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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Ambev: Números do 1º tri 
Impacto: Neutro.  
 

 

Rumo: Bons números no 1T18, com forte volume 
transportado. 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 

 

TIM: Forte resultado operacional no 1T18, em linha com as 
expectativas.  
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 82.956 0,29% -3,67% 8,58% 08/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.672 -0,03% 0,90% -0,06% 08/05/2018

IPC (México) 46.720 0,53% -3,39% -5,34% 08/05/2018

STOXX 600 (Europa) 391 0,23% 1,41% 0,41% 08:55:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.598 0,47% 1,19% -1,16% 08:55:41

DAX (Alemanha) 12.905 -0,03% 2,32% -0,10% 08:55:41

CAC 40 (França) 5.518 -0,09% -0,05% 3,86% 08:55:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.409 -0,44% -0,26% -1,56% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.159 -0,07% 2,50% -4,48% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.108 0,26% 2,09% 0,71% 04:27:15

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 65,0 -0,03% 2,61% -8,21% 08/05/2018

Cobre (USd/lb.) 306,2 0,11% -0,41% -8,01% 09:00:39

Ouro (USD/t oz.) 1.311,3 -0,14% -0,60% -0,56% 09:00:41

Prata (USD/t oz.) 16,5 0,14% 0,57% -4,62% 09:00:41

Platina (USD/t oz.) 913,6 0,16% 1,02% -3,21% 09:00:23

Paládio (USD/t oz.) 966,5 0,32% 0,62% -8,13% 08:54:48

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 76,9 2,74% 2,96% 17,44% 09:00:40

Petróleo WTI (USD/bbl.) 71,0 2,78% 3,51% 18,18% 09:00:40

Gasolina (USd/gal.) 215,9 2,18% 1,33% 8,39% 09:00:40

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 0,70% -0,43% -0,79% 09:00:41

Etanol (USD/gal.) 1,5 -20% 166% 152% 08/05/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 402,8 -0,19% 0,50% 9,67% 09:00:06

Soja (USd/bu.) 1.020,3 -0,02% -2,69% 3,76% 09:00:42

Café Robusta (USD/MT) 1.764,0 -1,67% 0,46% 0,00% 09:00:39

Café Arábica (USD/bag) 148,1 -1,50% -2,98% -7,61% 08/05/2018

Açúcar (USd/lb.) 11,5 -0,52% -1,96% -23,40% 09:00:31

Boi Gordo (USd/lb.) 106,3 1,07% 0,19% -6,47% 08/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

09 de Maio de 2018 
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Ambev: Números do 1º tri 

 
A fabricante de bebidas Ambev divulgou o resultado do 
referente ao exercício do primeiro trimestre de 2018. O 
resultado veio abaixo da  expectativa do mercado nas 
principais linhas do balanço.. 
 
Na 1ª linha, a Ambev reportou uma receita liquida de R$ 
11.640,2 milhões (+3,5% A/A). O resultado foi reflexo do 
sólido desempenho na América Latina Sul (LAS) (+24,6%),  
na América Central e no Caribe (CAC) (+8,7%). No Canadá, o 
desempenho ficou estável frente ao ano anterior (+0,5%), e 
o Brasil foi o destaque negativo no período (-1,8%).  
 
No Brasil, a queda de volume de -11,0% foi parcialmente 
compensada pelo controle de custos. Assim, observamos 
ainda um crescimento saudável da receita líquida por 
hectolitro (ROL/hl), atingindo 10,3%. Na LAS, o volume 
reportou um crescimento sólido de 5,7% e a ROL/hl subiu 
17,8%. Na CAC, o volume e a ROL/hl cresceram 4,3% e 
4,2%, respectivamente. E, no Canadá, houve uma queda 
marginal de volume de 0,4%, compensada também por um 
controle de custos. Assim, houve um aumento da ROL/hl 
de 1,0% na última divisão. 
 
No 1T18,  o CPV permaneceu estável (+0,2% A/A). Em uma 
base por hectolitro, o CPV aumentou 5,6% , principalmente 
devido ao câmbio desfavorável no Brasil e na LAS. Já as 
despesas reportaram um crescimento de 15,7% A/A devido 
a maiores despesas administrativas no período. Em uma 
base por hectolitro, o CPV (CPV/hl) aumentou 6,3%, 
enquanto o CPV excluindo depreciação e amortização 
cresceu 5,8%, devido, principalmente, a pressões 
inflacionárias na Argentina e a preços mais elevados das 
commodities, parcialmente compensados pelo câmbio 
favorável na LAS e no Brasil. As despesas com vendar, 
gerais e administrativas teve um avanço de 6,8% em linha 
com a inflação média ponderada de 6,7%, 
aproximadamente. 
 
Assim, no 1T18, a geração de caixa operacional, medido 
pelo EBITDA, mostrou com crescimento de 10,1% A/A, 
vindo abaixo do esperado. Impactado   . A margem Ebitda 
avançou 1,6 p.p., atingindo 39,9% no 1T18.  
 
Na última linha, a Ambev reportou um lucro líquido de R$ 
2.610,9 milhões no trimestre (+12,7% A/A), impactado 
principalmente pelo crescimento orgânico do EBITDA e de 
uma redução das despesas financeiras, parcialmente 
impactados por uma maior alíquota de imposto. O lucro 
por ação ajustado no trimestre foi de R$ 0,16 (+13,6%). 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 82.956 0,29% -3,67% 8,58% 08/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.154 0,27% -3,72% 8,03% 08/05/2018

IMOB (Imobiliário) 676 -0,74% -4,81% -11,11% 08/05/2018

INDX (Industrial) 15.679 0,37% -2,67% 3,92% 08/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.745 0,53% -5,76% 9,03% 08/05/2018

ICON (Consumo) 3.474 0,51% -3,82% -7,61% 08/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.192 -0,09% -1,45% 30,36% 08/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 42.596 -1,03% -2,80% 7,21% 08/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.434 -0,33% -3,65% 6,83% 08/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.309 -0,17% -1,21% 3,71% 08/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.184 0,33% -3,58% 3,72% 08/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.517 0,43% -2,72% 1,00% 08/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.410 0,27% -4,07% 5,12% 08/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.227 -0,17% -4,34% 4,07% 08/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,567 -0,11% -1,70% -7,14% 09:10:42

Selic 6,50% 02/04/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,0x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,1x -

DI Jan 21 8,27% 13 p.p. 14 p.p. -79 p.p. 08/05/2018

DI Jan 23 9,50% 15 p.p. 31 p.p. -49 p.p. 08/05/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 198 -1 p.p. 28 p.p. 36 p.p. 09:10:35

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.465 5.130 11.335 -305 1.265

Inv estidor Estrangeiro 100.523 127.039 -26.516 957 21.899

Fundos 289.576 271.463 18.113 -402 -24.534

Pessoa Física 2.645 915 1.730 -80 865

Variação líquida
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Ambev: Números do 1º tri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. O resultado veio abaixo do esperado pelo mercado, algo que deve pressionar os papéis nesta sessão. O 
resultado foi impactado principalmente pelo fraco desempenho das operações no Brasil em meio a queda dos volume vendidos (reflexo  
do ambiente macro ainda desafiador e efeito sazonal - carnaval ocorreu mais cedo mais cedo que o esperado). O desempenho mais fraco 
de Bebidas Não Alcólicas, queda de 19,4% no volume, também afetou de forma negativa os números da Ambev.  
 
Ainda assim, esperamos uma recuperação operacional mais acelerada da AmBev no 2S18. Sustentamos nossa recomendação devido a 
alguns fatores: (i) expectativa de recuperação dos volumes em 2018; (ii) fim da “guerra dos preços”; e (iii) recuperação da atividade 
econômica local, com aumento cada vez maior do consumo de bebidas geladas.  
 
Reafirmamos o 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. A expectativa fica por conta da 
recuperação mais acelerada do mercado interno, com aumento dos volumes vendidos, somados ao contínuo controle das despesas e 
alívio nos custos. Isto é algo que deve ajudar a empresa a ampliar suas margens e demonstrar resultados mais satisfatórios. 
 
 
(...continua na próxima página...) 
 

RESULTADOS DO 1º TRI 

Ambev (1T18)         

R$ Milhões Realizado (R) A/A Estimado (E) R/E 

Receita Líquida 11.640 -5,7% 11.718 -0,7% 

EBITDA Ajustado 4.639 -39,1% 4.976 -6,8% 

Margem EBITDA 39,9% -3,9 p.p. 42,5% -2,6 p.p. 

Lucro Líquido 2.529 - 2.844 -11,1% 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Rumo: Bons números no 1T18, com forte volume transportado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, após o fechamento do mercado, a Rumo divulgou seu resultado referente ao 1º trimestre de 2018 (1T18). A empresa reportou 
um forte crescimento da geração de caixa operacional, refletindo os maiores volumes transportados e a consequente diluição de 
custos. 
 
O volume total transportado no trimestre atingiu 11,8 bilhões de TKU, alta de 18% A/A. O resultado refletiu os maiores volumes de 
produtos agrícolas e industriais, com destaque para as novas operações de celulose na Operação Norte. Ressaltamos também os 
estoques de passagem de soja que impulsionaram o aumento nos volumes agrícolas transportados em um mês tipicamente ocioso, 
devido à entressafra. Além disso, a maior capacidade viabilizada pelo plano de investimentos permitiu crescimento significativo frente 
à 2017. Por fim, destacamos o aumento de volume de grãos no Porto de Santos (SP). No 1T18 a Rumo atingiu o market share de 48% no 
transporte de grãos até o Porto de Santos (SP). 
 
A receita líquida foi de 1.396,7 milhões (+16,5% A/A), puxado principalmente pelo forte volume total transportado. Assim, o EBITDA 
atingiu R$ 650,2 milhões (+32,0% A/A) resultado principalmente: (i) crescimento no volume transportado; (ii) ganhos de eficiência em 
custos; e (iii) resultado dos investimentos realizados, proporcionando então um ganho na margem EBITDA para 46,6% (+5,5 p.p. A/A). 
 
Na última linha, a empresa reportou um prejuízo líquido de R$ 58,3 milhões, reflexo do forte desempenho operacional (com 
crescimento do EBITDA), somado ao menor despesa financeira (em meio a queda no custo da dívida devido à queda de juros). O 
resultado compensou, parcialmente, o impacto do aumento da depreciação (+14,9% A/A). Destaque positivo também para o processo 
de desalavancagem financeira, em curso, da companhia que encerrou o trimestre em 2,6x dívida líquida abrangente / EBITDA 
(praticamente estável no 4T17). O Capex totalizou R$ 483,7 milhões no 1T18. Os principais investimentos foram relacionados a (i) 
melhoria da infraestrutura, a fim de eliminar restrições e aumentar a capacidade; (ii) aquisição de 57 vagões e 6 locomotivas; (iii) 
conclusão das obras da moega de fertilizantes no terminal de Rondonópolis (MT); e (iv) diversas melhorias realizadas em pátios e 
terminais, com a finalidade de reduzir o tempo de permanência dos trens e aumentar a produtividade da operação. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, e esperamos uma reação positiva para os papéis na 
sessão. Destaque para a parte operacional da Rumo, que apresentou uma forte geração de caixa operacional, com crescimento do 
volume transportado e ganhos de eficiência em sua operação. A manutenção de seu plano de investimento segue refletindo na melhoria 
dos indicadores operacionais da Rumo. 
 
Sustentamos a nossa recomendação do ativo em função: (i) sinalizações de incentivo às concessões por parte do governo; (ii) expectativa 
pela renovação antecipada da Malha Paulista no 1S18; (iii) expectativa de continuidade no ciclo de crescimento nos volumes de grãos nos 
próximos trimestres e; por fim, (iv) recente aumento de capital da empresa, fortalecendo a sua estrutura, dando suporte ao plano de 
investimentos e à melhora ao mercado de dívida (reduzindo a sua dependência do BNDES).  
 
 
 
(...continua na próxima página...) 
 

RESULTADOS DO 1º TRI 

Rumo (1T18)         

R$ Milhões Realizado (R) A/A Estimado (E) R/E 

Receita Líquida 1.397 16,5% 1.356 3,0% 

EBITDA 650 32,0% 619 5,0% 

Margem EBITDA 46,6% 5,5 p.p. 45,6% 0,9 p.p. 

Lucro Líquido -58 - 3 - 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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TIM: Forte resultado operacional no 1T18, em linha com as expectativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, após o fechamento do mercado, a TIM (empresa de telecomunicações) reportou seu resultado referente ao 1º trimestre de 
2018 (1T18). O resultado veio ligeiramente acima das projeções do mercado. No período, a empresa reportou mais um forte 
crescimento de margens, tanto operacional quanto financeiro, suportado (mais uma vez) pelo bem sucedido processo de turnaround. 
 
A Receita Líquida foi de R$4.139 milhões no 1T18 (+4,8% A/A). O crescimento foi puxado – novamente - pela linha “Receitas de 
Serviços”, que registrou crescimento de 6,4% A/A, atingindo R$ 3.983 milhões, positivamente afetada pelo crescimento dos serviços de 
valor agregado. Dentro do segmento, a receita de Serviço Móvel continua a ser destaque positivo (+6,0% A/A); e “Receita de Serviços 
Fixos” também continua a apresentar avanços (+14,7% A/A). Vale comentar: Esse é o 5º trimestre consecutivo com crescimento nessa 
linha.  
 
No 1T18, o ARPU (receita média mensal por usuário) móvel também segue a sua trajetória de crescimento, atingindo R$ 21,6 (+13,8% 
A/A). O avanço do ARPU é explicado principalmente pela melhora no mix da base (mais pós-pago), e também pelo crescimento 
individual de cada segmento. O ARPU do pré-pago já cresce há nove trimestres (+1,6 A/A no 1T18), enquanto o ARPU do pós-pago vem 
crescendo há seis trimestres (+3,4% A/A no 1T18). 
 
Os Custos e Despesas ficaram estáveis no período (-0,7% A/A), corroborando com o eficiente controle do management, além do 
expressivo crescimento da base pós-paga e da contínua expansão da rede. Assim, o EBITDA normalizado foi de R$1.470 milhões 
(+16,4% A/A), mantendo a tendência de alta dos últimos trimestres. O forte avanço no EBITDA pode ser explicado por: (i) aumento da 
Receita de Serviço Móvel (+R$ 213 milhões); (ii) aumento da Receita com Serviço Fixo (+R$ 26 milhões); e (iii) eficiente controle de 
custos. Sendo assim, a margem EBITDA atingiu 35,5% A/A (+3,6 p.p. A/A), sendo recorde para um 1ª trimestre. A mudança no mix das 
receitas e a gestão de custos e despesas continuam tendo papel essencial para a expansão da margem e geração de caixa operacional. 
 
Na última linha, o Lucro Líquido reportado foi de R$250 milhões (+89,1% A/A), e acima do esperado pelo mercado. O Lucro por Ação 
atingiu R$0,10 no 1T18, comparado com R$0,05 no 1T17. O Fluxo de Caixa Operacional livre no 1T18 registrou crescimento de R$ 802 
milhões em relação ao 1T17. Esse desempenho é explicado pelo crescimento do EBITDA e pela ligeira redução no CAPEX, além da 
eficiente gestão do capital de giro. A relação Dívida Líquida/EBITDA foi 0,46x no 1T18, em comparação com 0,82x no 1T18.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A Tim reportou mais um resultado forte no 1T18. A companhia conseguiu manter sob controle seus 
gastos com custos e despesas, o que tem se traduzido em uma expressiva melhora nas margens operacionais da empresa. Além disso, 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 e impulsionando os números da Tim. Em suma, a Tim tem se beneficiado do 
maior foco na eficiência operacional.  
 
Olhando para frente, seguimos otimistas com a companhia. 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. Além disso, chamamos atenção para as possíveis F&A envolvendo Tim e Cemig Telecom/OI A empresa segue bem 
capitalizada, e é uma das principais candidatas a garimpar possíveis ativos do setor de Telecom no Brasil. 
 
 
 
(...continua na próxima página...) 
 

RESULTADOS DO 1º TRI 

Tim (1T18)         

R$ Milhões Realizado (R) A/A Estimado (E) R/E 

Receita Líquida 4.139 4,8% 4.136 0,1% 

EBITDA 1.470 16,4% 1.447 1,6% 

Margem EBITDA 35,5% 3,6 p.p. 35,0% 0,5 p.p. 

Lucro Líquido 250 89,1% 235 6,6% 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,368 bilhão  da B3 no pregão da última sexta-feira (04). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,20%, aos 83.118 pontos. Em maio, o saldo acumulado de recursos estrangeiros está 
negativo em R$ 2,212 bilhões. No ano, o saldo acumulado de capital estrangeiro na B3 está positivo em R$ 2,209 bilhões. 

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 04/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -1.368 -2.212 2.209 49,91% 

Institucional 1.179 1.315 5.063 28,70% 

Pessoa Física 140 822 -2.108 16,07% 

Instit. Financeira 41 54 281 4,98% 

Emp. Priv/Publ 9 21 -5.439 0,33% 

Outros 0 0 -6 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 

Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual Projeções do Mercado Anterior 

9-mai 

05:00 Brasil IPC (1ª Quadrissemana) (MoM %) 07-mai - - -0.02% 

09:00 Brasil PIM: Produção Industrial Regional Mar - - - 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 04-mai - - - 

09:30 EUA PPI (MoM % a.s.) Abr - - 0.30% 

09:30 EUA PPI: Núcleo (MoM%) Abr - - 0.30% 

09:30 EUA PPI (YoY %) Abr - - 3.00% 

09:30 EUA PPI: Núcleo (YoY%) Abr - - 2.70% 

14:15 EUA Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) - - - - 

22:30 China PPI (YoY %) Abr - - 3.10% 

22:30 China CPI (YoY %) Abr - - 2.10% 
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AGENDA DE RESULADOS (1T18) 

Fonte: B3. Elaboração: Guide Investimentos  

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

WEG 18/04/2018 Antes 19/04/2018 Anima 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Engie (ex-Tractebel) 19/04/2018 Pós 20/04/2018 Arezzo 09/05/2018 Antes 10/05/2018 

Usiminas 20/04/2018 Antes 20/04/2018 Braskem 09/05/2018 - - 

Banco Santander 24/04/2018 Pós 25/04/2018 Ambev 09/05/2018 - - 

Telefônica Brasil (Vivo) 25/04/2018 Antes 25/04/2018 Totvs 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Fibria 25/04/2018 Antes 25/04/2018 Taesa 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

EcoRodovias 25/04/2018 Pós 26/04/2018 EDP 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Estácio 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Alliar 10/05/2018 - - 

OdontoPrev 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Azul 10/05/2018 Antes 10/05/2018 

Multiplan 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Burger King 10/05/2018 - 11/05/2018 

Hypera 25/04/2018 Pós 26/04/2018 CCR 10/05/2018 -   

Banco Bradesco 26/04/2018 Antes 26/04/2018 Cosan 10/05/2018 - 11/05/2018 

GPA 26/04/2018 Pós 27/04/2018 EzTec 10/05/2018 - 11/05/2018 

Cia Hering 26/04/2018 Pós 27/04/2018 CPFL Renováveis 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Klabin 26/04/2018 Antes 27/04/2018 Comgás 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Grendene 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Iochpe-Maxion 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Grupo Fleury 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Tenda 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Suzano 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Cyrela 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Embraer 27/04/2018 Antes 27/04/2018 B3 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Duratex 27/04/2018 Pós 30/04/2018 Energisa 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Itaú Unibanco 01/05/2018 - 02/05/2018 Eletropaulo 11/05/2018 - 15/05/2018 

Aliansce 02/05/2018 Pós 03/05/2018 Alpargatas 11/05/2018 - - 

Cielo 02/05/2018 Pós 03/05/2018 Ânima Educação 11/05/2018 - - 

Raia Drogasil 02/05/2018 Pós 03/05/2018 CESP 11/05/2018 - - 

SulAmérica 03/05/2018 Pós 04/05/2018 Kroton 11/05/2018 Antes 11/05/2018 

Lojas Renner 03/05/2018 Pós 04/05/2018 Banrisul 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

IRB Brasil Re 03/05/2018 Pós 04/05/2018 JBS 14/05/2018 - 15/05/2018 

Banco ABC 04/05/2018 Pós 07/05/2018 JSL 14/05/2018   

BB Seguridade 07/05/2018 - - Fertilizantes Heringer 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

Hermes Pardini 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Bradespar 14/05/2018 - - 

Linx  07/05/2018 Pós 08/05/2018 Eletrobras 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

BrasilAgro (3T18) 07/05/2018 - 08/05/2018 Bradespar 14/05/2018 - - 

Marcopolo 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Itaúsa 15/05/2018 - - 

Magazine Luiza 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Helbor 15/05/2018 - - 

BR Properties 08/05/2018 Pós 09/05/2018 Trans. Paulista 15/05/2018 Antes 15/05/2018 

Multiplus 08/05/2018 Pós 09/05/2018 Locamérica 15/05/2018 - - 

Iguatemi 08/05/2018 Pós 09/05/2018 General Shopping 15/05/2018 - - 

Tupy 08/05/2018 Pós 09/05/2018 CPFL 15/05/2018 - 16/05/2018 

AES Tietê 08/05/2018 - - Eneva 15/05/2018 - 22/05/2018 

Gerdau 09/05/2018 Antes 09/05/2018 Camil 24/05/2018 Pós 24/05/2018 

Metalúrgica Gerdau 09/05/2018 Antes 09/05/2018         
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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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