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RECOMENDAÇÃO DE COMPRA
CIA. HERING ON - (HGTX3)
Descritivo da Empresa: Com mais de 135 anos a Hering é a maior rede de franquias de varejo têxtil do Brasil, a
empresa possui em seu portfólio quatro marcas, (i) Hering, (ii) Hering Kids, (iii) PUC e (iv) Dzarm. Visando atender o
mercado de forma ágil e flexível a Hering (HGTX3) possui um modelo de produção híbrido caracterizado pela
combinação de produção própria, terceirizada e outsourcing (compra de produto acabado) no mercado interno e
externo. Atualmente a varejista possui dois pólos industriais localizados nos estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Norte. Também possui centros de distribuição localizados em Blumenau (SC) e Anápolis (GO), e a partir deles
abastece todas as lojas próprias, franqueadas e clientes Multimarcas.

Dados da Recomendação:
Data
Entrada

Status

$ Entrada

$ Objetivo
Parcial

$ Objetivo
Final

$ Stop Loss

26-09-2018

Compra

16,90/16,70

17,70 (+5,30%)

18,60 (+10,50%)

15,84 (-5,0%)
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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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