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Atualização de tese 

06/06/2022 

Varejo Alimentar: compressão de renda e atacarejo como um canal 
resiliente 

 

Tendo em vista os cinco primeiros meses do ano, identificamos os principais temas que devem 

afetar o setor de varejo alimentar para o restante de 2022. Além disso, incorporamos as projeções 

de mercado e últimos resultados das companhias em nossos modelos, revisitando os preços-alvo 

das empresas de nossa cobertura. Reforçamos nossa preferência pelo canal atacarejo e Assaí como 

nossa top pick. 

As empresas de varejo alimentar de nossa cobertura encerraram o 1T22 de maneira bastante 

positiva, no qual enxergamos uma recuperação do setor em termos de crescimento de receita e 

mesmas vendas (SSS) quando comparado à retração observada no 4T21. Assim como falamos em 

nossas prévia de resultados, o destaque do trimestre novamente ficou para a performance do 

segmento de atacarejo, que devido ao seu posicionamento de preço, continuou seguindo como um 

canal mais resiliente. Por sua vez, o segmento de hipermercados apresentou resultados mais fracos 

novamente, principalmente pela dinâmica mais desafiadora do segmento não alimentar. 

Apesar da recuperação, para o segundo semestre do ano enxergamos um contexto ainda desafiador, 

com alta competição e margens pressionadas. Acreditamos que os investidores ficarão atentos aos 

temas (i) inflação, que vem sofrendo altas sequências e cada vez mais deverá impactar o poder de 

compra dos consumidores e (ii) atacarejo, entendemos que este segmento conta com ventos mais 

favoráveis que o de varejo tradicional, uma vez que muitos consumidores com renda pressionada 

pela elevada inflação alimentar se voltam a este canal. Além disso, temos uma volta mais expressiva 

dos clientes transformadores com a reabertura dos restaurantes, bares/lanchonetes e atividades 

escolares.  

Inflação: o IPCA de abril registrou alta de 1,06%, maior variação para o mês de abril desde 1996 

(1,26%). Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em abril. A maior 

variação (2,06%) e o maior impacto (0,43 p.p.) vieram de alimentos e bebidas.  A inflação alimentar, 

resultante de um choque de oferta de algumas commodities agrícolas, acumula alta de 13,46% nos 

últimos 12 meses (considerando os dados de abril). Vale destacar que esta é apenas uma média, e 

que dentro dela existem itens com altas de preços individuais bem maiores, como hortifruti 

(+38,82%), óleos vegetais (26,38%), carne de frango (20,16%) e leite (18,06). Assim, além do efeito 

renda, esperamos um efeito de substituição importante, especialmente dentro da categoria de itens 

essenciais. 

Figura 1: inflação mensal de alimentos e bebidas – mensal 

 
Fonte: FIESP e estimativas Eleven Financial Research. 

 

Recomendações e preços-alvo 

Ticker Recom. Target Atual 

ASAI3 C 21 15,45 

CRFB3 C 24 18,70 

PCAR3 C 28 19,79 

GMAT3 C 7 4,34 
Fonte: Economatica. 

C: compra; N: neutra; V: venda. 
Data base: 03/06/2022. 
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Cada vez mais notamos a inflação de alimentos como uma das principais vilãs dentro do 

orçamento dos brasileiros. Segundo os dados divulgados pelo DIEESE (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), entre 2016 e 2022, a cesta básica 

média do brasileiro teve um aumento de 62%, número bastante superior quando analisamos 

os dados do IBGE sobre o salário mínimo, que apresentou um aumento de 38%. Sendo assim, 

a cesta básica passou a ter maior representatividade dentro do orçamento total do brasileiro, 

saindo de 45% do orçamento total em 2016 para 53% em 2022. 

Figura 2: representatividade da cesta básica dentro do salário mínimo 

 
Fonte: DIEESE e IBGE. Elaborado por Eleven Financial Research. 

O setor de alimentos é um dos segmentos do varejo mais defensivos e, mesmo assim, ainda 

sente os efeitos da alta inflação, com os consumidores reduzindo a frequência nos 

supermercados e substituindo itens por marcas mais baratas (trade down). Os dados 

divulgados pela Scanntech para o ano de 2021 demonstraram que o varejo alimentar 

apresentou um crescimento de ticket médio de 8,4% a/a no Brasil, número abaixo da inflação 

oficial acumulada de 2021 de 10,06%, e foi acompanhado de uma redução da frequência de 

compras de 3,2%, mesmo com a maior flexibilização de circulação de pessoas e aumento da 

vacinação, reforçando o forte impacto da inflação no bolso do brasileiro.  

Atacarejo: diante do cenário de maiores patamares para a inflação, enxergamos que assim 

como no começo de 2022, o canal de atacarejo terá uma tração no restante do ano, ganhando 

representatividade frente aos outros formatos devido a seu posicionamento mais favorável em 

preço, além de contar com a volta dos clientes transformadores, sendo uma melhor opção em 

termos de custo-benefício. Os dados divulgados pela Nielsen sobre o desempenho em termos 

de vendas dos canais em 2021 demonstram muito bem como o modelo está tendo maior 

preferência por parte dos consumidores em razão da inflação. Segundo a empresa de dados, 

em 2021 o canal de atacarejo apresentou um crescimento de 15,8%, enquanto o segmento de 

hipermercado apresentou uma retração de 3,1% e o supermercado grande reportou um 

crescimento de 5,6%. 
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Figura 3: variação de vendas por canal – total Brasil 

 
Fonte: Nielsen. Elaborado por Eleven Financial Research. 

O maior crescimento de vendas líquidas do segmento atacarejo vs. outros canais das empresas 

sob nossa cobertura nos últimos anos corrobora a nossa visão de que o canal deverá apresentar 

um melhor desempenho quando comparado aos outros formatos. Acreditamos em uma 

tendência de crescimento estrutural para o atacarejo, que tem tido uma boa aceitação por 

parte dos consumidores, ainda mais em um momento em que as empresas como Assaí e Grupo 

Mateus vêm focando em ampliar seu sortimento e serviços como inserção de produtos 

premium e serviços de padaria, para aprimorar a experiência do consumidor. Assim, 

esperamos que os consumidores continuem realizando um processo de migração do segmento 

de hipermercados para os supermercados de atacarejo. Além disso, ainda enxergamos grandes 

desafios para o canal de hipermercados, que devem buscar novos caminhos para rentabilizar 

a operação, principalmente pela dinâmica mais desafiadora do segmento não alimentar e 

redução da demanda por itens eletrônicos mediante um cenário macroeconômico desafiador. 

Figura 4: crescimento de vendas líquidas A/A das empresas 
de nossa cobertura  

Figura 5: representatividade do Atacadão no Carrefour 
Brasil na receita líquida 

 

 

 
Fonte: RI Assaí, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar e Carrefour. 
Elaborado por Eleven Financial Research.  Fonte: RI Carrefour. Elaborado por Eleven Financial Research. 
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Vale destacar que no dia 19 de maio foi sancionada a lei que tornou permanente o benefício 

de R$ 400,00 do novo programa social do governo chamado Auxílio Brasil, que inicialmente 

estava previsto para ser pago até o final de 2022. O benefício vai atingir cerca de 18 milhões 

de famílias, sendo a região Nordeste a que registra o maior número de beneficiários, com 8,5 

milhões de famílias, seguida pela região Sudeste, com 5,2 milhões, Norte com 2,1 milhões, 1,2 

milhões no Sul e Centro-Oeste com 937 mil. Assim, esperamos que o auxílio seja um catalisador 

para o modelo de atacarejo, visto que o modelo é bastante visado pelas famílias em busca de 

melhores preços. Acreditamos que o Grupo Mateus será a companhia mais beneficiada pelo 

programa, dada a sua forte presença no Nordeste e no Norte do Brasil, região que comportará 

cerca de 60% dos beneficiários. 

Diante deste cenário, revisamos nossos preços-alvo para os principais nomes de nosso universo 

de cobertura de varejo alimentar, incorporando novas estimativas e maiores taxas de 

desconto, na qual englobamos maior custo da dívida e taxa livre de risco devido à piora do 

cenário macroeconômico. Continuamos a ter uma visão mais construtiva para players de 

atacarejo para o restante do ano, sendo o Assaí nossa preferência dentro do setor devido à sua 

presença nacional diversificada e boas perspectivas de crescimento, principalmente agora com 

a conversão das lojas adquiridas do Extra Hiper, visto que a transação irá acelerar o plano de 

expansão da companhia, adicionando unidades em localidades estratégicas com maior 

proximidade do público transformador. 

Assaí – ASAI3 (Compra – R$ 21,00) 

Em nossa visão, o Assaí segue como um dos ativos mais interessantes do segmento de varejo 

alimentar ao alinhar crescimento de receita mesmas lojas e expansão orgânica. A empresa 

apresentou um CAGR de receita líquida de 21% entre 2016 e 2021, ano em que atingiu R$ 42 

bilhões de receita, e as perspectivas são de seguir em um forte ritmo de crescimento, com a 

expectativa de abertura de 12 novas lojas orgânicas em 2022 e conversão das lojas Extra-Hiper 

adquiridas do GPA, com a previsão de entrega de 40 lojas para o segundo semestre deste ano. 

Além disso, também vemos como positiva a rápida evolução das iniciativas digitais, como a 

parceria entre Corneshop e Assaí, que começou em agosto de 2021 e apresentou crescimento 

de 6x em vendas desde o início do roll-out. 

Aproveitamos os resultados do 1T22 e revisamos nossas estimativas para a companhia, com a 

incorporação de maior ritmo de receita, em razão dos bons resultados reportados, mas vemos 

uma pressão em margem bruta devido à forte abertura de lojas. Adicionalmente, realizamos 

uma revisão de premissas macroeconômicas e principalmente de nossa taxa de desconto, com 

maior custo da dívida e taxa livre de risco, que impactaram significativamente o valor da 

companhia. Essas alterações resultaram na redução do nosso preço-alvo para o Assaí de 

R$25,60 para R$ 21,00 2022YE, com a nossa taxa de desconto passando de 12,3% para 13,3%. 

Mantemos nossa recomendação de compra e seguimos construtivos com a tese da companhia 

devido à excelente execução da estratégia comercial e de expansão. 

Figura 6: estimativas Assaí 

(R$ milhões) 
Novas estimativas 

Estimativas 
anteriores 

Novas vs. 
anteriores (%) 

2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 

Receita líquida 56.710 80.103 54.582 77.690 4% 3% 

Lucro bruto 9.118 13.152 8.956 12.823 2% 3% 

Margem bruta (%) 16,1% 16,4% 16,4% 16,5% -0,3p.p. -0,1p.p. 

EBITDA ajustado  3.997 5.926 3.820 5.715 5% 4% 

Margem EBITDA (%) 7,0% 7,4% 7,0% 7,4% 0,0p.p. 0,0p.p. 

Lucro líquido 821 2.056 791 1.904 4% 8% 
 

Fonte:  Elaborado por Eleven Financial Research. 
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Carrefour Brasil – CRFB3 (Compra – R$ 24,00) 

A companhia reportou um bom resultado no 1T22, no qual demonstrou recuperação tanto do 

segmento de varejo quanto do atacarejo (Atacadão) em termos de mesmas vendas. Assim 

como visto neste ano e no final do ano passado, esperamos um crescimento da marca própria 

da companhia devido aos maiores patamares de inflação. Assim como visto no 1T22, a 

penetração da marca própria atingiu 19,7% das vendas líquidas no trimestre, superior em 4,8 

p.p. quando comparado com o 1T21. Para o restante do ano, a companhia manterá seu foco 

na conversão das lojas adquiridas do Grupo BIG. No dia 25 de maio, o CADE aprovou a compra 

do Grupo BIG com remédios dentro do esperado em nossa visão. O órgão regulatório previu o 

desinvestimento de 14 lojas, representando 3,6% do parque total de lojas e 6% das vendas do 

Grupo em 2021, algo que não modifica nossa visão sobre a sinergia de R$ 2 bilhões para o 

EBITDA ajustado. A nossa visão sobre a transação com o Grupo BIG ainda é bastante positiva, 

pois acelera o plano de expansão da empresa em pontos estratégicos, como o Nordeste e Sul 

do Brasil. Além disso, a empresa resultante traz não somente ganho da capilaridade, mas 

potencial de crescimento de SSS (vendas mesmas lojas) na base de lojas do Big (através de 

aumento de produtividade).  

Incorporamos os resultados do 1T22 em nosso modelo financeiro e realizamos uma revisão de 

nossas estimativas para a companhia e premissas macroeconômicas, além da atualização da 

taxa de desconto, com maior custo da dívida e taxa livre de risco, que impactaram o valor da 

companhia. Essas alterações resultaram em uma redução do nosso preço-alvo para o CRFB3 

de R$31,00 para R$ 24,00 2022YE, com a nossa taxa de desconto passando de 10,6% para 

12,5%. Mantemos nossa recomendação de compra e seguimos construtivos com a integração 

do BIG, que dará maior presença ao Grupo Carrefour no Nordeste, além da melhora 

operacional das lojas do Grupo Big, através da nova estratégia comercial. 

Figura 7: estimativas Carrefour 

CRFB3 2020 2021 2022e 2023e 

Receita Líquida 71.191 77.751 88.684 96.666 

Lucro Bruto 13.918 14.876 16.897 18.478 

Margem Bruta 19,6% 19,1% 19,1% 19,1% 

EBITDA Ajustado 5.610 5.715 6.481 7.360 

Margem EBITDA 7,9% 7,4% 7,3% 7,6% 

Lucro Líquido 2.758 2.399 2.589 3.073 
 

Fonte:  Elaborado por Eleven Financial Research. Estimativas anteriores não são comparáveis pois não incluíam o Big 

Grupo Pão de Açúcar – PCAR3 (Compra – R$ 28,00) 

Para o restante do ano, os esforços da companhia estão relacionados ao processo de 

descontinuidade das lojas tipo hipermercados e drogarias no Brasil, passando a ter um foco 

maior tanto no segmento premium quanto no de proximidade, visto as maiores margens dos 

modelos. O GPA tem a meta de abrir 100 lojas Pão de Açúcar até 2024 e 100 lojas do modelo 

Proximidade. No exterior, vemos com bons olhos os resultados registrados nos últimos 

trimestres em todos os países de atuação do Éxito, resultado da volta de fluxo e bom 

desempenho dos novos negócios, nos dando grande expectativas quanto ao futuro do negócio 

internacional. 
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Atualizamos nossas estimativas para a companhia, incorporando os resultados do 1T22 e 

ajustando a operação pro-forma, sem as lojas tipo hipermercados e drogarias no Brasil. Em 

termos de rentabilidade, enxergamos que a partir do segundo semestre deveremos observar 

maior rentabilidade à medida que a companhia  foque mais em sua operação do Pão de Açúcar 

e Proximidade. Adicionalmente, revisamos nossa taxa de desconto devido à deterioração do 

cenário macroeconômico e aumento da taxa livre de risco. Assim, nossa taxa passou de 11,9% 

para 12,9% e nosso preço-alvo para o final de 2022 foi reduzido de R$ 36,00 para R$ 28,00 

2022YE. 

Figura 8: estimativas GPA 

R$ milhões 
Novas estimativas 

Estimativas 
anteriores 

Novas x anteriores 

2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 

Receita Líquida 42.705 46.928 52.736 54.815 -19% -14% 

Lucro Bruto 11.350 12.505 13.657 14.269 -17% -12% 

Margem Bruta (%) 26,6% 26,6% 25,9% 26,0% 0,7p.p. 0,6p.p. 

EBITDA Ajustado 3.500 4.157 4.337 4.628 -19% -10% 

Margem EBITDA (%) 8,2% 8,9% 8,2% 8,4% 0,0p.p. 0,4p.p. 

Lucro Líquido  197 564 545 691 -64% -18% 
 

Fonte:  Elaborado por Eleven Financial Research. 

Grupo Mateus – GMAT3 (Compra – R$ 7,00) 

Acreditamos que a companhia continuará seu plano de expansão para o Nordeste do Brasil no 

segundo semestre, com foco em sua estratégia de expansão no formato de atacarejo, 

reforçando nossa visão de que a companhia tem grande potencial de consolidação de mercado 

nas regiões onde atua, dada sua força regional. Entre 2017 e 2021, a companhia apresentou 

um CAGR de 22% de receita líquida, resultado principalmente do seu plano de expansão 

acelerado. Apesar disso, estamos mais cautelosos com o GMAT3 devido à estratégia observada 

nos últimos trimestres de impulsionar volume em detrimento de margens, não repassando 

integralmente a alta dos custos para os clientes.  

Atualizamos nossas estimativas para a companhia, com uma perspectiva mais otimista de 

receita líquida para os anos de 2022 e 2023, dada a forte recuperação de mesmas vendas de 

todos os canais de atuação, principalmente com relação ao Eletro, em que a companhia 

apresentou um crescimento acima do mercado. Apesar disso, acreditamos em maior pressão 

de rentabilidade curto prazo, em razão da forte expansão e aumento das despesas comerciais. 

Adicionalmente, revisamos nossa taxa de desconto devido à deterioração do cenário 

macroeconômico e aumento da taxa livre de risco. Assim, nossa taxa passou de 10,9% para 

11,7% e nosso preço-alvo para o final de 2022 foi reduzido de R$ 9,00 para R$ 7,00. 

Figura 9: estimativas Grupo Mateus 

(R$ milhões) 
Novas estimativas Estimativas anteriores 

Novas vs. anteriores 
(%) 

2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 

Receita líquida 20.198 24.781 17.363 20.953 16% 18% 

Lucro bruto 4.487 5.529 4.118 5.011 9% 10% 

Margem bruta (%) 22,2% 22,3% 23,7% 23,9% -1,5p.p. -1,6p.p. 

EBITDA ajustado  1.387 1.756 1.249 1.654 11% 6% 

Margem EBITDA (%) 6,9% 7,1% 7,2% 7,9% -0,3p.p. -0,8p.p. 

Lucro líquido 899 1.188 1.100 1.366 -18% -13% 
 

Fonte:  Elaborado por Eleven Financial Research. 
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Análise Comparativa 
Diante de um aperto monetário e avanço da inflação alimentar, conforme observado no gráfico 

abaixo, todo o segmento de varejo alimentar passou por uma reprecificação após a pandemia. 

Destacamos o desempenho do ASAI3 e CRFB3, pois ambas as companhias apresentaram uma 

queda no início do período analisado, 01/03/2021, mas tiveram uma boa recuperação até 

01/06/2022, ficando acima do IBOVESPA. Além disso, ao consideramos a performance das 

ações desde o início de 2022 até o final do período analisado, em 01/06/2022, o Assaí 

apresentou alta de 18,98% em sua cotação, enquanto o Carrefour apresentou ganho de 22,89% 

e o Ibovespa 6,00%, demonstrando que ambas as companhias conseguiram ter uma boa 

performance no período, considerando a posição de liderança de mercado, boa execução de 

seus respectivos planos de expansão e caráter mais defensivo. Em contrapartida, o Grupo 

Mateus foi a companhia com pior performance dentro do ano de 2022, com uma queda 23,38% 

devido à perda de rentabilidade em meio à sua atual estratégia de priorizar volume. 

Figura 10: desempenho das ações entre 01/03/2021 – 01/06/2022 

 
Fonte:  Elaborado por Eleven Financial Research. 

 

Em termos relativos, vemos o GPA como o competidor mais descontado dentro do nosso 

universo de cobertura. Estimamos um múltiplo EV/EBITDA de 3,7x 2022YE, representando um 

desconto de 102,7% vs. a mediana de mercado de 7,5x, quando consideramos as varejistas 

alimentares brasileiras e as internacionais da América Latina.  

  

ASAI3 CRFB3 GMAT3 PCAR3 IBOV
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Figura 11: tabela de múltiplos comparativos 

Brasil + Latam País 
EV/EBITDA   EV/Receita   P/E 

2022e 2023e   2022e 2023e   2022e 2023e 

 Média    6,5x 5,6x   0,6x 0,5x   16,5x 10,6x 

 Mediana    7,5x 5,4x   0,5x 0,5x   14,5x 10,2x 

                    

          

Brasil  País 
EV/EBITDA   EV/Receita   P/E 

2022e 2023e   2022e 2023e   2022e 2023e 

 Média    6,7x 5,3x   0,5x 0,4x   19,8x 10,2x 

 Mediana    5,8x 5,4x   0,6x 0,6x   12,8x 11,4x 

                    

          

 Varejo alimentar - Brasil                  

GPA Brasil 3,7x 3,5x   0,3x 0,3x   27,0x 9,4x 

Assaí Brasil 7,6x 5,2x   0,5x 0,4x   25,4x 10,2x 

Carrefour Brasil Brasil 7,5x 6,5x   0,5x 0,5x   14,5x 12,2x 

Grupo Mateus Brasil 7,9x 6,1x   0,5x 0,4x   12,2x 9,1x 

                    

 Varejo alimentar – LATAM                  

Almacenes Éxito Colômbia 5,8x 5,4x   0,5x 0,5x   12,8x 11,4x 

CENCOSUD SA Chile 4,9x 4,9x   0,6x 0,6x   6,4x 6,5x 

INRETAIL PERU CORP Peru 7,9x 7,3x   1,0x 0,9x   17,5x 15,1x 

Conclusão 

Diante das informações de nosso relatório e tendo em vista o cenário que esperamos para o 

restante do ano, reforçamos nossas preferências pelo formato de atacarejo. Ao analisarmos o 

upside das companhias de nosso universo de cobertura, vemos o Grupo Mateus e Grupo Pão 

de Açúcar com maiores descontos frente aos outros pares. Embora o GMAT3 tenha a maior 

parte de sua receita vinda do segmento de atacarejo, ainda temos uma cautela quanto à 

companhia em razão do seu posicionamento dos últimos trimestres de investimento em 

margens para manter volume de vendas, enquanto para o PCAR3 ainda enxergamos certos 

desafios operacionais de curto prazo com a venda dos hipermercados e drogarias e 

entendemos que teremos maior visibilidade nas tendências operacionais de longo prazo a 

partir dos resultados do segundo semestre.  

Apesar de o Assaí não ter o maior upside, enxergamos uma relação de risco x retorno mais 

atrativa para o papel, e assim reforçamos nossas preferências pela companhia dentro do varejo 

alimentar, aliando a sua exposição de atacarejo com o forte crescimento de receita dos últimos 

trimestres e boa expectativa de expansão para pontos centrais, uma vez que os formatos 

adquiridos do Extra Hiper se localizam em centros urbanos, com baixa penetração do formato 

de cash & carry. 
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DISCLAIMER 

Este documento foi elaborado e distribuído pela Eleven Financial Research unicamente para uso do destinatário original, e tem como objetivo somente informar 
os investidores, não constituindo oferta de compra ou de venda de nenhum título ou valor mobiliário contido neste relatório. As decisões de investimentos e 
estratégias financeiras devem ser realizadas pelo próprio leitor. 
Nossos analistas elaboraram o presente relatório de forma independente, e o conteúdo do mesmo não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou 
em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização. 
 
Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido 
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Eleven 
Financial e os seus analistas não respondem pela veracidade das informações do conteúdo. 
Conforme o artigo 20, parágrafo único da Resolução CVM nº 20, o analista Felipe Demolein declara-se inteiramente responsável pelas informações e afirmações 
contidas neste relatório de análise. De acordo com a exigência regulatória do artigo 21 previsto na Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o analista 
de valores mobiliários, responsável principal por este relatório, declara: 
(i) que as recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal sobre a companhia analisada e seus valores mobiliários e 
foram elaborados de forma independente e autônoma; 
(ii) que as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando 
necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. 
 
Para mais informações consulte a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores 
Mobiliários. Este relatório é destinado exclusivamente ao assinante da Eleven que o contratou. A sua reprodução ou distribuição não autorizada, sob qualquer 
forma, no todo ou em parte, implicará em sanções cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de reparação de todas as perdas e danos causados, nos termos 
da Lei nº 9.610/98 e de outras aplicáveis. 
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