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RECOMENDAÇÃO DE COMPRA
BB SEGURIDADE ON - (BBSE3)
Descritivo da Empresa: A BB Seguridade é uma holding controlada pelo Banco do Brasil cuja atuação se
concentra em dois segmentos principais: negócios de risco e acumulação; e negócios de distribuição. No primeiro
segmento a companhia opera com produtos de seguros, previdência aberta, capitalização, resseguros e planos de
assistência odontológica através de coligadas constituídas sob a forma de joint-ventures ou sociedades com
parceiros privados. Já no segmento de distribuição a companhia comercializa seguros, previdência aberta, títulos
de capitalização e planos privados de assistência odontológica através de sua subsidiária integral. Estão vinculadas
à companhia, entre outras, a BrasilPrev, BrasilCap, Brasildental e BB Corretora. Atualmente, o Banco do Brasil detém
66,25% dos papéis da empresa e 33,58% são negociados no mercado.

Dados da Recomendação:
Data
Entrada

Status

$ Entrada

$ Objetivo
Parcial

$ Objetivo
Final

$ Stop Loss

26-09-2018

Compra

24,18 / 24,08

25,00 (+3,40%)

26,00 (+7,50%)

22,79 (-5,7%)
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DISCLAIMER
Este relatório foi desenvolvido pelo
Analista da Terra Investimentos.
Trata-se de material de uso exclusivo
da companhia e de seus clientes,
não podendo ser publicado ou
redistribuído sem prévia autorização
escrita.
O presente relatório não deve ser
considerado de forma isolada. Neste
sentido, não só outras informações
financeiras, mas também condições
macroeconômicas
devem
ser
consideradas pelo investidor. Ainda
que baseadas em perspectivas e
estudos extensos da nossa equipe de
análise, os preços, opiniões e
projeções do presente relatório
podem ser alteradas. Não obstante, a
Terra Investimentos não assume
nenhuma responsabilidade em
comunicar
quaisquer
destas
alterações
para
as
partes
interessadas.
A Terra Investimentos não deve, de
maneira
nenhuma,
ser
responsabilizada por ganhos ou
perdas financeiras de clientes
decorrentes de decisões tomadas
com base neste relatório.

DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)
Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade
com as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598,
de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos
responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m)
ainda que:
(I) É (são) certificado(s) e credenciados pela APIMEC;
(II)
As análises e recomendações refletem única e
exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram
realizadas de forma independente e autônoma,inclusive
em relação à Terra Investimentos;
(III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s),
pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de
ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da
companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo no
entanto sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s),
pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na
aquisição, alienação ou intermediação dos valores
mobiliários objeto deste Relatório, mantendo no entanto
sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão),
diretamente
ou
indiretamente,
relacionada(s)
à
recomendação específica ou atrelada à precificação de
quaisquer dos valores mobiliários de emissão da
companhia objeto de análise neste Relatório.
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