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Início de Cobertura: Shoppings
A força do real estate na conveniência.

Iniciamos hoje (21/10/20) a cobertura do setor de Shoppings, dando 
recomendações para Multiplan (MULT3), Iguatemi (IGTA3), brMalls 
(BRML3) e Aliansce Sonae (ALSO3). O setor no Brasil é conhecido por 
sua alta fragmentação e competitividade, assim como pela distribuição 
regional heterogênea, tendo como principais drivers de crescimento 
o varejo e o desenvolvimento imobiliário. Nesse sentido, destacamos 
as i) vendas em lojas físicas; ii) a qualidade no mix de lojistas; iii) 
o adensamento do entorno urbano; iv) o fluxo de pessoas e; v) o 
crescimento da área bruta locável (ABL) como principais indicadores 
para análise do setor.

Neste relatório, explicamos as principais caracterísitcas da indústria e 
suas perspectivas para os próximos anos. Nesse sentido, destacamos 
as diferenças do setor brasileiro em relação ao americano; a adaptação 
das companhias frente ao avanço do e-commerce; as variráveis que 
influenciam seu crescimento; os principais fundamentos do setor e; 
seus riscos. Além disso, familiralizamos o leitor quanto às fontes de 
receita das administradoras e quais as principais métricas utilizadas 
pelo setor para análise de desempenho.

Resumidamente, acreditamos que as receitas das administradoras 
estão diretamente associadas ao desempenho do varejo, em 
conjunto com a boa capiliaridade dos shoppings no segmento. 
Isso, por sua vez, é determinado pelo fluxo de pessoas nos 
empreendimentos que, da sua parte, depende dos bons fundamentos 
do setor quanto à conveniênca que ele oferece ao consumidor final.  

Por fim, fazemos uma apresentação das principais companhias de 
capital aberto do setor. Destacamos, ainda, suas respectivas teses de 
investimentos, riscos e preços alvos para o final de 2021.

Multiplan (MULT3), recomendação neutra com preço alvo de R$ 27/ação.

brMalls (BRML3), recomendação neutra com preço alvo de R$ 12/ação. 

Iguatemi (IGTA3), recomendação de compra com preço alvo de R$ 45/ação.

Aliansce Sonae (ALSO3), recomendação de compra com preço alvo de R$ 

41/ação.

Boa leitura a todos!

Neutro - MULT3
Preço atual (20/10): R$ 21,18
Preço alvo: R$ 27
Upside/Downside: 27%

Neutro - BRML3
Preço atual (20/10): R$ 9,46 
Preço alvo: R$ 12
Upside/Downside: 27% 

Compra - IGTA3
Preço atual (20/10): R$ 33,06
Preço alvo: R$  45
Upside/Downside: 36%

Compra - ALSO3
Preço atual (20/10): R$ 25,74
Preço alvo: R$ 41
Upside/Downside: 59%
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Indústria de shoppings no Brasil. Com o primeiro 
empreendimento inaugurado em 1966 na cidade de 
São Paulo, o setor de shoppings possui atualmente 
cerca de 16 milhões de m² em área bruta locável 
(ABL), distribuídos em 577 empreendimentos que 
geraram R$ 192,8 bilhões em vendas no ano de 2019.  
Com presença em todos os Estados do país, o setor 
concentra 54% de sua ABL na região Sudeste, com 
seguido destaque para o Nordeste (18%) e Sul (14%). 
Nos últimos dez anos, o setor apresentou uma taxa 
de crescimento anual composta (CAGR) de quase 6% 
em ABL e de 10% em vendas totais.

Com grandes fases de crescimento na década de 90 
e entre 2007-2013, com cenário macroeconômico 
positivo, o setor viu o crescimento acentuado de sua 
ABL e receitas em ambos os períodos. Embora tenha 
sido afetado pela recessão dos últimos anos, os ativos 
de maior qualidade do setor mostraram resiliência 
nesse período e tiveram crescimento nos principais 
indicadores operacionais, mesmo que em menor ritmo. 
Diante de um novo ciclo macroeconômico, com cenário 
de juros baixo e inflação controlada, espera-se que o 
aumento do consumo contribua positivamente para 
os resultados do setor, mesmo diante da evolução 
do e-commerce. Atualmente, os 4 principais players 
possuem apenas 17% da ABL total de shoppings, o que 
demonstra a baixa concentração setorial. Verifica-se, 
ainda, uma baixa penetração dos shoppings no varejo. 
Respectivamente, em termos de relevância, sua renda 
é majoritariamente composta pelas locações, ajustadas 
anualmente pelo IGP-M, seguidas pelas receitas de 
estacionamento, serviços e taxa de cessão de direitos. 

5%5%

54%54%

9%9%

Estados Unidos vs Brasil. Diferentemente do Brasil, 
o setor de shoppings nos Estados Unidos está 
consolidado, com um nível de penetração muito 
superior à indústria no Brasil tanto em termos de ABL 
per capta como em participação nas vendas do varejo. 
Além disso, tais empreendimentos foram projetados 
majoritariamente para consumo de vestuário e demais 
artigos eletrônicos e de moradia – sem foco na área de 
serviços e alimentação –, com maior exposição a lojas 
de departamento e distantes dos centros urbanos. 
Consequentemente, o setor americano não oferece 
o diferencial de entretenimento e lazer ao público, 
gerando um fluxo de pessoas inferior à média brasileira.  
Por fim, o e-commerce nos Estados Unidos se encontra 
em um estágio mais avançado de crescimento em 
relação ao brasileiro, o que o impede de obter algum 
vínculo à proposta omnichannel presente no Brasil.

14%14%

18%18%

Fonte: brMalls (2020)Fonte: brMalls (2020)

Fonte: AbrasceFonte: Abrasce
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Segmento omnichannel. A proposta de ominicalidade 
oferecida pelos shoppings, vista pelo setor como um 
caminho para torná-lo complementar ao e-commerce, 
se baseia no oferecimento de canais alternativos de 
distribuição entre o lojista e o consumidor final, através 
da criação de hubs logísticos, coleta de produtos via 
drive-thru ou ship from store, parceria com  aplicativos 
de delivery, assim como a criação de marketplaces e 
programas de relacionamento. Por se constituir como 
local de entretenimento e socialização, assim como sua 
boa localização nas cidades, o ominichannel propõe 
manter o status de conveniência do shopping ao 
consumidor final, garantindo o fluxo de pessoas apesar 
do e-commerce. Dito de outra maneira, a iniciativa 
ominichannel fortalece a estratégia dos shoppings 
na oferta de multisserviços (one-stop-shop) e o 
estabelece como centro logístico (mall as a hub) para 
o varejo, reforçando seu fundamento de conveniência 
ao consumidor.

Impactos do Covid-19. Diretamente impactado pelas 
medidas de isolamento social, o setor de shoppings 
vivenciou um período de fechamento de lojas físicas 
que, além do choque de receita a curto prazo, acelerou 
o crescimento do e-commerce e levantou dúvidas 
sobre a continuidade do negócio. No entanto, vimos 
nesse período a aceleração do serviço omnichannel 
das administradoras junto aos lojistas, o que deve 
intensificar a complementação entre o varejo físico e 
online. Em decorrência da pandemia, também devemos 
esperar nos shoppings espaços cada vez mais voltados 
à experiência do cliente, com arquitetura aberta, arejada, 
verde e maior espaço voltado a serviços e alimentação. 
No curto prazo, devemos estar atentos ao ritmo de 
recuperação das vendas totais dos lojistas, bem como 
sua saúde financeira que, em mau estado, podem gerar 
maiores níveis de inadimplência e vacância.

Métricas de desempenho. Além do EBITDA, que 
mede os ganhos operacionais da companhia antes 
dos juros, impostos, depreciação e amortização, uma 
métrica importante para análise de desempenho do 
setor é o Fluxo de Caixa Operacional (FFO) gerado 
pelas companhias, que busca estimar seu lucro “caixa” 
ao excluir efeitos contábeis no resultado, como i) 
linearidade nas receitas; ii) depreciação e amortização 
e; iii) imposto de renda e contribuição social diferidos. 
Outro indicador bastante utilizado é o Resultado 
Operacional Líquido, ou Net Operating Income (NOI) 
em inglês, que corresponde à soma do resultado de 
locação e de estacionamento, descontados de seus 
respectivos custos diretos.

Tese de Investimentos. Os resultados operacionais 
de um shopping estão diretamente associados ao 
desempenho de suas lojas físicas. Dessa forma, a
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atividade do varejo físico e o nível de circulação são 
importantes variáveis no faturamento dos lojistas e, 
consequentemente, na receita nominal de locação 
obtida pelos shoppings. Dessa forma, acreditamos 
que o setor possua margem de expansão devido aos 
seguintes fatores ilustrados:
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Riscos. Uma eventual deterioração dos indicadores 
macroeconômicos, como a alta dos juros e choques 
na renda, pode desestimular o consumo no varejo 
e, consequentemente, pressionar o resultado 
operacional dos shoppings. O comprometimento do 
fluxo de pessoas em lojas físicas devido ao avanço 
do e-commerce é também um risco, assim como a 
escassez de terrenos bem localizados em grandes 
centros urbanos para projetos greenfield e as 
incertezas associadas à execução e surgimentos de 
novos empreendimentos. Por contemplar práticas de 
incorporação e desenvolvimento do entorno urbano, 
também consideramos o setor exposto às variações 
cíclicas do mercado imobiliário.

Logo, a receita nominal das administradoras tende a 
crescer conforme ocorra o crescimento no faturamento 
dos lojistas que, por sua vez, são sustentadas pelo i) 
aumento no consumo do varejo; ii) maior penetração 
dos shoppings no PIB do varejo e; iii) crescimento 
estável no fluxo de pessoas nos empreendimentos. 
Como os contratos de locação são indexados à inflação, 
consideramos que as receitas do setor estão a princípio 
protegidas de oscilações desta variável. Sob o ponto de 
vista setorial, outro ponto relevante é a expectativa de 
um menor crescimento orgânico de ABL nos próximos 
anos, tendência que se tornou mais nítida desde 2015.

Assim, um leve aumento nos preços dos aluguéis em 
relação às vendas totais pode ocorrer conforme haja a 
consolidação dos ativos das companhias concomitante 
a uma oferta mais restrita de espaço para lojistas. Dito 
de outra maneira, um portfólio de shoppings com alta 
taxa de ocupação, baixa inadimplência e um mix de 
lojistas forte e diversificado deve proporcionar ganhos 
adicionais de receita nominal.
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Expansão do portfólio. Esperamos que a receita 
nominal também seja sustentada pelo crescimento da 
ABL em linha com seu histórico, com destaque para sua 
expertise em projetos de expansão e greenfield, além 
de potenciais aumento de participação nos shoppings 
sob sua administração.

Aluguel por m². Devido à qualidade do portfólio ao 
seu mix de lojistas, com baixa inadimplência e com 
boa diversificação, projetamos a consolidação de seu 
aluguel por m² como o mais alto do setor.

Multiplan: uma desenvolvedora de sucesso

Fundada em 1975, a Multiplan é uma empresa imobiliária 
full-service especializada no desenvolvimento e 
administração de ativos comerciais, com foco especial 
em shoppings centers. Seu portfólio está localizado 
nas principais regiões consumidoras do país, como o 
Sudeste, Sul e Distrito Federal, totalizando um número 
total de 19 shoppings centers com Área Bruta Locável 
(ABL) total de 835.189 m², sendo 668.462 m² própria. 
Como destaque, a companhia possui experstise em 
projetos greenfield e de expansão, bem como um 
histórico de sucesso de adensamento urbano no 
entorno de seus ativos. Logo, a companhia tem neste 
fundamento sua principal estratégia de crescimento a 
longo prazo. Com maior foco nos públicos A e B, seu 
portfólio se destaca pela dominância e boa localização 
nas principais cidades brasileiras, com alto índice de 
vendas por m², um mix de lojistas desconcentrado e 
com baixa inadimplência, que lhe confere um diferencial 
atrativo e maior barganha na negociação de aluguéis. 
Somados, seus shoppings possuem um tráfego atual 
estimado de 180 milhões de pessoas, R$ 16,3 bilhões 
em vendas e mais de 5.400 operações. Enquanto sua 
participação no setor é de 4% em ABL em própria, 
a relevância desta em vendas chega ao patamar de 
6,6%, o que demonstra a boa qualidade do portfólio 
e sua dominância nas áreas localizadas. No entanto, 
também enxergamos a empresa em estágio mais 
consolidado de crescimento e seu viés desenvolvedor 
gera um risco adicional à tese de investimento.

Tese de Investimentos

Vendas Totais. Esperamos que as vendas totais nos 
shoppings da Multiplan apresentem um crescimento 
acima dos seus pares durante os próximos anos, o que 
deverá ser acompanhado pelo aumento nas receitas 
de locação, devido: a) à qualidade do portfólio e sua 
dominância nas regiões situadas; b) sua localização em 
centros com maior poder aquisitivo; c) a continuidade 
do fluxo de pessoas nos shoppings, em função de 
exitoso adensamento urbano em torno dos seus ativos 
e; d) ambiente macroeconômico favorável ao consumo 
no varejo.

Fonte: Multiplan (2020)Fonte: Multiplan (2020)

ESG. Listada no nível 2 de Governança Corporativa, 
a companhia tem hoje um trabalho contínuo no 
desenvolvimento social das regiões que cercam suas 
propriedades, além da implementação e preservação 
de áreas verdes tanto dentro quanto fora de seus 
shoppings. Ao realizar o inventário de emissões de 
Gases do Efeito Estufa (GEE), a companhia acompanha 
hoje sua pegada de carbono que, além dos benefícios 
operacionais decorrentes da inciativa, lhe credenciou 
a entrada no ICO2 (Índice Carbono Eficiente da B3) 
em 2016. Além disso, a companhia tem um sistema de 
tratamento e captação de água por meio das chuvas 
no portfólio, permitindo seu reaproveitamento em 
até 44%. Destacamos, ainda, a inauguração da nova 
planta fotovoltáica em sua sede, que suprirá toda 
energia consumida pelo edifício e confirma o avanço 
da estratégia de sua utilização em todos os ativos do 
portfólio. 
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Riscos

Inerentes à companhia, listamos os riscos associados 
ao: i) seu alto custo de ocupação junto aos lojistas; ii) 
à execução de projetos greenfield, como atrasos na 
entrega, custos acima do previstos e maior tempo de 
maturação dos ativos; iii) margens mais pressionadas 
em ciclos de expansão; iv) deterioração do ambiente 
macroeconômico, com alta do juros e queda no consumo 
das famílias; v) mudança nos hábitos do consumidor e 
perda do shopping como centro de conveniência; vi) 
avanço do e-commerce em um nível acima do esperado 
e, com isso, uma menor penetração dos shoppings 
no varejo; vii) deterioração no seu mix de lojistas; viii) 
queda na taxa de ocupação e; ix) falhas na execução de 
sua agenda ESG.

Valuation

Iniciamos a cobertura de MULT3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 27 e com recomendação 
neutra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 3,5% e um WACC de 8,83%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 8,4% 
entre 2021-2031, justificado por um crescimento da 
ABL em linha com seu histórico, níveis de aluguel em 
consolidação e indicadores operacionais nos atuais 
níveis de eficiência, além da boa perspectiva de 
crescimento do varejo para os próximos anos.

Fonte: Multiplan (2019)Fonte: Multiplan (2019)
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DRE (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

 Receita líquida 1.255 1.332 951 1.264 1.427 1.578

(-) Despesas de Sede (145) (160) (131) (152) (170) (186)

(-) Despesas de Propriedade (128) (145) (146) (152) (168) (183)

(-) Despesas Comerciais (19) (23) (20) (29) (32) (35)

Outras Despesas/Receitas (4) (3) 50 (5) (6) (6)

(=) EBITDA 958 1.001 703 927 1.051 1.168 

(-) D&A (206) (223) (229) (242) (249) (262)

(=) EBIT 753 778 474 685 802 905 

Resultado Financeiro (145) (148) (91) (118) (164) (178)

(=) EBT 608 630 383 567 638 728 

(-) Impostos (151) (98) (284) (107) (128) (154)

(=) Resultado líquido* 457 531 99 459 510 574 

*Ex- Remuneração Baseada em Ações e Linearização

Balanço Patrimonial (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Ativo Total 8.921 9.589 10.537 10.826 10.948 11.387

Ativo Circulante 1.296 1.317 1.664 1.904 1.968 2.114 

Ativo Realizável a Longo Prazo 679 710 867 847 847 847 

Ativo Permanente 6.946 7.562 8.006 8.075 8.133 8.426 

Passivo Total 8.921 9.589 10.537 10.826 10.948 11.387 

Passivo Circulante 726 933 943 1.139 851 847 

Passível Exigível a Longo Prazo 2.843 3.065 3.706 3.615 3.836 4.085 

Patrimônio Líquido 5.352 5.591 5.888 6.071 6.260 6.455 

Dívida 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Dívida Bruta 2.868 3.144 3.840 3.879 3.788 4.009

Dívida Líquida 2.002 2.230 2.740 2.505 2.391 2.501 

Dívida Líquida/EBITDA 2,1x 2,2x 3,9x 2,7x 2,3x 2,1x

D/D+E 27% 27% 32% 29% 28% 28%

FCF 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EBIT 753 778 474 685 802 905

(-) Impostos (126) (92) (107) (107) (154) (185)

(+) D&A 206 223 229 242 249 262

(-) Capex (302) (788) (807) (311) (307) (555)

(-/+) Capital de Giro 4 73 (152) 120 (16) (13)

(=) Total 535 193 (364) 628 574 415 
Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research
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Múltiplos 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EV/EBITDA 17,0x 22,0x 22,0x 16,4x 14,4x 13,0x

P/FFO 20,7x 26,0x 29,0x 18,1x 16,8x 15,2x

LPA 0,77 0,89 0,17 0,77 0,85 0,96

ROE 8,5% 9,5% 1,7% 7,6% 8,1% 8,9%

ROA 5,1% 1,8% 0,9% 4,2% 4,7% 5,0%

Dividend Yield 2,0% 2,2% 0,2% 2,2% 2,5% 3,0%

NOI 1.142 1.204 773 1.108 1.261 1.405 

FFO 688 761 439 701 759 836

Margem EBITDA 76% 75% 74% 73% 74% 74%

Margem FFO 55% 57% 46% 55% 53% 53%

Margem Líquida 36% 40% 10% 36% 36% 36%

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

W
A

C
C

9,8%  R$21  R$22  R$23  R$24  R$25 
9,3%  R$23  R$24  R$25  R$26  R$27 
8,8%  R$25  R$26  R$27  R$29  R$30 
8,3%  R$27  R$28  R$30  R$32  R$34 
7,8%  R$30  R$31  R$33  R$36  R$39 

Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research
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brMalls: a maior do setor está reestruturada

 Criada em 2006, a brMalls é atualmente a maior 
empresa de shopping centers do Brasil em área bruta 
locável, com participação em 31 ativos que, somados, 
representam 1.274,16 mil m² em ABL que resultaram em 
R$ 21,2 bilhões em vendas no ano de 2019. A companhia 
possui ativos distribuídos em todas as regiões do país 
e mais voltados para o público de classes B e C. Com 
832,1 mil m² em ABL própria, a companhia tem como 
principais estratégias a melhoria de seu portfólio via 
movimentos de vendas e aquisições (M&A) em conjunto 
ao investimento em retrofit nos shoppings, uma gestão 
ativa do passivo para a queda estrutural do seu custo, 
assim como sua transformação digital em projetos 
omnichannel, aliados ao conceito de mall as a hub e 
one-stop-shop para maior complementariedade do 
shopping ao e-commerce. Nesse sentido, destacamos 
sua já bem-sucedida estratégia de liability management, 
que proporcionou à companhia uma estrutura de capital 
robusta e equivalente aos pares, bem como sua atual 
exposição em ativos classificados como Tier 1 & 2 
(93% do NOI), com expectativa de impacto positivo nas 
receitas. No entanto, a qualidade de seu portfólio ainda 
é inferior aos demais players e o mix de lojistas ainda é 
vulnerável, oferecendo riscos à tese de investimentos. 
Após a reestruturação do portfólio via M&As, também 
não temos clareza sobre os próximos passos da 
companhia referente à expansão de sua rede. 

Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research

Tese de Investimentos

Vendas Totais. Esperamos um aumento de vendas 
totais nos shoppings da brMalls, o que deverá ser 
acompanhado pelo aumento nas receitas nominais de 
locação, devido: a) à melhoria de portfólio realizada nos 
últimos anos (93% do NOI hoje concentrado em ativos 
dominantes); b) aos investimentos em retrofit nos 
shoppings da companhia, tornando-os mais atrativos ao 
fluxo de pessoas;  c) manutenção dos shoppings como 
centros de conveniência ao consumidor; c) à estratégia 
de transformação digital da empresa no segmento 
omnichannel, reforçando os conceitos de mall as a 
hub e one-stop-shop; d) ambiente macroeconômico 
favorável ao consumo no varejo.

Aluguel por m². Com a melhoria do portfólio, esperamos 
que a brMalls obtenha um mix de lojistas mais fortalecido 
dentro dos seus shoppings. Com o custo de ocupação 
considerado competitivo, enxergamos uma margem 
para reajustes nos aluguéis a longo prazo, o que deve 
lhe conferir maiores receitas nominais de locação por 
m².

ESG. Listada no Novo Mercado de Governança 
Corporativa, a companhia possui nota máxima no nível 
de governança avaliado pela empresa de consultoria 
americana ISS Corporate Solutions, o que lhe confere 
o enquadramento às melhores práticas dentro do 
segmento. Sob o ponto de vista ambiental, a companhia 
vem aprimorando periodicamente técnicas para maior 
eficiência energética e menor consumo de água. Além 
disso, a companhia mantém hoje campanha de doações 
monetárias a famílias mais impactadas pelo Covid-19. 
Até junho de 2020, a companhia havia distribuído mais 
de 22.500 cestas básicas à 3.765 famílias localizadas 
em 14 cidades. 

Riscos 

Inerentes à companhia, listamos os riscos associados 
à: i) falha na estratégia de transformação digital da 
empresa ao omnichannel; ii) à permanência do portfólio 
com menor dominância em relação aos pares; iii) maior 
vulnerabilidade do mix de lojistas a choques de 
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demanda no curto prazo; iv) deterioração do ambiente
macroeconômico, com alta do juros e queda no consumo 
das famílias; v) mudança nos hábitos do consumidor e 
perda do shopping como centro de conveniência; vi) 
avanço do e-commerce a um nível acima do esperado 
e, com isso, uma menor penetração dos shoppings no 
varejo; vii) queda na taxa de ocupação e; viii) falhas na 
execução de sua agenda ESG.

Valuation

Iniciamos a cobertura de BRML3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 12 e com recomendação 
neutra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 3,0% e um WACC de 8,90%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 6,1% 
entre 2021-2031 considerando a manutenção de sua 
ABL no nível atual, crescimento real nas vendas totais 
e evolução nos indicadores operacionais em função da 
melhoria do portfólio.
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DRE (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Receita Líquida 1.280 1.324 911 1.174 1.299 1.381

(-)CPV (156) (150) (140) (141) (153) (160)

(=) Resultado Bruto 1.124 1.175 771 1.033 1.146 1.220 

(-) Despesas com Vendas (67) (47) (98) (60) (66) (70)

(-) Despesas Gerais e Adminis-
trativas

(128) (146) (75) (117) (129) (135)

(~) Resultado de Equivalência 
Patrimonial

(2) 6 (74) 6 6 7 

(=) EBITDA 926 988 523 861 957 1.022 

(-) D&A (17) (21) (17) (5) (6) (6)

(=) EBIT 909 968 507 856 951 1.016 

Resultado Financeiro (211) (209) (147) (171) (213) (217)

(=) EBT 698 758 360 685 738 799 

(-) Impostos (87) (75) (99) (137) (158) (182)

(=) Resultado líquido* 611 683 261 548 580 616 

*Ex-Linearização, PPI e imposto diferido

Balanço Patrimonial (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Ativo Total 18.291 18.819 18.779 18.794 18.576 18.938

Ativo Circulante 1.325 1.144 1.653 1.441 1.017 1.311 

Ativo Realizável a Longo Prazo 197 193 173 173 173 173 

Ativo Permanente 16.768 17.483 16.952 17.179 17.386 17.454 

Passivo Total 18.291 18.819 18.779 18.794 18.576 18.938 

Passivo Circulante 965 475 535 1.171 591 745 

Passível Exigível a Longo Prazo 6.368 6.721 7.148 6.253 6.352 6.307 

Patrimônio Líquido 10.958 11.623 11.096 11.370 11.634 11.886 

Dívida 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Dívida Bruta 3.453 3.201 4.095 3.860 3.365 3.464

Dívida Líquida 2.517 2.414 2.599 2.804 2.762 2.582 

Dívida Líquida/EBITDA 2,7x 2,4x 5,0x 3,3x 2,9x 2,5x

D/D+E 19% 18% 19% 20% 19% 18%

FCF 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EBIT 909 968 507 856 951 1.016

(-) IR e CSLL corrente (87) (75) (99) (137) (158) (182)

(+) D&A 17 21 17 5 6 6

(-) Capex (346) (496) (380) (220) (200) (61)

(-/+) Capital de Giro 64 (8) (100) 38 (15) (5)

(=) Total 557 409 (56) 542 584 774 
Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research
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Múltiplos 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EV/EBITDA 14,2x 18,4x 18,6x 12,4x 11,1x 10,2x

P/FFO 17,0x 22,4x 28,4x 14,2x 13,4x 12,6x

LPA 0,72 0,84 0,31 0,66 0,70 0,74

ROE 5,6% 5,9% 2,3% 4,8% 5,0% 5,2%

ROA 3,3% 3,6% 1,4% 2,9% 3,1% 3,3%

Dividend Yield 0,7% 4,8% 0,8% 3,5% 4,0% 4,6%

NOI 1.116 1.176 715 1.027 1.144 1.219 

FFO 628 704 277 553 586 623

Margem EBITDA 72% 75% 57% 73% 74% 74%

Margem FFO 49% 53% 30% 47% 45% 45%

Margem Líquida 48% 52% 29% 47% 45% 45%

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

W
A

C
C

9,5%  R$10  R$10  R$11  R$11  R$12 
9,0%  R$11  R$11  R$12  R$13  R$14 

8,9%  R$11  R$11  R$12  R$13  R$14 
8,5%  R$12  R$12  R$13  R$14  R$16 

8,0%  R$13  R$14  R$15  R$16  R$18 

Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research
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Iguatemi: foco em qualidade

Constituída em 1979, a Iguatemi é a quarta maior 
companhia voltada ao desenvolvimento e administração 
de shoppings centers no país. A companhia possui 
participações em 14 shoppings, 2 outlets premiums 
e 3 torres comerciais que representam 710.510 m² 
em ABL, sendo 470.663 m² própria. Dentro do setor, 
a Iguatemi se destaca pela alta qualidade de seus 
ativos, localizados nas regiões com a maior renda 
per capta do país (São Paulo capital e interior, Porto 
Alegre e Brasília), bem como um mix diferenciado de 
lojistas voltados ao público A e A+. Com histórico de 
expansão orgânica até metade da década via projetos 
greenfield, sua tese de crescimento está hoje baseada 
no i) aumento de participação em ativos já presentes 
no portfólio e; ii) expansões seletivas de shoppings em 
operação, ambos focados em ativos já considerados 
dominantes. Além disso, a Iguatemi também enxerga 
espaço para crescimento por meio da omnicalidade e 
o adensamento urbano em torno dos ativos atuais, em 
especial no interior de SP. No primeiro item, destacamos 
o marketplace próprio da companhia (o Iguatemi 365) 
que, com expectativa de alcançar 8 cidades até o fim 
de 2020 e todo Brasil no longo prazo, contempla um 
mix exclusivo de produtos com alto valor agregado e 
que transcende os lojistas físicos, se tornando uma 
alternativa de receitas à locação. Por outro lado, 
com uma distribuição geográfica mais homogênea 
em relação aos seus pares, enxergamos a Iguatemi 
com maior exposição aos hábitos de consumo de seu 
público alvo, assim como às presentes mudanças de 
mobilidade urbana nos grandes centros.

Tese de Investimentos 

Vendas Totais. Esperamos um aumento de vendas 
totais nos shoppings da Iguatemi, o que deverá ser 
acompanhado pelo aumento nominal nas receitas de 
locação, devido: a) à alta qualidade de seu portfólio; b) às 
estratégias de adensamento urbano focada nos ativos 
ainda em consolidação;  c) manutenção dos shoppings 
como centros de conveniência ao consumidor, em 
especial ao público A e A+; c) à estratégia omnichannel 
da empresa, com destaque para o crescimento do

marketplace Iguatemi 365 e; d) ambiente 
macroeconômico favorável ao consumo no varejo.

Aluguel por m². Com a expectativa de adensamento 
urbano nos ativos ainda em consolidação, associado ao 
custo de ocupação em nível satisfatório e ativos de alta 
qualidade, esperamos um aumento no nível do aluguel 
por m² via reajustes contratuais e menores descontos 
no longo prazo. 

ESG. Listada no Novo Mercado desde sua listagem 
na bolsa, a companhia mantém altos padrões de 
governança corporativa e, desde 2017, possui seu 
conselho fiscal em atividade, responsável por fiscalizar 
de forma independente a companhia. Sob o ponto de 
vista ambiental, a Iguatemi possui práticas contínuas de 
redução no consumo de energia e água, bem como a 
autossuficiência do segundo item, além do sistema de 
compostagem ativos em quatro malls. Adicionalmente, 
a companhia realiza apoio a cooperativas no trabalho 
de separação de resíduos e reutilização de matérias 
primas, impactando positivamente comunidades 
carentes. Por fim, a companhia assinou em 2019 o 
Woman’s Empowerment Principles (WEP’s), reforçando 
seu compromisso com a defesa da equidade de gênero 
no ambiente de trabalho. 

Riscos

À companhia, listamos os riscos associados à: i) falha 
na estratégia de adensamento do entorno urbano para 
shoppings ainda em consolidação; ii) má execução
na estratégia de crescimento do marketplace Iguatemi 
365; iii) mudanças na mobilidade urbana presente 
nos grandes centros; iv) deterioração do ambiente 
macroeconômico, com alta do juros e queda no consumo 
das famílias; v) mudança nos hábitos de consumo do 
público alvo da companhia, bem como a perda de seu 
status de conveniência; vi) avanço do e-commerce a 
um nível acima do esperado e menor penetração dos 
shoppings no varejo; vii) queda na taxa de ocupação e; 
viii) falhas na execução de sua agenda ESG.
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Valuation

Iniciamos a cobertura de IGTA3 a um preço-alvo para o 
final de 2021 (YE21) de R$ 45 e com recomendação de 
compra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 3,5% e um WACC de 8,69%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 6,5% 
entre 2021-2031 considerando o bom posicionamento 
de seus ativos, crescimento real nas vendas totais via 
adensamentos urbanos e pela omnicalidade, assim 
como a manutenção de sua boa eficiência operacional.

Fonte: Iguatemi (2020)Fonte: Iguatemi (2020)
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DRE (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Receita Líquida 722 754 571 747 824 880

(-) Custos de Aluguéis e Ser-
viços

(123) (148) (133) (148) (161) (170)

(=)Lucro Bruto 599 606 438 599 663 710 

(-) Despesas G&A (72) (66) (55) (75) (81) (84)

Outros 35 102 (5) 27 29 29 

(=) EBITDA 562 642 377 552 611 655 

(-) D&A (110) (128) (137) (132) (135) (137)

(=) EBIT 452 514 240 420 476 518 

Resultado Financeiro (119) (107) (69) (74) (100) (101)

(=) EBT 333 407 171 346 376 417 

(-) Impostos (69) (86) (71) (67) (79) (93)

(=) Resultado Líquido* 264 321 100 279 298 324 

*Ex-Remuneração Baseada em Ações e Linearização

Balanço Patrimonial (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Ativo Total 5.290 5.629 6.246 6.529 6.938 6.699

Ativo Circulante 839 1.141 1.382 1.680 2.106 1.909 

Ativo Realizável a Longo Prazo 204 245 383 383 383 383 

Ativo Permanente 4.247 4.243 4.481 4.466 4.449 4.408 

Passivo Total 5.290 5.629 6.246 6.529 6.938 6.699 

Passivo Circulante 249 263 568 437 1.078 867 

Passível Exigível a Longo Prazo 2.195 2.366 2.627 2.930 2.597 2.478 

Patrimônio Líquido 2.846 3.000 3.051 3.162 3.264 3.354 

Dívida 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Dívida Bruta 2.241 2.379 2.825 2.992 3.295 2.962

Dívida Líquida 1.589 1.409 1.687 1.532 1.420 1.293 

Dívida Líquida/EBITDA 2,8x 2,2x 4,5x 2,8x 2,3x 2,0x

D/D+E 36% 32% 36% 33% 30% 28%

FCF 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EBIT 452 514 240 420 476 518

(-) IR e CSLL corrente (69) (86) (71) (67) (79) (93)

(+) D&A 110 128 137 132 135 137

(-) Capex (170) (166) (349) (117) (118) (96)

(-/+) Capital de Giro 15 1 (71) 29 (6) (6)

(=) Total 338 391 (114) 396 409 461 
Fonte: inter ResearchFonte: inter Research
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Múltiplos 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EV/EBITDA 15,5x 16,6x 19,7x 13,2x 11,7x 10,7x

P/FFO 19,0x 20,6x 24,2x 14,0x 13,3x 12,4x

LPA 1,50 1,82 0,57 1,58 1,69 1,83

ROE 9,3% 10,7% 3,3% 8,8% 9,1% 9,6%

ROA 8,6% 9,1% 3,8% 6,4% 6,9% 7,7%

Dividend Yield 2,6% 3,0% 0,4% 2,9% 3,4% 4,1%

FFO 373 449 237 411 433 461 

Margem EBITDA 78% 85% 66% 74% 74% 74%

Margem FFO 52% 60% 42% 55% 53% 52%

Margem Líquida 37% 43% 17% 37% 36% 37%

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

W
A

C
C

9,5%  R$33  R$35  R$37  R$40  R$43 
9,0%  R$37  R$39  R$42  R$45  R$49 

8,7%  R$39  R$42  R$45  R$49  R$54 
8,5%  R$41  R$44  R$47  R$52  R$57 

8,0%  R$46  R$49  R$54  R$60  R$67 

Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research
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Aliansce Sonae: boas perspectivas de 
crescimento

Formada pela fusão entre Aliansce e Sonae Sierra em 
2019, a Aliansce Sonae é atualmente a companhia com 
maior quantidade de shoppings sob sua administração, 
com um total de 39 ativos distribuídos por todas as 
regiões do país, sendo 1.141.935 m² em Área Bruta 
Locável (ABL) total e 811.413 m² como ABL própria. 
Do total de shoppings administrados, 12 destes são 
de propriedade terceira e têm apenas seu serviço de 
administração realizado pela companhia, enquanto os 
demais 27 fazem parte de seu portfólio. Representando 
R$ 15,8 bilhões em vendas totais no ano de 2019, o 
portfólio da administradora se destaca por sua grande 
quantidade de ativos e maior diversificação geográfica, 
lhe dando exposição aos principais segmentos de renda. 
Com histórico de projetos greenfield, hoje a companhia 
tem como estratégia o crescimento da ABL por meio 
de expansões físicas e aumento de participação em 
ativos já consolidados. Além disso, destacamos sua 
estratégia de fortalecimento do mix de lojistas, a 
visão omnichannel de shoppings como life centers e 
práticas de precificação via análise granular de dados 
que, juntamente ao custo de ocupação competitivo, 
podem ser vistos como uma oportunidade em receitas 
a longo prazo.  Somamos isso aos potenciais ganhos 
de sinergia a apropriar pela recente fusão, bem 
como a disponibilidade de caixa para diminuição do 
custo da dívida, expansões, empreendimentos para 
adensamento do entorno urbano e M&As. Por outro 
lado, vemos a companhia com ativos ainda em fase 
de amadurecimento e, com isso, menor qualidade 
em relação aos seus pares, principalmente quando 
analisamos sua baixa produtividade em vendas. Dessa 
forma, enxergamos na companhia um portfólio ainda 
em fase de construção, o que sugere um risco adicional 
à tese de investimentos. 

Tese de Investimentos

Vendas Totais. Esperamos um aumento de vendas 
totais nos shoppings da companhia, o que deverá ser 
acompanhado pelo aumento nas receitas de locação, 
devido: a) ao amadurecimento do seu portfólio; 

b) às estratégias de adensamento urbano em 
execução;  c) ao trabalho de melhoria do mix  de 
lojistas; d) à manutenção dos shoppings como 
centros de conveniência ao consumidor; e) ambiente 
macroeconômico favorável ao consumo no varejo.

Aluguel por m². À medida que seus ativos se tornem 
cada vez mais dominantes e maduros, com um mix 
gradativamente mais fortalecido e com vendas mais 
robustas, esperamos os reajustes nos aluguéis com 
descontos gradativamente menores a longo prazo. 
Nesse sentido, destacamos o competitivo custo de 
ocupação da companhia, o que sugere uma margem 
maior de crescimento nominal dos aluguéis em relação 
às vendas.

Fonte: Aliansce (2019)Fonte: Aliansce (2019)

ESG. Listada no Novo Mercado desde a recente fusão, a 
companhia mantém suas iniciativas de governança com 
base nos códigos de melhores práticas do IBGC. Sob 
o ponto de vista ambiental, a Aliansce Sonae possui 
práticas de reaproveitamento dos principais recursos 
naturais utilizados, como consumo eficiente de água 
e energia, bem como a gestão adequada dos resíduos 
de cada um de seus shoppings e medidor do nível de 
CO2 nos estacionamentos. Do lado social, além de 
coordenar campanhas de doação, a companhia realiza 
investimentos constantes nas comunidades ao redor 
de seus empreendimentos, tendo o empreendedorismo 
como tema transversal sobre três áreas temáticas: 
educação e esporte; cultura e; meio ambiente.

Riscos

Inerentes à companhia, listamos os riscos associados à: 
i) falha na estratégia de adensamento do entorno urbano 
de seus shoppings; ii) tempo para amadurecimento de 
seus ativos acima do esperado; iii) má execução de
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suas práticas de precificação e melhoria do mix 
de lojistas ; iv) maior vulnerabilidade dos lojistas a 
choques de curto prazo;  iv) deterioração do ambiente 
macroeconômico, com alta do juros e queda no 
consumo das famílias; v) falhas de ganhos de sinergia 
decorrentes da recente fusão; vi) mudança nos hábitos 
do consumidor em shoppings, bem como a perda de 
seu status de conveniência; vi) avanço do e-commerce 
a um nível acima do esperado e, com isso, uma menor 
penetração dos shoppings no varejo; vii) queda na taxa 
de ocupação e; viii) falhas na execução de sua agenda 
ESG.

Valuation

Iniciamos a cobertura de ALSO3 a um preço-alvo para o 
final de 2021 (YE21) de R$ 41 e com recomendação de 
compra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 3,5% e um WACC de 8,91%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 7,6% entre 
2021-2031 considerando o potencial de consolidação 
de seus ativos, crescimento real nas vendas totais, 
assim como os ganhos de sinergias obtidos pela fusão.
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DRE (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Receita líquida 854 927 629 885 993 1.071

(-) Custo de Shoppings (80) (73) (93) (84) (92) (97)

(-) Custo de Serviços (29) (30) (27) (30) (32) (33)

(-) Outros Custos (37) (36) (66) (40) (45) (47)

(=) Lucro Bruto 708 789 442 731 823 893 

(-) Despesas G&A (94) (97) (97) (102) (112) (118)

Outras Despesas 5 (3) (4) (2) (2) (2)

(=) EBITDA 620 689 341 627 710 773 

(-) D&A (77) (117) (154) (169) (173) (177)

(=) EBIT 543 572 187 458 536 596 

Resultado Financeiro (214) (182) (53) (51) (54) (43)

(=) EBT 329 389 134 407 482 553 

Impostos (189) (88) (64) (67) (88) (111)

(=) Resultado líquido* 140 301 70 340 394 443 

*Ex-Remuneração Baseada em Ações, Resultados não-recorrentes e Linearização

Balanço Patrimonial (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Ativo Total 9.125 9.878 9.897 10.181 10.273 10.393

Ativo Circulante 1.139 1.457 1.725 1.932 1.958 2.052 

Ativo Realizável a Longo Prazo 282 267 223 231 233 233 

Ativo Permanente 7.705 8.153 7.948 8.018 8.082 8.108 

Passivo Total 9.125 9.878 9.897 10.181 10.273 10.393 

Passivo Circulante 446 232 211 819 796 457 

Passível Exigível a Longo Prazo 3.358 3.202 3.110 2.548 2.410 2.613 

Patrimônio Líquido 5.321 6.444 6.576 6.814 7.066 7.323 

Dívida 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Dívida Bruta 2.678 2.146 2.055 2.090 1.923 1.782

Dívida Líquida 942 942 1.353 442 268 45 

Dívida Líquida/EBITDA 1,5x 1,4x 4,0x 0,7x 0,4x 0,1x

D/D+E 25% 13% 17% 6% 4% 1%

FCF 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EBIT 543 572 187 458 536 596

(-) IR e CSLL corrente (189) (88) (64) (67) (88) (111)

(+) D&A 77 117 154 169 173 177

(-) Capex (88) (650) (59) (238) (238) (203)

(-/+) Capital de Giro 0 (3) (167) 109 (16) (13)

(=) Total 343 (53) 51 430 368 447 
Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research
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Múltiplos 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EV/EBITDA 11,4x 17,2x 23,7x 11,4x 9,8x 8,7x

P/FFO 14,9x 24,4x 29,9x 13,2x 11,8x 10,8x

LPA 0,68 1,38 0,26 1,28 1,48 1,67

ROE 2,6% 4,7% 1,1% 5,0% 5,6% 6,0%

ROA 1,5% 3,1% 0,7% 3,3% 3,8% 4,3%

Dividend Yield 0,4% 1,3% 0,3% 1,5% 2,1% 2,8%

NOI 693 787 413 733 832 904 

FFO 352 447 224 509 568 620

Margem EBITDA 73% 74% 54% 71% 71% 72%

Margem FFO 41% 48% 36% 58% 57% 58%

Margem Líquida 16% 32% 11% 38% 40% 41%

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

W
A

C
C

9,5%  R$35  R$36  R$37  R$39  R$41 
9,0%  R$37  R$39  R$40  R$42  R$45 

8,9%  R$38  R$39  R$41  R$43  R$45 
8,5%  R$40  R$42  R$44  R$46  R$50 

8,0%  R$43  R$46  R$48  R$52  R$56 

Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research
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Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de com-
pra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os 
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades 
específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise neste 
material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de 
investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta riscos para os 
investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de resultados futuros.
As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo 
Banco Inter S.A. e  foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A.  ou pelos ana-
listas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas. As 
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi 
disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, atuali-
zação ou revisão do presente material. 
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e ex-
clusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica 
à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus 
acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem en-
sejar potenciais conflitos de interesses. 
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar 
em nome próprio, de clientes e/ou via  fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente relatório, 
bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do 
relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou, ainda, na hipótese 
do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do pre-
sente relatório. 
O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou 
aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente 
relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.

Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que: 

(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório não possuem vínculo com pessoa natural 
que trabalha para o emissor objeto do relatório. 
(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, 
em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente 
envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório; 
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta 
ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e
(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indi-
retamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.

Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a  Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, 
e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização 


