
Disclaimer WISIR  
 

Este relatório de análise foi elaborado pela Wisir Consultoria LTDA (Wisir           
Research), 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 Wisir Research não se            
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente           
relatório.  
 
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 Wisir Research e que estão sujeitas a            
modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de           
mercado. O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento           
da Instrução CVM nº 598/18 está indicado abaixo, 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 Wisir Research estão obrigados ao cumprimento de todas as regras             
previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários.             
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.  
 
Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados          
para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de             
investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor.         
Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas           
características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.  
 
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.  
 



Em acordo com o Ofício Circular nº 6/2019/CVM/SIN, ressalta-se que: “(i) retornos            
passados, quando mencionados, se baseiem em fatos passíveis de demonstração,          
que servem apenas como referência histórica e não são garantia de retornos            
futuros; (ii) investimentos envolvem riscos e podem ensejar perdas, inclusive da           
totalidade do capital investido, ou mesmo a necessidade de aportes adicionais,           
conforme o caso; e (iii) os valores e percentuais de retorno foram estimados com              
base em informações disponíveis à época e consideradas confiáveis na avaliação           
do analista.”  
 
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da             
Wisir Research, podendo também ser divulgado no site da Wisir. 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 Wisir Research. 
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