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SETEMBRO TRIMESTRE 2021 12 MESES 24 MESES 36 MESES INÍCIO

FUNDO -2.43% -5.36% 3.61% 4.33% 16.94% 18.64% 779.60%

%CDI n/a n/a 144% 145% 255% 140% 185%
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Por que esperar? 

Mater Dei e Kora Saúde são vistas como consolidadoras no pulverizado segmento hospitalar brasileiro,

ambas listaram suas ações no mercado de capitais esse ano. Vemos um resultado bastante positivo em

uma eventual combinação de seus negócios.

Estimamos que este movimento possa resultar em sinergias superiores a R$ 200 milhões por ano na linha

do EBITDA para a companhia combinada, bem como upside de pelo menos 70% na capitalização de

mercado da nova empresa. Na nossa visão esse é o momento oportuno para a combinação de negócios

com a nova empresa assumindo uma posição de protagonismo na consolidação do setor.

Nessa carta usaremos o termo NewCo para fazer referência a potencial nova empresa que possa emergir

dessa transação. Os fundos da estratégia de renda variável geridos pela Polo Capital são acionistas de

ambas as empresas. As motivações e consequências esperadas desse movimento serão elaboradas a

seguir.

Origem da tese sobre a combinação de negócios das companhias

A ideia da combinação das duas companhias surgiu ao longo de nossos estudos sobre o setor de saúde

no Brasil. Dois momentos recentes foram determinantes para que o insight surgisse e essa carta fosse

redigida:

i. Ao participarmos de uma das reuniões públicas com o management do Mater Dei sobre sua

primeira aquisição após o IPO – o Grupo Hospitalar Porto Dias, no Pará – ouvimos que os controladores

da primeira almejam ser protagonistas do processo de consolidação do segmento no país, mesmo que

isso signifique ter menos do que as protocolares “50% + 1” ações que constituem o controle majoritário

de um negócio, desde que haja um acordo de acionistas bem amarrado e fit estratégico e cultural.
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ii. Revisitando o processo de fusão de Hapvida e do Grupo Notre-Dame Intermédica (GNDI) –

anunciado em Janeiro/2021 e envolvendo duas companhias também do segmento de saúde nacional,

observamos alto grau de similaridade à nossa proposta. O overlap geográfico de uma fusão entre Mater

Dei e Kora Saúde é praticamente zero e a combinação de negócios colocaria a nova empresa em 4 das 5

regiões do país. Importante mencionar que a NewCo teria menos de 3% do market-share nacional de

leitos hospitalares. A origem das empresas também é similar ao case mencionado: assim como a Hapvida,

a Rede Mater Dei nasceu de um grupo familiar fundador do negócio, com décadas de dedicação exclusiva

e agora disposto à estender sua experiência regional para todo o país; e da mesma maneira que a GNDI, a

Kora Saúde foi formada a partir de um fundo de private equity de destaque, com engajamento de equipe

com a mais alta expertise financeira, e que realizou deals importantes ao longo dos últimos anos

demonstrando comprovada capacidade de consolidação no setor hospitalar.
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O setor de saúde no Brasil é uma das teses clássicas de baixa penetração, low hanging fruits por todo lado

e baixíssima consolidação. O país tem hoje aproximadamente 450 mil leitos hospitalares espalhados pelo

território nacional, dos quais aproximadamente 140 mil (30%) correspondem a leitos privados e o restante

pertence ao SUS – Sistema Único de Saúde. Do contingente privado, o player de maior market-share é a

Rede D’Or, que realizou um IPO no fim do ano passado, e possui aproximadamente 11 mil leitos (todos os

dados serão expostos pro-forma com as aquisições recentemente anunciadas). O segundo maior player é

a companhia que surge da união de Hapvida e GNDI com 9.000 leitos (~6% de share) – ainda pendente de

aprovações regulatórias. Em seguida temos Dasa com 3.800 leitos (2.7% de share), Américas Serviços

Médicos com 2.700 (1.9%) e, então, Mater Dei com 2.040 (1.5%) e Kora Saúde com 1.632 leitos (1%).

O Brasil possui aproximadamente 2 leitos de hospital para cada 1.000 habitantes. A Organização Mundial

de Saúde recomenda o dobro. Claramente o setor público não tem capacidade de atender essa demanda

num prazo razoável. Observando apenas o universo de leitos privados, temos 3 tipos de atores:

i. As Unimeds: dezenas de cooperativas de médicos com atuação tanto regional quanto nacional.

Algumas delas têm feito importantes movimentos de verticalização, ou seja, além de cooperativa que

funcionam como planos de saúde elas mesmas possuem estrutura física de atendimento, seja diagnóstico,

ambulatorial ou hospitalar para atendimento de sua rede de beneficiários.

ii. As operadoras verticalizadas: aqui destacam-se Hapvida e GNDI, além de Amil e Athena Saúde. São

companhias que vendem seus planos de saúde para serem utilizados majoritariamente em suas próprias

redes, de tal forma que os hospitais atuem como seus centros de custo.

Breve recapitulação do setor hospitalar e das empresas mencionadas nesse documento
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iii. Os hospitais privados: players que não possuem planos de saúde – ou seja, não correm o risco de

sinistralidade. Oferecem apenas seus serviços médico-hospitalares e de hotelaria. Rede D’Or, Dasa,

Américas, Mater Dei e Kora Saúde são os maiores players hospitalares puros do país.

Além disso, parte importante dos leitos privados no país estão em unidades filantrópicas e santas casas

(estima-se tal contingente em 50 mil leitos de um total de 140 mil privados) cuja venda para um

consolidador seja mais difícil de ocorrer – mas não impossível, lembremos que a Amil comprou o Hospital

Samaritano de São Paulo, então filantrópico, há 6 anos.

Dos 210 milhões de habitantes do Brasil, apenas ao redor de 50 milhões possuem planos de saúde. Há

oportunidades evidentes tanto no topo da pirâmide, com aumento das complexidades e novos serviços

(foco atual do Mater Dei, por exemplo), como também no meio da pirâmide com o potencial aumento do

número de beneficiários nos próximos anos. Observando apenas os beneficiários de planos, a Hapvida e

GNDI hoje possuem 9 milhões de vidas, o Bradesco Saúde 4 milhões, Amil tem 3 milhões e Sulamérica

apresenta 2,5 milhões. Além disso temos as Unimeds todas com aproximadamente 15 milhões de

membros e há ainda 8 milhões em sistemas auto-geridos (grupos sem fins lucrativos de órgãos públicos

ou empresas como Vale, Petrobrás, Cassi, GEAP).

Dentre as principais discussões hoje no setor, podemos mencionar o debate sobre o modelo de

remuneração (value based e empacotamento de procedimentos contra os tradicionais fee for service), o

alto desperdício nessa indústria (cerca de 25% dos exames diagnósticos realizados são sequer coletados

pelos pacientes!) e a baixa governança e profissionalização da gestão de hospitais e clínicas fundadas por

grupos de médicos ou famílias que ainda não atingiram maturidade suficiente para uma listagem em

bolsa.

Em 2015 foi permitida a entrada de capital estrangeiro no segmento hospitalar e houve uma enxurrada de

deals privados capitaneados por fundos de private equity. Já ao final do ano passado esse setor mudou de

patamar mais uma vez e passou a acessar a Bolsa de Valores com o IPO da Rede D’Or em dezembro. De lá

para cá a própria Rede D’Or alcançou R$ 10 bilhões levantados em duas ofertas de ações, a Dasa levantou

R$ 3 bilhões, a Hapvida R$ 2 bilhões em um follow-on, o Mater Dei outros R$ 1.2 bilhão e a Kora

aproximadamente R$ 800 milhões. No final de agosto/2021 o Bradesco Seguros anunciou a criação de

uma empresa de gestão de hospitais que nasce com até R$ 500 milhões para investimentos de grande

porte. Logo, em apenas 9 meses, mais de R$ 17 bilhões foram acessados por grupos hospitalares que

buscam consolidar esse segmento. Outros grupos hospitalares como Hospital Care e Athena Saúde

também tentaram levantar recursos esse ano, mas, por condições adversas em suas janelas de

apresentações, acabaram por cancelar as suas ofertas. Mas são candidatas óbvias numa próxima

oportunidade.
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Cabe ainda uma outra provocação: e se um player como Rede D’Or ou Dasa fizer esse movimento –

se unir com Kora ou Mater Dei – antes da eventual união dessas duas companhias objeto desse

estudo? A companhia emergente desse movimento seria ainda mais forte enquanto o player menor,

seja ele Kora ou Mater Dei, ficaria numa posição inferior na busca por novas aquisições. Por essa

razão, pode-se argumentar que a proposta de criação da NewCo não deixa de ser um movimento

também defensivo.

Mater Dei e Kora Saúde devem reportar geração de caixa (EBITDA) de R$ 470 milhões e R$ 425 milhões

respectivamente nesse ano (pro-forma anualizado com aquisições já anunciadas). Considerando nossas

estimativas de sinergias, a serem detalhadas mais à frente, o EBITDA da NewCo deveria ultrapassar R$ 1

bilhão, sem considerar novas aquisições ou ramp-up de unidades atuais.

Incluindo aquisições anunciadas até o final de agosto/2021, em termos geográficos o Mater Dei tem 2.040

leitos em 7 hospitais (2 em construção) localizados em Minas Gerais, Bahia e Pará. Já a Kora possui 1.632

leitos distribuídos no Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e Fortaleza. Por ora, a

sobreposição geográfica é absolutamente inexistente. Em uma conferência com investidores realizada em

Agosto/2021, executivos do Mater Dei demonstraram interesse especial na região de grande exposição

agrícola do Centro-Oeste do país – localidade em que a Kora possui, sozinha, mais de 700 leitos na data

de hoje.
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Motivação para essa carta

Essa tese foi desenhada com o intuito de formar uma companhia protagonista no processo de

consolidação hospitalar no Brasil. Deve-se ter em mente que a união dessas companhias as torna mais

fortes e simultaneamente tira um competidor por ativos num mercado aquecido. Nascendo com mais de

3.600 leitos, praticamente empata com a Dasa na 3ª colocação em participação de mercado.

Além disso, a maior escala certamente trará sinergias. Tais benefícios a serem capturados serão elencados

a seguir e foram divididas entre “mensuráveis” e “não-mensuráveis” – essa última formada por ganhos

cuja aferição é menos objetiva antes de uma eventual fusão de fato ocorrer.

Sinergias mensuráveis

Importante ressaltar que tanto Mater Dei quanto Kora Saúde abriram capital na bolsa esse ano, portanto,

todos os cálculos realizados aqui tomaram como base os números reportados no primeiro semestre de

2021. Assume-se a combinação das receitas e despesas das companhias e depois atribui-se um ganho de

sinergia baseado em interações tanto com as próprias empresas objeto desse documento quanto com

outros players da indústria.
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i.

Nossa estimativa aqui assume 10% de ganhos na combinação dos negócios somente com pessoal ex-

médicos. No ano passado a Kora adquiriu dois hospitais de referência em Palmas-TO e nesse ano adquiriu

outros três em Brasília-DF, Fortaleza-CE e Goiânia-GO. O Mater Dei anunciou esse ano também a

aquisição de 3 unidades do Grupo Porto Dias em Belém-PA. São todas transações muito recentes em que

o grupo consolidador apenas muito recentemente assumiu as operações. Acreditamos que parte das

sinergias dessas aquisições não foram capturadas e é razoável supor que haja redundância de funções em

hospitais familiares ou de baixa governança ou ainda, como exemplo, imaginar que se possa ter ganhos

de eficiência no nível regional (como um único Diretor Médico monitorando 3 hospitais).

ii.

A rubrica materiais médicos (incluindo medicamentos) é, sem dúvida, um grande alvo para potenciais

sinergias. Em interações com outros players, fala-se que os ganhos foram significativos a partir da

constituição de um grupo com mais de 3.000 leitos – patamar que seria alcançado pela criação da NewCo.

A Kora hoje gasta o equivalente a 20% da sua receita em materiais e o Mater Dei acima de 26.%. Nas

nossas pesquisas, descobrimos que players consolidadores conseguem até 20% de ganhos nessa linha ao

profissionalizar os processos e utilizar de sua escala. Estimamos ganho potencial de 7% nessa linha

consolidada – ou seja, aproximadamente 1/3 do que ocorre numa operação típica entre um player grande

e um familiar.

Vale dizer que, conforme Formulário de Referência da Kora Saúde, a companhia já adquire 91% dessa

linha diretamente da indústria. Não sabemos qual o percentual adquirido pelo Mater Dei.

iii.

Agregamos aqui as contas de “manutenção, utilities e serviços de terceiros” presentes no COGS e no G&A

das companhias. Em Kora Saúde a remuneração dos médicos está presente na linha de “terceiros” e não

assumimos nenhum ganho com o médico, apenas nos outros itens presentes. São eles: serviços de

higienização, nutrição, lavanderia, portaria, vigilância, manutenção de ar-condicionado e equipamentos

médicos, entre outros.

NewCo

COGS % receita sinergia novo % receita

pessoal -17.4% 10.0% -15.7%

NewCo

COGS % receita sinergia novo % receita

mat med -22.7% 7.0% -21.1%

Pré-Sinergia NewCo Rede D'Or

COGS e G&A % receita sinergia novo % receita % receita

manutenção/terceiros -8.2% 39.7% -4.9% -2.2%
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Aqui temos fornecedores nacionais e outros locais. Para equipamentos médicos é razoável supor que são

nacionais e haverá ganhos importantes de escala. Já para outras linhas como utilities o mesmo não ocorre.

A própria profissionalização da gestão dos hospitais na NewCo também trará oportunidades de ganhos.

Talvez a melhor referência aqui seja que as mesmas contas na Rede D’Or, somadas, equivalem à

apenas 2.2% da receita líquida – e estimamos 4.9% para a nova companhia.

iv.

Esta conta corresponde a despesas relacionadas ao pessoal administrativo, tais como: faturamento,

contabilidade, recursos humanos e suprimentos. Há uma diferença grande aqui entre as companhias – o

Mater Dei gasta 9% da receita nessa linha enquanto a Kora, no 2º tri/2021, apresentou um patamar ao

redor de 2% (contra 4.7% no 1º tri). Importante mencionar que estimamos que a NewCo apresente

despesa de pessoal equivalente a 3.7% de sua receita enquanto a Rede D’Or registra apenas 2.9% nessa

linha.

Na conclusão desse exercício somamos os ganhos auferidos nas quatro contas acima e encontramos

incremento aproximado de R$ 200 milhões no EBITDA anualizado combinado, fruto de sinergias

oriundas somente das linhas de custos e despesas da NewCo.

Sinergias não-mensuráveis

i. Relacionamento nacional e de maior escala com operadoras. Um dos grandes gargalos da

indústria de saúde é o credenciamento: um hospital pode simplesmente não conseguir credenciar um

plano de saúde para atendê-lo e, portanto, deixa de rentabilizar suas operações. Hospitais de grande

atuação nacional conseguem trazer o relacionamento em uma geografia para outra com mais facilidade

dado que é um relacionamento que já existe. Aliás, não só o credenciamento mas também compartilhar

experiências relacionadas a tabela de preços praticadas em geografias distintas.

ii. Best-practices: dividir experiências dos modelos de remuneração. Conforme falado no início desse

documento, as empresas do setor de saúde estão migrando de um formato fee-for-service para modelos

empacotados e value-based.

Pré-Sinergia NewCo Rede D'Or

G&A % receita Sinergia novo % receita % receita

pessoal -5.3% 30.0% -3.7% -2.2%
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Nesse novo contexto os planos de saúde acordam com os hospitais, ex-ante, um preço para realização de

procedimentos. Isso aumenta a previsibilidade para os planos de saúde e gera menos desperdício na

indústria. A própria Kora, a Rede D’Or e a Dasa já têm mais de 50% da receita proveniente desse modelo,

enquanto Mater Dei roda com números bastante abaixo.

iii. Mater Dei tem operações fora de hospital que são muito interessantes e podem ser replicadas

com os devidos ajustes: a empresa opera 20 leitos de UTI para a Vale em Paraupebas-PA e possui um

ambulatório dentro da Localiza em MG. Razoável supor que é grande o potencial de novos negócios que

possam surgir na fronteira agrícola do Brasil, já que Kora tem unidades no Mato Grosso, Goiás e

Tocantins.

iv. Unir boas pessoas é uma sinergia das mais óbvias aqui. A família Salvador fundou o Mater Dei há

40 anos e tem excelente reputação em toda a indústria, além de uma rentabilidade invejável (margem

ebitda de 34%); a Kora Saúde traz a expertise financeira do HIG como maior acionista - que só esse ano já

levou à bolsa a própria Kora, a Eletromidia e a Desktop. Além disso seu maior acionista individual é o

cirurgião Antônio Benjamim (7% da empresa), fundador do grupo Meridional, o primeiro hospital

comprado pelo HIG para iniciar sua plataforma.

v. Centralizar todas as despesas administrativas (financeiro, jurídico, TI, marketing) em um CSC –

Centro de Serviços Compartilhados. Isso permitiria transformar a área de apoio nos hospitais em leitos, ou

seja, replicar o modelo bem-sucedido da Rede D’Or de transformar despesa em receita.

vi. Aumento da complexidade dos hospitais. Vejamos um exemplo prático: o Hospital Meridional

(Kora) é referência em transplantes e tem um programa neurológico robusto – mas Anchieta e os

hospitais de Palmas não contam com serviços de oncologia, ao passo que o Mater Dei em Minas Gerais

oferece uma solução completa nessa especialidade. Procedimentos mais complexos proporcionam

elevação importante de ticket de tal forma que podemos simplificar, resumidamente, da seguinte maneira:

se um paciente não-complexo tem ticket de 1x, um oncológico teria 1.5x, o cardiológico 2x, neurológico

3.5x e transplantes acima de 6x. O patamar de receita por leito da Kora é metade do nível do Mater

Dei e Rede D’Or, provavelmente pela ausência de serviços de maior sofisticação.

vii. Redução do custo de funding já que teríamos duas companhias que saem, individualmente, de R$

400 mm de EBITDA para uma NewCo com mais de R$ 1 bilhão.
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viii. Sinergias fiscais: tanto Mater Dei quanto Kora tem patrimônios líquidos na casa de R$ 1.5 bilhão e

seus valores de mercado são algumas vezes superiores a isso. Uma incorporação entre as companhias

poderia gerar um ágio com consequente benefício fiscal. Além disso seria possível fazer um trabalho

minucioso em créditos previdenciários como RAT (Risco Ambiental do Trabalho) e folha de pagamento.

ix. Potencial valorização da ação. Esse ponto será mais detalhado no próximo tópico, mas em um

momento em que o setor de saúde está em franca consolidação, companhias que tenham ações listadas

em bolsa possuem uma poderosa moeda de troca. Uma companhia maior, com EBITDA também

significativamente maior, tenderia a ter muito mais liquidez nos seus papéis favorecendo um re-rating.

Proposta de combinação de negócios e consequências para as ações

Nossa proposta aqui é que as companhias façam um share-swap considerando simplesmente seus valores

em bolsa no momento. Entendemos que o momento é oportuno, não só por todos os motivos elencados

até aqui nessa carta, mas também porque as companhias negociam em bolsa à múltiplos muito parecidos.

Vejamos (dados de 30/setembro):

Consideramos no cálculo acima a emissão de 27 milhões de ações por parte da Mater Dei para

pagamento da aquisição de Porto Dias realizada em julho/2021. Note-se que os múltiplos de EBITDA

projetado para esse ano têm uma diferença imaterial, inferior a 5%.

Na seção “sinergias mensuráveis” desse documento mostramos que nossa expectativa é gerar sinergias

anuais de R$ 200 milhões no nível do EBITDA. Se precificamos ao mesmo múltiplo de 14.7x (ponto médio

entre Mater Dei e Kora) teremos uma geração de valor de aproximadamente R$ 3 bilhões na NewCo.

30/set/2021 Mater Dei Kora

# ações (mm) 383 751

preço (R$) 18.40 7.10

mkt cap (R$ mm) 7,053 5,330

dív liq (R$ mm) (304) 1,075

Enterprise Value (R$ mm) 6,749 6,405

EBITDA estimado 2021 (R$ mm) 470 425

EV/EBITDA 14.4 15.1
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Visto de outra forma e comparando com a Rede D’Or, benchmark do setor:

Individualmente, Mater Dei e Kora negociam com desconto de aproximadamente 47% para a Rede D’Or.

Acreditamos que após a fusão, que formaria uma empresa bem maior (teria metade do número de leitos

da Rede D’Or no seu IPO em dezembro/2020, quando foi avaliada em R$ 115 bilhões), com substancial

incremento de liquidez e relevância nacional, estimamos que esse desconto deveria cair para no máximo

25% - e nesse patamar o potencial de valorização da NewCo superaria 70%.

Realizamos também um exercício de sensibilidade para o upside da NewCo com diferentes patamares de

desconto justo versus a Rede D’Or. Exemplo: de acordo com a tabela abaixo, caso o desconto da NewCo

fosse de apenas 10% versus o múltiplo da Rede D’Or, o upside potencial seria de 107%.

Outro fator importante na eventual combinação de negócios seria o ganho significativo na liquidez das

ações. Assumindo valor de mercado combinado de R$ 22 bilhões, ou seja, com 25% de desconto para os

múltiplos de Rede D’Or, a NewCo deveria negociar aproximadamente R$ 25 milhões por dia enquanto

Kora e Mater Dei negociam hoje R$ 6 milhões e R$ 9 milhões respectivamente (assumindo que se negocia

0.70% do free-float).

NewCo Rede D'Or

Enterprise Value (R$ mm) 13,154 148,324

EBITDA estimado 2021 (R$ mm) 895 5,348

EBITDA full sinergias 1,096 

múltiplo 14.7 27.7

Enterprise Value (R$ mm) 16,134

desconto NewCo x D'Or 47%

desconto justo pós fusão 25%

Enterprise Value Justo (R$ mm) 22,807

upside 73%

Rede D'Or - EV/EBITDA 27.7

NewCo - Pré re-rating 14.7

Desconto Atual 47%

Sensibilidade

Desconto NewCo 35% 25% 20% 15% 10% 0%

upside 50% 73% 84% 96% 107% 130%
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Nos termos propostos acima, a base acionária da companhia resultante seria:

A família Salvador, fundadora do Mater Dei, seguiria sendo majoritária na NewCo e o HIG um acionista de

enorme relevância.

Agradecemos a confiança,

Equipe Polo Capital

New Co

Família Salvador 41%

fundo HIG 28%

Porto Dias 4%

Equitas 3%

Benjamin (CEO Kora) 3%

Bruno Moulin Machado 3%

Ivan Lima 1%

Frederico Torezani 1%

free-float 15%

total 100%



Mês Trimestre Desde o início

7.73% 7.09% 8.37%

COTA PL MÉDIO (12M)
PL ÚLTIMO DIA DO 

MÊS

8.7960134 215.4MM 209.9MM

Master 391.5MM 459.2MM

SETEMBRO 2021 12 MESES 24 MESES 36 MESES INÍCIO

FUNDO -2.43% 3.61% 4.33% 16.94% 18.64% 779.60%

%CDI n/a 144% 145% 255% 140% 185%

Estratégia e Objetivo

Características Gerais
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Performance Acumulada Cota e Patrimônio

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no

mínimo, 97% (noventa e sete por cento) de seu patrimônio líquido no

POLO NORTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO,

inscrito no CNPJ sob o nº 17.373.839/0001-78, ("FUNDO MASTER"),

fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.

A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em atuar

primariamente em ativos de renda variável ou a eles correlacionados,

de vários setores econômicos no mercado brasileiro, com o objetivo

de obter retorno superior ao rendimento do CDI em período acima

de 1 (um) ano. As posições podem ser tanto compradas quanto

vendidas a descoberto.

■ Público Alvo: Investidores em Geral

■ Categoria ANBIMA: Fundo Multimercado Livre

■ Taxa de Administração: 1,8% aa

■ Taxa de Performance: 20,0% do que exceder o CDI

■ Aplicação Mínima: R$50.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Saldo Mínimo: R$25.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Movimentação Mínima: R$25.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Status: Aberto

■ Cotização Aplicação: D+1

■ Cotização Resgate: D+30 dias corridos

■ Liquidação Resgate: D+2 d.u. após a cotização

■ Tributação: Fundo de Ações

■ Administrador: BNY MELLON Serviços Financeiros DTVM S.A.

■ Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.

■ Auditor: KPMG Auditores Independentes

■ Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
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