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Setor Financeiro: Atualização
Novas estimativas e mudanças de recomendação
Atualizamos nossas estimativas e premissas de custo de capital para a cobertura do setor financeiro, com a
exceção de BRSR, e listamos de maneira concisa os principais temas que temos discutido com investidores e
empresas. Temos recomendação de Compra para BBDC, BRSR e BBAS (em ordem de preferência) e Neutra
para B3SA, CIEL, ITUB e SANB. 2019 começou com alta volatilidade no mercado de ações devido ao turbulento
noticiário político. A Reforma da Previdência deve continuar sendo o foco principal até que seu formato final
seja aprovado no Congresso e esperamos que surjam oportunidades de compra durante esse período, como na
recente correção de março. Nesse contexto, estamos favorecendo ações com valuations mais baratos e um
potencial mais claro para entregar resultados sólidos ao longo do ano, independentemente do PIB e de outras
variáveis econômicas. Nosso veículo favorito é o Bradesco, seguido por Banrisul e Banco do Brasil.

O que não mudou: Positivo com bancos, cauteloso com a Cielo
Continuamos positivos em relação aos bancos, com base no potencial de crescimento de lucro em 2019-2020 e
valuation ainda atrativo nos casos do BBAS, BRSR e BBDC. Cada banco tem seus próprios desafios para lidar nos
próximos doze meses para atender às expectativas, desde crescimento de carteira até controle de custos, e
listamos esses itens na seção a seguir. Também atualizamos nossos modelos para refletir as percepções de
eventos recentes e apresentamos nossa tabela de mudanças de estimativas na próxima página. Para Cielo,
mantemos Neutro, pois não vemos relevante potencial de alta ou queda do nível atual, uma vez que cortes de
preço e investimentos devem persistir pelo menos durante o 1S19. Além disso, a dinâmica de market share nos
próximos meses deve definir mais movimentos estratégicos, o que adiciona incerteza à tese.

O que mudou: Rebaixando ITUB e B3SA para Neutro
Estamos rebaixando o Itaú para o Neutro, pois o banco está um passo atrás dos pares no ciclo de crédito e
vemos outras alternativas mais atraentes para o setor no momento. A ação teve desempenho decente desde
que começamos a cobertura em julho/2018 (25% vs 32% Ibov) e ainda gostamos da resiliência e da capacidade
de execução no longo prazo, mas optamos pelo rebaixamento para destacar a preferência pelos pares mais
cíclicos, que devem continuar superando o Itaú no curto prazo. Também estamos rebaixando a B3 por valuation
e pela menor visibilidade de expansão de volumes no curto prazo, apesar do 1T19 muito forte. Devido ao seu
desempenho (22% vs 9,5% Ibov em 2019) e o atual desconto de P/L para seus pares globais, próximo ao seu
menor nível desde a fusão Cetip-BM&F Bovespa, vemos uma oportunidade de realização. As perspectivas de
longo prazo permanecem promissoras para a B3, com sua alta alavancagem ao crescimento do Brasil e do
mercado financeiro, e buscaremos pontos de entrada atraentes nos próximos meses.
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Resumo da Cobertura

Bancos e Serviços Financeiros

Empresa Ticker Recomendação

Preço 

Alvo 

Antigo

Preço 

Alvo 

Novo

Preço Atual Potencial

P/L P/B Div. Yield

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Banco do Brasil BBAS3 Compra 60,00 61,00 48,83 + 24,9% 8,4x 7,2x 1,3x 1,2x 4% 5%

Banrisul BRSR6 Compra 34,00 34,00 24,47 + 38,9% 7,5x 6,2x 1,4x 1,2x 5% 6%

Bradesco BBDC4 Compra 41,00 47,00 36,10 + 30,2% 11,0x 9,7x 2,1x 1,9x 4% 5%

Itaú Unibanco ITUB4 Neutro 45,00 40,00 33,82 + 18,3% 11,5x 10,3x 2,3x 2,1x 5% 6%

Santander SANB11 Neutro 52,00 55,00 44,88 + 22,5% 11,9x 10,8x 2,3x 2,1x 4% 4%

B3 B3SA3 Neutro 35,00 37,00 32,74 + 13,0% 20,0x 17,7x 2,7x 2,8x 4% 5%

Cielo CIEL3 Neutro 12,00 10,00 9,35 + 7,0% 9,7x 9,5x 1,7x 1,7x 10% 11%



2019E 2020E

Antigo Novo Δ Antigo Novo Δ

16.343 16.564 1,35% 18.102 19.420 7,28%

24.804 26.451 6,64% 29.220 30.044 2,82%

29.110 28.576 -1,83% 31.843 31.919 0,24%

13.564 14.367 5,92% 15.239 15.767 3,46%

Fontes: Company Data, XP Investimentos

Bancos: Uma questão de apetite
Atualizando estimativas: Bradesco e Banrisul seguem como os favoritos
Esperamos que o crédito no Brasil cresça perto de dois dígitos em 2019, 7%-9% vs 5,5% em 2018 e alcance
48,2% do PIB vs 47,4% em 2018. Nossa previsão é baseada no crescimento real de 2% do PIB e no IPCA de
4,25%, estimativas fornecidas por nossa equipe econômica. As famílias e PMEs devem continuar a ser os
principais impulsionadores, contribuindo para um mix de carteira mais rentável em tempos de queda dos
spreads e margens mais baixas nos serviços. A inadimplência, por outro lado, deve aumentar marginalmente no
contexto de concessões mais altas e do mix mencionado acima, mas não esperamos que isso tenha impacto
significativo nos resultados, pois os bancos apresentam índices de cobertura robustos e modelos de crédito
sofisticados.

Entrevistas e teleconferências recentes com CEOs trouxeram um tom positivo e uma inclinação para maior
apetite a risco em 2019. A questão agora é o momento e magnitude deste apetite, uma vez que avanços na
agenda fiscal são atualmente o gargalo para concessões mais fortes, especialmente para grandes empresas.
Nesse contexto, vemos o Bradesco como o melhor posicionado, já que se encontra inercialmente em um
movimento positivo. Durante os últimos dois anos, vimos a importância dos serviços crescendo em relação ao
negócio de crédito e protegendo os lucros contra quedas mais acentuadas na crise. Agora, esperamos que esta
tendência se inverta, à medida que os bancos enfrentam mais concorrência nos segmentos de serviços como
adquirência, gestão de ativos, investimentos e cartões.

Abaixo apresentamos nossas previsões atualizadas de crescimento de lucros para 2019 e 2020.

Estimativas de crescimento de lucro

Novo vs Antigo: Lucro Líquido (R$ milhões)
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Recomendação

Preço atual

Preço-alvo

Potencial

Múltiplos 2019 2020

P/L 8,4x 7,2x

P/B 1,3x 1,2x

Dividend Yield 3,7% 4,7%

Compra
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BBAS3

Preço Histórico Preço Alvo

22,6% 23,3%

BBAS

XPe Consenso

17,2%
14,0%

BBAS

XPe Consenso

Banco do Brasil: Foco em rentabilidade  
Ainda se recuperando, 2019 será vital
Operacionalmente, esperamos que o Banco do Brasil apresente
melhorias relevantes nos próximos anos, como fez desde 2016 sob o
comando de Caffarelli. O banco ainda está se recuperando do período
de crise, quando seus problemas de inadimplência, especialmente no
segmento PME, levaram os lucros a cair e ao início do processo de
reorganização. Hoje, com um novo governo repensando o papel dos
bancos públicos, esperamos que o BB se torne mais eficiente e
permaneça focado em resultados. Neste contexto de aumento do ROE
e devido ao seu desconto para bancos privados, temos uma
recomendação de Compra e um viés positivo para as ações. Um
potencial ganho ainda pode vir das possíveis vendas de subsidiárias,
como gestão de ativos e também cartões.

Mais volatilidade no curto prazo
As empresas estatais respondem mais à volatilidade e esse tem sido o
caso do Banco do Brasil recentemente. Todos os altos e baixos
envolvendo a aprovação da Nova Previdência e o relacionamento
entre governo e congresso impactaram o Ibovespa no primeiro
trimestre de 2019. Como a volatilidade deve permanecer, o
investimento no Banco do Brasil traz um risco maior relacionado ao
fluxo de notícias no curto prazo do que Itaú e Bradesco. Como
esperamos um desfecho positivo para a reforma e uma recuperação
na atividade no Brasil, nossa visão é a de que é um risco que vale a
pena correr, especialmente considerando os fundamentos do BB.

Projeções apontam para forte expansão de lucro
Recebemos bem as projeções do BB para 2019, com margem e
carteira finalmente prontos para um ano de expansão e despesas
potencialmente crescendo abaixo da inflação. Esperamos que o
crédito seja impulsionado pelas pessoas físicas, uma vez que PMEs
ainda está se recuperando, e por um crescimento decente de 3%-6%
no agronegócio. O lucro indicado de R$ 14,5-17,5bi parece considerar
cenários muito distantes e vemos o valor máximo como bem mais
provável que o mínimo.

Valuation
O BB negocia com desconto de 27% de P/L 2019 vs pares privados e
esperamos que essa lacuna diminua conforme o banco expanda seu
ROE e devido à nossa visão de que uma percepção de risco menor nos
próximos anos permitirá uma reclassificação do seu múltiplo.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Evolução da carteira agro; (2) Recuperação da carteira PME; (3)
Efeitos em margem e provisões da maior concentração em crédito
pessoal e cartões e (4) Possíveis vendas de ativos (BB DTVM,
Neoenergia e outros) e seus reflexos no ROE de longo prazo.

Fontes: Empresa, XP Investimentos, Bloomberg 4

Crescimento de Lucro 2019

Crescimento de Lucro 2020
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Banrisul: A força do Sul
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Preferimos Banrisul entre os bancos públicos
Temos recomendação de Compra para o Banrisul com base no alto
potencial de crescimento de lucro (+21%), uma vez que o banco
normalizou a qualidade de seus ativos e possui espaço para expandir
a carteira de crédito e aproveitar as oportunidades de fidelização da
sua base de clientes. O banco possui uma capacidade de captação
diferenciada com acesso amplo e barato a depósitos de varejo. Por
fim, uma recuperação da situação fiscal do RS, através de reformas,
Plano de Recuperação Fiscal e privatizações, deve aumentar a
confiança dos investidores no foco do banco em rentabilidade.

Foco na situação fiscal do Rio Grande do Sul
O Banrisul é o principal banco de varejo do Rio Grande do Sul, com
47% de market share em depósitos a prazo e 518 agências (6º maior
no Brasil). Assim, suas operações estão muito ligadas à dinâmica
demográfica e econômica do estado, que tem passado por anos
desafiadores do ponto de vista fiscal. Com a expectativa de uma
retomada da atividade no Brasil, o RS deve seguir a tendência. O
banco está bem posicionado em termos de captação, capacidade de
originação e estrutura de capital para se beneficiar e contribuir para o
cenário de recuperação do estado. Vemos a privatização do banco
como improvável nos próximos doze meses.

Pronto para o ciclo positivo
O banco passou por uma severa piora das métricas de qualidade dos
ativos entre 2014-16, seguindo a recessão e casos de Recuperação
Judicial no RS. Despesas de provisão atingiram 5,5% da carteira de
crédito em 2016. Desde então, a diretoria implementou um assertivo
processo de mudanças com o objetivo de equilibrar a carteira de
crédito e preparar o banco para um novo ciclo de crescimento. Com a
inadimplência atualmente em 2,55% e um sólido índice de cobertura
de 300%, esperamos forte crescimento da carteira e maior peso dos
segmentos de varejo sustentando a margem financeira.

Valuation
Por ser um banco público, o Banrisul negocia a um desconto com
relação aos seus pares privados, Bradesco, Itaú e Santander. Assim,
analisamos sua atratividade versus esses pares e separadamente
contra o Banco do Brasil. Em nossas estimativas, o Banrisul alcançará
um ROE de 18,7% em 2020 vs custo de capital próprio de 14,5% e,
consequentemente, reduzir o desconto de P/L de 34% para pares
privados e 11% para o Banco do Brasil.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Situação fiscal do RS, em especial à adesão ao PRF; (2) Possíveis
vendas a mercado do excesso de ações do RS e (3) Crescimento e
rentabilidade da Vero (adquirente).
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Crescimento de Lucro 2019

Crescimento de Lucro 2020

Recomendação

Preço atual

Preço-alvo

Potencial

Múltiplos 2019 2020

P/L 7,5x 6,2x

P/B 1,4x 1,2x

Dividend Yield 5,3% 6,4%

24,47

34,00

39%

Compra
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BRSR6

Preço Histórico Preço Alvo

19,9%

10,9%

BRSR

XPe Consenso

21,9%
18,8%

BRSR

XPe Consenso
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BBDC4

Preço Histórico Preço Alvo

Recomendação

Preço atual

Preço-alvo

Potencial

Múltiplos 2019 2020

P/L 11,0x 9,7x

P/B 2,1x 1,9x

Dividend Yield 4,5% 4,7%

47,00

30%

36,10

Compra

23,7%

19,1%

BBDC

XPe Consenso

13,6%

9,5%

BBDC

XPe Consenso

Bradesco: Na frente dos pares
Nosso favorito no setor financeiro
Vemos o Bradesco como o banco melhor posicionado para se
beneficiar das crescentes concessões de crédito para PMEs e pessoas
físicas. Além disso, está um passo atrás dos pares no processo de
melhoria da qualidade de ativos, apresentando o maior potencial para
queda nas despesas de provisão em 2019. Ainda vemos o valuation
como atrativo em relação ao Itaú e ao Santander mesmo após o
desempenho superior recente.

Projeções otimistas reforçam maior apetite ao risco
O Bradesco encerrou o ano de 2018 com forte desempenho e está
pronto para mais em 2019. A projeção de 2019 divulgada nos
resultados do 4T18 foi bem recebida por nós e pelo mercado, pois
confirmou nossa tese de que o banco aumentará seu apetite a risco e
utilizará sua distribuição massiva para impulsionar a originação de
crédito.
O crescimento da carteira deverá ser de 9% a 13% e foi o principal
destaque em conjunto com a margem, que deve expandir de 4% a 8%
após permanecer estável em 2018. No Bradesco Day 2019, Octavio de
Lazari enfatizou que a sólida posição de capital do Bradesco será
usada para apoiar a aceleração do crédito e não para pagamento de
dividendos, o que corrobora com a nossa tese.

Queda de inadimplência segue como um fator relevante
Os resultados dos bancos foram profundamente afetados por
menores provisões em 2018, seguindo as melhorias de inadimplência
de um cenário econômico ligeiramente melhor e também a
sofisticação dos modelos de crédito usados pelos grandes bancos.
No caso do Bradesco, com grande exposição aos segmentos de varejo,
há mais espaço para que o índice de inadimplência diminua em vs
2018 em relação ao Itaú. Usando o ponto médio de cada projeção, o
Bradesco poderia reduzir as despesas de provisão em 12% contra um
aumento de 15% para o Itaú. Mesmo no caso mais otimista, espera-se
que o Itaú aumente as despesas de provisão em 3,6%.

Valuation
Mesmo após o desempenho superior recente, ainda vemos o
valuation do Bradesco como atrativo, considerando o potencial de
crescimento de lucros e seu desconto de P/L de 4% para ITUB e 8%
para SANB.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Ritmo de crescimento de crédito no 1T19, que deve dar o tom para
o restante do ano; (2) Tendências de qualidade de ativos, provisões e
índice de cobertura; (3) Desempenho de seguros e (4) Receita de
serviços, principalmente de adquirência / Cielo.
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Crescimento de Lucro 2019

Crescimento de Lucro 2020
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ITUB4

Preço Histórico Preço Alvo

Recomendação

Preço atual

Preço-alvo

Potencial

Múltiplos 2019 2020

P/L 11,5x 10,3x

P/B 2,3x 2,1x

Dividend Yield 5,3% 5,8%

33,82

40,00

18%

Neutro

11,0%
9,9%

ITUB

XPe Consenso

11,7% 11,5%

ITUB

XPe Consenso

Itaú: Momento para uma pausa
Rebaixando para Neutro
Estamos rebaixando o Itaú para o Neutro, pois o banco está um passo
atrás dos pares no ciclo de crédito e vemos outras alternativas mais
atraentes para o setor no momento. A ação teve desempenho bom
desde que começamos a cobertura em julho/2018 (25% vs 32% Ibov)
e ainda gostamos da resiliência e da capacidade de execução no longo
prazo, mas optamos pelo Neutro para destacar a preferência pelos
pares mais cíclicos, que devem continuar superando o Itaú em 2019.

Itaú deverá crescer menos novamente em 2019
Desde 2012, o Itaú implementou uma mudança relevante em seu
perfil de risco de crédito, aumentando sua presença em segmentos de
menor risco, como crédito consignado e imobiliário, e aumentou
acentuadamente sua exposição a outras economias latino-americanas
(28% da carteira). O banco também investiu em serviços e aumentou
sua importância em relação à receita total. Essa estratégia ajudou o
banco a navegar com relativa tranquilidade durante a crise financeira,
mas agora que o país está à beira de um virtuoso ciclo de crédito e de
uma recuperação da economia, bancos mais cíclicos como o Bradesco
oferecem melhores perspectivas de crescimento.

Negócios da América Latina ainda amadurecendo
O Itaú é um banco internacional, com cerca de R$152bi em operações
de crédito (sem garantias financeiras) na Argentina, Chile, Colômbia,
Panamá, Paraguai e Uruguai. Vemos muito valor nessas operações do
ponto de vista estratégico e achamos que isso representa uma
importante vantagem de diversificação em relação aos pares, à
medida que os ciclos econômicos e de crédito vêm e vão. No entanto,
essas subsidiárias estão passando por um processo de maturação,
com rentabilidade ainda baixa em relação ao banco brasileiro.

Sempre uma opção de alta qualidade
Nossa recomendação Neutra para 12 meses não altera nossa visão de
que o Itaú é um investimento de longo prazo, com o maior ROE do
setor, alto pagamento de dividendos, negócios diversificados e
capacidade de executar aquisições bem-sucedidas ao longo dos anos.
No entanto, vemos o momento como oportuno para uma pausa.

Valuation
O ITUB negocia um prêmio de 5% de P/L 2019 para o BBDC e em linha
com o Santander. Considerando a dinâmica já mencionada, preferimos
o Bradesco ao Itaú e ao Santander.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Crescimento do crédito no 1T19, para avaliar o apetite de risco do
banco; (2) Evolução das provisões; (3) Receitas de tarifas,
especialmente Rede e (4) Controle de despesas, que devem se tornar
cada vez mais um foco no contexto atual.

7
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Crescimento de Lucro 2020
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SANB11

Preço Histórico Preço Alvo

Recomendação

Preço atual

Preço-alvo

Potencial

Múltiplos 2019 2020

P/L 11,9x 10,8x

P/B 2,3x 2,1x

Dividend Yield 3,8% 4,2%

44,88

55,00

23%

Neutro

15,9%

12,7%

SANB

XPe Consenso

9,7% 9,4%

SANB

XPe Consenso

Santander: A ação ainda está cara?

8

Mantemos Neutro ainda com base no valuation
Apesar do nosso ceticismo sobre o Santander atender às altas
expectativas, o banco encerrou 2018 com fortes resultados mais uma
vez, registrando crescimento de 25% no lucro vs 2017. O ROE está no
nível 20%, algo considerado improvável há alguns anos quando a
operação brasileira não tinha tanta eficiência. Com sua divisão de
varejo crescendo, o banco conseguiu engajar os clientes e aumentar
significativamente a venda cruzada e satisfação de sua base. Embora
tenhamos o subestimado desde que iniciamos a cobertura, nossa
recomendação Neutra tem sido principalmente relacionada a seus
múltiplos altos, uma visão que mantemos no momento.

Estimativas do consenso estão conservadoras
No entanto, vemos o potencial de novas revisões para cima nas
estimativas do consenso de lucro do SANB para os próximos dois
anos, conforme mostrado no gráfico à direita. Com a inadimplência
atualmente em 3,1% e 201% de índice cobertura, o Santander ainda
tem espaço para assumir riscos daqui para frente, talvez não como em
2016-2018, muito acima dos pares, mas suficiente para entregar
resultados sólidos. Nossas estimativas de lucro líquido acima do
consenso para 2019-20 parecem alcançáveis, especialmente
considerando o desempenho recente do banco.

Avenidas de crescimento
Os segmentos de varejo deverão continuar a apoiar o crescimento do
banco, com destaque para o financiamento de veículos, no qual o
Santander se tornou o banco #1 no Brasil, e as PMEs que oferecem
oportunidades de vendas cruzadas com a ainda crescente atividade de
adquirência da GetNet. O agronegócio também é mencionado pelo
banco como um segmento relevante e nós vemos isso como uma
grande oportunidade, já que o novo governo está se pronunciando
sobre a redução do papel do BB (~ 60% de participação) e incentivar
bancos privados e o mercados de capitais como fornecedores de
capital para o setor.

Valuation
A principal questão sobre o Santander é se o banco vai continuar
batendo de forma consistente as expectativas em todos os aspectos.
No 4T18 houve alguns sinais, embora não evidências, de que pode ter
entrado em um período de normalização do crescimento, apesar do
bom momento para crédito. Devido ao crescimento de 27% dos lucros
em 2018-20, uma expansão do ROE mais modesta e seu múltiplo P/L
próximo ao ITUB, mantemos nossa classificação inalterada em Neutro.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Inadimplência no 1S19; (2) Margem não relacionada a crédito, que
deve cair em 2019; (3) Controle de despesas e (4) Participação de
mercado e volume da GetNet.
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B3SA3

Preço Histórico Preço Alvo

Recomendação

Preço atual

Preço-alvo

Potencial

Múltiplos 2019 2020

P/L 20,0x 17,7x

P/B 2,7x 2,8x

Dividend Yield 4,3% 5,1%

Neutro

32,74

37,00

13%

15,0%

19,7%

B3SA

XPe Consenso

13,0%

6,6%

B3SA

XPe Consenso

B3: Bom momento para realização
Rebaixando para Neutro
Estamos rebaixando a B3 por valuation e devido à menor visibilidade
da expansão de volumes no curto prazo, apesar dos números fortes
do 1T19. Devido ao seu desempenho (22% vs 9,5% Ibov no ano) e o
atual desconto de P/L para pares globais, próximo ao menor nível
desde a fusão, vemos uma oportunidade de realização.
As perspectivas de longo prazo continuam promissoras, com sua alta
alavancagem ao crescimento do Brasil e do mercado financeiro, e
buscaremos pontos de entrada atraentes nos próximos meses.

P/L versus pares globais

Ainda um bom veículo para capturar a melhora do Brasil...
Somos construtivos com B3 há muito tempo e o papel subiu 60%
desde o início da cobertura em julho/2018. Semelhante ao caso do
Itaú, consideramos a empresa atraente para o longo prazo, mas não
vemos um ponto de entrada atraente no momento.

...mas volumes dos próximos meses já não são tão óbvios
A B3 deve ser uma das principais ações que se beneficiariam de uma
economia mais desenvolvida e de um mercado de capitais mais forte
no Brasil. Volumes consistentemente maiores, como os observados
em outubro/dezembro de 2018 e no 1T19, parecem uma questão de
tempo, principalmente para derivativos e ações, e os outros
negócios oferecem proteção contra sazonalidade. Ouvimos muito
sobre os investidores estrangeiros que esperam pela aprovação da
previdência para investir mais pesadamente no Brasil e vemos isso
como o principal gatilho para um novo ponto de entrada na B3.

Valuation
Negociando próximo de sua média de P/L desde a fusão e 10%
abaixo dos pares globais, vemos o nível atual como uma boa
oportunidade para realizar ganhos.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Dados operacionais mensais; (2) Comportamento da ação e
desconto para os pares globais; (3) Notícias sobre ofertas de ações e
(4) Dados de investidores estrangeiros no Brasil.
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CIEL3

Preço Histórico Preço Alvo

Recomendação

Preço atual

Preço-alvo

Potencial

Múltiplos 2019 2020

P/L 9,7x 9,5x

P/B 1,7x 1,7x

Dividend Yield 10,3% 10,6%

Neutro

9,35

10,00

7%

-22,0%

-18,5%

CIEL

XPe Consenso

2,7% 2,6%

CIEL

XPe Consenso

Tantas variáveis dinâmicas...
Além da concorrência de STNE e do PAGS, Rede e GetNet também
estão mais agressivas em preços e focadas em criar ambientes
atrativos para captar e manter clientes em suas estruturas. Além
disso, o mercado aguarda por um modelo definitivo para
recebíveis/trava bancária e a evolução das agendas de pagamentos
instantâneos e open banking, que devem impactar o setor.

…mas nos mantemos estáticos, por ora
Diante dessas variáveis e da incerteza sem precedentes, mantemos
nosso Neutro e ajustamos o Preço-Alvo de R$12,00 para R$10,00.
Conforme mencionamos em nosso relatório de pagamentos de
2018, esperamos que as empresas adquirentes puras sofram com o
fato de o serviço estar se tornando uma commodity.

Valuation
No nível atual de P/L e dividendos, não vemos grande potencial de
queda ou alta para as ações. Porém, o 1T19 pode mudar nossa visão.

Temas-chave a serem monitorados
(1) Evolução de volume e MDR; (2) Volume de pré-pagamento; (3)
Resultados de Stelo e Cateno e (4) Regulação de recebíveis.

53%38%

7% 2%

41%

31%

13%

7%
8%

48%

33%

10%
4% 5%

Cielo: As dores da incumbente
Adquirência: O tópico quente do momento
Assunto favorito de investidores atualmente, o setor de adquirência
continua sendo um desafio para os analistas, já que os players
listados (CIEL, STNE, PAGS) são totalmente diferentes em relação a
tamanho, estratégia e ciclo de vida. Recentemente, a Cielo vem
sofrendo enquanto a Stone agrada o mercado a cada resultado,
embora exista pouco espaço para comparação entre elas. Não
cobrimos a Stone, mas acreditamos que os compradores veem
avenidas de crescimento além da adquirência pura, como soluções
de ERP e crédito competitivas e escaláveis, além da capacidade e
dinamismo para se adaptar e absorver tecnologia. Sobre a Cielo, não
vemos grande potencial de queda ou alta nos níveis atuais, enquanto
esperamos para ver reflexos dos cortes de preço e dos investimentos
relevantes em marketing e vendedores nos resultados.

Participação, conforme reportado pela Cielo

10
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Disclaimer
Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução
CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não
constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas
na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no
presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de
forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de
mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP
Investimentos.
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas
atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes,
devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o
processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de
carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os
desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações
presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP,
podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o
propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.
A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou
seu conteúdo.
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como
tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados
pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de
mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os
movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação
é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é
preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são
necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a
desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento,
podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer
garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP
Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito
negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por
apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração
recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos
para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é
livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma
parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de
garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo
com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento
derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a
possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio
do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do
investimento.
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO
NO VAREJO.
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