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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 84.360 -0,31% -1,18% 10,42% 04/04/2018

S&P 500 (EUA) 2.645 1,16% 0,14% -1,08% 04/04/2018

IPC (México) 47.457 1,66% 2,89% -3,84% 04/04/2018

STOXX 600 (Europa) 374 1,77% 0,83% -3,91% 08:44:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.139 1,49% 1,17% -7,14% 08:44:50

DAX (Alemanha) 12.234 2,24% 1,14% -5,29% 08:44:50

CAC 40 (França) 5.245 1,96% 1,49% -1,28% 08:44:45

NIKKEI 225 (Japão) 21.645 1,53% 0,89% -4,92% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.131 -0,18% -1,19% -5,32% 04/04/2018

ASX 200 (Austrália) 5.789 0,48% 0,51% -4,56% 04:18:15

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 305,5 1,44% 0,96% -7,86% 08:49:38

Ouro (USD/t oz.) 1.331,9 -0,56% 0,35% 1,00% 08:49:46

Prata (USD/t oz.) 16,2 0,01% -0,14% -5,67% 08:49:48

Platina (USD/t oz.) 915,7 -0,26% -1,81% -2,99% 08:49:40

Paládio (USD/t oz.) 915,2 -0,30% -3,04% -13,01% 08:49:26

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 68,0 -0,06% -1,96% 3,34% 08:49:48

Petróleo WTI (USD/bbl.) 63,2 -0,22% -2,63% 4,91% 08:49:48

Gasolina (USd/gal.) 197,2 -0,37% -2,42% -1,32% 08:49:48

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,7 -0,92% -1,46% -1,75% 08:49:25

Etanol (USD/gal.) 1,4 57% -441% -168% 07:12:26

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 382,3 0,33% -1,42% 6,48% 08:48:32

Soja (USd/bu.) 1.018,0 0,27% -2,56% 4,62% 08:49:38

Café Robusta (USD/MT) 1.754,0 -0,06% 1,68% 1,56% 08:47:35

Café Arábica (USD/bag) 144,6 -0,34% -1,03% -7,49% 17:56:22

Açúcar (CNY /MT) 5.537,0 -0,32% -0,05% -6,61% 04/04/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 102,3 2,71% -0,24% -9,96% 04/04/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

06 de Abril de 2018 
 



www.guideinvestimentos.com.br 

2 

BRF: Acordo de sócios na BRF é adiado  
 
Segundo veiculado no Valor Econômico, o acordo dos 
fundos de pensão Petros e Previ com Abilo Diniz, que poria 
fim à disputa pelo comando da BRF, paralisou. As 
negociações emperraram ontem durante reunião 
extraordinária do conselho de administração da empresa. 
 
A expectativa era que a reunião, que começou às 10h, fosse 
rápida: Abilio renunciaria à presidência do conselho e 
Augusto Cruz, indicado pelas fundações, assumiria. Mas já 
eram 20h quando foi interrompida, sem acordo, para ser 
retomada hoje. Abilio não aceita Francisco Petros na chapa 
dos fundos de pensão ao conselho de administração da 
BRF e as fundações não cedem. 
 
Abilio apresentou ontem na reunião proposta para um 
bônus de retenção da ordem de R$ 40 milhões aos vice-
presidentes e diretores da BRF. Ausente do encontro, 
Petros enviou voto contrário argumentando que a inclusão 
desse item na pauta era irregular, porque teria que ter sido 
comunicado cinco dias antes. O bônus, que seria um fator 
para a permanência na BRF do CEO indicado por Abilio, 
José Aurélio Drummond, acabou aprovado. 
 
Impacto: Negativo. Os recentes atritos da administração é 
algo que pressiona o desempenho da BRF, que segue 
enfrentando uma crise de credibilidade em meio aos 
resultados operacionais fracos nos últimos 2 anos e 
envolvimento da empresa na nova Operação Carne Fraca, 
da Policia Federal, chamada “Trapaça”. 
 
Um possível acordo entre o grupo de acionistas deve ser um 
sinal mais animador para acionistas da companhia. No 
entanto, vemos um acordo ainda distante. O conselho volta 
a se reunir nesta 6ª feira (06). Em nossa visão, é necessário 
cautela com relação a BRF, especialmente no curto prazo. A 
expectativa também é pela AGOE de 26 de abril que deverá 
definir as eleições do Conselho de Administração.  
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 84.360 -0,31% -1,18% 10,42% 04/04/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.752 -0,30% -1,24% 9,92% 04/04/2018

IMOB (Imobiliário) 724 -1,31% -3,85% -4,86% 04/04/2018

INDX (Industrial) 15.915 0,13% -0,33% 5,48% 04/04/2018

IFNC (Financeiro) 9.537 -0,24% -1,47% 18,90% 04/04/2018

ICON (Consumo) 3.605 -0,30% -1,26% -4,11% 04/04/2018

IMAT (Materias básicos) 3.006 0,12% 0,32% 22,74% 04/04/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.303 0,10% -0,34% 3,95% 04/04/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.451 0,25% -0,69% 7,24% 04/04/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.360 0,02% 0,09% 5,98% 04/04/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.382 -0,32% -1,27% 5,41% 04/04/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.514 -0,38% -1,37% 0,87% 04/04/2018

ITAG (Tag Along) 17.865 -0,30% -1,24% 7,86% 04/04/2018

IDIV (Div idendos) 4.422 -0,23% -1,60% 8,59% 04/04/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,330 0,32% -0,72% -0,53% 04/04/2018

Selic 6,50% 02/04/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,2x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,6x -

DI Jan 21 8,12% 4 p.p. -24 p.p. -94 p.p. 04/04/2018

DI Jan 23 9,15% 7 p.p. -5 p.p. -84 p.p. 04/04/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 162 -4 p.p. 9 p.p. 0 p.p. 08:59:12

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 15.050 5.205 9.845 635 1.035

Inv estidor Estrangeiro 109.657 161.831 -52.174 540 -10.685

Fundos 297.885 251.604 46.281 -2.115 7.730

Pessoa Física 2.465 1.135 1.330 285 1.545

Variação líquida
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BRF: Acordo de sócios na BRF é adiado  
 
Impacto: Marginalmente Negativo. A situação ainda é mais complicada com as ameaças de restrições de seus produtos na EU. A União 
Europeia já sinalizou ao governo que se prepara para barrar de maneira definitiva todas as importações de carne de frango da BRF. O 
ministro da Agricultura, Blairo Maggi, irá a Bruxelas para tentar evitar o embargo. Os efeitos da operação “Carne Fraca”, somada aos 
conflitos na gestão em termos de estratégia, podem levaram o EBITDA a deteriorar-se ao longo de 2018. Consequentemente, poderemos 
ter um crescimento (ainda mais acentuado) de sua alavancagem financeira – que atingiu 4,26x no 4T17. 
 
Vemos uma geração de caixa operacional ainda fraca para a BRF em 2018, em meio (i) recuperação gradual na demanda doméstica, 
somada ao ambiente competitivo; (ii) tendência de crescimento nos custos com milho; (iii) margens internacionais ainda pressionadas; (iv) 
estoques em níveis altos, especialmente no Japão. Nos últimos resultados observamos, a BRF apresentou margens mais pressionadas 
tanto (1) no mercado local - em meio à estratégia de ganhos de market e aumento dos custos; bem como (2) no mercado internacional que 
segue com estoques elevados – no Japão - e volumes ainda fracos na Europa. 
 
 
Eletropaulo: Energisa lança oferta pelo controle da Eletropaulo 
 
Segundo o Valor Econômico, a Energisa saiu na frente no que deve ser uma disputa intensa pelo controle da Eletropaulo. O conselho 
de administração da companhia, controlada pela família Botelho, aprovou a realização de uma oferta pública (OPA) voluntária para 
aquisição do controle da Eletropaulo, ao preço de R$ 19,38 por ação ordinária, avaliando a distribuidora paulista em R$ 3,24 bilhões. 
 
Caso a oferta seja bem-sucedida e a Energisa consiga o controle da Eletropaulo, a empresa se compromete a fazer um aumento de 
capital na distribuidora paulista no valor de, no mínimo, R$ 1 bilhão, para melhorar sua estrutura de capital e reduzir o endividamento. 
 
A oferta da Energisa diverge dos planos do conselho da Eletropaulo, que estava perto de anunciar uma emissão primária de ações no 
valor de até R$ 1,5 bilhão, a fim de levantar recursos para melhorar a estrutura financeira da companhia. A operação seria 
acompanhada por uma oferta secundária, na qual a americana AES pretendia se desfazer de sua fatia de 16,83% na distribuidora de 
energia. 
 
O conselho de administração da Eletropaulo terá até 15 dias para avaliar a oferta e emitir uma recomendação aos acionistas. A primeira 
impressão do Conselho é que o preço é baixo, mas a oferta ainda está sendo "digerida". Caso outro investidor siga os passos da 
Energisa e faça uma proposta, o conselho da distribuidora de energia deverá avaliar a melhor alternativa.  
 
Se a Energisa não alcançar o controle da Eletropaulo, com mais de 50,1% das ações, a empresa deve desistir da oferta e não vai 
adquirir nenhuma ação. O edital da OPA sai hoje. A previsão é que o leilão seja realizado na B3 em 7 de maio, com a liquidação 
acontecendo em 10 de maio. 
 
Impacto: Positivo. Recentemente comentamos sobre os possíveis candidatos garimpar Eletropaulo. A expectativa no mercado é que outros 
investidores entrem na disputa da Eletropaulo. Vale lembrar que a Enel também já apresentou uma oferta, mas ancorando a oferta 
primária de ações da Eletropaulo na bolsa. A Equatorial, e Neoenergia, são outras fortes candidatas a apresentarem oferta pela 
Eletropaulo em breve.  
 
De qualquer forma é positivo a entrada de um novo investidor na Companhia. Os recursos a serem injetados devem melhorar a estrutura 
de capital da companhia, além de contribuir com expertise e know how dentro do setor. Os papéis devem refletir de forma positiva na 
sessão desta 6ª (06).  
 
Com relação à Eletropaulo, seguimos mais otimistas com a empresa. Os números de 2017 mostram sinais mais animadores da 
Eletropaulo, que segue focado no controle de custos e despesas operacionais. No entanto, os maiores gastos com compra de energia, em 
razão da piora na hidrologia e do aumento dos custos de transmissão ainda impactam de forma negativa no resultado da Companhia. 
Algo que temos ressaltado é o turnaround operacional implementado pelo novo management, que já se reflete na melhora de indicadores 
de qualidade do serviço e a redução da inadimplência. Destaque também para sua alavancagem financeira, medido pela relação entre 
dívida líquida e Ebitda, que segue recuando - era de 3,22x no 4T16 vs 2,9x no 4T17. 
 
(...continua na próxima página...) 

RESULTADOS 
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Setor Financeiro: Governo vai analisar imposto sobre bancos 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, o governo terá que analisar neste ano como proceder sobre a tributação aplicada a instituições 
financeiras a partir do ano que vem. A lei que aumentou de 15% para 20% a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dessas 
empresas vale apenas até 31 de dezembro de 2018. Com isso, o governo deve perder cerca de R$ 5 bilhões em receitas no Orçamento. 
 
Apesar de o assunto ainda não estar abertamente em discussão, e não haver decisão sobre estender ou não a tributação mais elevada 
(de 20%), o jornal diz que o tema será inevitavelmente debatido para a formatação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 
2019, a ser enviado ao Congresso até agosto. O governo deverá chegar a uma conclusão sobre o montante de receitas a serem usadas 
no documento e uma das variáveis é justamente esse tema. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. A medida tende a ter um impacto desfavorável para a rentabilidade dos atuais bancos, e pode 
também afetar questões como spread bancários ( diferença entre o custo de captação dos bancos e o custo arcado pelos clientes das 
instituições). Vale comentar que a carga tributária no país é muito elevada, em especial para o setor bancário, que tem hoje quase metade 
do lucro taxado. Vamos acompanhar o caso, mas ressaltamos que os papeis do setor devem ficar pressionados na sessão desta 6ª. O 
período eleitoral é algo que também pode tardar a medida, uma vez que alterações tributária demandaria um grande esforço por parte 
do Executivo. Vale lembrar que a reoneração da folha de pagamento, algo que a equipe econômica reiterava a necessidade de aprovação, 
encontrou dificuldades entre os parlamentares. 
 
Relembrando o caso, ... 
 
A elevação da tributação no setor financeiro foi aprovada em 2015, proposta por medida provisória assinada pelo Ministério da Fazenda, 
na época comandado por Joaquim Levy (no governo de Dilma Rousseff). O Executivo vinha tentando implementar uma série de medidas 
voltadas ao aumento de receita, como a volta da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), iniciativa frustrada pelo 
Congresso. 
 
A proposta contribuiu com receitas "extras" para os cofres públicos ao longo de quatro anos. De acordo com a proposta original, de 2015, 
houve um aumento de arrecadação estimado em aproximadamente R$ 995 milhões para 2015, R$ 3,7 bilhões para 2016 e R$ 4 bilhões 
para 2017 (valores da época). 
 

RESULTADOS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 288,3 milhões da B3 na última terça-feira (03). Naquele 
dia, o Ibovespa fechou com queda de 0,05%, aos 84.623 pontos. Em abril, os estrangeiros já ingressaram com R$ 417,2 milhões na 
B3. Com isso, o saldo de 2018 segue positivo em R$ 459,7 milhões.  

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Abril Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Março 03/04/2018* 

Inves. Estrangeiro 288 417 460 1,26% 

Institucional -139 -410 3.345 -1,24% 

Pessoa Física 3 260 -2.079 0,79% 

Instit. Financeira -138 -252 722 -0,76% 

Emp. Priv/Publ -13 -15 -2.442 -0,05% 

Outros 0 0 -6 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 
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PROVENTOS – ABRIL/18 

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq. % Yield Data Pgto. 

29/03/2018 05/04/2018 MOVI3  Movida Participacoes SA Dividendos 
                

0,0188260  
0,246414% 30/08/2018 

15/02/2018 06/04/2018 TOTS3  TOTVS SA Dividendos   -  - 09/05/2018 

27/03/2018 06/04/2018 SANB3  Banco Santander Brasil SA Dividendos 
                

0,0648810  
0,285442% 26/04/2018 

27/03/2018 06/04/2018 SANB4  Banco Santander Brasil SA Dividendos 
                

0,0713690  
0,414936% 26/04/2018 

27/03/2018 06/04/2018 SANB11 Banco Santander Brasil SA Dividendos 
                

0,1362500  
0,342165% 26/04/2018 

31/03/2018 06/04/2018 HYPE3  Hypera SA Dividendos 
                

0,1802080  
0,495485% 11/01/2019 

03/04/2018 06/04/2018 ODPV3  Odontoprev SA Dividendos   -  - 04/05/2018 

19/03/2018 10/04/2018 ENBR3  EDP - Energias do Brasil SA Dividendos   -  - - 

29/03/2018 10/04/2018 HGTX3  Cia Hering Dividendos   -  - 15/05/2018 

23/03/2018 13/04/2018 VIVT3  Telefonica Brasil SA Dividendos   -  - - 

23/03/2018 13/04/2018 VIVT4  Telefonica Brasil SA Dividendos   -  - - 

02/04/2018 16/04/2018 OFSA3  Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA Dividendos   -  - 31/05/2018 

12/03/2018 17/04/2018 LINX3  Linx SA Dividendos   -  - - 

14/03/2018 17/04/2018 MGLU3  Magazine Luiza SA Dividendos   -  - 11/05/2018 

16/03/2018 17/04/2018 CCRO3  CCR SA Dividendos   -  - 30/04/2018 

13/03/2018 18/04/2018 TRPL3  
Cia de Transmissao de Energia Eletrica 

Paulista 
Dividendos   -  - - 

13/03/2018 18/04/2018 TRPL4  
Cia de Transmissao de Energia Eletrica 

Paulista 
Dividendos   -  - - 

15/03/2018 19/04/2018 UNIP3  Unipar Carbocloro SA Dividendos   -  - 30/04/2018 

15/03/2018 19/04/2018 UNIP5  Unipar Carbocloro SA Dividendos   -  - 30/04/2018 

15/03/2018 19/04/2018 UNIP6  Unipar Carbocloro SA Dividendos   -  - 30/04/2018 

16/03/2018 19/04/2018 ESTC3  Estacio Participacoes SA Dividendos   -  - 14/06/2018 

19/03/2018 20/04/2018 WIZS3  Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA Dividendos   -  - - 

19/03/2018 20/04/2018 WIZS3  Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA Dividendos   -  - - 

20/03/2018 20/04/2018 TIMP3  TIM Participacoes SA Dividendos   -  - 19/06/2018 

20/03/2018 20/04/2018 IGTA3  Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendos   -  - 18/05/2018 

20/03/2018 20/04/2018 IGTA3  Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendos   -  - 18/09/2018 

21/03/2018 23/04/2018 ARZZ3  Arezzo Industria e Comercio SA Dividendos   -  - 28/08/2018 

27/03/2018 23/04/2018 TGMA3  Tegma Gestao Logistica SA Dividendos   -  - 04/05/2018 

27/03/2018 23/04/2018 TGMA3  Tegma Gestao Logistica SA Dividendos 
                

0,1481245  
0,638468% 04/05/2018 

03/04/2018 23/04/2018 MRVE3  MRV Engenharia e Participacoes SA Dividendos   -  - - 

12/03/2018 24/04/2018 EMBR3  Embraer SA Dividendos   -  - 21/05/2018 

28/03/2018 24/04/2018 BAZA3  Banco da Amazonia SA Dividendos 
                

0,5340680  
- - 

27/03/2018 25/04/2018 TIET3  AES Tiete Energia SA Dividendos   -  - 25/07/2018 

27/03/2018 25/04/2018 TIET4  AES Tiete Energia SA Dividendos   -  - 25/07/2018 

27/03/2018 25/04/2018 TIET11 AES Tiete Energia SA Dividendos   -  - 25/07/2018 

27/02/2018 25/04/2018 WEGE3  WEG SA Dividendos 
 Fator de ajuste: 

1,3  
- 00/01/1900 

26/03/2018 26/04/2018 USIM5  Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Dividendos   -  - 30/05/2018 

26/03/2018 26/04/2018 USIM3  Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Dividendos   -  - 30/05/2018 

29/03/2018 26/04/2018 ALSC3  Aliansce Shopping Centers SA Dividendos   -  - - 

29/03/2018 26/04/2018 ANIM3  Anima Holding SA Dividendos   -  - - 

04/04/2018 26/04/2018 BRDT3  Petrobras Distribuidora SA Dividendos   -  - 28/09/2018 

27/03/2018 27/04/2018 SUZB3  Suzano Papel e Celulose SA Dividendos   -  - 09/05/2018 

27/03/2018 27/04/2018 SAPR3  Cia de Saneamento do Parana Dividendos   -  - - 

27/03/2018 27/04/2018 SAPR4  Cia de Saneamento do Parana Dividendos   -  - - 

27/03/2018 27/04/2018 SAPR11 Cia de Saneamento do Parana Dividendos   -  - - 

28/03/2018 27/04/2018 MOVI3  Movida Participacoes SA Dividendos   -  - 30/05/2018 

04/04/2018 27/04/2018 ALUP11 Alupar Investimento SA Dividendos   -  - 31/07/2018 

04/04/2018 27/04/2018 ALUP4  Alupar Investimento SA Dividendos   -  - 31/07/2018 

04/04/2018 27/04/2018 ALUP3  Alupar Investimento SA Dividendos   -  - 31/07/2018 

19/03/2018 30/04/2018 BMKS3  Bicicletas Monark SA Dividendos   -  - - 

26/03/2018 30/04/2018 BRAP4  Bradespar SA Dividendos   -  - 30/05/2018 

26/03/2018 30/04/2018 BRAP3  Bradespar SA Dividendos   -  - 30/05/2018 

27/03/2018 30/04/2018 SEER3  Ser Educacional SA Dividendos   -  - 07/05/2018 

28/03/2018 30/04/2018 SBSP3  
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao 

Paulo 
Dividendos 

                
0,8753300  

2,592034% 26/06/2018 

28/03/2018 30/04/2018 OMGE3  Omega Geracao SA Dividendos   -  - - 

29/03/2018 30/04/2018 EZTC3  Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA Dividendos   -  - 30/11/2018 

29/03/2018 30/04/2018 CPFE3  CPFL Energia SA Dividendos   -  - - 

04/04/2018 30/04/2018 TPIS3  
TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos 

SA 
Dividendos   -  - - 

05/04/2018 30/04/2018 GUAR3  Guararapes Confeccoes SA Dividendos   -  - - 

05/04/2018 30/04/2018 GUAR4  Guararapes Confeccoes SA Dividendos   -  - - 

09/03/2018 02/05/2018 ITUB3  Itau Unibanco Holding SA Dividendos   -  - 01/06/2018 

09/03/2018 02/05/2018 ITUB4  Itau Unibanco Holding SA Dividendos   -  - 01/06/2018 

28/03/2018 02/05/2018 PARD3  Instituto Hermes Pardini SA Dividendos   -  - - 

29/03/2018 02/05/2018 BRPR3  BR Properties SA Dividendos   -  - 31/12/2018 

29/03/2018 02/05/2018 JBSS3  JBS SA Dividendos   -  - 26/06/2018 

20/12/2017 03/05/2018 BBDC3  Banco Bradesco SA Dividendos 
                

0,0146620  
0,043430% 01/06/2018 

20/12/2017 03/05/2018 BBDC4  Banco Bradesco SA Dividendos 
                

0,0161290  
0,045306% 01/06/2018 

27/03/2018 03/05/2018 CSAN3  Cosan SA Industria e Comercio Dividendos   -  - - 

04/04/2018 03/05/2018 STBP3  Santos Brasil Participacoes SA Dividendos   -  - 09/05/2018 

23/02/2018 04/05/2018 GRND3  Grendene SA Dividendos 
                

0,3674550  
1,328471% 16/05/2018 

27/02/2018 04/05/2018 GRND3  Grendene SA Dividendos   -  - 16/05/2018 

04/04/2018 04/05/2018 CRFB3  
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria 

Ltda 
Dividendos   -  - 23/05/2018 

04/04/2018 04/05/2018 FIBR3  Fibria Celulose SA Dividendos   -  - - 

22/01/2018 05/05/2018 BEES3  
Banestes SA Banco do Estado do Espirito 

Santo 
Dividendos 

                
0,0115700  

0,280825% 01/06/2018 

22/01/2018 05/05/2018 BEES4  
Banestes SA Banco do Estado do Espirito 

Santo 
Dividendos 

                
0,0115700  

0,276794% 01/06/2018 
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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 

research@guideinvestimentos.com.br 
 

ALINE SUN 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Diniz 
gdiniz@guideinvestimentos.com.br 

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 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 

CONTATOS 
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA FIXA 

RENDA VARIÁVEL 

FUNDOS 

SALES 

““Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (“Guide”),  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. 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. 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 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.”  
 
Nota: “As datas/horários presentes no relatório são referentes à última atualização dos mercados, no momento de fechamento do nosso relatório, segundo dados da Bloomberg. Caso o horário seja 
destacado, o mercado estava em andamento, no dia da elaboração do relatório; caso a data seja destacada, os valores se referem ao fechamento daquele período específico.”  
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