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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
BRF: Números fracos, conforme o esperado. 
Impacto: Neutro.  
 

 

CCR: Números do 1º tri, em linha com o esperado 
Impacto: Neutro.  
 
 
Cosan: Números positivos no 1T18  
Impacto: Positivo.  
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 85.861 1,89% -0,30% 12,38% 10/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.723 0,94% 2,83% 1,85% 10/05/2018

IPC (México) 46.552 0,56% -3,74% -5,68% 10/05/2018

STOXX 600 (Europa) 392 0,03% 1,77% 0,76% 09:32:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.703 0,03% 2,58% 0,20% 09:32:08

DAX (Alemanha) 12.991 -0,34% 3,01% 0,57% 09:32:08

CAC 40 (França) 5.532 -0,26% 0,20% 4,12% 09:32:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.758 1,16% 1,29% -0,03% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.163 -0,35% 2,63% -4,35% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.116 -0,04% 2,23% 0,84% 04:25:25

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.) 311,4 0,16% 1,30% -6,43% 09:37:06

Ouro (USD/t oz.) 1.324,8 0,22% 0,42% 0,46% 09:37:05

Prata (USD/t oz.) 16,8 0,48% 2,46% -2,83% 09:37:08

Platina (USD/t oz.) 929,6 0,49% 2,79% -1,51% 09:37:09

Paládio (USD/t oz.) 1.000,2 0,63% 4,13% -4,92% 09:36:14

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 77,3 -0,23% 3,48% 18,04% 09:37:08

Petróleo WTI (USD/bbl.) 71,4 -0,01% 4,05% 18,80% 09:37:06

Gasolina (USd/gal.) 218,8 -0,07% 2,66% 9,82% 09:37:05

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 -0,18% 1,66% 1,30% 09:37:06

Etanol (USD/gal.) 1,5 -27% 69% 55% 09:25:14

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 400,0 -0,75% -0,19% 8,92% 09:37:02

Soja (USd/bu.) 1.015,5 -0,86% -3,15% 3,28% 09:37:07

Café Robusta (USD/MT) 1.744,0 0,06% -0,68% -1,13% 09:37:04

Café Arábica (USD/bag) 146,7 0,34% -2,75% -6,11% 09:10:51

Açúcar (USd/lb.) 11,2 -0,35% -4,68% -25,53% 09:37:08

Boi Gordo (USd/lb.) 104,3 0,89% -0,22% -5,61% 10/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Petrobras: Resultado do 1º tri e expectativa de 

cessão onerosa impulsionam o papel 

 
A divulgação do resultado da Petrobras referente ao 1º 
trimestre de 2018 (1T18) nessa última terça-feira, superou 
as expectativas do mercado. Falamos disto no Guide 
Empresas do dia 8/05. 
 
Com redução da dívida líquida em mais de 20% e melhor 
desempenho operacional, seu EBTIDA atingiu quase US$ 8 
bilhões e só ficou atrás da Shell na comparação com outras 
cinco grandes empresas estrangeiras (Shell, Chevron, BP, 
ExxonMobil, Total) que já publicaram seus resultados, a 
ação da estatal voltou a atrair investidores estrangeiros e 
ontem foi a terceira mais negociada na bolsa de Nova York, 
com alta de 7,14%. Na B3, a ação ordinária (com direito a 
voto) avançou 6,1%.  
 
O grande volume de negócios com o papel da empresa 
mostrou a volta dos estrangeiros, contudo olhando para a 
relação entre o valor de uma empresa - considerando o 
preço das ações e seu endividamento - e a geração de 
caixa (EV/Ebtida), os investidores ainda pagam 23% menos 
quando comparado aos seus pares. 
 
Ainda sobre a Petrobras, o presidente da estatal, Pedro 
Parente, em entrevista ontem no programa Míriam Leitão, 
da "Globonews", afirmou que a companhia e a União estão, 
hoje, mais perto de um acordo sobre a renegociação do 
contrato da cessão onerosa. 
 
O executivo lembrou também, que após acordo quanto ao 
valor da dívida a ser paga o próximo passo seria a 
discussão de como viabilizar a liquidação dos valores e 
afirmou acreditar ser possível aprovar lei que permita o 
ressarcimento via barris, encontrados por meio do 
megaleilão dos excedentes da cessão onerosa. 
 
 
Impacto: Positivo. A fala do Parente corrobora com nossa 
expectativa positiva para a conclusão da renegociação da 
cessão onerosa com a União. Isto é algo que deve continuar 
a impulsionar os papeis da estatal no curtíssimo prazo, além 
da forte valorização do petróleo no mercado internacional. 
 
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) contínua  desalavancagem 
financeira.  
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 85.861 1,89% -0,30% 12,38% 10/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 35.323 1,87% -0,42% 11,73% 10/05/2018

IMOB (Imobiliário) 698 2,73% -1,71% -8,21% 10/05/2018

INDX (Industrial) 16.048 0,62% -0,38% 6,36% 10/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.972 1,67% -3,31% 11,86% 10/05/2018

ICON (Consumo) 3.510 0,98% -2,82% -6,65% 10/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.344 1,45% 3,22% 36,54% 10/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 42.901 1,67% -2,10% 7,98% 10/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.461 0,90% -3,05% 7,50% 10/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.303 -0,12% -1,48% 3,42% 10/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.457 1,37% -1,42% 6,04% 10/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.568 1,02% -0,74% 3,05% 10/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.824 1,56% -1,79% 7,62% 10/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.335 2,03% -2,26% 6,33% 10/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,559 -0,27% -1,48% -6,93% 09:47:08

Selic 6,50% 02/04/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,8x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,5x -

DI Jan 21 8,21% -4 p.p. 12 p.p. -85 p.p. 09:19:51

DI Jan 23 9,40% -3 p.p. 24 p.p. -59 p.p. 09:20:25

CDS 5 anos (em p.b.) 182 -2 p.p. 16 p.p. 21 p.p. 09:47:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.415 5.730 10.685 -650 370

Inv estidor Estrangeiro 97.377 123.240 -25.863 653 20.470

Fundos 289.568 270.668 18.900 787 -21.245

Pessoa Física 2.670 1.270 1.400 -330 435

Variação líquida
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CCR: Números do 1º tri, em linha com o esperado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, após o fechamento do mercado, a CCR divulgou seu resultado referente ao primeiro trimestre de 2018. 
 
A receita líquida ajustada totalizou R$ 1,819 bilhão no 1T18 (+7,6% A/A). Destaque para o crescimento de 2,3% A/A do tráfego 
consolidado; e (ii) expansão da tarifa média consolidada de 3,0% A/A. Com excessão da ViaLagos, as vias pedagiadas reportaram um 
crescimento sólido na receita. 
 
Rodovias: No 1T18, o volume de trafego consolidado ainda apresentou aumento de 3,0% A/A. O destaque negativo ficou para a 
ViaLagos que apresentou um recuo de -4,8% na comparação anual. A MS apresentou um avanço de 4,3% no período, SPVias +3,9%, 
AutoBan +3,3%, Nova Dutra 2,8%, RodoAnel Oeste 1,7%, Rodo Norte 1,5% e Via Oeste 1,2%. 
 
Mobilidade Urbana: O volume total de passageiros transportados na ViaQuatro apresentou um aumento de 4,8% A/A atingindo 
atingindo 51.386.822 passageiros no período. O Metro Bahia apresentou um forte avanço de 2,52%A/A, atingindo 19.205.251 
passageiros transportados no período. 
 
Barcas: As Barcas de transporte apresentaram um recuo considerável: Rio – Niterói apresentou uma retração (-7,5% A/A); Rio – Cocota  
(-7,2% A/A) e Angra – Ilha Grande – Mangaratiba (-18,5% A/A). O destaque positivo ficou para Rio –Charitas (+11,9%) e Rio – Paquetá 
ficou  estável (+0,1% A/A). Representado uma diminuição no número total de passageiros de -5,8% A/A. As variações dos números de 
passageiros ocorreram principalmente em função: (i) crise econômica no estado do Rio de Janeiro que aumentou a taxa de 
desemprego e (ii) intervenção nas vias de acesso ao Centro do Rio de Janeiro que dificultou a integração entre o modal aquaviário e o 
modal rodoviário e (iii) inauguração do Túnel Charitas x Cafubá, reduzindo o tempo de deslocamento de Niterói para a estação. 
 
Aeroportos Internacionais: O aeroporto Internacional de Quito permaneceu praticamente estável no total de passageiros embarcados 
(+2,9% A/A). O embarque doméstico continua com fraco movimento com destaque para os embarques internacionais que avançaram 
10,2% no período. O aumento no trafego internacional é devido principalmente pela criação das rotas para Nova York e Lima. O 
aeroporto Internacional de San Jose apresentou um avanço de 6,0% A/A de passageiros embarcados em função da criação de novas 
rotas de diversas companhias como Volaris, KLM e Edelweiss. 
 
Impacto: Neutro. Os números da companhia apresentaram avanços em relação ao mesmo período do ano passado, fluxo ainda não 
reportou uma melhora sustentável. A retomada mais gradual da economia continua a influenciar nos números da CCR. Ainda assim, 
consideramos a companhia como um investimento atrativo, em meio: (i) descontos com que as ações são negociadas na B3; (ii) 
capacidade financeira para concorrer a novas consessões; (iii) perspectiva de crescimento mais forte sustentado pelo maior tráfego e 
passageiros; e (iv) mercado de juros em patamares mais baixos, algo que tende a os custos de suas dívidas.  
 
 
(...continua na próxima página...) 

RESULTADOS DO 1º TRI 

CCR (1T18)         

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

Receita Líquida 1.819 7,6% 2.059 -11,7% 

EBITDA Ajustado 1.206 9,3% 1.290   

Margem EBITDA 62,2% 1 p.p. 62,7% -0,5 p.p. 

Lucro Líquido 413 32,3% 428 -3,5% 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Cosan: Números positivos no 1T18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, após o fechamento do mercado, a Cosan divulgou seu resultado referente ao primeiro trimestre de 2018 (1T18). O resultado 
consolidado do grupo veio acima do esperado nas principais linhas do balanço, com destaque para a forte geração de caixa 
operacional, ainda mostrando a robustez do portfolio de negócios. O resultado foi impulsionado pela melhor performance operacional 
de todos os negócios. O Ebitda ajustado atingiu R$ 1,3 bilhão (+11% A/A) no 1T18, vindo acima do esperado pelo mercado. O lucro 
líquido ajustado da Cosan alcançou R$ 361 milhões (+55,1% A/A) no 1T18 e sua alavancagem financeira (dívida líquida/EBITDA 
proforma) recuou para 1,5x ao final do trimestre (vs 2,0x no 1T17). 
 
Raízen Combustíveis: O EBITDA ajustado alcançou R$ 732 milhões (+7%A/A) no 1T18, explicado pelo (i) maior volume vendido e (ii) 
efeito positivo da estratégia comercial do management. O volume total vendido cresceu 3% A/A, performance acima da média do 
mercado, reflexo da estratégia de expansão e de relacionamento sustentável com a rede de postos revendedores. As vendas de diesel e 
de combustível para aviação cresceram respectivamente 6% A/A e 8% A/A, impulsionadas pela economia mais forte. Já no ciclo-otto, o 
volume vendido no 1T18 ficou em linha com o 1T17 (-3% em gasolina equivalente), seguindo a tendência de retomada mais lenta neste 
segmento. 
 
Raízen Energia: O EBITDA ajustado do 1T18 atingiu R$ 1,0 bilhão (+8% A/A), impulsionado pela expansão do volume vendido de todos 
os produtos, com maior participação de produtos próprios no mix de vendas. A moagem da safra 2017/18 foi de 61,2 milhões de 
toneladas de cana (+3% A/A). Destaque para o índice de produtividade do canavial atingiu 9,8 Kg de ATR/hectare (-5% A/A), reflexo da 
menor concentração de chuvas no período. A produção de açúcar teve crescimento de 6% em relação à safra anterior e o mix de 
produção foi de 55% para açúcar (57% na safra 2016/17),. O EBITDA ajustado da safra 2017/18 foi de R$ 4,1 bilhões (+11% versus a safra 
2016/17), impactado pelo maior volume de vendas, principalmente etanol e bioenergia. 
 
Comgás: O EBITDA normalizado atingiu R$ 437 milhões (+14% A/A) refletindo o maior volume de vendas e a correção das margens pela 
inflação em maio de 2017. No segmento industrial as vendas foram +6% A/A,  em linha com a retomada gradual da atividade 
econômica. No segmento residencial, a maior base de clientes somada à menor temperatura média no período refletiram no aumento 
de 18% do volume vendido. No segmento comercial, a combinação da maior base de consumidores com melhor consumo unitário 
proporcionaram aumento de 10% nas vendas. 
 
Moove: O EBITDA do 1T18 totalizou R$ 51 milhões (+19% A/A) em função do maior volume de vendas de lubrificantes em todos os 
países de atuação com melhor mix de produtos vendidos e da expansão das operações internacionais. 
 
Impacto: Positivo. A Cosan reportou mais um trimestre sólido, acima do esperado pelo mercado, com forte geração de caixa operacional e 
queda expressiva de sua alavancagem financeira. Esperamos uma reação positiva nesta sessão. 
 
Entre os principais destaques: (i) Raízen Combustíveis - volume vendido segue acima da média do mercado, suportado pelo foco no 
relacionamento sustentável com a rede de postos revendedores; (ii) Raízen Energia – último trimestre da safra 2017/18 contribuiu para 
impulsionar as vendas de produtos, encerrando a safra com a entrega do guidance, mesmo com a deterioração do preço do açúcar; (iii) 
Comgás seguem crescendo forte, reflexo da conexão de novos clientes e maior atividade industrial; e (iv) Moove, destaque para o aumento 
dos volumes vendidos no Brasil e na expansão das operações internacionais. 
 
Continuamos otimistas com a perspectiva da empresa. Gostamos do modelo de negócio da Cosan, totalmente integrado no setor de 
energia renovável, atuando desde o plantio da cana-de-açúcar até a distribuição e comercialização de açúcar, etanol e de combustíveis e 
gás no varejo. A melhor geração de caixa deve continuar colaborando na melhora da estrutura de capital do grupo, impulsionando a 
distribuição de lucros. A empresa apresenta uma taxa atrativa de dividendos (dividend yield) estimado em torno de 5% nos 12 meses. 
 

RESULTADOS DO 1º TRI 

Cosan (1T18)         

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

Receita Líquida 13.582 17,1% 13.231 2,7% 

EBITDA Ajustado 
Ajustado 

1.313 10,9% 1.233 6,5% 

Margem EBITDA Ajustada 9,7% - 9,3% 0,3 p.p. 

Lucro Líquido Ajustado 361 55,1% 234 54,4% 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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BRF: Números fracos, conforme o esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A BRF divulgou o resultado referente ao primeiro trimestre de 2018 (1T18). Em linhas gerais, o resultado permanece ainda fraco, mas 
veio ligeiramente acima do esperado pelo mercado. Na comparação anual ainda vemos um preço médio praticado menor (-0,7% A/A), 
compensado por um crescimento no volume vendido (+5,7% A/A) – em especial, Brasil, Turquia e Asia. A melhor performance 
comercial na Europa (reflexo de preços praticados mais elevados na região) e a contínua recuperação de preços em dólar na OneFoods 
compensaram parcialmente a queda de preços no mercado doméstico, que por sua vez, continuaram pressionados por um mix de 
produtos composto por mais produtos in natura no portfólio.  
 
A Receita Líquida da BRF foi de R$8,203 bilhões (+5,0% A/A), explicado, principalmente, pela melhor performance operacional do 
mercado internacional. O EBITDA consolidado totalizou R$802 milhões (+40,7% A/A) no 1T18. A margem EBITDA atingiu 9,8% (+2,5 p.p. 
A/A). Este resultado reflete basicamente (i) a melhora da margem bruta, muito em função da queda do preço dos grãos no comparativo 
1T18 vs. 1T17; e (ii) o melhor controle das despesas de SG&A. Na última linha, a empresa apresentou um prejuízo líquido de R$114 
milhões no 1T18, impactado positivamente pela melhora operacional no período, compensando a piora do resultado financeiro.  
 
Impacto: Neutro. Grande parte do fraco desempenho observado já parece estar incorporado no atual patamar de preço da ação. As 
operações internacionais seguem impulsionando os números da BRF. Entre os principais destaques: (i) margem OneFoods avançou para 
8%; e (ii) volumes na Asia com expansão de 14% A/A. No Brasil, a estratégia de preços, para recuperar Market Share em alimentos 
processados no país, segue pressionando geração de caixa operacional na região. Permanecemos cautelosos por conta do cenário 
competitivo do mercado interno e pressões altistas do custo do milho. Vemos um quadro ainda desafiador em meio aos embargos na 
União Europeia, e fraco desempenho das suas operações no Brasil.  
 
 

RESULTADOS DO 1º TRI 

BRF (1T18)         

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

Receita Líquida 8.203 5,0% 8.278 -0,9% 

EBITDA Ajustado 802 40,7% 775 3,5% 

Margem EBITDA 9,8% 2,5 p.p. 9,4% 0,4 p.p. 

Lucro Líquido -114 -60,2% -69 65,2% 

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

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 248,646 milhões da B3 no pregão da última terça-feira 
(08). Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,29%, aos 82.956 pontos. Em maio, com a primeira entrada do recursos 
estrangeiros registrada no mês o saldo acumulado está negativo em R$ 2,164 bilhão. No ano, o saldo acumulado de capital 
estrangeiro na B3 está positivo em R$ 2,258 bilhões.  

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 08/05/2018* 

Inves. Estrangeiro 249 -2.164 2.258 48,88% 

Institucional -68 1.397 5.145 29,57% 

Pessoa Física -179 690 -2.241 16,43% 

Instit. Financeira 4 60 287 4,76% 

Emp. Priv/Publ -6 17 -5.443 0,36% 

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 

11-mai 

09:00 Brasil PMC : Vendas no Varejo (MoM % a.s.) Mar - - - 
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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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