
 Comentário Macro – de olho no placar, e nos resultados 
 

Comentários gerais: O mercado estará atento à votação da denúncia contra Temer, Padilha e Moreira Franco (deve acontecer 4ª, 
dia 25). Espera-se que esta seja “enterrada”, e ficaremos de olho no placar. Será importante monitorar o clima em Brasília, dado 
que algumas medidas de ajuste podem voltar ao centro das discussões nas próximas semanas. Além disso, vale destacar: 
começa, nesta semana, a divulgação de resultados das empresas, referente ao 3º tri. No exterior, mercados europeus podem ter 
maior volatilidade; e uma economia americana forte, aliada a rumores vindos de Washington, devem manter o dólar forte ao 
redor do mundo. 
   
Sobre o passado recente... 
  
Resumo dos mercados... O Ibovespa terminou a última semana em queda de 0,78%, aos 76,390 mil pontos. Embora tenha 
recuado em 3 dos últimos 5 dias, o índice se sustenta acima dos 76 mil pontos. O dólar subiu 1,52%, cotado a R$3,1938 – reação 
à valorização do dólar no exterior (o dólar index subiu 0,66%, a 5ª semana de alta em meio às últimas 6). Do lado mais positivo, 
a percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, voltou a recuar por aqui. Caiu 6,18%, e fechou em 170 pontos base. No 
mercado de juros, também vimos pressões de baixa, em meio à expectativa de que o BC continuará cortando juros, e o ambiente 
internacional seguirá favorável para os países emergentes. O DI para jan/21 caiu 6 pontos base, de 8,93% para 8,87%. 
 
Economia doméstica... O mercado revisou o IPCA deste ano para cima (de 3,00% para 3,06%); mas manteve o IPCA de 2018 em 
4,02%. O PIB deste ano deve crescer 0,73%; e 2,50% no próximo. A Selic deve ficar em 7,00%, no final de ambos os períodos. E 
o dólar terminará em R$3,16 neste ano, e em R$3,30 no próximo. É preciso destacar: embora continuemos com a perspectiva de 
recuperação econômica, os dados recentes não foram tão animadores assim. Para a inflação, possível reajuste de metodologia (e 
valores) das tarifas de energia elétrica é um risco a se monitorar para 2018 (preços administrados), e que pode levar o IPCA a 
fechar mais próximo do centro da meta, de 4,50%. 
 
Política doméstica... As atenções seguem concentradas na denúncia contra Temer, e ministros Padilha e Moreira Franco. Espera-
se, é claro, que esta seja “enterrada”, mas o governo se esforça para manter uma base aliada coesa. A equipe econômica, 
enquanto isso, se mantém na “defesa” e, segundo os jornais locais, está à espera do momento certo para “atacar”. Em 
novembro, pós-denúncia, espera-se que medidas de ajuste venham à tona, e voltem a ser discutidas (esta “agenda do final do 
ano” é que pode, em nossa opinião, determinar parte importante dos rumos dos mercados locais). 
 
Internacional... As bolsas dos EUA seguem em alta (o índice Dow Jones, inclusive, superou a marca dos 23 mil pontos!); e tudo 
indica que o Fed voltará a subir os juros neste ano. O mercado está mais otimista com a economia, com a possibilidade de uma 
reforma tributária, e monitora a decisão de Trump, que poderá preencher vagas importantes do Fed, a partir do ano que vem. Na 
Europa, aumentou a incerteza política (especialmente na Catalunha), mas as perspectivas ainda são favoráveis para os mercados 
da região, diante de números favoráveis de atividade e inflação. Por fim, na China, temos monitorado o congresso do partido 
comunista, que define as diretrizes das políticas para os próximos 5 anos. Tudo indica que o atual presidente sairá fortalecido por 
lá. 
 
Para os próximos dias... 
 
Política doméstica... É aqui, neste front, que as atenções continuarão concentradas. Nesta 4ª (25), espera-se que o plenário da 
Câmara “enterre” a denúncia da PGR. Será o evento mais relevante da semana. Para isto, será necessário que 172 dos 513 
deputados digam “sim”, a favor da suspensão da denúncia. Mais: para que o resultado seja considerado válido, será preciso que 
ao menos 342 votos tenham sido dados (ou seja: há o “risco-quórum”) – este, em nossa opinião, o único risco para o script 
esperado. O placar da votação também será analisado: espera-se algo entre 250-270 votos a favor de Temer. Na 1ª denúncia, 
Temer teve 263.  
 
Economia doméstica... Nesta semana, o banco central definirá a taxa de juros, na reunião do COPOM (4ª, dia 25); e 2 indicadores 
na agenda, referentes ao mês de setembro, serão destaque: (i) contas externas (5ª, dia 26), e (ii) operações de crédito (6ª, dia 
27). Mais: a partir de 3ª  (24), investidores estarão atentos à temporada de balanços das empresas; e os 2 leilões do pré-sal são 
esperados para esta 6ª (27). Os balanços podem mexer de forma mais pontual com alguns papéis e, caso bem-sucedidos, os 
leilões podem ajudar a manter a percepção de risco-país relativamente baixa, comparada com o período recente.  
 
Internacional... Além do término do congresso do partido comunista chinês (3ª, dia 24), o mercado irá monitorar 2 eventos nesta 
semana: (i) a reunião de política monetária do BC europeu (5ª, dia 26); e (ii) a nova leitura do PIB dos EUA, referente ao 3º 
trimestre (6ª, dia 27). Em relação ao BC europeu: a instituição deve manter os juros estáveis, mas deve sinalizar uma redução 
dos estímulos a partir de 2018. Nos EUA, o mercado monitorará, além do PIB, 2 discussões/decisões de Washington: (1) a 
possibilidade de a reforma tributária de Trump sair do papel; e (2) a decisão de Trump quanto ao próximo presidente do Fed.  
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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  
(23/10) 

Terça 
 (24/10)

Quarta 
(25/10)

Quinta 
(26/10)

Sexta 
(27/10)

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

Semanal; 
• Índice de Atividade 

Nacional (EUA); 
• Confiança do 

Consumidor (Z. do 
Euro). 

 
• Prévia da Sondagem da 

Indústria; 
• PMI Industrial (Z. do 

Euro); 
• PMI Serviços (Z. do Euro); 
• PMI Composite (Z. do 

Euro); 
• PMI Industrial (EUA); 
• PMI Serviços (EUA); 
• PMI Composite (EUA); 
• Sondagem Industrial – 

Richmond (EUA). 

 
• IPC; 
• Sondagem do 

Consumidor; 
• Fluxo Cambial 

Semanal; 
• Anúncio da Taxa de 

Juros (%); 
• Encomendas de Bens 

Duráveis (EUA); 
• Preços Residenciais 

(EUA); 
• Vendas de Novas 

Moradias (EUA); 
• Estoques de petróleo 

bruto (EUA). 

 
• Sondagem da Construção; 
• IPP - Indústrias de 

Transformação; 
• Nota à Imprensa S. Externo; 
• Resultado Primário do 

Governo Central (em R$ 
bilhões); 

• Reunião BCE - decisão taxa de 
juros (Z. do Euro); 

• Estoques no Atacado (EUA); 
• Pedidos de auxílio 

desemprego (EUA); 
• Vendas Pendentes de 

Moradias (EUA); 
• Sondagem Industrial - Kansas 

City (EUA). 
 

 
• Sondagem do 

Comércio; 
• Nota à Imprensa: Pol. 

Monetária e Op. De 
Crédito; 

• Sondagem Indústria da 
Construção; 

• PIB (EUA); 
• Confiança do 

Consumidor (EUA). 

 
Resumo da Agenda Macro da Semana 

 



Comentário Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores variações do Ibovespa             Contribuições1 de cada setor no Ibovespa 
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Ganhadores   

Ticker 16/10/17* 20/10/17* Variação 

ELET6 R$ 24,15 R$ 25,55 5,80% 

SMLE3 R$ 88,00 R$ 92,82 5,48% 

ELET3 R$ 20,85 R$ 21,66 3,88% 

PCAR4 R$ 77,04 R$ 80,00 3,84% 

BVMF3 R$ 23,84 R$ 24,64 3,36% 

Perdedores 

Ticker 16/10/17* 20/10/17* Variação 

JBSS3 R$ 8,55 R$ 7,95 -7,02% 

CYRE3 R$ 14,19 R$ 13,52 -4,72% 

EMBR3 R$ 16,99 R$ 16,30 -4,06% 

BRML3 R$ 13,96 R$ 13,40 -4,01% 

SUZB5 R$ 20,85 R$ 20,04 -3,88% 
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O Ibovespa está em um movimento lateral 
nas últimas semanas. No gráfico semanal, a 
tendência é de alta.  
O movimento no curto prazo deve ser mais 
direcional acima da resistência imediata ou 
abaixo do suporte em 73 mil pontos.  
 
• A resistência imediata está por volta de 

77 mil pontos. Acima desse buscará pela 
projeção de Fibonacci patamar de 83 mil 
pontos. 
 

• O suporte imediato está em 73.125 
pontos, abaixo buscará suporte em 
71.505 pontos. 
 

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

 

1Setores estipulados de acordo com a classificação da Guide Investimentos. 
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Ticker Nome Peso 16/out 20/out Var. (%) Contribuição 

VVAR11 Via Varejo 20% R$ 21,41 R$ 23,59 10,18% 2,04% 

GOLL4 Gol 20% R$ 14,56 R$ 15,23 4,60% 0,92% 

GGBR4 Gerdau 20% R$ 11,42 R$ 11,68 2,28% 0,46% 

PETR4 Petrobras 20% R$ 16,12 R$ 16,22 0,62% 0,12% 

TEND3 Tenda 20% R$ 18,65 R$ 17,83 -4,40% -0,88% 

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

fim 20/out/17 20/out/17 20/out/17 20/out/17 

Carteira Semanal 2,66% 2,21% 28,68% 59,08% 

Ibovespa -0,65% 2,82% 26,84% 52,36% 

Diferença 3,31% -0,61% 1,84% 6,72% 

          
Dólar 0,60% 0,76% -2,06% -8,50% 

CDI 0,12% 0,44% 8,57% 30,65% 
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Carteira Semanal IBOV



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 a dinâmica do mercado externo 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 positiva, superando o desempenho do Ibovespa. O 
resultado foi impactado forte alta da Via Varejo (10,18%), que compensou parte das perdas da Tenda (-4,40%). Para a carteira, 
em 2017, nossa performance segue acima do mercado – o Ibovespa avança 26,8% no ano, enquanto a Semanal apresentou 
valorização de 28,7%.  
 
Destaques: O principal destaque positivo foi a Via Varejo, recuperando parte das perdas após notícias envolvendo a entrada das 
operações da Amazon no varejo eletrônico.  
 
Carteira: Para essa semana, no entanto, optamos por retirar os papéis de Gol, realizando os ganhos, e Gerdau para dar espaço a 
Weg e Vale. Ambas as companhias devem reportar bons números do 3º tri nesta semana, onde esperamos uma melhora 
operacional, com avanços de margens e da geração de caixa operacional frente ao último ano.  
 
Com relação aos outros papeis, VVAR11 segue em nosso portfólio semanal. Ainda vemos um cenário favorável para o setor de 
consumo no 3T17. Com relação a Tenda, a empresa reportou uma prévia operacional forte e segue como destaque do setor. Além 
disso, ressaltamos que os papeis da Tenda apresentam o maior descontos da indústria. Por fim, ainda vemos sinais positivos para 
a Petrobras. Sustentamos nossa recomendação em função de: (1) vendas de ativos; (2) melhora operacional, com ganhos de 
eficiência e produtividade; (3) desalavancagem financeira; e (4) andamento do IPO da BR Distribuidora.  

Peso Nome Ticker 

20% Gerdau GGBR4 

20% Gol GOLL4 

20% Petrobras PETR4 

20% Tenda TEND3 

20% Via Varejo VVAR11 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Petrobras PETR4 

20% Tenda TEND3 

20% Vale VALE3 

20% Via Varejo VVAR11 

20% Weg WEGE3 

Sai Entra 

Gerdau (GGBR4) Vale (VALE3) 

Gol (GOLL4) Weg (WEGE3) 



Estratégia:  
 
Vislumbramos um momentum favorável para a empresa no curto prazo, após: (i) correção do preço do minério para um patamar 
mais condizente com os fundamentos; (ii) entrada do novo presidente; (iii) maior geração de fluxo de caixa, com a estratégia de 
redução da alavancagem financeira e do custo de funding; e (iv) alto potencial de destravar valor, com o processo de 
reestruturação societária já em fase avançada.  
 
No 2T17, a Vale reportou um resultado operacional mais fraco, com queda na geração de caixa da companhia em função da 
desvalorização do preço de referencia do minério de ferro no período. No entanto, a commodity se recuperou fortemente durante 
o 3T17 em função das quedas nos estoques na China, e por isso, esperamos um resultado mais forte para a Vale nesse trimestre. 
A expectativa é de fortes números para este 3º trimestre. Além disso, ressaltamos o foco do management no controle de custos, 
além da contínua redução de capex e endividamento da Vale. Assim, os dividendos devem continuar aumentando como 
consequência dessa desalavancagem financeira e sólida geração de caixa.  
 
Outro ponto positivo é o novo acordo de acionista que transforma a mineradora em uma corporação, listada no segmento do 
Novo Mercado da B3. Acreditamos que a medida deve melhorar significativamente o nível de governança, além de ter elevado a 
liquidez das ações, assim como o acesso ao mercado de capitais. 

ENTRA 

Vale (VALE3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Optamos por retirar os papeis da Gerdau. A troca é pontual, para dar espaço para a Vale, que deve reportar seu balanço do 3º tri 
nesta semana (26). Com relação a Gerdau, continuamos otimista com a empresa. Gostamos de sua alavancagem operacional, 
com operações nos Estados Unidos e Brasil, onde a diversificação geográfica ajuda mitigar riscos. Vemos valor a ser destravado 
no curto prazo para a GGBR4, em função da expectativa de elevação dos preços mundiais de aço, beneficiando as margens de 
geração de caixa operacional da Gerdau nos próximos períodos. 
 
As ações da Gerdau entraram em nossa Carteira no dia 18 de Setembro e registraram desempenho negativo de 4,7% até sexta-
feira. Enquanto isso, o Ibovespa registrou um avanço de 0,5% no mesmo período. 
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Sai: Gerdau (GGBR4) 



Estratégia:  
 
Gostamos do seu perfil defensivo e o quadro financeiro saudável da empresa. A Weg tem divulgado resultado resilientes, 
sinalizando que vem se adequando bem ao cenário adverso, buscando proteger as margens e os retornos. Os esforços com 
controle de custos e adequação da capacidade produtiva, continuam gerando bons resultados, ajudando na recuperação das 
margens da companhia e contribuindo para a maior geração de caixa da empresa.  
 
Olhando para frente, com a esperada retomada de investimentos e normalização gradual do ambiente de negócios, devemos 
esperar a recuperação da demanda no mercado interno ao final de 2017. Nessa semana, a empresa divulga seu balanço 
referente ao 3º tri, e mantemos perspectivas positivas quanto ao resultado. A recuperação do mercado nacional de Equipamentos 
Industriais devem continuar a compensar uma eventual revisão nas receitas de produtos para energia renovável.  

ENTRA 

Weg (WEGE3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Gol da carteira semanal. O papel andou forte no período e superou o desempenho do Ibovespa. 
Optamos, por ora, realizar os ganhos com o papel e abrir espaço para a Weg. Para a Gol, seguimos com uma visão positiva para 
a empresa que tem apresentado uma continua melhora operacional e de desalavancagem financeira. 
 
As ações da Gol entraram em nossa Carteira no dia 02 de Outubro e registraram desempenho positivo de 12,2% até sexta-feira. 
Enquanto isso, o Ibovespa registrou um avanço de 2,7% no mesmo período. 
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Sai: Gol (GOLL4) 
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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) o andamento da 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). 
 
 
Tenda (TEND3) 
 
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. 
 
 

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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* 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 

 


