentam baseado em tendência; a análise usa como padrão a repetição de 

movimentos. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação as demonstrações contábeis da empresa para calcular o valor intrínseco da mesma. Nestes termos, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas buscam os 

melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor e 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.  A Warren não se responsabiliza por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou de 

seu conteúdo. Ao final do relatório, apresentaremos as declarações dos analistas.
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O gigante acordou?

A bolsa brasileira fechou o ano de 2021 “na lanterna”. 

O desempenho do Ibovespa ficou muito abaixo dos principais 

pares internacionais, não apenas no comparativo contra os 

países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, mas 

também quando avaliamos o índice de Mercados Emergentes e 

a China de forma isolada.

Mas será que essa disparidade de retornos em relação ao resto 

do mundo era justificável?

No final de novembro de 2021, na primeira versão deste 

relatório, afirmamos que estávamos diante de uma 

oportunidade de aumentar o percentual de alocação em 

empresas brasileiras.

De lá pra cá, a bolsa começou a andar e o índice Ibovespa fechou 

o primeiro trimestre de 2022 em alta de 14,5%, superando todos 

os seus principais pares.

warren.com.br

Ibovespa S&P 500 CSI 300 Stoxx 600 EM

14,5% -5,2% -14,2% -6,7% -8,0%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

IBOVESPA S&P 500 CSI 300 STOXX 600 ISH MSCI EM MK/d

Chegou a hora do Brasil decolar? |  Introdução

https://lp.warren.com.br/hubfs/An%C3%A1lise/Warren%20Analisa%20-%20Ser%C3%A1%20que%20a%20bolsa%20est%C3%A1%20barata-1.pdf?hsLang=pt-br


Se a bolsa já estava barata em 
reais, imagina em dólares...

A trajetória de desvalorização cambial do real frente ao dólar na 

última década colocou as ações brasileiras em patamares ainda 

mais atrativos para o investidor estrangeiro.

O resultado foi um fluxo de capital acima da média, 

principalmente a partir de dezembro de 2021, momento que 

configurou excelente ponto de entrada na bolsa brasileira, com 

valuations extremamente descontados.

Encerrado o primeiro trimestre de 2022, considerando a 

combinação de performance positiva da bolsa e valorização 

do real frente ao dólar, o investidor estrangeiro que aproveitou 

essa janela de oportunidade só tem motivos para sorrir. 

O EWZ (iShares MSCI Brazil), maior ETF brasileiro negociado nas 

bolsas norte americanas fechou o primeiro trimestre de 2022 em 

alta de 35,2%.
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O que é EWZ?
O EWZ IShares MSCI Brazil é o principal ETF (Exchange Traded

Fund) brasileiro negociado na NYSE (New York Stock Exchange), nos 

Estados Unidos. Também conhecido popularmente como “Ibovespa 

dolarizado“, o EWZ é o fundo de índice mais líquido do mundo ligado a 

ações de companhias brasileiras.

Warren Descomplica
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Quem vive de 
passado é museu

Bom, agora que já relembramos os principais movimentos do 

mercado brasileiro no ano passado e contextualizamos a 

reviravolta do primeiro trimestre deste ano, que tal olhar para 

frente? 

Neste relatório vamos explorar o cenário macroeconômico 

global, os fundamentos da bolsa brasileira, as diferenças de 

performance entre os principais setores da economia e as 

nossas perspectivas para 2022.

Até onde vai o dólar? Será que o Ibovespa pode superar a 

máxima histórica de 130 mil pontos?

Esperamos trazer algumas respostas para essas perguntas e 

contribuir com diversos outros insights ao longo deste estudo.
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O cenário global pré-guerra

No início de 2022, a expectativa era de recuperação da COVID e 

retomada na demanda global, com a vida, aos poucos, voltando 

ao normal.

A injeção de estímulos monetários por parte dos Bancos 

Centrais, juntamente com as inúmeras prerrogativas fiscais 

dos governos, beneficiou a performance de ativos reais, como 

ações, commodities e ouro. 

Esse contexto contribuiu para a elevação nas expectativas 

inflacionárias e o mundo caminhava rapidamente para um 

cenário de estagflação (inflação alta combinada com baixo 

crescimento). 

Se o ambiente macroeconômico global já era complicado, o 

balanço de riscos piorou significativamente com o início da 

guerra entre Rússia e Ucrânia.
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Rússia x Ucrânia

No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia por 

terra, ar e mar, no maior ataque de um Estado contra outro na 

Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O conflito trouxe impactos diretos para a economia real, com 

algumas consequências imediatas, como a exclusão da Rússia 

do comércio internacional, aumento nos preços de 

commodities, ampliação de gargalos logísticos e elevação nas 

expectativas de inflação.

Além disso, esperamos algumas outras consequências 

prováveis daqui pra frente, como a revisão de políticas 

energéticas por parte dos países europeus e maiores gastos 

governamentais com defesa e armamento.

Chegou a hora do Brasil decolar? |  Cenário Macroeconômico

Inflação

Guerra
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Os preços das commodities energéticas subiram 

consideravelmente depois do início do conflito entre Rússia e 

Ucrânia. 

A Rússia responde atualmente por cerca de 9% da produção 

global de petróleo, sendo o terceiro maior produtor do mundo, 

atrás apenas dos EUA e Arábia Saudita.

A demanda global por petróleo e derivados é de 

aproximadamente 100 milhões de barris por dia e a Rússia 

exporta algo em torno de 4 a 5 milhões de bbl/dia.

Depois da deflagração da guerra, os principais traders de 

petróleo bruto têm evitado comprar cargas da Rússia, 

principalmente por conta das sanções econômicas e potencial 

impacto negativo de imagem.

Dessa forma, estamos com um descasamento significativo de 

oferta e demanda por petróleo, o que justifica a rápida 

elevação nos níveis de preço.

Chegou a hora do Brasil decolar? |  Cenário Macroeconômico
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O impacto nos preços de gás natural é ainda mais dramático.

A Rússia responde atualmente por cerca de 19% da produção 

global de gás natural e os países da União Europeia são 

extremamente dependentes das importações russas.

Chegou a hora do Brasil decolar? |  Cenário Macroeconômico

A alta nos preços de energia acaba fluindo por outros canais e 

impactando a economia como todo, na medida que afeta a 

atividade industrial, transporte de mercadorias e alimentos, 

construção civil e até o turismo.

Em última análise, se já estávamos vivenciando um ambiente de 

alta generalizada de preços, a guerra contribuiu para piorar 

consideravelmente as expectativas inflacionárias.
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Além do petróleo e do gás natural, o conflito entre Rússia e 

Ucrânia também impacta diretamente outras commodities 

agrícolas e metálicas.

Os dois países respondem juntos por 29% das exportações 

globais de trigo, 19% do fornecimento mundial de milho e 80% 

do óleo de girassol. Além disso, a Rússia é o maior exportador 

global de fertilizantes NPK (nitrogenados, fosfatados e de 

potássio), com participação de 16% do consumo mundial.

Com a guerra, os preços de alimentos dispararam e os 

impactos podem ser sentidos no mundo todo, trazendo, 

inclusive, questionamentos relacionados a um possível 

aumento nos índices de desnutrição, principalmente em países 

de mais baixa renda. 

Do lado das commodities metálicas, os metais industriais "mais 

expostos" a sanções contra a Rússia pela comunidade 

internacional seriam alumínio, níquel e paládio.
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Mercado de trabalho muito 
aquecido nos EUA

A enorme injeção de estímulos fiscais e monetários vem 

pressionando o mercado de trabalho dos EUA, que encontra-

se bastante apertado, com salários mais altos.

Considerando o nível atual de oferta de mão de obra, já é 

possível observar uma maior rotatividade de empregos, 

custos de produção crescentes e consequente perda de 

produtividade.

Atualmente, se todos os norte americanos em idade ativa 

resolvessem procurar novos empregos, ainda assim 

sobrariam algo em torno de 4 a 5 milhões de vagas 

disponíveis.
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A inflação é um problema global e os EUA estão sofrendo 

mais do que esperavam.

O consenso de mercado vem subestimando o impacto 

inflacionário desde meados de 2021 e as expectativas pioraram 

consideravelmente, com núcleos atingindo recorde dos últimos 

40 anos.

Chegou a hora do Brasil decolar? |  Cenário Macroeconômico

As autoridades do Federal Reserve decidiram elevar a taxa de 

juros de um dia em apenas 0,25 pontos percentuais na reunião 

dos dias 15 e 16 de março, mas a ata divulgada no dia 06 de abril 

pareceu preparar o terreno para a chegada de altas maiores da 

taxa de juros.

O gráfico acima ilustra nosso posicionamento: acreditamos que 

é possível que o mercado esteja subestimando a taxa de 

juros necessária para conter a inflação nos EUA. Hoje 

projetam-se elevações em torno de 3% no horizonte de tempo 

de 1 ano.
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Juros mais altos podem 
pressionar ações globais

Os mercados financeiros internacionais estão 

definitivamente preocupados com a trajetória de juros nos 

EUA.

Caso a inflação continue surpreendendo e a dose de 

remédio aplicada pelo Banco Central norte americano 

supere as estimativas de mercado, é possível que vejamos 

uma maior aversão ao risco e consequente pressão 

negativa nos preços de ações globais.

Por enquanto, pelo menos até agora, não há sinais claros 

de que a autoridade monetária dos EUA deva avançar em 

território contracionista, acima da taxa de juros 

considerada neutra.
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Brasil resolveu antecipar 
o ciclo de juros

Ao contrário dos EUA, o Banco Central do Brasil decidiu 

antecipar o ciclo de alta de juros, que já se aproxima do 

fim, de acordo com o último comunicado disponível. 

Na reunião do Copom de março, a autoridade monetária 

optou por aumentar a Selic em 1 ponto percentual, 

levando a taxa básica de juros brasileira para 11,75% ao 

ano.

Em seguida, o presidente do BACEN, Roberto Campos 

Neto, indicou mais um aumento da mesma magnitude 

na próxima reunião, que será realizada nos dias 3 e 4 de 

maio e afirmou que provavelmente chegaríamos a uma 

taxa de juros terminal de 12,75%.

Chegou a hora do Brasil decolar? |  Cenário Macroeconômico
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Será que também 
estamos subestimando a 
inflação por aqui?

Apesar das elevações na taxa de juros Selic, os núcleos 

de inflação continuam subindo e superando as 

estimativas de mercado pelo quarto mês consecutivo.

A inflação também está mais disseminada. O índice de 

difusão, que mede o percentual de itens que subiram de 

preço, atingiu 74,8%, maior valor desde fevereiro de 

2016.

Considerando a piora no balanço de risco global com a 

guerra entre Rússia e Ucrânia e a deterioração nos 

núcleos de inflação, bem como as revisões nas projeções 

do IPCA 2023, é possível que o ciclo de alta de juros não 

termine em maio como o Banco Central vem 

anunciando.
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Já dá pra ir pra Disney 
novamente?

Com o diferencial de juros mais amplo, o real começou a 

reagir em relação ao dólar.

Além disso, a alta das commodities naturalmente 

favorece países exportadores, como o Brasil.

Em 2022, pelo menos até aqui, a moeda brasileira 

apresenta a melhor performance dentre todos os 

pares globais em relação a divisa norte americana.

De acordo com a nossa pesquisa mensal de gestores, 

atualmente a aplicação em BRL é consenso entre os 

principais fundos multimercado da indústria.

No entanto, caso o movimento de alta de juros dos EUA 

seja mais agressivo do que o esperado, a moeda norte 

americana tende a se fortalecer novamente.
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Até onde vai o dólar?

Apesar do dólar permanecer como a moeda dominante para 

transações globais, a fragmentação do sistema já é uma 

realidade, que foi acentuada pelo conflito entre Rússia e 

Ucrânia. É possível que estejamos diante do início de 

mudanças profundas na ordem econômica global, com as 

sanções acelerando novos sistemas e infraestruturas de 

pagamentos para transações entre países.

Entretanto, nada disso ocorre da noite para o dia. É bastante 

complicado fazer prognósticos de taxa de câmbio, 

principalmente considerando o cenário atual de grandes 

incertezas provocadas pela guerra, inflação alta e 

indefinições no âmbito da política monetária.

De todo modo, tudo mais constante e considerando a 

manutenção do fluxo estrangeiro e permanência de preços 

de commodities em patamares elevados, é possível sim que 

no curto prazo continuemos a observar a valorização do real 

frente ao dólar, pelo menos até o patamar de R$4,50.
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Foco nos resultados

No longo prazo, os preços de ações seguem os resultados 

das empresas.

Para avaliar se os resultados estão melhorando, resolvemos 

compilar os dados de receita, ebitda e lucro líquido de todas 

as companhias listadas na B3 pertencentes a algum índice 

de mercado.

O resultado da pesquisa pode ser observado no gráfico da 

imagem ao lado, onde fica nítida a tendência de melhora 

no desempenho das empresas, que reportaram 

crescimento nos três indicadores avaliados.

Mesmo no ano de 2020, quando tivemos uma situação 

totalmente atípica de pandemia e contração econômica, as 

empresas listadas na bolsa, de forma geral, geraram mais 

receita e ebitda.
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Valuations atrativos?

Uma forma de avaliar o preço das ações em relação aos seus 

lucros é através do indicador P/E (do inglês “price to

earnings”), conhecido no Brasil como P/L (preço/lucro). Este 

indicador pode ser calculado com base em lucros passados 

(últimos 12 meses) ou projetados (12 meses futuros).

Em resumo: a relação P/E mostra quanto que o mercado 

está disposto a pagar hoje por uma ação com base em seus 

lucros passados ou futuros. 

Olhando para o gráfico ao lado, fica fácil de observar que a

relação P/E do índice Ibovespa permanece em patamares 

atrativos, mesmo com a alta do índice observada neste 

primeiro trimestre de 2022.
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Cuidado com o Ibovespa

Em análise preliminar, isso nos leva a crer que a bolsa 

brasileira está sendo negociada em patamares bastante 

atrativos. 

Mas até que ponto podemos concluir que o IBOV está 

realmente “barato”? Vamos aprofundar um pouco mais.

Aproximadamente 60% da composição do IBOV é 

formada por empresas financeiras e de commodities 

(materiais básicos e energia).

Portanto, é muito importante tomar cuidado com essa 

generalização de que a bolsa está barata apenas por conta 

dos múltiplos do Ibovespa.

Olhar apenas para os números agregados pode trazer 

distorções e conclusões equivocadas.
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A enorme relevância de 
Vale e Petrobras

Uma outra forma de analisar a atratividade das ações 

pertencentes ao índice Ibovespa é excluir Vale e Petrobras 

da conta.

Juntos, os papeis das duas maiores empresas do país, 

representam cerca de 27% do índice.

Olhando para este outro gráfico, é possível observar que os 

dois papeis continuam puxando a relação preço/lucro 

agregada do índice para baixo.

Acreditamos que ambas as empresas seguem negociadas 

com valuations atrativos e recomendamos a compra dos 

dois papéis, que atualmente fazem parte da nossa carteira 

de dividendos.
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Limpando os dados

O que será que acontece quando excluímos todas as 

empresas de commodities e financeiras da conta de 

múltiplos do Ibovespa?

O resultado pode ser observado no gráfico ao lado, que 

mostra um comportamento bem diferente daqueles 

outros dois gráficos de preço/lucro vistos anteriormente.

Quando excluímos estes dois setores da conta, pode-se 

concluir que a relação Preço/Lucro das demais empresas 

da bolsa brasileira segue em linha com a média histórica 

dos últimos dez anos.

Outro ponto importante é que a alta do Ibovespa nesse 

trimestre foi motivada, principalmente, por estes dois 

setores. 0,00
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“Flight to quality”

Considerando o cenário de grandes incertezas e juros 

mais altos, desde meados do ano passado pudemos 

observar uma preferência natural dos investidores por 

“empresas de valor”, em detrimento das teses de 

crescimento.

É natural que em momentos de “bear market”, empresas 

mais dependentes do ciclo econômico sejam mais 

prejudicadas, bem como companhias com fluxo de caixa 

alongado, isto é, cujos resultados no presente importam 

pouco em relação às expectativas futuras.

Nesse sentido, a preferência por empresas mais sólidas e 

boas pagadoras de dividendos justifica as diferenças 

gritantes de performance entre os principais índices 

agregados da bolsa.
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Chegou o momento de 
investir em Small Caps?

As Small Caps apanharam bastante desde meados de 

2021. O gráfico ao lado mostra a variação percentual de

12 meses do índice, que acaba sendo mais volátil do que 

os benchmarks tradicionais, como Ibovespa e IDIV.

Conforme nos aproximamos do final do ciclo de alta de

juros, entendemos que pode sim fazer sentido 

aumentar a exposição da carteira a Small Caps.

Claro que, mais uma vez, é importante separar os perfis

de empresas componentes do índice.

No entanto, acreditamos que existem excelentes 

oportunidades de investimento no segmento, 

principalmente considerando um horizonte de tempo 

mais dilatado (3 a 5 anos). Nossas principais teses estão 

listadas na carteira Warren Small Caps.
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As empresas vêm reportando custos 

mais elevados e nem sempre 

conseguirão repassar preços para os 

consumidores. O cenário é bastante 

desafiador e os núcleos de inflação 

permanecem surpreendendo as 

estimativas de mercado. Para piorar, 

a guerra intensificou ainda mais as 

expectativas inflacionárias.

Conforme nos aproximamos das 

eleições, é natural que o mercado 

continue volátil e que haja uma 

pressão do lado fiscal. O governo 

segue flertando com medidas 

populistas, que impactam 

diretamente as contas públicas. 

Inflação acelerada Eleições de 2022

Na reunião de março, o COPOM 

indicou uma taxa de juros terminal 

de 12,75%, antecipando um último 

aumento de 100 pontos base na 

taxa Selic em Maio. Acreditamos 

que a inflação pode continuar 

surpreendendo e que é possível 

que o BC esteja subestimando a 

taxa terminal de juros.

O início da redução no balanço 

patrimonial do FED, chamado 

de “tapering”, pode ser um 

catalisador negativo para a 

bolsa brasileira, bem como um 

possível aumento de juros 

acima do esperado por parte do 

banco central norte-americano 

para conter a alta da inflação.

Ciclo de juros no Brasil Postura do FED

Quais pontos merecem 
mais cuidado nesse 
momento?
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A bolsa vai muito além 
do índice Ibovespa

O gráfico ao lado mostra a performance dos principais 

índices setoriais da B3 desde 2020.

Naturalmente, o índice IMAT, composto por empresas 

ligadas aos setores de commodities, foi o que melhor 

performou no período. 

Em seguida vem o setor elétrico, representado pelo 

índice IEE, que representa uma opção de investimento 

mais perene e resiliente, composto por empresas que 

conseguem repassar a inflação nos ajustes tarifários.

Por outro lado, índices mais suscetíveis a atividade 

econômica, como o ICON e IMOB, foram aqueles que mais 

sofreram no período.

Chegou a hora do Brasil decolar? |  Visão Setorial



warren.com.br

Quais setores estão mais 
descontados?

Para responder esta pergunta de maneira descomplicada, criamos um 

indicador de sentimento (mostraremos na página a seguir), que mede o 

nível da relação preço/lucro setorial, de acordo os dados históricos 

disponíveis. 

Quando a relação Preço/Lucro de um determinado setor afasta-se de suas 

médias históricas, o indicador de sentimento sai da zona de neutralidade e 

passa a indicar que as ações estão baratas ou caras.

A partir desta análise, podemos concluir que os setores mais descontados 

da bolsa atualmente são energia, imobiliário, consumo cíclico e

financeiro.
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O que podemos esperar 
daqui pra frente?

De forma geral, ainda acreditamos que as ações 

brasileiras seguem descontadas, com valuations

atrativos.

O momento permanece favorável, com commodities em 

alta e fluxo elevado de investimento estrangeiro.

Entretanto, é preciso ter cautela, pois não estamos diante 

de uma grande liquidação, como ocorreu em maio e abril 

de 2020, no auge da pandemia de COVID-19. 

Sobretudo, apesar da bolsa ter andado bastante no

primeiro trimestre de 2022, ainda há espaço para 

valorização e acreditamos que o índice Ibovespa pode 

atingir novamente o patamar recorde de 130 mil 

pontos ainda neste ano.
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Como estamos posicionados 
nas carteiras recomendadas? 

Com base em tudo aquilo que expusemos em detalhes ao longo 

deste relatório, preferimos ser um pouco mais conservadores na 

alocação das carteiras recomendadas neste momento.

Ainda permanecemos cautelosos com setores como varejo, 

imobiliário e tecnologia. Olhando especificamente para estes 

segmentos, temos uma preferência natural por empresas pouco 

endividadas e que atendem o público de mais alta renda, menos 

suscetível ao cenário macroeconômico.

Estamos reduzimos um pouco da exposição das carteiras à 

empresas de commodities, por acreditarmos que não há mais 

tanto upside para as matérias primas. 

Chegou a hora do Brasil decolar? |  Conclusão

Por outro lado, aumentamos a concentração em empresas de 

utilidades públicas, justamente por conta da perenidade do setor 

e perspectiva de manutenção da inflação em patamares mais 

elevados, com possibilidade de repasse de preços via ajustes 

tarifários.

Também seguimos confiantes com nossas principais teses ligadas 

ao setor financeiro, que deve voltar a pagar dividendos esse ano.

Quando tivermos uma definição mais clara em relação a trajetória

de juros no Brasil e a mudança na direção do ciclo, provavelmente 

faremos alterações estruturais na carteira, adicionando empresas 

com perfil mais cíclico.

Por fim, se você gostou deste estudo e quer receber em primeira 

mão outros conteúdos do time de análise ou acessar nossas 

carteiras recomendadas, não deixe de se inscrever gratuitamente 

no nosso hub de relatórios.

https://lp.warren.com.br/entenda-sobre-o-mercado
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O analista Celson Placido, CNPI 1577, declara que é responsável pelo 

conteúdo deste relatório e que ele atende a todas as exigências da Comissão 

de Valores Mobiliários (“CVM”) e da Associação dos Analistas e Profissionais 

de Investimento do Mercado de Capitais (“APIMEC”).

O analista Frederico Nobre, CNPI-P 2745, declara que é responsável pelo 

conteúdo deste relatório e que ele atende a todas as exigências da Comissão 

de Valores Mobiliários (“CVM”) e da Associação dos Analistas e Profissionais 

de Investimento do Mercado de Capitais (“APIMEC”).

Salvo disposição em contrário, os indivíduos listados neste relatório são 

analistas devidamente credenciados. 

Os analistas de investimentos declaram que as opiniões contidas 

nesse relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre 

a companhia e seus valores mobiliários e foram elaborados de forma 

independente e autônoma, inclusive em relação à Warren. 

A remuneração do(s) analista(s) de valores mobiliários da Warren é (são) 

indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios

e operações financeiras realizadas pela Warren e não estão direta,

ou indiretamente, relacionadas com as recomendações ou opiniões

específicas expressas neste relatório. 

As remunerações dos analistas não se baseiam nas receitas de outras 

empresas de grupo, mas pode, no entanto, derivar de receitas oriundas

dos negócios e operações financeiras da Warren, suas afiliadas e/ou 

subsidiárias como um todo.

O analista Lucas Xavier, CNPI-T 2707, declara que é responsável pelo 

conteúdo deste relatório e que ele atende a todas as exigências da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (“APIMEC”).
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