
 Comentário Macro – foi apenas uma “pausa”  
 
 

Comentários gerais: A 2ª metade do mês de setembro foi marcada por uma espécie de “pausa” nos mercados locais, após rali 
recente. A dinâmica no front macro tem sido mais favorável (atividade ganhando forças, em meio a uma inflação ainda muito 
baixa), e isso possibilita que os juros continuem a cair por aqui. No exterior, o ambiente ainda continua favorável para ativos de 
risco, e isso permite que o viés mais favorável por aqui também continue.  
 
Sobre o passado recente... 
  
Em setembro, o Ibovespa subiu, e o dólar mostrou resiliência. O Ibovespa terminou em 74,293 mil pontos, na última 6ª, dia 29. 
Ao cair 1,45% na semana, acumulou a 2ª semana seguida de queda, após 8 de alta. No mês de setembro, o Ibovespa subiu 
4,88%. Foi o 4º mês seguido de alta. O dólar, por sua vez, tem oscilado em intervalo estreito, e terminou o mês em alta de 
0,43%, cotado a R$3,1625, segundo referência da Bloomberg. Mostrou, ainda assim, significativa resiliência, num cenário de dólar 
mais forte no exterior. 
 
Setembro também foi marcado pela queda dos DIs. Afinal, a inflação segue em desaceleração (o IPCA acumulado até agosto é de 
2,46%), e o mercado tem revisado as projeções para o final de 2017 e 2018 para baixo. Hoje, segundo o último Boletim Focus, 
espera 2,95% para este ano, e 4,06% para 2018. Se isto acontecer, o BC, chefiado por Ilan Goldfajn, precisará escrever carta ao 
ministro Meirelles, justificando o fato de o IPCA ter ficado abaixo do “piso” das bandas de inflação, de 3,0%. Fortaleceu-se, 
portanto, a expectativa de que a Selic irá rumo aos 7,0% até o final deste ano, e pode recuar ainda mais, no início de 2018. 
 
Certo “descolamento” entre política e economia: até quando? Uma das perguntas que mais têm sido feitas por economistas e 
analistas diz respeito ao descompasso entre aquilo que acontece no front político e econômico. Afinal, já passou a “euforia” em 
Brasília, e a agenda de formas parece ter perdido fôlego, com a chegada da denúncia contra Temer na Câmara. Por outro lado, 
têm sido frequentes as revisões altistas das projeções de PIB. Hoje, o mercado projeta 0,7% para 2017, e 2,3% para 2018. Não 
duvidaríamos se esta última projeção continuar a subir. A partir de agora, este “descolamento” pode depender cada vez mais das 
pesquisas eleitorais... 
 
No exterior, setembro teve bolsas em alta, e dólar mais forte. O índice S&P 500, nos EUA, subiu 1,93%. Dos últimos 11 meses, 10 
registraram ganhos. No ano, já sobe 12,5%. Se olharmos as bolsas globais, medidas pelo índice MSCI, estas já sobem 15,4%. O 
quadro é inegável: segue favorável para ativos de risco. O dólar (index), no entanto, é que parece ter revertido a tendência 
recente: após 6 meses de queda, subiu 0,4%. O Fed indica que, até o final do ano, os juros podem subir mais 1 vez nos EUA. 
Mas isto, ao menos por enquanto, não é risco para os mercados, em nossa opinião.  
 
Para os próximos dias... 
 
No Brasil: produção industrial (3ª) e IPCA (6ª) serão os destaques da agenda econômica. A atividade deve mostrar forte 
aceleração frente ao mesmo período do ano passado (~5%), enquanto a inflação tende a continua baixa (não muito distante dos 
atuais 2,46% em 12 meses). Isto contrasta um pouco com o front político, a princípio menos favorável. A pauta dos próximos dias 
parece ter menos fôlego para impulsionar mercados. As atenções, aliás, seguem concentradas na denúncia contra o presidente.  
 
No exterior: dados de emprego nos EUA (6ª) e discurso de Janet Yellen (4ª) serão os destaques. Além disso, investidores estarão 
atentos à ata da última reunião de política monetária do BC europeu (5ª), tentando obter pistas sobre o processo de diminuição 
de estímulos. Continuamos acreditando que segue o momento favorável para os mercados lá fora, e o dólar – dada a conjuntura 
mais recente – deve dar continuidade à valorização recente.   
 
 
Em suma: apesar dos recentes movimentos nos mercados locais (que parecem saudáveis), o viés de curto prazo 
segue mais favorável, em nossa opinião. Em especial, a dinâmica recente do front “macro” tem melhorado, e 
temos ficado mais otimistas em relação aos próximos trimestres.  
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. Obs.: o dólar (R$/US$) utilizado é a cotação de referência da Bloomberg. 
Para mais detalhes sobre a agenda macro, veja os relatórios Visão Guide, enviados diariamente por nossa equipe, antes da abertura dos mercados. 

 

Segunda  
(02/10) 

Terça 
 (03/10)

Quarta 
(04/10)

Quinta 
(05/10)

Sexta 
(06/10)

 
• IPC-S; 
• Boletim Focus; 
• PMI Industrial; 
• Balança Comercial 

Mensal (USD Milhões); 
• Vendas de Veículos; 
• PMI Industrial (Z. do 

Euro); 
• Taxa de Desemprego 

(% - Z. do Euro); 
• PMI Industrial (EUA); 
• ISM Industrial (EUA); 
• Gastos com Construção 

(EUA); 
• Discurso de R. Kaplan 

(Fed Dallas). 

 
• PIM: Produção Industrial; 
• Leilão Tradicional (NTN-B) 
• Indicadores Industriais. 

 
• IPC; 
• PMI Composite; 
• PMI Serviços; 
• Fluxo Cambial Semanal; 
• PMI Serviços (Z. do Euro); 
• PMI Composite (Z. do 

Euro); 
• Vendas no Varejo (Z. do 

Euro); 
• Emprego no Setor Privado 

(EUA); 
• PMI Serviços(EUA); 
• PMI Composite (EUA); 
• ISM Serviços (EUA); 
• Estoques de petróleo 

bruto; 
• Discurso de J. Yellen. 

 
• Indicador de Atividade do 

Comércio; 
• Produção Total de Veículos; 
• Pedidos de auxílio 

desemprego (EUA); 
• Balança Comercial (EUA); 
• Discurso de J. Williams (Fed 

S, Francisco); 
• Discurso de P. Harker (Fed 

Filadélfia); 
• Encomendas à Indústria 

(EUA); 
• Discurso de E. George (Fed 

Kansas). 

 
• IPCA; 
• Relatório de Emprego (EUA); 
• Taxa de Desemprego (EUA); 
• Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta); 
• Discurso de R. Kaplan (Fed Dallas); 
• Crédito ao Consumidor (EUA). 

 
Resumo da Agenda Macro da Semana 
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Maiores variações do Ibovespa             Contribuições1 de cada setor no Ibovespa 
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Ganhadores   

Ticker 25/09/17* 29/09/17* Variação 

RAIL3 R$ 11,14 R$ 12,09 8,53% 

ESTC3 R$ 28,60 R$ 30,99 8,36% 

FIBR3 R$ 40,10 R$ 42,85 6,86% 

KROT3 R$ 19,00 R$ 20,05 5,53% 

CIEL3 R$ 20,95 R$ 21,98 4,92% 

Perdedores 

Ticker 25/09/17* 29/09/17* Variação 

ELET6 R$ 24,14 R$ 22,69 -6,01% 

USIM5 R$ 8,23 R$ 7,78 -5,47% 

RENT3 R$ 60,43 R$ 57,71 -4,50% 

CSAN3 R$ 37,81 R$ 36,20 -4,26% 

KLBN11 R$ 19,13 R$ 18,35 -4,08% 
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O Ibovespa após correção na semana 
passada para suporte imediato pode 
retomar a tendência de alta.  
 
• O índice pode buscar a máxima 

pontuação nominal histórica de 76,5 mil 
pontos. Acima desse buscará pela 
projeção de Fibonacci patamar de 83 mil 
pontos. 
 

• Caso o índice continue no movimento de 
correção, abaixo de 73 mil, buscará 
suporte em 71.505 pontos. Abaixo o 
índice deve buscar: 69.500; 68.700; 
65.650 e 64.000. 
 

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos. Obs.: *fechamento nas datas citadas. 

 

1Setores estipulados de acordo com a classificação da Guide Investimentos. 



Rentabilidade da Carteira Semanal 
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Ticker Nome Peso 25/set 29/set Var. (%) Contribuição 

GGBR4 Gerdau 20% R$ 10,97 R$ 11,04 0,64% 0,13% 

CESP6 CESP 20% R$ 14,37 R$ 14,43 0,42% 0,08% 

BVMF3 B3 20% R$ 24,32 R$ 23,95 -1,52% -0,30% 

PCAR4 Pão de Açúcar 20% R$ 76,30 R$ 75,00 -1,70% -0,34% 

PETR4 Petrobras 20% R$ 15,84 R$ 15,30 -3,41% -0,68% 

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos. Obs.: *fechamento nas datas citadas; ** início da elaboração da Carteira (03/08/15). 

 

Rentabilidade Semana* Setembro 2017 Desde o início 

início 25/set/17 31/ago/17 29/dez/16 03/ago/15 

fim 29/set/17 29/set/17 29/set/17 29/set/17 

Carteira Semanal -1,12% 1,68% 25,89% 55,64% 

Ibovespa -0,20% 4,88% 23,36% 48,18% 

Diferença -0,91% -3,21% 2,54% 7,46% 

          
Dólar 0,43% 0,66% -2,80% -9,19% 

CDI 0,12% 0,64% 8,10% 30,08% 
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Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a Carteira 

 
Perspectivas: Seguimos acompanhando o quadro político local que, como comentamos na sessão Macro, não tem mostrado uma 
dinâmica muito favorável. Por outro lado, o front macro se mostra mais favorável, e o quadro externo corrobora as melhores dos 
mercados locais recentes. Assim como falamos na semana passada, permanecemos atentos aos ricos que possam fazer essa 
dinâmica se inverter. 
 
Desta forma, na carteira, continuamos a balancear o portfólio com ativos mais resilientes, blindados ao cenário político mais 
incerto, e alguns ativos que tendem a se beneficiar de eventos específicos. 
 
Performance: Na última semana, a Carteira Semanal teve uma performance negativa, abaixo do desempenho do Ibovespa. O 
resultado foi impactado pela queda da Petrobras (-3,41%), em um movimento de realização de lucros, e Pão de Açúcar (-1,70%). 
Mesmo assim, em nosso portfólio, ainda permanecemos com empresas que contam com importantes gatilhos de curto prazo, que 
caso acionados, devem superar a performance do índice. Vale destacar ainda que, em 2017, nossa performance está acima do 
mercado – o Ibovespa avança 25,9% no ano, enquanto a Semanal apresentou valorização de 23,3%.  
 
Destaques: O principal destaque positivo foi a Gerdau, recuperando parte das perdas observadas nas últimas semanas.  
 
Carteira: Para essa semana, no entanto, optamos por retirar os papéis da B3, realizando os ganhos e abrindo espaço para Gol. 
Além disso, realizamos uma troca pontual de Cesp por Renova. Vide mais detalhes nas trocas.  
 
Com relação aos outros papeis, PCAR4 segue em nosso portólio semanal. Vemos um cenário favorável para o setor de consumo 
no 3T17, além da expectativa de números sólidos do relatório de vendas do GPA no 3T17. Com relação a Gerdau, gostamos de 
sua alavancagem operacional, onde a diversificação geográfica ajuda mitigar riscos, e temos uma expectativa de elevação dos 
preços mundiais aço e melhora da demanda interna que devem impulsionar a geração de caixa operacional nos próximos 
períodos. Por fim, Petrobras, ainda vemos sinais positivos para a empresa. Sustentamos nossa recomendação: (1) vendas de 
ativos; (2) melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; (3) desalavancagem financeira; e (4) rumores do IPO 
da BR Distribuidora.  
 

Peso Nome Ticker 

20% B3 BVMF3 

20% Cesp CESP6 

20% Gerdau GGBR4 

20% Grupo Pão de Açúcar PCAR4 

20% Petrobras PETR4 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Gerdau GGBR4 

20% Gol GOLL4 

20% Grupo Pão de Açúcar PCAR4 

20% Renova RNEW11 

20% Petrobras PETR4 

Sai Entra 

B3 (BVMF3) Gol (GOLL4) 

Cesp (CESP6) Renova (RNEW11) 



Estratégia:  
 
Estamos incluindo a Gol dentro da nossa carteira semanal visando a continua melhora operacional e processo de desalavancagem 
financeira da companhia. Embora as oscilações da taxa de câmbio e dos preços do petróleo ainda trazem volatilidade para o 
setor, a Gol tem melhorado sua eficiência com cortes de capacidade, otimização da frota e renegociações das operações de 
leasing de aeronaves.  
 
Para os próximos períodos temos perspectivas positivas para a companhia. A Gol deve se beneficiar da retomada econômica 
doméstica e eventual valorização do real. Assim, seus resultados devem ser impactados positivamente pelo crescimento da 
demanda, algo que já observamos no resultado do 2T17. Vale destacar que no último trimestre, a companhia apresentou 
números operacionais sólidos, com forte geração de caixa operacional, com destaque para o aumento da demanda e da taxa de 
ocupação (tanto doméstico, como internacional). Outro destaque positivo continua sendo o aumento no volume de cargas que 
impulsionou o resultado operacional.  
 
Por fim, paralelamente, há uma expectativa de um possível aumento da participação da Delta Airlines na Gol, o que traria maior 
sinergias e ganhos para a empresa. A Delta tem apoiado recentemente o processo de reestruturação da Gol.  

ENTRA 

Gol (GOLL4) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Cesp da carteira para abrir espaço para a Renova. A troca é pontual, uma vez que a Renova 
apresenta uma oportunidade de upside maior que a estatal de São Paulo no curto prazo. Para a Cesp, não alteramos nossa visão 
para a empresa. Mesmo depois da suspensão do leilão para o fim de setembro, ainda há a expectativa de um novo edital em 
outubro/novembro com alguns ajustes que podem vir na renovação da concessão ou clausulas de earn out. Fato este que 
poderia impulsionar o valor mínimo do leilão da CESP6. 
 
Os papeis da CESP entraram em nossa Carteira no dia 04 de Outubro e registraram desempenho negativo de 5,8% até sexta-
feira. Enquanto isso, o Ibovespa registrou um avanço de 6,2% no mesmo período. 

6 

B3 (BVMF3) 



Estratégia:  
 
Estamos incluindo a Renova em nosso portfólio semanal, de olho no processo de venda da participação da Light e Cemig na 
companhia. Recentemente, abordamos a intenção da canadense Brookfield em comprar o controle da Renova Energia, empresa 
de geração renovável da mineira Cemig e da Light. A Brookfield estaria considerando elevar sua proposta de aquisição da 
companhia para valores acima dos inicialmente esperados, equivalente a R$ 11,75 reais por Unit da Renova. Algumas 
informações veiculadas na mídia ainda ressaltam as negociações envolvendo Cemig e Light, onde ambas as empresas estariam 
pedindo ao menos R$ 12,25 para vender suas posições de controle na Renova. Vale lembrar que Cemig e Light detêm cerca de 
64% das ações ordinárias da Renova. Embora a empresa de energia renovável negue as negociações, esperamos que 
representantes da Brookfield façam uma proposta pela Renova nos próximos dias. 
 
Aqui, vale uma ressalva: os papeis da Renova são negociados no Nível 2 da B3, e assim os acionistas minoritários tem o direito 
de 100% de “tag along” - operação que garante aos minoritários vender suas ações pelo mesmo preço ofertado ao controlador. 
Entre os riscos, alertamos para a baixa liquidez do papel. Mas ainda assim, ressaltamos a oportunidade interessante de 
risco/retorno no curto prazo.     
 
Caso Cemig e Light aceitem a proposta, a Brookfield pode gastar cerca de R$ 1,05 bilhão para deter o controle da Renova. Além 
disso, a Brookfield também poderia injetar mais R$ 800 milhões na companhia ou mesmo fechar seu capital. O fato seria positivo 
uma vez que a canadense deve utilizá-la para crescer mais rapidamente no setor de energias renováveis do Brasil. 
 
A saída da Renova também pode ajudar a Cemig, que busca reduzir seu elevado nível de endividamento, para manter uma 
estrutura de capital mais equilibrada com sua geração de caixa. A estatal mineira vem apresentando avanços em seu plano de 
desinvestimento, que segue como principal direcionador do papel no curto prazo. Dentre a estratégia de desinvestimento da 
Cemig, destacamos: (i) venda das ações da Light; (ii) venda da sua participação na Taesa; e (iii) estratégia de reperfilamento da 
dívida. A venda da fatia da Cemig na hidrelétrica de Santo Antônio pode ser concluída até outubro, em negócio fechado com os 
chineses da SPIC, em linha com o plano de desinvestimento da estatal mineira. 

ENTRA 

Renova (RNEW11) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Cesp da carteira para abrir espaço para a Renova. A troca é pontual, uma vez que Renova 
apresenta uma oportunidade de upside maior que a estatal de São Paulo, no curto prazo. Para a Cesp, não alteramos nossa visão 
para a empresa. Mesmo depois da suspensão do leilão para o fim de setembro, ainda há a expectativa de um novo edital em 
outubro/novembro com alguns ajustes que podem vir na renovação da concessão ou clausulas de earn out. Fato este que 
poderia impulsionar os papeis da CESP6. 
 
Os papeis da CESP entraram em nossa Carteira no dia 04 de Outubro e registraram desempenho negativo de 5,8% até sexta-
feira. Enquanto isso, o Ibovespa registrou um avanço de 6,2% no mesmo período. 
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Cesp (CESP6) 
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 Gerdau (GGBR4) 
 
Gostamos de sua alavancagem operacional, com operações nos Estados Unidos e Brasil, onde a diversificação geográfica ajuda 
mitigar riscos, principalmente dado a fraca atividade econômica local. A perspectiva de retomada das operações dos Estados 
Unidos, com maior protecionismo no mercado norte-americano, sinalizado pelo presidente Trump pode refletir num aumento da 
participação de mercado da Gerdau na região, com menor volume de importados. A perspectiva mais favoráveis ainda de 
expansão da demanda no setor industrial, bem como do continua do crescimento da construção não residencial, junto à melhora 
nos segmentos industriais e de infraestrutura, favorecem as operações da empresa na região. Vale lembrar que a região 
representa cerca de 40% da receita líquida e 20% do EBITDA da Gerdau.  
 
Para o Brasil, a continuidade do ciclo de corte de juros aqui no Brasil, e a retomada gradual de investimentos no setor industrial, 
imobiliário e de infraestrutura devem beneficiar os resultados da Gerdau. Tal movimento também deve retomar gradualmente a 
demanda de aço no mercado local. No 2T17, o resultado da empresa ficou em linha com o esperado, mas vamos alguns sinais 
animadores. Como destaque fica a melhora consistente no controle de custos e despesas, novamente reafirmando a eficiência 
mesmo em condições adversas em termos de demanda de aço. Esperamos uma elevação dos preços mundiais do aço, 
impulsionando a geração de caixa da Gerdau e melhorando suas margens operacionais. 
 
Vale destacar que também vemos um cenário mais positivo para as siderúrgicas. Recentemente, observamos as empresas do 
setor conseguindo implementar reajustes de preços da commodity, onde os aumentos dos preços, a depender do produto, chega 
a 25% no ano e, para 2018, as empresas já iniciaram suas negociações dos contratos anuais de vendas diretas às montadoras. 
Com relação a esses reajustes, a medida depende, basicamente, do preço da commodity no mercado internacional e da demanda 
interna, além da disponibilidade de os clientes recorrerem à importação. Com relação aos dois primeiros fatores, o ambiente está 
favorável para o aumento de preço no Brasil, enquanto à importação, parece ter se normalizado. Paralelamente, a demanda 
interna também tem sido destaque, onde as vendas começaram a se recuperar e apresentam aumento em comparação anual nos 
últimos meses. Os últimos dados do Instituto Aço Brasil mostram que o consumo aparente de aço no país subiu 9,6% em julho 
sobre o mesmo mês de 2016, para 1,74 milhão de toneladas.  

 
 
Pão de Açúcar (PCAR4) 
 
Estamos adicionando PCAR4 em nossa Carteira. O GPA mostrou sinais de recuperação nas vendas no 1S17, impulsionado pela 
melhora em relação ao fluxo de clientes, ganho de Market Share e bom desempenho de vendas em “mesmas lojas”. O resultado 
foi apoiado principalmente pelo forte desempenho da bandeira Assaí, além da contabilização de componentes fiscais que 
beneficiou os números da companhia. O grupo mostrou um progresso no lado operacional, comercial e financeiro em todos os 
segmentos de negócios, mesmo diante de um cenário econômico ainda desafiador.  
 
Para os próximos períodos continuamos com uma visão positiva para a empresa que deve focar no segmento alimentar (manter o 
investimento no formato de maior retorno, como o Assaí e Pão de Açúcar), otimizar ainda mais seu portfólio com foco nas 
conversões de Extra Hiper para Assaí (conversão de 16 lojas) e contínua expansão do Assaí (de 6 a 8 novas lojas) até o final do 
ano. No front macro, a retomada da economia, mesmo que lenta e gradual, deve favorecer de forma positiva o GPA. Vale 
destacar que os resultados da companhia vinha sendo pressionados pelo cenário mais desfavorável dos últimos anos. 
 
Em paralelo, o GPA deve divulgar sua prévia operacional no início de outubro. As bandeiras Extra Hiper e Assaí devem continuar a 
mostrar um desempenho consistente e devem ser destaque no resultado. Esperamos bons números do relatório de vendas do 
3T17. 
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 Petrobras (PETR4) 
 
Ainda vemos valor a ser destravado na estatal. Destacamos a atuação da nova diretoria em linha com o Plano Estratégico e Plano 
de Negócios e Gestão 2017 – 2021. O Plano tem como foco a boa execução das seguintes métricas: (a) redução da alavancagem 
financeira; (b) redução nos investimentos futuros e significativo corte de custos operacionais; e (c) maior foco na gestão 
estratégica empresarial. Além disso, gostamos da extensão do modelo de parceria para outras áreas da estatal, além de 
Exploração & Produção (E&P), permitindo uma maior mitigação de risco, desoneração de investimentos futuros, intercâmbio 
tecnológico e fortalecimento da governança sobre o projeto. Assim, vemos como sinais positivos o choque de governança 
implementado pelo novo presidente da estatal, Pedro Parente.  
 
Recentemente, a Petrobras também anunciou seu interesse para ingressar no Nível 2 do segmento da B3 em favor de práticas 
mais transparentes de governança corporativa, sinalizando importantes medidas. Adicionalmente, o governo vem concretizando 
mudanças relevantes que tem beneficiado a estatal petrolífera, incluindo: (1) a indicação de executivos técnicos, sem vínculo 
político; (2) a criação da lei da responsabilidade das estatais; e (3) a mudança na lei de Partilha do pré-sal – dando à Petrobras a 
opção (e não obrigação) de operar campos de petróleo na área. 
 
Outro ponto de destaque é com relação a nova política de preços adotada pela estatal. A medida deve ajudar a Petrobras a 
recuperar a participação no mercado doméstico, uma vez que essa nova medida pode tornar a importação de combustíveis menos 
atrativas para outros players do mercado. Vale comentar que a mudança na frequência dos ajustes nos preços não deve alterar 
os princípios da paridade internacional. A Petrobrás continuará a vender combustíveis a preços acima do internacionais. 
Ressaltamos ainda, o valuation atrativo da Companhia. A Petrobras: (i) vem sendo negociada com 15% de desconto (5,1x 
EV/Ebitda) quando comparado aos seus pares (média de 5,5x-6,0x EV/Ebitda; e (ii) é negociada abaixo do seu valor patrimonial 
(0,8x, enquanto a média é de 1,3x). 
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Metodologia 

 
A Carteira Semanal da Guide Investimentos é composta por cinco ações, com peso de 20% da carteira para cada ativo, 
selecionadas para o período de uma semana. Enviamos o relatório da carteira ao longo do primeiro dia útil da semana (às 
segundas-feiras) para os clientes conseguirem montar as posições no fechamento dessa sessão. Importante: as cotações de 
fechamento dos papéis selecionados é que são utilizadas para a apuração dos resultados da Carteira. Sendo assim, o relatório é 
valido do fechamento do primeiro dia útil da semana de referência até o fechamento do primeiro dia útil da próxima semana. 
Vale mencionar que não levamos em consideração na performance o custo operacional (como corretagem e emolumentos). A 
seleção das ações é baseada em um critério mais dinâmico, um pouco diferente das nossas demais carteiras recomendadas (que 
tem uma característica mais estática de posicionamento). Procuramos buscar mais oportunidades de mercado, inclusive as de 
curtíssimo prazo, observando tendências, movimentos técnicos, momentum dos ativos, eventos, fluxos, além dos fundamentos 
das empresas.  
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Sales ________________________ 
gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Ricardo Barreiro 
rbarreiro@guideinvestimentos.com.br 

Fundos ____________________ 
Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
 
Erick Scott Hood 
eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

Equipe Econômica ___________ 

Renda Variável*______________ 
research@guideinvestimentos.com.br 
 

Aline Sun 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

Renda Fixa  ___________________ 
trade@guideinvestimentos.com.br 

 
Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Alexandre Carone 
acarone@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

Trading ________________________ 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

Contatos  

Conheça o nosso time de especialistas da área de Investimentos. 

* A área de Renda Variável é a responsável por todas as recomendações de valores mobiliários contidas neste relatório. 
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não 
pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é 
baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou 
solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a 
Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e 
credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os 
investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem 
ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser 
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades 
específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. 
Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante 
solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal 
informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do 
uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela 
elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM nº. 483/10, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório 
refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. 
Corretora de Valores. “ 

Disclaimer 

 


