
 Comentário Macro – apesar de tudo... 
 

Comentários gerais: O cenário internacional segue favorável, diante de dados de crescimento fortes, e boas projeções à frente 
para as principais economias do mundo. No Brasil, há certa cautela com o front político, às vésperas da votação da denúncia 
contra Temer (na CCJ). O noticiário não tem sido dos mais favoráveis ao Planalto nos últimos dias, mas o cenário “macro”, mais 
positivo, é bom contraponto. Seguimos com um viés mais positivo para os mercados locais, apesar de efeitos pontuais, negativos, 
que vimos na semana passada (sobre o setor de varejo).   
 
Sobre o passado recente... 
  
Resumo dos mercados... Na semana passada, o Ibovespa subiu 1,23%, terminando aos 76,989 mil pontos. O dólar caiu 0,30%, 
cotado a R$3,1460; e a percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, recuou 2,31% (fechou em 181 pontos base). Ou 
seja, diante destes movimentos, podemos dizer que os mercados locais tiveram um bom desempenho. No mercado de juros, com 
menos “espaço” para “andar”, o DI para jan/21 subiu 1 ponto base, de 8,92% para 8,93%. Já o DI para jan/18 caiu 4,8 pontos 
base, de 7,44% para 7,39%. 
 
Cenário (internacional) benigno... O cenário internacional segue favorável e, é claro, contribui para explicar os movimentos 
recentes por aqui. Na semana passada, o índice S&P 500 (EUA) subiu 0,15%, e o índice Stoxx 600 (Europa) subiu 1,38% -- 
ambas as taxas em dólares americanos. O investidor estrangeiro mantém o apetite por risco. E isto permite a valorização das 
moedas dos emergentes. Segundo as palavras do próprio Ilan Goldfajn, presidente do BC: “O cenário internacional encontra-se 
benigno”. Mas, ao mesmo tempo, alerta: “não devemos esperar que continue assim indefinidamente”.    
 
Projeções (domésticas) benignas... Assim como na semana passada, vale ressaltar as projeções do mercado, compiladas pelo 
Boletim Focus do BC. Espera-se crescimento de 0,72% do PIB neste ano; e de 2,50% em 2018 (ambos os números foram 
revisados para cima). Importante: o viés para o próximo ano segue sendo de alta, em nossa opinião. A inflação segue ancorada 
ao redor da meta nos próximos anos, e o mercado ainda espera uma Selic de 7% no final deste ano (taxa que se manteria até o 
final de 2018). 
 
A política... Foi neste front que as atenções foram concentradas. Após idas e vindas, o deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) 
– o relator na CCJ – leu o seu parecer, recomendando a suspensão da denúncia contra Temer e os ministros Padilha (Casa Civil) e 
Moreira Franco (Secretaria Geral). A base aliada mostra sinais preocupantes; a relação entre Maia e Temer se deteriora; e a 
delação de Lúcio Funaro veio à tona – questões que não foram nada favoráveis a Temer nos últimos dias. 
 
A economia... Na semana passada, o IBGE divulgou as vendas no varejo de agosto. Frente ao mesmo período de 2016, estas 
cresceram 3,6%, um pouco abaixo do esperado pelo mercado. A tendência ainda é positiva, em nossa opinião. Aqui, vale notar: 
na 6ª, dia 13, notícia de que uma concorrente americana (Amazon) entraria mais forte no mercado brasileiro afetou, 
negativamente, as varejistas locais. Acreditamos que o efeito, pontual, foi exagerado. Mais: parece ter servido para embolsar 
ganhos recentes, num setor que tem mostrado forte performance em bolsa. 
 
 
Para os próximos dias... 
 
A política... Aqui, continuarão concentradas as atenções. O governo estará 100% focado na denúncia contra Temer e ministros. 
Para amanhã (3ª, dia 17), espera-se que os trabalhos sejam retomados na CCJ da Câmara. O parecer contrário ao seguimento da 
denúncia da PGR deve ser votado nesta 4ª ou 5ª (dias 18 ou 19). E a votação em plenário da Câmara é esperada para a próxima 
semana (3ª, dia 24). Deve ser “enterrada” a denúncia, embora o “custo” – em tempo e recursos – não seja desprezível. A agenda 
de reformas segue em 2º plano, diga-se de passagem. 
 
A economia... Nesta semana, sairão 3 dados relevantes: (i) Pesquisa Mensal de Serviços (3ª, dia 17); (ii) índice IBC-Br (4ª, dia 
18); e (iii) IPCA-15 (6ª, dia 20). Tudo indica que veremos alguma reação da inflação (embora siga baixa), e que a atividade 
seguirá dando bons sinais de recuperação. De qualquer forma, parece menos relevante do que a política, neste momento, para 
mexer com os mercados. 
 
Internacional... Claro que EUA e Europa seguirão no radar (especialmente por conta das sinalizações sobre a política monetária), 
mas a China, de forma especial, concentrará as atenções. Além de dados sobre a economia (5ª, dia 19) – como PIB do 3º tri; 
vendas no varejo e produção industrial de setembro --, o mercado acompanhará o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista 
(começará nesta 4ª, dia 18, e deve durar 1 semana). Afinal, diretrizes para as políticas nos próximos 5 anos podem ser definidas. 
No curto prazo, o viés para o ritmo do país ainda é positivo, algo que pode dar maior sustentação aos ativos de risco, de países 
emergentes como o Brasil. 
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16 a 23 de Outubro de 2017 

http://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apontamentos_ItalCam_16102017.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171013.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171013.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171013.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171013.pdf
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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  
(16/10) 

Terça 
 (17/10)

Quarta 
(18/10)

Quinta 
(19/10)

Sexta 
(20/10)

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

Semanal; 
• Balança Comercial 

(Z. do Euro); 
• Empire 

Manufacturing 
(EUA). 

 
• PMS: Volume de 

Serviços; 
• CPI (Z. do Eurro); 
• Produção Industrial 

(EUA); 
• Utilização da 

Capacidade Instalada 
(EUA); 

• Fluxo de Capital 
Estrangeiro - 
Treasuries (EUA). 

 
• IPC; 
• IGP-10; 
• IBC-Br; 
• W. Dudley (Fed Nova 

Iorque); 
• Novas Construções 

Residenciais (EUA); 
• Estoques de petróleo 

bruto (EUA); 
• Livro Bege (EUA). 

 
• Pedidos de auxílio 

desemprego (EUA); 
• Indicadores Antecedentes 

(EUA); 
• PIB (China); 
• Vendas do Varejo (EUA); 
• Produção Industrial 

(EUA). 

 
• IGP-M; 
• IPCA-15;  
• Índice Nacional de 

Expectativa do Consumidor 
(INEC); 

• Vendas de Moradias Usadas 
(EUA); 

• Discurso de L. Mester (Fed 
Cleveland); 

• Discurso de J. Yellen 
(Presidente do Fed). 

 
Resumo da Agenda Macro da Semana 

 

Em suma: embora questões pontuais e a cautela com a política prevaleçam por aqui, o viés mais positivo para os mercados locais 
persiste, em nossa opinião. As perspectivas “macro” ajudam, a inflação segue controlada, e o crescimento deve continuar a dar 
sinais encorajadores. O cenário internacional segue benigno, e também contribui para isso. Vale também lembrar: aproxima-se o 
início da temporada de resultados sobre o 3º tri das empresas – algo que começaremos a explorar em nossas escolhas, visando 
capturar oportunidades pontuais, em meio a um cenário “macro” positivo.  



Comentário Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores variações do Ibovespa             Contribuições1 de cada setor no Ibovespa 
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Ganhadores   

Ticker 06/10/17* 13/10/17* Variação 

USIM5 R$ 9,18 R$ 10,32 12,42% 

FIBR3 R$ 47,70 R$ 51,59 8,16% 

GGBR4 R$ 10,70 R$ 11,44 6,92% 

ECOR3 R$ 11,51 R$ 12,25 6,43% 

GOAU4 R$ 5,37 R$ 5,67 5,59% 

Perdedores 

Ticker 06/10/17* 13/10/17* Variação 

SBSP3 R$ 34,52 R$ 32,41 -6,11% 

KROT3 R$ 20,25 R$ 19,44 -4,00% 

NATU3 R$ 31,29 R$ 30,12 -3,74% 

EMBR3 R$ 17,89 R$ 17,42 -2,63% 

LAME4 R$ 19,72 R$ 19,22 -2,54% 
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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. 
 

• O índice continua em movimento de 
correção, e 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 09/out 13/out Var. (%) Contribuição 

GGBR4 Gerdau 20% R$ 10,70 R$ 11,44 6,92% 1,38% 

PETR4 Petrobras 20% R$ 15,89 R$ 16,08 1,20% 0,24% 

PCAR4 Pão de Açúcar 20% R$ 78,55 R$ 77,65 -1,15% -0,23% 

GOLL4 Gol 20% R$ 15,44 R$ 15,20 -1,55% -0,31% 

VVAR11 Via Varejo 20% R$ 24,70 R$ 22,46 -9,07% -1,81% 

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

 

Rentabilidade Semana* Outubro 2017 Desde o início 

início 09/out/17 29/set/17 29/dez/16 03/ago/15 

fim 13/out/17 13/out/17 13/out/17 13/out/17 

Carteira Semanal -0,73% 6,51% 34,09% 65,78% 

Ibovespa 1,67% 3,63% 27,83% 53,56% 

Diferença -2,40% 2,88% 6,26% 12,22% 

          
Dólar -1,10% -0,32% -3,10% -9,48% 

CDI 0,09% 0,28% 8,40% 30,45% 
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Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a Carteira 

 
Perspectivas: Seguimos acompanhando o quadro político local, que ainda conta com algumas incertezas, e o avanço das reformas 
necessárias políticas/econômicas. Fatos estes, que podem influenciar nos movimentos do mercado. O quadro externo, que 
continua a surpreender positivamente, com o avanço dos ativos de risco, é algo que também tem beneficiado o Ibovespa. 
Permanecemos atentos aos ricos que podem 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 de Via Varejo (-10,38%), em função das notícias envolvendo a entrada das operações da 
Amazon no varejo eletrônico. Mesmo assim, vale destacar ainda que, em 2017, nossa performance está acima do mercado – o 
Ibovespa avança 27,8% no ano, enquanto a Semanal apresentou valorização de 34,1%.  
 
Destaques: O principal destaque positivo foi a Gerdau, em linha com a forte valorização do minério de ferra na semana.  
 
Carteira: Para essa semana, no entanto, optamos por retirar os papéis de Pão de Açúcar para dar espaço a Tenda. Com relação a 
Tenda, um cenário otimista para a Companhia, que tem apresentado uma melhora operacional e um e deve reportar uma prévia 
operacional forte para o 3T17.  
 
Com relação aos outros papeis, VVAR11 segue em nosso portólio semanal. Embora a notícia com a Amazon tenha pressionado o 
papel no curto prazo, ainda vemos um cenário favorável para o setor de consumo 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% Gerdau GGBR4 

20% Gol GOLL4 

20% Grupo Pão de Açúcar PCAR4 

20% Petrobras PETR4 

20% Via Varejo VVAR11 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Gerdau GGBR4 

20% Gol GOLL4 

20% Petrobras PETR4 

20% Tenda TEND3 

20% Via Varejo VVAR11 

Sai Entra 

GPA (PCAR4) Tenda (TEND3) 



Estratégia:  
 
A Tenda atua no segmento de baixa renda, e está presente nas maiores metrópoles brasileiras. A indicação do ativo vislumbra a 
melhora da economia, o ciclo de expansão monetária, e a retomada do setor de construção. A companhia conta com boas 
perspectivas no segmento de baixa renda, e sólida posição financeira para se beneficiar deste cenário positivo. 
 
A tenda tem apresentado uma melhora operacional nos últimos trimestres, atingindo recorde trimestral de vendas brutas e 
lançamentos no 2T17, quedas nos números de distratos e avanço da margem bruta. Consequentemente, observamos uma sólida 
geração de caixa da companhia, suficiente para a cobertura de sua dívida total. Vale destacar que a empresa ainda apresenta 
sólida posição de caixa, sendo destaque do setor.  
 
Além disso, ressaltamos que os papeis da Tenda apresentam o maior descontos da indústria. A empresa é negociada a (i) um 
P/VPA de 0,9x, enquanto sua principal concorrente, MRV, tem um múltiplo de 1,2x; e (ii) P/L de 8,0x, enquanto MRV é negociada 
a 9,2x. 

ENTRA 

Tenda (TEND3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Pão de Açúcar da carteira semanal. Optamos, por ora, a retirada do ativo que dará espaço para a 
Tenda. Buscamos, por meio do papel do Pão de Açúcar, capturar eventuais ganhos com a prévia operacional do 3T17 e o 
momento mais favorável do setor. Para os próximos períodos, vale ressaltar que seguimos com uma visão positiva para a 
empresa que deve focar no segmento alimentar, otimizando seu portfólio com foco nas conversões de Extra Hiper para Assaí e 
continuidade na expansão do Assaí até o final do ano. 
 
As ações do Pão de Açúcar entraram em nossa Carteira no dia 25 de Setembro e registraram desempenho positivo de 1,8% até 
sexta-feira. Enquanto isso, o Ibovespa registrou um avanço de 3,4% no mesmo período. 
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Sai: Pão de Açúcar (PCAR4) 
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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 EUA, com 
maior protecionismo no mercado norte-americano, pode refletir num aumento da participação de mercado da Gerdau na região, 
com menor volume de importados. A perspectiva mais favoráveis de expansão da demanda no setor industrial, bem como 
crescimento da construção não residencial, junto à melhora nos segmentos industriais e de infraestrutura, favorecem as 
operações da Gerdau na região. Lembrando que EUA representam 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.  

 

Gol (GOLL4) 
 
Nossa recomendação visa 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, há também 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.  

 
Petrobras (PETR4) 
 
Estamos observando um certo “atraso” da Petrobras em relação ao mercado. O que fez o ativo voltar a andar mais em linha com 
o Ibovespa foi a recente sinalização de privatização de estatais, principalmente a estratégia levantada pelo Governo para a 
Eletrobrás.  
 
Vemos que a cautela recente do mercado em aumentar exposição em Petrobras deve-se muito ao comportamento recente de 
desvalorização (entre fevereiro e junho) do petróleo. Vemos que essa tendência ainda não se reverteu, mas já dá sinais de 
retomada (WTI bateu US$ 44,8 final de junho e agora está em US$ 57). Com a acomodação dos preços, temos um cenário mais 
benigno para a Petrobras, que aumentou bastante a sensibilidade com o preço internacional pela nova política de preços local.  
 
Adicionalmente, alguns gatilhos devem destravar mais valor no curto prazo: (1) a maior probabilidade de uma oferta da BR 
Distribuidora; (2) a volta da venda de ativos onshore; (3) discussão sobre valores a serem recebidos da Eletrobrás (R$ 6,3 
bilhões); e (4) renegociação com a União do valor devido pela queda do preço do petróleo desde a assinatura do contrato de 
2010, que garantiu à petroleira o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo na área do pré-sal (por volta de US$ 12 
bilhões). 
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Via Varejo (VVAR11) 
 
Estamos incluindo a Via Varejo dentro da nossa carteira semanal. As perspectivas mais favoráveis em relação a retomada da 
atividade econômica e do setor de varejo deve contribuir de forma positiva para a companhia. O crescimento do consumo nos 
próximos meses reforçam nossa visão favorável para o setor, em meio: (i) a desaceleração da inflação e quedas de juros; (ii) a 
aceleração do processo de desalavancagem das famílias; (iii) queda nas taxas de inadimplência; e, por fim, (iv) a liberação de 
recursos das contas inativas do FGTS. Ainda no front macro, nos últimos dados divulgados, observamos um avanço das vendas no 
varejo, o que corrobora com a tendência de crescimento do setor e a Via Varejo pode se beneficiar desse movimento de alta do 
consumo. Importante lembrar que os resultados do varejo vinham sendo pressionados pelo cenário mais adverso dos últimos 
anos. 
 
Em relação a Via Varejo, ressaltamos a estratégia comercial bem sucedida no multicanal e eficiência operacional da companhia, 
que apresenta boa capacidade de execução. Assim, no último trimestre, observamos uma expansão na receita e margem bruta, 
que combinadas ao controle de despesas e alavancagem operacional, fizeram com que a Via Varejo continuasse a apresentar um 
forte crescimento de sua geração de caixa operacional. 
 
Para os próximos períodos, vemos um cenário ainda positivo para a companhia. Destacamos: (i) a consistente melhora nos 
resultados; (ii) solidez financeira; (iii) elevada capacidade de execução; e (iv) foco em inovação - Via Varejo é líder no mercado 
multicanal de eletroeletrônicos e móveis no Brasil. Mantemos nossa visão otimistas para a empresa e acreditamos que a Via 
Varejo se beneficie desse movimento mais positivo para o setor de varejo. 
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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 

 


