
 Comentário Macro – atenção a Ilan e Jerome 
 
 

Comentários gerais: O mercado revisou o IPCA e o PIB de 2018 para baixo. A Selic deve ir para 6,50% nesta semana. Vemos 
pouco espaço para cortes adicionais, mas será importante acompanhar o comunicado do BC (4ª, dia 21). No exterior, destaque 
para a decisão do Fed, também na 4ª. Os juros devem subir por lá, e as atenções se voltam à coletiva de Powell, e às novas 
projeções do Fed. O viés de médio prazo para as bolsas segue positivo, em nossa opinião. Mas estas sinalizações dos BCs podem, 
e devem, deixar os mercados mais voláteis. 
 
 
Sobre o passado recente... 
 
Resumo dos mercados... Na semana passada, o Ibovespa terminou em queda de 1,72%, aos 84,886 mil pontos. No ano, o índice 
oscilou entre os 87,652 – 76,402 mil pontos. Em dólares, a queda da semana passada foi de 2,62%. Afinal, o dólar subiu 0,76%, 
cotado a R$3,2802. Foi a 4ª semana de alta do dólar. No exterior, o dólar index – dólar contra uma cesta de moedas de 
desenvolvidos – também sobe há 4 semanas. Na última, subiu 0,16%. O índice S&P 500, por sua vez, caiu 1,24%, aos 2,752 mil 
pontos. 
 
Projeções do Mercado... O mercado, pela 7ª semana seguida, revisou o IPCA de 2018 para baixo. Hoje espera 3,63%. Há 1 
semana, esperava 3,67%. O PIB também foi revisado para baixo, de 2,87% para 2,83%. Já o câmbio e a Selic do final do período 
seguem iguais, em R$3,30 e 6,50%, respectivamente. Para 2019, nenhuma mudança muito relevante. O mercado projeta 4,20% 
de IPCA; 3,00% de PIB; 8,00% de Selic e um câmbio de R$3,39. 
 
Corrida eleitoral: Temer pode participar; Meirelles ainda cogita... Os jornais do final de semana ventilam a possibilidade de o 
presidente Temer disputar a corrida eleitoral, apesar dos baixos índices de aprovação de seu governo (6%, segundo último 
levantamento Ibope). O ministro Meirelles (PSD), por outro lado, ainda cogita. Não sabe se irá para o MDB de Temer (caso Temer 
desista, por exemplo). Outras possibilidades? O PRB, ligado à Igreja Universal, e o PSC, que acaba de ser deixado por Jair 
Bolsonaro. 
 
 
Para os próximos dias... 
 
Ao longo da semana… No front macro, destaque para a decisão do Copom (4ª, dia 21). A Selic deve ir para 6,50%, e será 
importante monitorar o comunicado do BC, comandado por Ilan Goldfajn. Embora acreditemos que chegamos ao final do ciclo de 
cortes, o BC deve deixar a porta aberta, para reagir à evolução do cenário (inflação, atividade, internacional, etc.). Na 6ª, dia 23, 
o IBGE divulga o IPCA-15 de março (em 12 meses, deve passar de 2,86% para 2,83%). No front micro, destaque para o balanço 
do 4T17 da Cyrela (22), listada no Ibovespa. Mais: na 3ª, dia 20, está marcada a divulgação de pesquisa Ipsos, segundo site do 
TSE. 
 
Agenda externa... Nos EUA, atenções voltadas ao Fed, que determina na 4ª (21) as taxas de juros. Estas devem subir, de 1,25-
1,50% para 1,50-1,75% ao ano. Será a 1ª elevação de 2018. A 6ª desde a saída da crise. Além disso, haverá coletiva com Jay 
Powell, e a divulgação de novas projeções oficiais do Fed, para PIB, desemprego, inflação e taxas de juros. O noticiário 
internacional também seguirá voltado à possível “guerra comercial”, após tarifas de Trump e mudanças recentes na Casa Branca.  
 
Em suma: O momento macro no Brasil é positivo. Vemos uma continuidade da recuperação econômica, e o BC, ao cortar juros 
mais uma vez, contribui para esta evolução. No exterior, a decisão do Fed é o claro destaque. Não há como não falar disso. 
Temos um viés positivo para o Ibovespa no médio prazo, e neutro para o dólar. No curtíssimo prazo, no entanto, acreditamos que 
a decisão – e as sinalizações – do Fed podem dar fôlego extra ao dólar, diante da expectativa de que ele continue com as 
elevações de juros à frente. 
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Maiores variações do Ibovespa                     Contribuições1 de cada setor no Ibovespa                                                                                     
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Ganhadores   

Ticker 12/03/18* 16/03/18* Variação 

SUZB3 R$ 22,11 R$ 28,50 28,90% 

ESTC3 R$ 32,01 R$ 36,40 13,71% 

MRVE3 R$ 15,78 R$ 16,55 4,88% 

LAME4 R$ 16,97 R$ 17,72 4,42% 

SMLS3 R$ 71,10 R$ 73,78 3,77% 

Perdedores 

Ticker 12/03/18* 16/03/18* Variação 

QUAL3 R$ 26,67 R$ 22,00 -17,51% 

ELET3 R$ 24,88 R$ 22,31 -10,33% 

ELET6 R$ 28,15 R$ 25,40 -9,77% 

FIBR3 R$ 69,55 R$ 64,25 -7,62% 

BRFS3 R$ 26,92 R$ 25,00 -7,13% 
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O Ibovespa está operando lateralmente no 
curtíssimo prazo, mas testando o suporte 
imediato.  
A tendência de alta no médio prazo 
prevalece. No entanto, o índice pode indicar 
uma inversão para tendência de baixa no 
curto prazo. Abaixo do suporte em 84 mil 
pontos, o índice abre espaço para buscar 
80,5 mil pontos...  
 
• Outro suporte está em 78 mil pontos e 

abaixo desse o suporte encontra-se por 
volta de 75 mil pontos.  
 

• Na manutenção da tendência de alta, 
pela projeção de Fibonacci, acima de 88 
mil pontos, o Ibovespa pode buscar 
patamar de 98 mil pontos. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Ticker Nome Peso 12/mar. 16/mar. Var. (%) Contribuição 

BRDT3 Br Distribuidora 20% R$ 22,20 R$ 22,59 1,76% 0,35% 

BRKM5 Braskem 20% R$ 48,20 R$ 48,50 0,62% 0,12% 

GOLL4 Gol 20% R$ 21,60 R$ 21,57 -0,14% -0,03% 

FIBR3 Fibria 20% R$ 69,55 R$ 64,25 -7,62% -1,52% 

RAPT4 Randon 20% R$ 9,94 R$ 9,11 -8,35% -1,67% 

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 12/mar/18 28/fev/18 28/dez/17 03/ago/15 

fim 16/mar/18 16/mar/18 16/mar/18 16/mar/18 

Carteira Semanal -2,75% 3,63% 12,10% 65,62% 

Ibovespa -2,32% -0,55% 11,10% 69,31% 

Diferença -0,43% 4,17% 0,99% -3,69% 

          
Dólar 0,57% 1,16% -0,77% -5,91% 

CDI 0,10% 0,31% 1,39% 34,18% 
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Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a Carteira 

 
Performance: Na última semana, a carteira teve uma performance aquém do esperado, e não superou o desempenho do 
Ibovespa. A performance foi impactada pela forte baixa dos papéis da Fibria, após anúncio de fusão com a Suzano. A transação 
veio abaixo dos números sinalizados anteriormente no mercado, indicando um acordo mais vantajosa para os acionistas da 
Suzano. Isto foi algo que influenciou no movimento dos papéis de ambas as companhia na última semana. Mesmo assim, 
destacamos a performance da carteira em 2018, acima do Ibovespa. Enquanto nosso portfólio semanal teve uma alta de 12,1%; 
o Ibovespa avançou 11,1%. 
 
 
Trocas: Para essa semana, realizamos três trocas na carteira a fim de deixar nosso portfólio semanal mais defensivo e com menor 
volatilidade. Optamos por realizar os ganhos com os papéis da BR Distribuidora, Fibria e Gol; e, em seus lugares incluímos: 
Petrobras, Sabesp, de olho nas divulgações do 4º tri, e Tim. 
 
 
Gatilhos a monitorar(i) notícias envolvendo eleições – algo que pode continuar a “mexer” com os mercados locais; (ii) decisões 
dos BCs (nos EUA e, também, por aqui); além (iii) da 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% Braskem BRKM5 

20% BR Distribuidora BRDT3 

20% Fibria FIBR3 

20% Gol GOLL4 

20% Randon RAPT4 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Braskem BRKM5 

20% Petrobras PETR4 

20% Randon RAPT4 

20% Sabesp SPSB3 

20% TIM TIMP3 

Sai Entra 

BR Distribuidora (BRDT3) Petrobras (PETR4) 

Fibria (FIBR3) Sabesp (SBSP3) 

Gol (GOLL4) TIM (TIMP3) 



Estratégia:  
 
Seguimos com uma visão otimista para a Petrobras. Sustentamos nossa recomendação, em meio: (i) processo de vendas de 
ativos; (ii) melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) expectativa de  desalavancagem financeira em 
2018. Além disso, destacamos o Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2018– 2022, que tem como foco: (a) redução da 
alavancagem financeira; (b) redução nos investimentos futuros e significativo corte de custos operacionais; e (c) foco na gestão 
estratégica empresarial.  
 
Em nossa visão, essa performance operacional mais forte da Petrobras, a perspectiva positiva da atividade econômica local e o 
momento mais favorável no front político, devem  continuar a beneficiar os papéis da PETR4. Com relação ao comportamento do 
petróleo, observamos que a tendência para 2018 é mais positiva para a commodity, especialmente após extensão do acordo da 
Opep. 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.  
 
Enfim, esperamos que a Petrobras apresente uma melhora expressiva em seus próximos resultados operacionais, após a redução 
contínua dos custos e recuperação da participação de mercado de combustíveis em 2018. Também esperamos que o plano de 
venda de ativos acelere nos próximos meses. Tais pressupostos sustentam nossa recomendação para o ativo. A baixa da semana 
passada é uma oportunidade de entrada no ativo. No curto/médio prazo, vemos como driver para o papel: (1) continuidade da 
venda de ativos onshore; (2) nova rodada de leilões da ANP (rodadas sobre regime de partilha da produção na área do pré-sal); 
(3) discussão sobre valores a serem recebidos da Eletrobrás (R$ 6,3 bilhões); e (4) renegociação da cessão onerosa com a União 
(por volta de R$ 15-20 bilhões) – março/abril.  

ENTRA 

Petrobras (PETR4) 

SAI 

Estratégia:  
 
Retiramos os papéis da BR Distribuidora da carteira. A estratégia era capturar eventual valorização do papel com a divulgação do 
seu balanço do 4º tri. Assim, optamos por realizar os ganhos com BRDT. O resultado foi positivo, em linha com o direcionamento 
estratégico do management com foco na melhora de rentabilidade da Companhia. Os números, vindo em linha com o guidance 
são sinais positivos para os próximos resultados da BRDT em 2018. 
 
As ações da BR Distribuidora entraram em nossa Carteira no dia 12 de Março e registraram desempenho positivo de 1,76% até a 
última sexta-feira (16). Já o Ibovespa registrou uma baixa de 2,32% no mesmo período. 

5 

BR Distribuidora (BRDT3) 



Estratégia:  
 
A companhia tem apresentado resultados sólidos, com crescimento da receita operacional e uma gestão de custos e despesas 
eficiente. Consequentemente, a empresa vem reportando uma forte geração operacional de caixa. A Sabesp segue capturando os 
ganhos da maior eficiência operacional, com aumento de margens e redução dos custos. Continuamos otimistas com relação à 
Sabesp, mesmo com os níveis dos reservatórios em patamares menos confortáveis. Esperamos mais um resultado forte para o 4º 
trimestre. 
 
Olhando para frente, também esperamos altos níveis de distribuição de dividendos pela Sabesp devido à alguns gatilhos, como: 
(i) melhorias decorrentes do arrefecimento da crise hídrica e esperada recuperação da atividade econômica; (ii) revisão tarifária 
recém aprovada e melhor estruturada; e (iii) oportunidades de expansão do atendimento de esgoto. Ressaltamos ainda que com 
uma revisão tarifária definitiva mais positiva, a Sabesp também tem potencial para atrair sócios privados no processo de 
capitalização que está sendo estudo pela companhia. Esse modelo que está em análise prevê a criação de uma empresa para 
exercer o controle sobre a Sabesp, com a participação das ações do Estado de São Paulo. O processo é positivo e pode 
representar uma melhora no quadro regulatório da Sabesp e na governança corporativa da companhia. 

ENTRA 

Sabesp (SBSP3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Fibria da carteira, após anúncio de fusão entre Fibria e Suzano. A transação considera um 
valuation da Fibria próximo de 6,0-6,5x EV/Ebitda. Ou seja: número abaixo do esperado pelo mercado. Assim, a transação foi 
mais vantajosa para os acionistas da Suzano, e optamos por realizar os ganhos com o papel. Chamamos atenção também para as 
possíveis arbitragens, no curto prazo, envolvendo os papeis de Fibria e Suzano. Algo que pode contribuir para uma maior 
volatilidade dos ativos. 
 
Ainda assim, destacamos que essa transação é extremamente positiva. A nova empresa será mais competitiva olhando para a 
parte operacional. Nasce uma companhia com a liderança mundial na produção e comercialização de celulose de fibra curta de 
mercado, reconhecida pelo baixo custo de produção, know-how tecnológico, florestas plantadas e certificadas de alta 
produtividade, com operações integradas e logística eficiente e diferenciada. Vemos a medida como fundamental para aumentar 
a competitividade e assegurar a sobrevivência das companhias nacionais no longo prazo. A fusão pode ainda trazer mais liquidez 
e eficiência à essa nova Companhia, além de aumentar seu poder de influência no ciclo de preços. 
 
Sobre o encerramento do acordo, acreditamos que deve ser finalizado apenas no 4T18. Acreditamos ser improvável que a fusão 
de Suzano e Fibria receba algum veto por parte das agências antitrustes, uma vez que a Suzano terá “apenas” 18% no mercado 
global (seja fibra longa ou curta). Mas pode enfrentar alguma resistência por parte das agências. 
 
As ações da Fibria entraram em nossa Carteira no dia 26 de Fevereiro e registraram desempenho positivo de 3,8% até sexta-feira 
(16). Enquanto isso, o Ibovespa registrou um recuo de 1,9% no mesmo período. 
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Fibria (FIBR3) 



Estratégia:  
 
A Tim conta com fundamentos sólidos, e nos últimos meses tem reportado fortes resultados. Com maior foco na eficiência 
operacional, a empresa conseguiu manter sob controle seus gastos com custos e despesas, o que tem se traduzido em uma 
expressiva melhora nas margens operacionais da empresa. Em paralelo, a companhia tem apresentado um crescimento 
surpreendente da receita, focando no mix de produtos com maior valor agregado – o aumento da receita líquida do serviço móvel 
segue acelerado.  
 
A empresa tem focado na cobertura de dados, reforçando sua posição entre as líderes na cobertura 4G e crescendo sua base de 
clientes no pós pago (+30% sobre a base total). Destacamos a continuação do processo de Turnaround operacional, com intuito 
de colocar a empresa em um novo posicionamento estratégico dentro do setor de Telecom, com maior qualidade e poder de 
precificação.  
 
Seguimos com recomendação positiva para TIM. Assim, acreditamos que essa tendência positiva deve continuar acelerada nos 
números da empresa em 2018. Além disso, a Tim apresenta um índice de alavancagem bastante confortável, o que deve 
aumentar a capacidade de geração líquida de caixa. Enfim, destacamos a continuação esse processo de Turnaround operacional 
que vem sendo liderado pelo novo management, com elevada eficiência operacional e o bom controle de custos e despesas, e 
estrutura de capital equilibrada. 

ENTRA 

Tim (TIMP3) 

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 Tim, que tem um caráter mais defensivo. 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 05 de Março e registraram desempenho positivo de 14,1% até sexta-feira 
(16). Enquanto isso, o Ibovespa registrou um recuo de 2,3% no mesmo período. 
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Gol (GOLL4) 
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Braskem (BRKM5) 
 
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. 
 
 

Randon (RAPT4) 
 
A Randon reportou números fortes ao longo de 2017 com: (i) forte crescimento de produção e receita em 2017; (ii) ganhos de 
margens; (iii) reversão dos prejuízos em lucros; (iv) redução de sua alavancagem financeira; além do (v) aumento da participação 
do mercado. Observamos uma forte demanda, especialmente no mercado externo, impactando positivamente tanto a linha de 
veículos e implementos quanto a unidade de autopeças. Isto foi algo que contribuiu para a melhor geração de caixa no período, e 
redução no índice de alavancagem financeira (retornando aos níveis normais de alavancagem, em 1,8x o EBITDA).  
 
Além disso, a Randon tem se beneficiado do cenário mais positivo para o setor de implementos – com suas principais 
concorrentes, entre elas Guerra e Noma, ainda pressionadas – para conquistar mais participação do mercado. Importante 
ressaltar que a Randon possui ainda cerca de 40% da sua capacidade produtiva ociosa. Algo que deve diminuir a medida que a 
atividade econômica local ganhe forças. Mais: a capacidade ociosa atual poderia diminuir, sem exigir grandes investimentos. Em 
2017, a Randon produz 60 unidades ao dia e sua capacidade está em 100 unidades/dia. 
 
Sendo assim, acreditamos que 2018 e 2019 serão mais positivos para a companhia, em meio a uma demanda interna mais 
aquecida, e taxas de juros em níveis mais baixos (algo que não só alivia as despesas financeiras, mas contribui para a tomada de 
financiamentos por parte dos seus clientes). A Randon se destaca no setor após melhora nos resultados operacionais em 2017 e o 
seu bom posicionamento nos segmentos de implementos rodoviários e de peças para caminhão. Ressaltamos o cenário mais 
positivo para RAPT4, em meio aos (i) concorrentes ainda pressionados com a queda da demanda dos últimos 2 anos; com (iii) 
ganhos de participação de mercado; além da (ii) possibilidade de melhorias de margens.  
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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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* 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 

 


