
 Comentário Macro – vida que segue 
 
Comentários gerais: O ambiente para ativos de risco segue favorável. Nos próximos dias, investidores estarão atentos às sinalizações de 
Jay Powell, do Fed. Aqui, investidores estarão atentos às pesquisas que abordarão as eleições deste ano; em meio à melhora no front 
macro (inflação baixa, e projeções de PIB mais fortes). Continuamos atentos à temporada de balanços. 
 
Sobre o passado recente... 
 
Resumo dos mercados... O Ibovespa terminou a semana passada em alta de 3,28%, aos 87,293 mil pontos. Das últimas 10 semanas, 
foram 8 em alta. Em dólares, o Ibovespa subiu 2,39% na última semana, terminando aos 26,963 mil pontos. O dólar permaneceu 
relativamente estável: +0,24%, cotado a R$3,2389. O mesmo aconteceu com a percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos: 
+0,98%, aos 154 pontos base. Vale notar: no exterior, o índice americano S&P 500 subiu 0,55%; enquanto o índice MSCI dos países 
emergentes subiu 1,39% (todas as variações em dólares).    
 
Projeções do Mercado... Voltamos a ressaltar: as projeções para o IPCA deste ano têm recuado: hoje, o mercado, segundo o Boletim 
Focus, prevê 3,73% (contra 3,95% há 4 semanas). Preços de alimentos, entre outros, mantêm este viés baixista sobre os preços. Para o 
PIB, por outro lado, as projeções têm sido altistas: hoje, espera-se um crescimento de 2,89% (contra 2,66% há 4 semanas). Seja como 
for, mantem-se em 6,75% a Selic esperada para o final do ano, em meio a projeções “bem comportadas” para a taxa de câmbio (hoje, 
para o final do ano, espera-se um dólar em R$3,30). 
 
Previdência, rating, e vida que segue... Sem a aprovação da reforma da Previdência, a agência de classificação de riscos Fitch rebaixou o 
rating do Brasil, agora “BB”, com perspectiva estável. Ou seja: não esperamos nova revisão nos próximos meses. A decisão da Fitch não 
nos surpreendeu, e fez pouquíssimo preço sobre os mercados. A Fitch citou – além da frustração com as medidas fiscais que não foram 
aprovadas até aqui pelo Congresso –, aos persistentes e elevados déficits fiscais; e à elevada e crescente dívida pública. Nada novo.  
 
Corrida eleitoral: alguns pontos recentes... (1) Geraldo Alckmin (PSDB) se consolida como o candidato tucano à Presidência, após 
desistência do prefeito de Manaus, Artur Virgílio; (2) Meirelles, do PSD, fica mais próximo do MDB de Temer, e pode mudar de partido, 
após conversas com o presidente no Jaburu; e (3) o pré-candidato Ciro Gomes (PDT) criticou o PT, após avaliar que é muito difícil que os 
petistas o apoiem na corrida deste ano. 
 
Para os próximos dias... 
 
Agenda doméstica... Na 3ª, dia 27, sairão os dados das operações de crédito; e o resultado primário do governo central; na 4ª, dia 28, o 
IBGE divulga a pesquisa PNAD Contínua; e o BC divulga o resultado primário do setor público consolidado; na 5ª, dia 1º de março, o 
IBGE divulga o PIB do 4T17 – o destaque da semana. Para o ano de 2017, esperamos um crescimento de 1,1%. Para este, vale lembrar: 
as projeções do mercado estão, aos poucos, migrando para algo mais próximo de 3,0%. 
 
Algumas pesquisas... Em meio a um contexto macro favorável (inflação baixa, possibilidade de nova queda da Selic em março, e 
projeções de PIB mais fortes para este ano), o mercado também estará atento às pesquisas registradas no TSE. CNI/Ibope, Ipsos e 
Instituto Paraná devem divulgar pesquisas nos próximos dias. 
 
Mais sobre as pesquisas... A Ipsos não inclui simulações de intenções de votos, ao contrário da Instituto Paraná. Foca, portanto, na 
avalição e no conhecimento da população sobre nomes possíveis na corrida eleitoral. Aliás, ainda mantém o nome de Luciano Huck em 
seus questionamentos, por exemplo. A pesquisa do Instituto Paraná, por sua vez, tem como área de abrangência o estado de SP, 
apenas. Trará simulações para as eleições à Presidência e ao governo de SP. A CNI/Ibope, assim como a Ipsos, é de abrangência 
nacional, mas não aborda as intenções de votos. É interessante porque trará os atributos importantes que o próximo presidente deveria 
ter, aos olhos da população. 
 
Agenda externa... Nos EUA, será uma semana importante: além de vários discursos do Fed – na 4ª, dia 28, o presidente Jay Powell faz 
discurso no Congresso --; sairão números de inflação sobre janeiro. Na 5ª, dia 1º, sai o deflator do consumo (o índice PCE, na sigla em 
inglês). Em 12 meses, o mercado espera que o índice permaneça em 1,7%, ainda pouco abaixo da meta oficial do Fed, de 2,0%. 
 
Um parênteses... Quanto ao discurso de Powell, vale notar: o mercado estará atento à interpretação sobre os chamados “juros neutros”. 
Caso Powell acredite que tal taxa tem aumentado (fruto do crescimento global e/ou da reforma tributária de Trump, por exemplo), 
espera-se que o Fed possa ser mais agressivo em sua normalização de juros (dado o maior espaço para subir os juros, sem “frear” a 
economia). 
 
Em suma: num ambiente para ativos de risco ainda favorável (depois do “crash relâmpago” do início de fevereiro), nos 
mantemos focados na temporada de balanços corporativos aqui no Brasil. O mercado vai precificando uma melhora no 
front macro, apesar das incertezas no front político. Ainda vemos as perspectivas para o Brasil de forma construtiva, e 
positiva (a despeito da maior volatilidade esperada para os ativos locais nos próximos meses). Para a bolsa, o viés é de 
alta; para o câmbio, o nosso viés segue sendo mais “neutro”. 
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Maiores variações do Ibovespa                     Contribuições1 de cada setor no Ibovespa                                                                                     
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Ganhadores   

Ticker 19/02/18* 23/02/18* Variação 

ELET6 R$ 24,85 R$ 29,23 17,63% 

ELET3 R$ 21,42 R$ 24,90 16,25% 

ITSA4 R$ 12,62 R$ 13,63 7,99% 

BBAS3 R$ 39,63 R$ 42,40 6,99% 

JBSS3 R$ 9,64 R$ 10,30 6,85% 

Perdedores 

Ticker 19/02/18* 23/02/18* Variação 

CCRO3 R$ 14,85 R$ 13,79 -7,14% 

PCAR4 R$ 71,31 R$ 66,50 -6,75% 

BRFS3 R$ 29,87 R$ 28,40 -4,92% 

CSNA3 R$ 10,73 R$ 10,26 -4,38% 

ECOR3 R$ 10,65 R$ 10,23 -3,94% 
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O Ibovespa rompeu, conforme o esperado, 
o topo em 85,5 mil pontos. A tendência de 
alta prevalece e a maior probabilidade é de 
manutenção da mesma. Acreditamos que o 
caminho segue aberto para buscar novos 
patamares: 
 
• Pela projeção de Fibonacci, acima de 86 

mil pontos, o Ibovespa pode buscar 
patamar de 98 mil pontos. 
 

• Os suportes imediatos estão em 85,5; 
80,5; e 78 mil pontos. Abaixo desses o 
suporte encontra-se por volta de 75 mil 
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 19/fev. 23/fev. Var. (%) Contribuição 

BBAS3 Banco do Brasil 20% R$ 39,63 R$ 42,40 6,99% 1,40% 

USIM5 Usiminas 20% R$ 12,14 R$ 12,20 0,49% 0,10% 

BRCR11 BC Fund 20% R$ 105,00 R$ 105,40 0,38% 0,08% 

SUZB3 Suzano 20% R$ 22,09 R$ 22,15 0,27% 0,05% 

ABEV3 Ambev 20% R$ 22,34 R$ 21,97 -1,66% -0,33% 

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

 

Rentabilidade Semana* Fevereiro 2018 Desde o início 

início 19/fev/18 31/jan/18 28/dez/17 03/ago/15 

fim 23/fev/18 23/fev/18 23/fev/18 23/fev/18 

Carteira Semanal 1,30% 3,77% 8,22% 59,90% 

Ibovespa 2,95% 2,80% 14,26% 74,11% 

Diferença -1,65% 0,97% -6,03% -14,21% 

          
Dólar 0,10% 2,50% -2,01% -7,08% 

CDI 0,10% 0,39% 1,00% 33,67% 
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Comentários sobre a Carteira 

 
Performance: Na última semana, a carteira teve uma performance positiva, embora não o suficiente para superar o desempenho 
do Ibovespa. O índice passou por um movimento de forte alta em meio a recuperação das bolsas globais e “volta” dos fluxos 
estrangeiros no mercado local. Papéis com beta mais alavancado tiveram um desempenho mais forte. 
 
 
Trocas: Para essa semana, realizamos uma alteração estrutural na carteira. Optamos por realizar os ganhos de Banco do Brasil e 
Usiminas (que avança firme após os balanços do 4º tri), além retirar os papéis da Ambev e Suzano. Em seus lugares incluímos: (i) 
Fibria, em meio a expectativa de fusão ou aquisição por outro player do setor; e (ii) Braskem, Rumo e Vale de olho nas 
divulgações do 4º tri.  
 
 
Gatilhos a monitorar: (i) notícias envolvendo eleições e risco fiscal do país – algo que pode continuar a “mexer” com os mercados; 
e (ii) continuidade da temporada de balanços do 4º tri. Assim, para a carteira, continuamos a balancear o portfólio com ativos 
mais resilientes, e ativos que tendem a se beneficiar de eventos específicos (especialmente os resultados do 4T17). 

Peso Nome Ticker 

20% Ambev ABEV3 

20% Banco do Brasil BBAS3 

20% BC Office Fund BRCR11 

20% Suzano SUZB3 

20% Usiminas USIM5 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Braskem BRKM5 

20% BC Office Fund BRCR11 

20% Fibria FIBR3 

20% Rumo RAIL3 

20% Vale VALE3 

Sai Entra 

Ambev (ABEV3) Braskem (BRKM5) 

Banco do Brasil (BBAS3) Rumo (RAIL3) 

Suzano (SUZB3) Fibria (FIBR3) 

Usiminas (USIM5) Vale (VALE3) 



Estratégia:  
 
Adicionamos as ações da Braskem na Carteira Semanal em meio a expectativa positiva para os números do 4º tri de 2017 e 
possiblidade de avançar as negociações envolvendo a venda do controle da empresa no curto prazo. Essa reorganização 
societária (envolvendo as tratativas entre Petrobras e Odebrecht) deve destravar mais valor para o papel. A medida ainda 
contribui para aprimorar a governança corporativa da Braskem, algo que ficou “em cheque” nos últimos anos após envolvimento 
nas investigações da Lava Jato. O movimento vai em linha com as demais estratégias do negócio, criando valor para todos os 
seus atuais acionistas. Também observamos que a Braskem negocia com um valuation relativamente atrativo (4,8x EV/EBITDA), 
que deverá ser maior em uma eventual oferta firme de compra. Vemos a possibilidade de uma oferta até 20% superior ao preço 
atual, levando em consideração um múltiplo de aquisição de 6x EV/EBITDA.  
  
A Braskem ocupa hoje a posição de liderança no setor petroquímico nacional e, apesar das oscilações nos preços do petróleo e 
das resinas, a Braskem conseguiu elevar sua margens e resultado operacional. No acumulado do ano, a Braskem reportou 
resultados operacionais fortes, com avanços nas margens operacionais e forte geração de caixa, impulsionado: (i) pelos spreads 
de químicos mais altos no mercado internacional; (ii) pela expansão de capacidade e aumento no volume de vendas das unidades 
dos EUA e Alemanha; e (iii) pelo aumento de vendas no mercado brasileiro. A empresa também contou com um programa de 
redução de custos eficiente que melhorou sua competitividade. Olhando para a frente, o management deve prosseguir com a 
estratégia de garantir eficiência operacional e maior geração de caixa operacional. A melhora na geração de caixa e, redução dos 
investimentos devem contribuir para a melhor distribuição de dividendos da Companhia. 
 

ENTRA 

Braskem (BRKM5) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Ambev da carteira para abrir espaço para o Braskem. A troca busca capturar eventuais ganhos 
provenientes com a divulgação do balanço do 4º trimestre. No entanto, destacamos ainda nossa visão positiva para ABEV3 em 
meio ao cenário atual da companhia de alívio nos custos (uma vez que a empresa têm reiterado que os custos no Brasil ficarão 
estáveis no 2S17), recuperação da atividade econômica e um ambiente mais racional de precificação.  
 
Esperamos que a recuperação do mercado interno, com aumento dos volumes vendidos, somados ao contínuo controle das 
despesas e alívio nos custos, ajudem a empresa a ampliar suas margens e demonstrar resultados mais satisfatórios ao longo de 
2018. 
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Ambev (ABEV3) 



Estratégia:  
 
O setor de Papel e Celulose segue em crescimento “disciplinado”, após melhora de fundamentos da matéria prima, com um 
equilíbrio maior entre oferta e demanda. Há uma restrição na oferta de celulose e, com a manutenção da demanda aquecida – 
principalmente por parte dos chineses - as cotações devem continuar a subir no curtíssimo prazo. Os estoques da Fibria estão em 
patamares ainda baixos, e a empresa não espera um declínio do preço significativo no 1S18.  
  
Nesse contexto, seguimos otimistas com Fibria. A Fibria tem reportado um forte resultado operacional, dentre os destaques: (i) 
crescimento nos volumes de produção da celulose; e (ii) redução do custo caixa de produção no trimestre, contribuindo 
positivamente nas margens. Ambos os resultados reflexos do avanço do ramp up do projeto Horizonte II, fator que contribuiu 
para sua geração de caixa operacional no período. Em suma, a nova fábrica segue contribuindo para os resultados da Fibria, com 
a redução do custo caixa de produção e crescimento no volume produzido, ampliando ainda mais sua competitividade estrutural 
na indústria.  
 
Diante disso, sustentamos nossa recomendação, em meio a: (i) ciclo mais positivo para os preços da celulose no curto/médio 
prazo; (ii) continuidade do clico mais favorável da operação da planta Horizonte II, propiciando um aumento significativo no fluxo 
de caixa da companhia, e consequentemente, (iii) redução de sua alavancagem financeira nos próximos trimestres.  

ENTRA 

Fibria (FIBR3) 

SAI 

Estratégia:  
 
A troca é pontual. Retirando as ações da Suzano da carteira para colocar Fibria em nosso portfólio semanal. Há a expectativa de 
uma potencial consolidação da indústria, envolvendo Fibria e algum outro grande player do setor. A Fibria já manifestou o 
interesse de uma fusão, e rondam alguns nomes no mercado (Suzano, PE, e outros players internacionais são possíveis 
candidatas essa consolidação do setor). A medida é fundamental para aumentar a competitividade e assegurar a sobrevivência 
das companhias nacionais, ou internacionais, no longo prazo. A fusão pode ainda trazer mais eficiência operacional à essa nova 
Companhia, além de aumentar seu poder de influência no ciclo de preços.  
 
Em nossa visão, Fibria é a principal companhia para capturar eventuais ganhos com fusões e aquisições do setor. Levando em 
consideração o múltiplo (EV/EBITDA) de aquisição da Eldorado de 9,5x, a Fibria ainda tem um potencial de valorização de 40% 
do patamar atual de preços. 
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Suzano (SUZB3) 



Estratégia:  
 
Sustentamos a nossa recomendação do ativo em função de 4 fatores, em especial: (i) sinalizações de incentivo às concessões 
que o governo tem feito, e deve continuar a fazer; (ii) expectativa pela renovação antecipada da Malha Paulista no 1T18; (iii) 
expectativa de continuidade no ciclo de crescimento nos volumes de grãos nos próximos períodos e; por fim, (iv) recente 
aumento de capital da empresa, visando fortalecer a sua estrutura, dando suporte ao plano de investimentos e à melhora ao 
mercado de dívida (reduzindo a sua dependência do BNDES). 
 
Em relação à empresa, enfatizamos que esta vem entregando resultados robustos, reportando uma forte geração de caixa 
operacional, com crescimento do volumes transportados e ganhos de eficiência em sua operação. A manutenção de seu plano de 
investimento também é algo que segue refletindo na melhoria dos indicadores operacionais. Além disso, reforçou sua estrutura de 
capital, após emissão de ações da cia., reduzindo a sua alavancagem financeira e dando suporte aos seus planos de 
investimentos: a renovação antecipada das concessões das ferroviárias (Malha Paulista) e o financiamento do BNDES, que estão 
previstos para serem assinados nos próximos meses. 
 
Olhando à frente, o volume das safras de milho, açúcar e de soja devem continuar a surpreender e impulsionar a geração de 
caixa da empresa, medida pelo EBITDA (vale lembrar: cerca de 70% de sua receita vem de transportes agrícolas). Vale ressaltar 
que a empresa possui contratos comerciais com clientes que garantem a previsibilidade de 70% das receitas, por meio de 
volumes acordados antes do início da safra. Ou seja, a Rumo consegue se defender da volatilidade do mercado, e de influências 
externas – algo que torna o ativo relativamente mais defensivo vis-a-vis outros players do mercado.  

ENTRA 

Rumo (RAIL3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos realizando os ganhos com as ações da Banco do Brasil. O objetivo era justamente capturar os ganhos após divulgação 
do balanço do 4º trimestre. No entanto, ressaltamos nossa visão positiva para o BB em meio (i) a queda das provisões para 
perdas, além (ii) da continuidade das medidas voltadas para o controle de custos e despesas, e (iii) ganhos de eficiência. A 
retomada da atividade econômico, refletindo numa melhora na qualidade dos ativos, com um menor provisionamento para 
perdas, também deve continuar a impulsionar o lucro da companhia.  
 
As ações do Banco do Brasil entraram em nossa Carteira no dia 19 de Fevereiro e registraram desempenho positivo de 6,99% até 
a última sexta-feira (23). Já o Ibovespa registrou uma alta de 2,95% no mesmo período. 
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Banco do Brasil (BBAS3) 



Estratégia:  
 
Esperamos bons números da empresa no 4T17, após: (i) crescimento dos preços do minério nos últimos meses (entre US$ 70-
80/ton; e (ii) expectativa de maior geração de fluxo de caixa, com a estratégia de redução da alavancagem financeira e do custo 
de funding. A Vale tem se tornado mais enxuta, com uma maior eficiência, em termos de custo e alocação de capital, e menos 
alavancada.  
 
No último trimestre, a Vale reportou um forte resultado operacional, com crescimento na geração de caixa operacional, em meio 
ao aumento do preço do minério no período e maiores volumes vendidos, principalmente com o ramp up de S11D. Destaque 
positivo também para sua redução da alavancagem financeira. Observamos que a Vale permanece focada na maximização de 
suas margens.  
 
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.  
 
Entre os riscos: (i) possível correção, no curto prazo, do minério de ferro (próximo aos patamares de US$ 65-70/ton); e (ii) 
valuation menos atrativos (prêmio próximo de 3%-5% da Rio Tinto, sendo a média histórica um desconto próxima de 10-15%).  

ENTRA 

Vale (VALE3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Usiminas, realizando os ganhos do desempenho das ações da USIM5, especialmente após 
divulgação de seus números do 4º tri. Entretanto, vemos ainda um cenário positivo para Usiminas, em meio: (i) aumento dos 
preços internacionais do aço, corroborando com esse quadro de reajustes no mercado interno; (ii) aumento do volume de vendas 
em função da retomada da atividade econômica local; (iii) continuidade no controle de custos e despesas. 
 
A troca dá entrada a Vale em nossa carteira. O balanço a ser divulgamdo amanhã (3ª, dia 27), pode surpreender o mercado, 
após fortes números de produção reportado no último trimestre, e estratégia do atual management com foco na maximização de 
margem. 
 
As ações da Usiminas entraram em nossa Carteira no dia 05 de Fevereiro e registraram desempenho positivo de 7,39% até a 
última sexta-feira (23). Já o Ibovespa registrou uma alta de 6,64% no mesmo período. 
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Usiminas (USIM5) 
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BC Office Fund (BRCR11) 
 
Permanecemos com o BC Office Fund dentro da nossa carteira semanal vislumbrando a melhora da economia e a possível 
continuação do ciclo de expansão monetária. Esperamos que essa queda mais acentuada nas taxas de juros do financiamento 
bancário e a melhora da confiança do consumidor, continuem a beneficiar o setor imobiliário. Vale lembrar que o Banco Central 
pode ainda continuar a cortar a Selic na próxima reunião - esperamos um novo corte de 0,25 p.p no próximo encontro neste início 
de fevereiro. Este cenário tende a favorecer renda varável como um todo, com destaque para os Fundos Imobiliários (FIIs).  
  
O BC Fund é o maior fundo de investimento imobiliário listado na bolsa brasileira. O fundo foi lançado em 2007, e desde então, 
realiza uma gestão ativa em sua carteira de ativos imobiliários. O foco do fundo são ativos comerciais de escritórios, localizados 
em grandes centros. Este é um fundo de lajes corporativas, com maior exposição a São Paulo (95,3%), e em menor ao Rio de 
Janeiro (4,7%). Atualmente, a carteira do fundo é composta por 10 ativos, totalizando 229.426 m², com 59 contratos de locação. 
Ao final de Dezembro, a receita contratada de locação era de R$14,2 milhões, enquanto que a vacância financeira era de 29,5%, 
em grande parte explicado pelo edifício Torre Almirante. Um dos seus pontos fortes é a gestão ativa, com o objetivo de investir 
em lajes para renda, aliado com uma eficiente estratégia de reciclagem do portfólio de seus ativos, e realização de ganho de 
capital. 
  
Além disso, o BTG, controlador do BC Fund, segue analisando uma proposta de aquisição do fundo feita pela GTIS Partners. Em 
fato relevante divulgado no último dia 02/02, o BTG esclaresceu que segue analisando a proposta, e prorrogou o prazo de análise 
para mais 30 dias a contar da data citada acima, prorrogáveis por mais 30 dias. A última avaliação patrimonial de janeiro foi de 
R$ 124,55 por cota. Na última sexta, os papeis do BRCR11 fecharam a R$ 105,80. Em nossa visão, cria-se uma oportunidade de 
investimento interessante no curto prazo.  
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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 
válido 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 

 

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 

Guilherme Diniz 
gdinizs@guideinvestimentos.com.br 

Renda Fixa  ___________________ 
trade@guideinvestimentos.com.br 

 
Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Ricardo Maia 
rmaia@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. 

mailto:gp@guideinvestimentos.com.br
mailto:Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br
mailto:eshood@guideinvestimentos.com.br
mailto:luram@guideinvestimentos.com.br
mailto:dsrocha@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:irey@guideinvestimentos.com.br
mailto:research@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:lpereira@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:rohmachi@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:lstefanini@guideinvestimentos.com.br
mailto:chajjar@guideinvestimentos.com.br
mailto:chajjar@guideinvestimentos.com.br
mailto:chajjar@guideinvestimentos.com.br
mailto:chajjar@guideinvestimentos.com.br
mailto:trade@guideinvestimentos.com.br
mailto:rbarreiro@guideinvestimentos.com.br
mailto:rbarreiro@guideinvestimentos.com.br
mailto:chajjar@guideinvestimentos.com.br
mailto:chajjar@guideinvestimentos.com.br
mailto:esalvioni@guideinvestimentos.com.br
mailto:esalvioni@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br
mailto:lceravolo@guideinvestimentos.com.br


12 

“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 

 


