
 

Veja o Apêndice A-1 para a Certificação do Analista, Divulgações Importantes e divulgações sobre os analistas de investimento de fora dos EUA. 

Citi Research é uma divisão da Citigroup Global Markets Inc. (a Firma), que faz e procura fazer negócios com companhias cobertas neste relatório de análise financeira. 
Como resultado, os investidores devem estar atentos a eventuais conflitos de interesses que podem afetar a objetividade deste relatório. Os relatórios são apenas um fator 
a ser levado em consideração na decisão de investimento.  
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Gerdau (GGBR4.SA) 
Elevamos para Comprar: o ciclo de investimento chegou ao pico, 
FCL positivo e boa expectativa com o lucro adiante   
  

 Comprar — Elevamos a recomendação da Gerdau para Comprar, com um preço-alvo 
de R$ 18/ação. Os principais catalisadores para a ação serão os pontos de inflexão do 
lucro e do FCL a partir do 2T13, em nossa opinião. O preço da ação é o mais baixo de 
12 meses, adequado à estratégia de “faixa de negociação” do setor siderúrgico. 
Vemos a Gerdau como relativamente defensiva comparada às mineradoras que 
enfrentam dificuldades com o “ocaso do superciclo” das commodities.  

 Boas expectativas para o lucro do 2T e do 3T… — Os resultados da Gerdau serão 
fracos no 1T13 (EBITDA estimado em R$ 827 mi), mas isso já é esperado pelo 
mercado, em nossa opinião. Vemos uma melhora significativa nos resultados do 2T13 
devido a vários fatores importantes, incluindo os preços no Brasil, os volumes maiores 
nos EUA e o aumento do volume dos aços especiais, além de menos itens não 
recorrentes (o 1T13 teve custos pesados com manutenção e projetos novos no Brasil). 

 ... e de 2014 — Os resultados da Gerdau devem melhorar em 2014 com os 
investimentos quase concluídos em aços planos e em minério de ferro (EBITDA extra 
de R$ 400 mi em nossas estimativas). 

 O ciclo de investimentos chegou ao pico. FCL adiante — Os investimentos da 
Gerdau devem diminuir em 35% em 2013, para US$ 2 bi (e US$ 1,6 bi em média no 
período de 2014 a 2017). Estimamos que a empresa gere FCL (retorno de 4% em 
2013 e de 9% em 2014) e reduza a alavancagem. A dívida menor ajudará a reduzir o 
múltiplo do VE/EBITDA (junto com um EBITDA maior). Nota: a Gerdau é a única 
siderúrgica da qual se espera a geração de FCL no Brasil em 2013, portanto 
continuamos cautelosos em relação à Usiminas (Neutra) e à CSN (Vender).   

 Valoração — A valoração é de 8x o EBITDA estimado para 2013 e de 6x o EBITDA 
estimado para 2014. Relativamente elevada, mas não atípica para a Gerdau. As ações 
do setor siderúrgico são geralmente negociadas com base na expectativa positiva de 
lucro, com os analistas e investidores elevando as projeções à medida que o negócio 
melhora.   
 

 Atualização de Empresa 
 Mudança na classificação 
 Mudança de preço-alvo 
 Mudança de estimativa 
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Comprar 1
de Neutro   

Cotação (17 abr 13) R$14,42
Preço-alvo R$18,00

de R$20,00   
Expectativa de valorização da 
ação 

24,8%

Dividendos esperados 4,4%
Retorno total esperado 29,3%
Valor de Mercado R$24.270Mi
  US$12.128Mi

 
 

Performance da Ação 
(RIC: GGBR4.SA, BB: GGBR4 BZ) 

Projeções 2012A 2013E 2014E 2015E   1T13E 2T13E 3T13E 4T13E 
Receita (R$Mi) 37.982 41.587 44.551 50.311   9.834 10.470 10.729 10.554 
EBITDA (R$Mi) 4.173 4.645 5.584 6.479   827 1.144 1.348 1.327 

EBITDA 11,0 11,2 12,5 12,9   8,4 10,9 12,6 12,6 

Lucro líquido (R$Mi) 1.426 1.592 2.429 3.221   139 380 540 533 

LPA (R$) 0,83 0,93 1,41 1,87   0,08 0,22 0,31 0,31 
               
Valuation         Ratios 2012A 2013E 
VE/EBITDA aj. 8,7 7,9 6,3 5,1   ROE aj. (%) 5,5 5,5 
P/L 17,4 15,6 10,2 7,7   ROIC aj. (%) 5,3 4,8 

FCL (%) 5,1 4,3 9,5 11,2   Dívida / Capital (%) 33,7 28,9 
  

Fonte: Balanços das empresas e dataCentral, Citi Research 
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 Estimativas — As estimativas para o EBITDA em 2013 e 2014 foram reduzidas para 

R$ 4,6 bi e R$ 5,6 bi, respectivamente (-8%). O preço-alvo é de R$ 18/ação, ou 7x 
EBITDA estimado para 2014 (reduzido de R$ 20/ação anteriormente, com base nas 
estimativas menores).    

Gerdau 
  
Valuation 

Nosso preço-alvo para as ações preferenciais da Gerdau (GGBR4.SA) é de R$ 18. 
Usamos os múltiplos do EBITDA para estabelecer preços-alvos para as ações do 
setor siderúrgico na América Latina. Nosso múltiplo-alvo para a Gerdau é de 7x o 
EBITDA – aplicado para todas as divisões (Brasil, Aços Especiais, América do 
Norte e América do Sul). Esse múltiplo é coerente com o ciclo do lucro da empresa 
(do mínimo ao médio). Aplicado ao EBITDA projetado para 2014 – ajustado para a 
participação dos minoritários e para a dívida líquida – o múltiplo resulta em um 
preço-alvo de R$ 18. 

Riscos 

Os riscos (positivos e negativos) para a Gerdau incluem: 1) mudanças na carga 
tributária e nas políticas de regulamentação, 2) a volatilidade do preço dos produtos 
siderúrgicos e 3) a volatilidade da moeda local. Se o impacto desses riscos vier a 
ser maior ou menor do que estimamos, as ações poderiam não alcançar nosso 
preço-alvo. 

Usiminas 
(USIM5.SA; R$10.49; 2) 

Valuation 

Nosso preço-alvo para as ações preferenciais da Usiminas (USIM5.SA) é de R$ 10. 
Usamos um múltiplo de lucro normalizado considerando o ciclo fraco do setor 
siderúrgico. O EBITDA normalizado está estimado em R$ 2,5 bi (margem EBITDA 
de 15%). Aplicamos um múltiplo de 5x, abaixo da média do setor de 6x uma vez 
que essas são ações preferenciais sem direitos de tag along. O valor total é de R$ 
12,5 bi. Adicionamos outros R$ 2,0 bi para o valor do minério de ferro ainda não 
desenvolvido e de outros ativos operacionais. O valor total é de R$ 14,5 bi. O valor 
é de R$ 10/ação depois de subtrair a dívida líquida tual. 

 
Riscos 

Os principais riscos (positivos e negativos) para a Usiminas incluem: 1. Mudança 
na cobrança de impostos e na política regulatória 2. Volatilidade dos preços do aço 
e 3. Volatilidade da moeda local. Se o impacto na empresa de qualquer desses 
fatores for menor ou maior do que antecipamos, a ação poderia não chegar ao 
nosso preço-alvo. 

Cia. Siderurgica Nacional 
(CSNA3.SA; R$7.69; 3) 
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Valuation 

Nosso preço-alvo para a CSN é de R$ 10, com base na soma das partes dos 
múltiplos do EBITDA. A abordagem de soma das partes é a seguinte:  

(1) 5x o EBITDA do minério de ferro (US$ 8 bi, R$ 10/ação), em linha com o dos 
concorrentes mundiais. Consideramos apenas as vendas de terceiros (cerca de 20 
mi de ton ao ano).  

(2) 5x o EBITDA do segmento de siderurgia (US$ 6 bi, R$ 7/ação), em linha com o 
dos concorrentes mundiais. Isso inclui também a produção de minério de ferro 
usado no negócio siderúrgico (cerca de 7 mi de ton ao ano).  

(3) 5x o EBITDA do segmentos de logística, energia e cimento (US$ 1 bi, R$ 
1/ação). 

(4) 5x o EBITDA da participação na ferrovia MRS (US$ 1 bi, R$ 1/ação). 

(5) Menos R$ 14 bi da dívida líquida (-US$ 7 bi, -R$ 9/ação).  

Riscos 

Os principais riscos (positivos e negativos) para a CSN incluem: (1) mudanças nos 
impostos e na política regulatória, (2) a volatilidade dos preços dos metais e (3) a 
volatilidade do câmbio. Se o impacto de qualquer desses riscos vier a ser 
maior/menor do que estimamos, as ações poderiam não alcançar ou superar o 
nosso preço-alvo. 

 
 

Apêndice A-1 
Certificação do analista 

O(s) nome(s) do(s) analista(s) de investimento principalmente responsável(eis) pela preparação do conteúdo deste relatório de investimento 
está(ão) em negrito no quadro de informação sobre o autor, na primeira página do produto, exceto para aquelas seções nas quais o(s) nome(s) 
do analista(s) aparece(m) em negrito ao longo do conteúdo que é atribuído ao(s) mesmo(s). Cada um destes analistas certifica, com relação à(s) 
seção(ões) do relatório pela(s) qual(is) é responsável, que as opiniões expressas aqui refletem com precisão sua opinião pessoal sobre cada 
emissor e título referido e e foram preparadas de maneira independente, incluindo em relação ao Citigroup Global Markets Inc e seus afiliados. 
Nenhuma parte de sua remuneração esteve, está, ou estará, direta ou indiretamente, relacionada a recomendação(ões) específica(s) ou a 
opinião(ões) expressa(s) pelo analista neste relatório.  
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DIVULGAÇÕES IMPORTANTES 
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Date Rating Target Price Closing Price
1 20-May-11 1H *21.00 16.35

2 5-Oct-11 1H *18.00 12.73

3 8-Oct-11 Stock rating system changed

Date Rating Target Price Closing Price
4 8-Oct-11 *1 18.00 12.85

5 15-Feb-12 *2 18.00 17.20

6 6-Sep-12 2 *20.00 19.27

Date Rating Target Price Closing Price
7 17-Apr-13 *1 *18.00 14.51

Date Rating Target Price Closing Price
1 20-May-11 1H *21.00 16.35

2 5-Oct-11 1H *18.00 12.73

3 8-Oct-11 Stock rating system changed

Date Rating Target Price Closing Price
4 8-Oct-11 *1 18.00 12.85

5 15-Feb-12 *2 18.00 17.20

6 6-Sep-12 2 *20.00 19.27

Date Rating Target Price Closing Price
7 17-Apr-13 *1 *18.00 14.51

Gerdau (GGBR4.SA)
Ratings and Target Price History
Fundamental Research
Analyst: Alexander Hacking, CFA

BRL

* Indicates change Rating/target price changes above reflect Eastern Standard Time

Covered
Not covered
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Date Rating Target Price Closing Price
1 21-Jan-11 *ADD MP - 22.58

2 21-Apr-11 *REM MP - 18.89

Date Rating Target Price Closing Price
3 12-Sep-11 *ADD MP - 13.80

4 18-Jun-12 *REM MP - 17.68

Date Rating Target Price Closing Price
5 24-Sep-12 *ADD MP - 20.44

6 3-Jan-13 *REM MP - 19.30

Date Rating Target Price Closing Price
1 21-Jan-11 *ADD MP - 22.58

2 21-Apr-11 *REM MP - 18.89

Date Rating Target Price Closing Price
3 12-Sep-11 *ADD MP - 13.80

4 18-Jun-12 *REM MP - 17.68

Date Rating Target Price Closing Price
5 24-Sep-12 *ADD MP - 20.44

6 3-Jan-13 *REM MP - 19.30

Gerdau (GGBR4.SA)
Ratings and Target Price History
Best Ideas Research
Relative Call (3 Month)
Analyst: Alexander Hacking, CFA

BRL

* Indicates change Rating/target price changes above reflect Eastern Standard Time

Covered
Not covered
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Date Rating Target Price Closing Price
1 16-May-11 1H *30.00 22.24

2 4-Oct-11 *2H *16.00 13.64

3 6-Oct-11 2H *15.00 13.96

Date Rating Target Price Closing Price
4 8-Oct-11 Stock rating system changed

5 8-Oct-11 *2 15.00 13.72

6 31-Oct-11 2 *18.00 15.91

Date Rating Target Price Closing Price
7 15-Feb-12 *3 *17.00 17.45

8 16-Jul-12 3 *10.00 10.50

Date Rating Target Price Closing Price
1 16-May-11 1H *30.00 22.24

2 4-Oct-11 *2H *16.00 13.64

3 6-Oct-11 2H *15.00 13.96

Date Rating Target Price Closing Price
4 8-Oct-11 Stock rating system changed

5 8-Oct-11 *2 15.00 13.72

6 31-Oct-11 2 *18.00 15.91

Date Rating Target Price Closing Price
7 15-Feb-12 *3 *17.00 17.45

8 16-Jul-12 3 *10.00 10.50

Cia. Siderurgica Nacional
(CSNA3.SA)
Ratings and Target Price History
Fundamental Research
Analyst: Alexander Hacking, CFA

BRL

* Indicates change Rating/target price changes above reflect Eastern Standard Time

Covered
Not covered
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Date Rating Target Price Closing Price
1 11-Apr-12 *ADD LP - 16.55

2 18-Jun-12 *REM LP - 12.22

Date Rating Target Price Closing Price
3 24-Sep-12 *ADD LP - 12.72

4 3-Jan-13 *REM LP - 12.80

Date Rating Target Price Closing Price
1 11-Apr-12 *ADD LP - 16.55

2 18-Jun-12 *REM LP - 12.22

Date Rating Target Price Closing Price
3 24-Sep-12 *ADD LP - 12.72

4 3-Jan-13 *REM LP - 12.80

Cia. Siderurgica Nacional
(CSNA3.SA)
Ratings and Target Price History
Best Ideas Research
Relative Call (3 Month)
Analyst: Alexander Hacking, CFA

BRL

* Indicates change Rating/target price changes above reflect Eastern Standard Time

Covered
Not covered
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Date Rating Target Price Closing Price
1 30-Jun-10 *1H *32.00 24.06

2 30-Jul-10 *2H 32.00 24.74

3 18-Aug-10 2H *29.00 23.94

4 5-Apr-11 2H *24.00 19.90

Date Rating Target Price Closing Price
5 12-May-11 2H *17.00 15.22

6 5-Oct-11 2H *11.00 10.37

7 8-Oct-11 Stock rating system changed

8 8-Oct-11 *2 11.00 10.40

Date Rating Target Price Closing Price
9 15-Feb-12 *3 11.00 11.96

10 20-Jul-12 3 *6.00 5.95

11 6-Sep-12 *2 *10.00 9.63

Date Rating Target Price Closing Price
1 30-Jun-10 *1H *32.00 24.06

2 30-Jul-10 *2H 32.00 24.74

3 18-Aug-10 2H *29.00 23.94

4 5-Apr-11 2H *24.00 19.90

Date Rating Target Price Closing Price
5 12-May-11 2H *17.00 15.22

6 5-Oct-11 2H *11.00 10.37

7 8-Oct-11 Stock rating system changed

8 8-Oct-11 *2 11.00 10.40

Date Rating Target Price Closing Price
9 15-Feb-12 *3 11.00 11.96

10 20-Jul-12 3 *6.00 5.95

11 6-Sep-12 *2 *10.00 9.63

Usiminas (USIM5.SA)
Ratings and Target Price History
Fundamental Research
Analyst: Alexander Hacking, CFA

BRL

* Indicates change Rating/target price changes above reflect Eastern Standard Time

Covered
Not covered
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Date Rating Target Price Closing Price
1 21-Jan-11 *ADD LP - 19.75

Date Rating Target Price Closing Price
2 11-Apr-12 *REM LP - 11.44

Date Rating Target Price Closing Price
1 21-Jan-11 *ADD LP - 19.75

Date Rating Target Price Closing Price
2 11-Apr-12 *REM LP - 11.44

Usiminas (USIM5.SA)
Ratings and Target Price History
Best Ideas Research
Relative Call (3 Month)
Analyst: Alexander Hacking, CFA

BRL

* Indicates change Rating/target price changes above reflect Eastern Standard Time

Covered
Not covered

 
 

Citigroup Global Markets Inc ou suas afiliadas recebeu de Gerdau remuneração por serviços bancários de investimento prestados nos últimos 12 meses. 

Citigroup Global Markets Inc. ou suas afiliadas recebeu remuneração da parte de Gerdau, Cia. Siderurgica Nacional, Usiminas por outros produtos e 
serviços que não os serviços bancários de investimentos nos últimos 12 meses. 

Citigroup Global Markets Inc. atualmente tem, ou teve nos últimos 12 meses, o(s) seguinte(s) cliente(s) bancário(s) de investimento Gerdau. 

Citigroup Global Markets Inc. atualmente tem, ou teve nos últimos 12 meses, os seguintes clientes e os serviços prestados eram não serviços bancários de 
investimento, mas relativos a títulos: Gerdau, Cia. Siderurgica Nacional, Usiminas. 

Citigroup Global Markets Inc. atualmente tem, ou teve nos últimos 12 meses, os seguintes clientes e os serviços prestados não eram serviços bancários de 
investimento, não relativos a títulos: Gerdau, Cia. Siderurgica Nacional, Usiminas. 
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A remuneração dos analistas ' é determinada com base em atividades e serviços voltados para o benefício dos clientes investidores do Citigroup Global 
Markets Inc. e suas afiliadas ("the Firm"). Como todos os funcionários de Firm, os analistas recebem remuneração que é impactada pela lucratividade da 
firma toda que inclui receita dos serviços bancários de investimento. 

A Firm é um formador de mercado dos títulos de ações de Cia. Siderurgica Nacional, Usiminas negociados em bolsa. 

Para informações importantes (inclusive cópias de série histórica de disclosures) relativas às empresas que são objeto deste produto ("the Product") do Citi 
Research, por favor, entre em contato com Citi Research, 388 Greenwich Street, 28th Floor, New York, NY, 10013, Aos cuidados de : Legal/Compliance 
[E6WYB6412478]. Além disso, as mesmas informações importantes, com exceção das análises de Avaliação e Risco e informações históricas, constam do 
site  de informações da Firm' em https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures.   as análises de Avaliação e Risco podem ser 
encontradas no texto do relatório/notas da pesquisa mais recente relativa à empresa objeto. Informações históricas (para até três anos atrás) serão 
fornecidas mediante solicitação. 

Distribuição de Ratings do Citi Research       
 Rating 12 Meses Rating Relativo 
A partir de dados atuais 31 Mar 2013 Compra

r 
Segurar Vender Compra

r
Segurar Vender

Cobertura Fundamental Global do Citi Research 48% 39% 12% 7% 87% 7%
% em cada categoria de rating das empresas que são clientes dos serviços bancários de 
investimento 

53% 49% 43% 65% 49% 51%

Guia dos Ratings de Análise Fundamental de Investimento do Citi Research: 
As recomendações de ações do Citi Research incluem um rating de investimento e um rating de risco opcional para destacar ações de risco alto. O rating 
de risco considera ambos volatilidade de preço e critérios fundamentais. As ações receberão ou nenhum rating de risco ou um rating de risco Alto.  
Ratings de investimento: Os ratings de investimento do Citi Research são Comprar, Neutro e Vender. Nossos ratings são uma função da expectativa do 
analista sobre o retorno total esperado ("RTE") e o risco. O RTE é a soma da projeção de apreciação (ou depreciação) do preço mais o rendimento do 
dividendo para a ação nos próximos 12 meses. As definições de ratings de investimento são: Comprar (1), RTE de 15% ou mais, ou de 25% ou mais para 
ações de risco Alto; e Vender (3) para um RTE negativo. Qualquer ação coberta que não tenha recebido uma recomendação de Comprar ou Vender é 
Neutra (2). Para as ações classificadas como Neutras (2), se um analista acreditar que não há fatores de valuation suficientes e/ou catalisadores de 
investimento que resultem numa opinião positiva ou negativa em relação ao investimento, ele pode decidir, com a aprovação da administração do Citi 
Research, não dar um preço-alvo para a ação e, portanto, não chegar a um RTE.  Os analistas podem colocar ações cobertas "Sob Revisão" como 
resposta a circunstâncias excepcionais (por exemplo, a falta de informação crítica para a tese do analista) que afetem a empresa e/ou as negociações com 
valores mobiliários da mesma (por exemplo, a suspensão das negociações). Assim que possível, em termos práticos, o analista publicará uma nota 
restabelecendo um rating e uma tese de investimento.Para satisfazer exigências regulatórias, Sob Revisão e Neutro correspondem a Manter em nossa 
tabela de distribuição de ratings para nosso sistema de rating de12 meses com base nos fundamentos. Reiteramos, no entanto, que não consideramos Sob 
Revisão uma recomendação. 
Ratings relativos de três meses: O Citi Research pode também atribuir uma recomendação (ou classificação) relativa de três meses para uma ação para 
enfatizar uma performance superior (mais preferida) ou inferior (menos preferida) em relação a uma região ou setor pelo período de três meses. A 
recomendação relativa pode enfatizar um catalisador ou evento de curto prazo afetando a empresa ou o mercado que espera-se tenha um impacto de curto 
prazo sobre o preço dos valores mobiliários de capital próprio da empresa. Na ausência de qualquer catalisador específico, o(s) analista(s) indicará(ão) as 
ações mais e menos preferidas no universo de ações sob consideração, explicando a base dessa opinião de curto prazo. Com vistas às regras de 
classificação-distribuição-divulgações NASD/NYSE, as classificações de mais preferidas correspondem a uma recomendação de comprar e as menores 
preferidas correspondem a uma recomendação de vender. Qualquer ação à qual não tenha sido atribuída uma classificação de menos ou mais preferida é 
considerada como sem classificação relativa (SCR) . Com vistas às regras de classificação-distribuição-divulgações NASD/NYSE, correspondemos a SCR 
à classificação Neutro em nosso quadro de distribuição de classificações para nosso sistema de classificação relativa. Mas reiteramos que não 
consideramos a SCR como uma recomendação. 

Antes de 8 outubro de 2011, o sistema de recomendação de ações da firma incluía um rating de risco e um rating de investimento. Os ratings de risco, 
que consideravam ambos volatilidade de preço e critérios fundamentais, eram: Baixo (L), Médio (M), Alto (H) e Especulativo (S). Os ratings de 
investimento de Comprar, Manter e Vender eram funções da expectativa do Citi Research sobre o retorno total (projeção de apreciação do preço e retorno 
de dividendos nos próximos 12 meses) e o rating de risco. Adicionalmente, os analistas podiam ter colocado ações cobertas "Sob Revisão" em resposta a 
circunstâncias excepcionais (por exemplo, a falta de informação crítica para a tese do analista) afetando a empresa e/ou as negociações com valores 
mobiliários da mesma (por exemplo, a suspensão das negociações). As ações "Sob Revisão" eram monitoradas diariamente pela administração e assim 
que possível, em termos práticos, o analista publicava uma nota restabelecendo um rating e uma tese de investimento. Para valores mobiliários em 
mercados desenvolvidos (EUA, Reino Unido, Europa, Japão e Austrália/Nova Zelândia), os ratings de investimento eram: Comprar (1) (retorno total 
esperado de 10% ou mais para ações de Risco Baixo, 15% ou mais para ações de Risco Médio, 20% ou mais para ações de Risco Alto, e 35% ou mais 
para ações Especulativas), Manter (2) (retorno de 0%-10% para ações de Risco Baixo, 0%-15% para ações de Risco Médio, 0%-20% para ações de Risco 
Alto, e 0%-35% para ações Especulativas), e Vender (3) (retorno total negativo). Para valores mobiliários em mercados emergentes (Ásia Pacífico, Europa 
Emergente/Oriente Médio/África e América Latina), os ratings de investimento eram: Comprar (1) (retorno total esperado de 15% ou mais para ações de 
Risco Baixo, 20% ou mais para ações de Risco Médio, 30% ou mais para ações de Risco Alto e 40% ou mais para ações Especulativas); Manter (2) (5%-
15% para ações de Risco Baixo, 10%-20% para ações de Risco Médio, 15%-30% para ações de Risco Alto e 20%-40% para ações Especulativas), e 
Vender (3)(retorno de 5% ou menos para ações de Risco Baixo, 10% ou menos para ações de Risco Médio, 15% ou menos para ações de Risco Alto, e 
20% ou menos para ações Especulativas 

Os ratings de investimentos são determinados pelas faixas descritas acima no momento do início da cobertura, uma mudança no investimento e/ou rating 
do risco ou uma mudança no preço alvo (sujeito ao arbítrio limitado da gestão). Em outros momentos, os retornos totais esperados ficarão fora destas 
faixas por causa dos movimentos do preço de mercado e/ou outra volatilidade de curto prazo ou padrões de transação Tais desvios provisórios de faixas 
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específicas serão permitidos, mas serão objeto de revisão pela Gestão de Pesquisa. Sua decisão de comprar ou vender um título deve basear-se em seus 
objetivos pessoais de investimento e deve ser tomada somente depois de avaliar a performance esperada da ação'. 

DIVULGAÇÕES SOBRE ANALISTAS DE INVESTIMENTO DE FORA DOS EUA  
Analistas de investimento de fora dos EUA que prepararam este relatório (ou seja, todos os analistas de investimento listados abaixo, exceto aqueles 
identificados como empregados do Citigroup Global Markets Inc.) não estão registrados/qualificados como analistas de investimento na FINRA. Estes 
analistas de investimento talvez não sejam pessoas associadas à organização de classe e portanto talvez não estejam sujeitos às restrições da Regra 472 
da NYSE e da Regra 2711 da NASD com relação à comunicação com uma empresa objeto de análise, aparições públicas e negociações com valores 
mobiliários mantidos na conta de um analista de investimento. As entidades legais que empregam os autores destes relatórios estão listadas abaixo: 

Citigroup Global Markets Inc Alexander Hacking, CFA 
Citigroup Global Markets Brazil Thiago Ojea 

OUTRAS  DIVULGAÇÕES 

O preço da ação da empresa' fixado na primeira página deste Produto está cotado conforme cotação em 17 April 2013 11:19 AM no mercado primário do 
emissor '. 

Este produto foi modificado pelo autor em seguida a uma discussão com um ou mais dos emissores citados/emissores dos títulos citados. 

Para os títulos recomendados no Produto no qual a Firm não é um formador de mercado, a Firm é um provedor de liquidez nos instrumentos financeiros 
dos emissores ' e pode agir como principal em relação a tais transações.  A Firm é um emissor regular de instrumentos financeiros negociados vinculados a 
títulos que podem ter sido recomendados no Produto. A Firma negocia regularmente com títulos do(s) emissor(es)  discutidos no Produto. A Firma pode 
entrar em transações com títulos de uma maneira inconsistente com o Produto e, com relação aos títulos cobertos pelo Produto, comprará ou venderá dos 
clientes na base de principal. 

Títulos recomendados, oferecidos ou vendidos pela Firma: (i) não estão segurados pela Federal Deposit Insurance Corporation, (ii) não são depósitos ou 
outras obrigações de qualquer instituição depositária segurada (inclusive Citibank); e (iii) estão sujeitos aos riscos de investimento, inclusive a possibilidade 
de perda do montante principal investido. Apesar de as informações terem sido obtidas de e se basearem em fontes que a Firma acredita serem confiáveis, 
nós não garantimos a sua acuidade e podem estar incompletas e condensadas. Note, contudo, que a Firma tomou todas as precauções razoáveis para 
determinar a acuidade e completeza das informações dadas na seção Informações Importantes do Produto. O departamento de pesquisa da Firma 
'recebeu assistência da(s) empresa(s) às quais são feitas referências neste Produto incluindo, mas não limitado a, discussões sobre administração da(s) 
companhia(s) enfocada(s). A política da Firma proíbe analistas de pesquisa de enviar draft de pesquisas para as empresas enfocadas. Contudo, deve-se 
presumir que o autor do Produto manteve discussões com a empresa enfocada a fim de garantir a acuidade factual antes da publicação. Todas as opiniões, 
projeções e estimativas constituem julgamento do autor na data do Produto e estas, acrescidas de quaisquer outras informações contidas neste Produto, 
estão sujeitas à mudança sem aviso. Os preços e disponibilidade dos instrumentos financeiros também estão sujeitos à mudança sem aviso. Entretanto, 
outros departamentos da Firma que assessoram as empresas discutidas neste Produto, informações obtidas neste papel não são usadas na preparação do 
Produto. Embora Citi Research  não estabeleça uma periodicidade pré-determinada para publicação, se o Produto for umrelatório de pesquisa 
fundamental, a intenção de  Citi Research é prover cobertura de pesquisa a esse(s) emissor(es) ali mencionado(s), inclusive em resposta a notícias que 
afetem este emissor, sujeita aos períodos de quietude aplicáveis e restrições da capacidade. O Produto é somente para fins de informação e não deve ser 
entendido como uma oferta ou uma solicitação de compra ou venda de um título. Qualquer decisão de compra de títulos mencionada no Produto tem de 
levar em consideração as informações públicas existentes sobre tal título ou os prospectos registrados 

Investir em títulos fora dos EUA, inclusive ADRs, pode implicar em certos riscos. Os títulos de emissores que não dos EUA podem não ser registrados em, 
nem estar sujeitos às exigências de divulgação da Securities and Exchange Commission dos EUA. Pode haver informações limitadas disponíveis sobre 
títulos estrangeiros. As empresas estrangeiras geralmente não estão sujeitas a auditoria e padrões, práticas e requisitos uniformes de auditoria e 
divulgação comparáveis a dos títulos dos EUA. Os títulos de algumas empresas estrangeiras podem ter menos liquidez e seus preços mais voláteis do que 
os títulos de empresas comparáveis dos EUA. Além disso, as oscilações da taxa de câmbio podem exercer um efeito adverso sobre o valor de um 
investimento em título estrangeiro e o pagamento correspondente de dividendos para investidores nos EUA. Dividendos líquidos para investidores em ADR 
são estimados, usando as taxas convencionais de dedução, devidamente calculado, mas os investidores são solicitados a consultar seu assessor de 
impostos para o cálculo exato do dividendo. Os investidores que tiverem recebido o Produto da Firma podem ser proibidos em certos estados ou outras 
jurisdições de comprar os títulos mencionados no Produto da Firma. Por favor, peça a seu Consultor Financeiro detalhes adicionais. Citigroup Global 
Markets Inc. tem responsabilidade pelo Produto nos Estados Unidos. Quaisquer ordens por parte de investidores dos EUA resultantes de informações 
contidas no Produto só podem ser dadas através do Citigroup Global Markets Inc. 

Informações Importantes para Clientes do Morgan Stanley Smith Barney LLC: Podem existir relatórios de pesquisa do Morgan Stanley & Co. LLC 
(Morgan Stanley)disponíveis referentes às empresas que são objeto desse relatório de pesquisa do Citi Research. Para ver algum relatório de pesquisa 
disponível do Morgan Stanley, além dos relatórios de pesquisa do Citi Research, peça a seu Assessor Financeiro ou use o site smithbarney.com, . 
Informações importantes quanto a relação entre as empresas que são objeto deste relatório de pesquisa Citi Research e o Morgan Stanley Smith Barney 
LLC e suas coligadas estão disponíveis no site de divulgação de fatos relevantes do Morgan Stanley Smith Barney: 
www.morganstanleysmithbarney.com/researchdisclosures. 
Para informações relevantes específicas do Morgan Stanley e do Citigroup Global Markets, Inc., você pode se dirigir aos sites 
www.morganstanley.com/researchdisclosures e https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures. 
Este relatório de pesquisa Citi Research foi revisado e aprovado por parte do Morgan Stanley Smith Barney LLC. Esta revisão e aprovação Esta revisão e 
aprovação foi conduzida pela mesma pessoa que revisou este relatório de pesquisa por parte do Citi Research. Isto pode gerar um conflito de interesse. 

A entidade legal do Citigroup que tem a responsabilidade da produção do Produto é a entidade legal na qual o autor citado primeiro está empregado .  O 
Produto está disponível na Austrália por meio do Citigroup Global Markets Australia Pty Ltd. (ABN 64 003 114 832 e AFSL No. 240992), participante do ASX 
Group e regulamentado pela Australian Securities & Investments Commission.  Citigroup Centre, 2 Park Street, Sydney, NSW 2000.  O Produto é 
disponibilizado na Austrália aos clientes do atacado do Private Banking através de Citigroup Pty Limited (ABN 88 004325 080 and AFSL 238098). Citigroup 
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Pty Limited provê toda a assessoria de produto financeiro para clientes australianos do atacado do Private Banking através de banqueiros e gerentes de 
relacionamento.  se houver alguma dúvida a respeito da adequabilidade dos investimentos mantidos nas contas do Citigroup Private Bank, os investidores 
devem contatar o Citigroup Private Bank na Austrália.  As empresas do Citigroup podem remunerar as afiliadas e seus representantes por fornecerem 
produtos e serviços a clientes .  O Produto é disponibilizado no Brasil por Citigroup Global Markets Brasil - CCTVM SA, que é regulamentada pela CVM – 
Comissão de Valores Mobiliários, BACEN – Banco Central do Brasil, APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 
Capitais e ANBID – Associação Nacional dos Bancos de Investimento.  Av. Paulista, 1111-11º andar - CEP. 01311920 - São Paulo - SP.  Se o Produto estiver 
sendo disponibilizado em certas províncias do Canadá por Citigroup Global Markets (Canada) Inc. ("CGM Canada"), CGM Canada aprovou o Produto.  
Citigroup Place, 123 Front Street West, Suite 1100, Toronto, Ontario M5J 2M3.  Este produto está disponível no Chile através da Banchile Corredores de 
Bolsa S.A., uma subsidiária indireta do Citigroup Inc., que é regulada pela Superintendencia de Valores y Seguros. Agustinas 975, piso 2, Santiago, Chile. 
O Produto é disponibilizado na França por Citigroup Global Markets Limited, que está autorizado e é regulamentado pela Autoridade de Serviços 
Financeiros.  1-5 Rue Paul Cézanne, 8ème, Paris, France.  Relatórios de investimento relacionados a "valores mobiliários" (como definidos pela Securities 
and Futures Ordinance (Cap. 571 das Leis de Hong Kong) são publicados em Hong Kong pelo, ou em nome de, Citigroup Global Markets Asia Limited, que 
assume toda a responsabilidade pelo conteúdo. O Citigroup Global Markets Asia Ltd. é regulamentado pela Hong Kong Securities and Futures 
Commission. Se o relatório de investimento for disponibilizado através do Citibank, N.A., filial de Hong Kong, a seus clientes no Citi Private Bank, o mesmo 
é feito disponível pelo Citibank N.A., Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Hong Kong. O Citibank N.A. é regulamentado pela Hong Kong 
Monetary Authority. Por favor entre em contato com o seu representante do Private Bank no Citibank N.A., filial de Hong Kong, caso você tenha qualquer 
dúvida ou qualquer questão decorrentes ou relacionadas a este documento.  O Produto é disponibilizado na índia por Citigroup Global Markets India Private 
Limited, que é regulado pelo Securities and Exchange Board of India.  Bakhtawar, Nariman Point, Mumbai 400-021.  O Produto é disponibilizado na 
Indonésia por meio de PT Citigroup Securities Indonesia.  5/F, Citibank Tower, Bapindo Plaza, Jl. Jend. Sudirman Kav.. 54-55, Jakarta 12190   Nem este 
Produto nem qualquer cópia dele pode ser distribuído na Indonésia ou a quaisquer cidadãos indonésios independentemente de onde estiverem 
domiciliados ou a residentes indonésios exceto em conformidade com as leis e normas aplicáveis do mercado de capitais. Este Produto não é uma oferta 
de títulos na Indonésia. Os títulos aos quais este Produto se refere não estão registrados perante a Agência Supervisora de Instituições Financeiras e 
Mercado de Capitais (BAPEPAM-LK) de conformidade com as normas e leis de mercado de capitais, e não podem ser oferecidos ou vendidos dentro do 
território da República da Indonésia ou a cidadãos indonésios através de oferta pública ou em circunstâncias que constituam uma oferta no sentido das leis 
e normas do mercado de capitais indonésio.  O Produto é disponibilizado na Itália por Citigroup Global Markets Limited, que é autorizado e regulamentado 
pela Autoridade de Serviços Financeiros .  Via dei Mercanti, 12, Milão, 20121, Itália.  O Produto é disponibilizado no Japão por Citigroup Global Markets 
Japan Inc. ("CGMJ"), que é regulamentado pela Agência de Serviços Financeiros, O Produto é disponibilizado no Japão pelo Citigroup Global Markets 
Japan Inc. ("CGMJ"), que é regulamentado pela Agência de Serviços Financeiros, Comissão de Supervisão de Câmbio e Títulos, Associação de Corretores 
de Títulos do Japão, Bolsa de Valores de Tóquio e Osaka Securities Exchange.  Shin-Marunouchi Building, 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6520 
Japan. Se o Produto tiver sido distribuído por Nikko Cordial Securities Inc. foi distribuído sob licença.  No caso de se encontrar um erro em um relatório de 
pesquisa de CGMJ, uma versão revisada será postada no site de Citi Velocity da Firm'.  Se você tiver perguntas em relação a Citi Velocity, por favor peça 
ajuda pelo telefone (81 3) 6270-3019.  O Produto está disponível na Coreia do Sul através do Citigroup Global Markets Korea Securities Ltd., que é 
regulado pela Financial Services Commission, pela Financial Supervisory Service e pela Korea Financial Investment Association (KOFIA). Endereço: 
Citibank Building: 39 Da-dong, Jung-gu, Seoul 100-180, Korea. A KOFIA disponibiliza informação para o registro de analistas de investimento em seu 
website. Por favor, visite o endereço abaixo caso deseje encontrar informações da KOFIA sobre o registro de analistas de investimento do Citigroup Global 
Markets Korea Securities Ltd. http://dis.kofia.or.kr/fs/dis2/fundMgr/DISFundMgrAnalystPop.jsp?companyCd2=A03030&pageDiv=02. O Produto está 
disponível na Coreia do Sul através do Citibank Korea Inc., que é regulado pela Financial Services Commission e pela Financial Supervisory Service. 
Endereço: Citibank Building: 39 Da-dong, Jung-gu, Seoul 100-180, Korea.  O Produto é disponibilizado na Malásia por Citigroup Global Markets Malaysia 
Sdn Bhd (empresa No. 460819-D) (“CGMM”) para seus clientes e a CGMM é responsável pelo conteúdo. A CGMM é regulamentada pela Securities 
Comission of Malaysia. Por favor, entre em contato com a CGMM no Level 43 Menara Citibank, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia, com 
respeito a qualquer problema relacionado a, ou em conexão com, o Produto.  O Produto é disponibilizado no México por Acciones y Valores Banamex, S.A. 
De C. V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex ("Accival") que é uma subsidiária totalmente pertencente ao Citigroup Inc e 
regulamentada por Comision Nacional Bancaria y de Valores. Reforma 398, Col. Juarez, 06600 Mexico, D.F.  Na Nova Zelândia o Produto é disponibilizado 
para “clientes no atacado” apenas como definido pelo s5c(1) Financial Advisers Act 2008 (*FAA*) através do Citigroup Global Markets Australia Pty Ltd 
(ABN 64 003 114 832 e AFSL No. 240992), um consultor financeiro no estrangeiro como definido pelo FAA, participante do ASX Group e regulado pela 
Australian Securities & Investments Commission.Citigroup Centre, 2 Park Street, Sydney, NSW 2000.  O Produto é disponibilizado no Paquistão pela 
sucursal paquistanesa do Citibank N.A, que é regulamentado pelo State Bank of Pakistan e Securities Exchange Commission, Paquistão. AWT Plaza, 1.1. 
Chundrigar Road, P.O. Box 4889, Karachi-74200.  O Produto é disponibilizado nas Filipinas através do Citicorp Financial Services and Insurance Brokerage 
Philippines, Inc., que é regulamentado pela Philippines Securities and Exchange Commission. 20th Floor Citibank Square Bldg. O Produto é disponibilizado 
nas Filipinas através da agência Citibank NA Philippines, Citibank Tower, 8741 Paseo De Roxas, Makati City, Manila. O Citibank NA Philippines NA é 
regulamentado pelo The Bangko Sentral ng Pilipinas. O Produto é disponibilizado na Polônia por Dom Maklerski Banku Handlowego SA uma subsidiária 
indireta do Citigroup Inc., que é regulamentado por Komisja Nadzoru Finansowego.  Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ul.Senatorska 16, 00-923 
Warszawa.  O Produto é disponibilizado na Federação Russa através de ZAO Citibank, que está licenciado para exercer atividades bancárias na 
Federação Russa e atividades de corretagem de acordo com a licença emitida pelo Serviço Federal para os Mercados Financeiros..  Nem o Produto nem 
qualquer informação contida no Produto deve ser considerada como anúncio dos títulos mencionados neste relatório dentro do território da Federação 
Russa ou fora da Federação Russa .  O Produto não constitui uma apreciação dentro do sentido da Lei Federal da Federação Russa de 29 de julho de 
1998 No. 135-FZ (conforme emenda) Sobre as Atividades de Apreciação na Federação Russa .  8-10 Gasheka Street, 125047 Moscou.  O Produto é 
disponibilizado em Cingapura através do Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. (“CGMSPL”), possuidora de Licença de Serviços de Mercados de 
Capitais, e regulamentada pela Monetary Authority of Singapore. Por favor, entre em contato com CGMSPL no endereço, 8 Marina View, 21st Floor Asia 
Square Tower 1, Singapore 018960, caso haja qualquer questão decorrente de, ou relacionada à análise deste documento. Este relatório é dirigido a 
destinatários acreditados, especialistas e investidores institucionais como definido no Securities and Futures Act (Cap. 289). O Produto é disponibilizado 
pelo Citigroup Private Bank em Cingapura através do Citibank N.A., sucursal de Cingapura, um banco licenciado em Cingapura que é regulamentado pela 
Monetary Authority of Singapore. Por favor, contate seu representante do Private Bank no Citibank N.A., sucursal de Cingapura, caso você tenha qualquer 
pergunta ou se houver qualquer problema relacionado a este documento. Este relatório é dirigido a destinatários acreditados, especialistas e investidores 
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institucionais como definido no Securities and Futures Act (Cap. 289). Este relatório é distribuído em Cingapura pelo Citibank Singapore Ltd ("CSL") para 
clientes selecionados do Citigold/Citigold Private Clients. O CSL não oferece pesquisa ou análise independentes para o conteúdo ou na preparação deste 
relatório. Por favor, contate seu gerente de relacionamento Citigold//Citigold Private Client no CSL caso você tenha qualquer pergunta sobre este relatório 
ou se houver qualquer problema relacionado ao mesmo. Este relatório é dirigido a destinatários acreditados, especialistas e investidores institucionais 
como definido no Securities and Futures Act (Cap. 289).   Este relatório é distribuído em Cingapura pelo Citibank Singapure Ltd ("CSL") para clientes 
selecionados do Citigold/Citigol Private Clients. O CSL não oferece pesquisa ou análise independentes para o conteúdo ou preparação deste relatório. Por 
favor, contate seu gerente de relacionamento Citigold/Citigol Private Client no CSL caso você tenha qualquer pergunta sobre este relatório ou se houver 
qualquer problema relacionado ao mesmo. Citigroup Global Markets (Pty) Ltd. é constituído na República da áfrica do Sul (número de registro da empresa 
2000/025866/07) e sua sede oficial é 145 West Street, Sandton, 2196, Saxonwold. Citigroup Global Markets (Pty) Ltd. é regulamentado por JSE Securities 
Exchange South Africa, South African Reserve Bank e Financial Services Board.  Os investimentos e serviços aqui contidos não estão disponíveis para 
clientes privados na áfrica do Sul.  O Produto é disponibilizado na Espanha por Citigroup Global Markets Limited, que é autorizado e regulamentado pela 
Autoridade de Serviços Financeiros .  29 Jose Ortega Y Gasset, 4th Floor, Madrid, 28006, Espanha.  O Produto é disponibilizado na República da China 
através do Citigroup Global Markets Taiwan Securities Company Ltd. ("CGMTS"), 14 and 15F, No. 1, Songzhi Road, Taipei 110, Taiwan e/ou através da 
Citibank Securities (Taiwan) Company Limited ("CSTL"), 14 and 15F, No. 1, Songzhi Road, Taipei 110, Taiwan, sujeito à respectiva licença referente a cada 
entidade e às leis e regulamentações aplicáveis na República daChina. CGMTS e CSTL são ambos regulados pelo Securities and Futures Bureau da 
Financial Supervisory Commission de Taiwan, República da China. Nenhuma parte do Produto pode ser reproduzida ou citada na República da China pela 
imprensa ou qualquer terceira parte [sem autorização por escrito do CGMTS e da CSTL]. Se o Produto cobrir valores mobiliários que não estejam 
autorizados a ser oferecidos ou negociados na República da China, nem o Produto nem qualquer informação contida no Produto devem ser considerados 
como publicidade ou como recomendação dos valores na República da China. O Produto é somente para fins de informação e não tem intenção de ser 
oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários ou produtos financeiros. Qualquer decisão de compra de títulos ou produtos financeiros 
mencionada no Produto deve levar em consideração as informações públicas existentes sobre tal título ou produto financeiro ou qualquer prospecto 
registrado.   O Produto é disponibilizado na Tailândia através Citicorp Securities (Thailand) Ltd., que é regulamentado por Securities and Exchange 
Commission of Thailand.  18/F, 22/F and 29/F, 82 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.  O Produto é disponibilizado na Turquia 
através do Citibank AS que é regulamentado pelo Conselho de Mercados de Capitais.  Tekfen Tower, Eski Buyukdere Caddesi # 209 Kat 2B, 23294 Levent, 
Istanbul, Turkey.  Na União dos Emirados árabes, estes materiais (the "Materials")são divulgados por Citigroup Global Markets Limited, sucursal DIFC 
("CGML"), uma entidade registrada no Centro Financeiro Internacional de Dubai ("DIFC") e licenciado e regulamentado pela Autoridade de Serviços 
Financeiros de Dubai ("DFSA" somente a Clientes Profissionais e Contrapartes de Mercado e não devem ser confiados a ou distribuídos para Clientes do 
Varejo. Uma distribuição dos diferentes ratings  de Citi Research, em termos percentuais para Investimentos em cada um dos setores cobertos é 
disponibilizada  sob pedido.   produtos financeiros e/ou serviços aos quais Materials está relacionado só serão disponibilizados para Clientes Profissionais e 
Contrapartes de Mercados.  O Produto é disponibilizado no Reino Unido por Citigroup Global Markets Limited, que está autorizado e regulamentado por 
Financial Services Authority.  Este material pode estar relacionado a investimentos ou serviços de uma pessoa for a do Reino Unido ou a outros assuntos 
que não estão regulamentados por FSA e maiores detalhes onde isso possa se aplicar estão disponíveis sob pedido em relação a este material   Citigroup 
Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB.  O produto é disponibilizado nos Estados Unidos pelo Citigroup Global Markets Inc., que é 
membro da FINRA e registrado na US Securities and Exchange Commission. 388 Greenwich Street, New York, NY 10013.  A menos que especificado em 
contrário, dentro dos Estados Membros da UR, o Produto é disponibilizado por Citigroup Global Markets Limited, que é regulamentado por Financial 
Services Authority.   
Em conformidade com a Regra 483 da Comissão de Valores a de Mobiliários, o Citi deve revelar se um negócio ou empresa relacionado(a) ao Citi possui 
uma relação comercial com a empresa objeto de análise. Considerando que o Citi opera múltiplos negócios em mais de 100 países ao redor do mundo, é 
provável que o Citi tenha uma relação comercial com a empresa objeto de análise. 
Muitos reguladores europeus exigem que a firma estabeleça, implemente e disponibilize uma política para gerir conflitos de interesse que venham a surgir 
como resultado de publicação ou distribuição de pesquisa de investimento. A política aplicável aos Produtos Citi Research's pode ser encontrada em 
https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures.   A remuneração dos analistas de pesquisas de ações é determinada pela gerência de 
pesquisa e gerência senior do Citigroup' e não está vinculada a transações ou recomendações específicas .  O Produto pode ter sido distribuído 
simultaneamente, em vários formatos, aos clientes do varejo e institucionais da Firma em todo o mundo   O Produto não deve ser interpretado como 
provendo serviços de investimento em qualquer jurisdição na qual a provisão de tais serviços não seria permitida. Sujeitos à natureza e ao conteúdo do 
Produto, os investimentos ali descritos estão sujeitos a flutuações no preço e/ou valor e os investidores podem recuperar menos do que originalmente 
investido. Certos investimentos de alta volatilidade podem estar sujeitos a quedas de valor súbitas e grandes que podem igualar ou ultrapassar o montante 
investido. Certos investimentos contidos no Produto podem ter implicações fiscais para clientes privados pelos quais os níveis e as bases do imposto 
podem estar sujeitas a alteração. Quando estiverem em dúvida, os investidores deverão buscar assessoramento de um especialista fiscal.  O Produto não 
tem o propósito de identificar a natureza do Mercado específico ou outros riscos associados com uma transação particular .  O assessoramento contido no 
Produto é geral e não deve ser entendido como assessorial pessoal visto que foi preparado sem levar em conta os objetivos, as necessidades ou situação 
financeira de qualquer investidor particular. Conseqüentemente, investidores devem antes de agir sobre um assessoramento, considerar a adequação do 
assessoramento, tendo considerado seus objetivos, necessidades e situação financeira. Antes de adquirir qualquer produto financeiro, é responsabilidade 
do cliente ' obter documentos relevantes da oferta do produto e considerá-los antes de tomar uma decisão sobre se compra o produto.  
Com exceção de nosso produto que é disponibilizado apenas para Compradores Institucionais Qualificados (CIQ) e outro produto que é disponibilizado 
através de outros canais de distribuição apenas para certas categorias de clientes para satisfazer exigências legais ou regulatórias, o Citi Research 
dissemina seus relatórios de análise de investimento simultaneamente via plataformas de distribuição eletrônica próprias e não próprias. Periodicamente, 
analistas individuais do Citi Research podem também optar por circular os relatórios já disponibilizados nessas plataformas para um ou mais clientes por 
correio eletrônico. Essa distribuição por correio eletrônico é discricionária e feita apenas depois que o relatório já tenha sido disseminado através dos 
canais mencionados anteriormente. O Citi Research distribui simultaneamente o produto restrito a CIQ apenas através da distribuição por correio 
eletrônico. 
O nível e tipos de serviços oferecidos pelos analistas do Citi Research a clientes podem variar dependendo de vários fatores, como as preferências 
individuais do cliente, a frequência e a maneira de receber comunicados dos analistas, o perfil de risco do cliente e o foco e perspectiva do investimento 
(por exemplo, o mercado como um todo, setor específico, curto prazo, longo prazo etc.), o tamanho e o escopo do relacionamento do cliente com o Citi em 
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geral e os limites legais e regulatórios. 
Os produtos do Citi Research podem utilizar o dataCentral como fonte de dados. O dataCentral é um banco de dados do Citi Research que contém 
estimativas do Citi, dados de relatórios de empresas e informações da Reuters e do Datastream. 
Copyright - Citi Research © 2013 Citigroup Global Markets Inc. O Citi Research é uma divisão do Citigroup Global Markets Inc. O Citi e o Citi com Arc 
Design são marcas registradas e marcas de serviço do Citigroup Inc. e suas afiliadas, e são utilizadas e registradas ao redor do mundo. Todos os direitos 
reservados. Qualquer uso não autorizado, reprodução, redistribuição ou divulgação deste relatório (o "Produto"), incluindo, mas não limitado, a 
redistribuição do Produto via correio eletrônico, a disponibilização do Produto em um site ou página da internet, e/ou o fornecimento de um link de acesso 
ao Produto à terceiros, é proibido por lei e resultará nas medidas legais cabíveis. A informação contida no Produto é destinada somente ao destinatário e 
não pode ser distribuída à terceiros pelo destinatário. Sempre que incluída neste relatório a informação oriunda de MSCI é propriedade exclusiva deMorgan 
Stanley Capital International Inc. (MSCI). Sem a permissão prévia, por escrito, do MSCI, estas informações e quaisquer outra propriedade intelectual de 
MSCI não pode ser reproduzida, divulgada novamente ou usada para criar quaisquer produtos financeiros, inclusive quaisquer índices. Esta informação é 
fornecida em bases "as is" O usuário assume o inteiro risco de qualquer uso feito desta informação. MSCI, suas afiliadas e qualquer terceiros envolvidos 
em, ou relacionados a, computar ou compilar as informações renunciam aqui expressamente todas as garantias de originalidade, acuidade, completeza, 
mercantabilidade ou adequação a um propósito particular com relação a qualquer destas informações. Sem limitar nenhum dos citados, em nenhuma 
circunstância MSCI, quaisquer de suas afiliadas ou qualquer terceiro envolvido em, ou relacionado a, computação ou compilação da informação têm 
qualquer responsabilidade sobre quaisquer danos de qualquer natureza. MSCI, Morgan Stanley Capital International e os indices MSCI são marcas de 
service de MSCI e suas afiliadas. A Firma não aceita absolutamente nenhuma responsabilidade pelas ações de terceiros. O Produto pode oferecer 
endereços de, ou conter hiperlinks para, sites. Exceto na medida em que o Produto se referir ao conteúdo do site da Firma, a Firma não fez revisão do site 
vinculado. Do mesmo modo, exceto na medida em que o Produto faça referências ao conteúdo do site da Firma, a Firma não se responsabiliza pelos, e 
não assume absolutamente nenhuma representação ou dá garantia dos, dados e informações ali contidos. Tal endereço ou hiperlink (inclusive endereços 
ou hiperlinks para o material do site da Firma) é fornecido somente para sua conveniência e informação, e o conteúdo do site vinculado não faz parte de 
modo algum deste documento. Acessar tal site ou seguir tal link através do Produto ou do site da Firma será sob seu próprio risco e a Firma não assumirá 
nenhuma responsabilidade proveniente de, ou em conexão com, qualquer site mencionado. 
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