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Vale: fortes números no relatório de produção do 4º tri 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 

 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 84.291 0,90% -0,73% 10,32% 15/02/2018

S&P 500 (EUA) 2.731 1,21% -3,28% 2,15% 15/02/2018

IPC (México) 48.808 0,84% -3,27% -1,11% 15/02/2018

STOXX 600 (Europa) 379 0,79% -4,04% -2,49% 09:33:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.278 0,59% -3,40% -5,34% 09:33:31

DAX (Alemanha) 12.415 0,56% -5,87% -3,89% 09:33:31

CAC 40 (França) 5.265 0,81% -3,96% -0,90% 09:33:30

NIKKEI 225 (Japão) 21.720 1,19% -5,97% -4,59% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.199 0,45% -8,09% -3,27% 14/02/2018

ASX 200 (Austrália) 5.904 -0,08% -2,21% -2,66% 04:09:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 327,7 0,38% 1,93% -1,15% 09:38:18

Ouro (USD/t oz.) 1.360,7 0,40% 1,31% 3,55% 09:38:29

Prata (USD/t oz.) 16,8 0,17% -2,41% -1,87% 09:38:09

Platina (USD/t oz.) 1.011,3 1,02% 0,70% 7,78% 09:38:17

Paládio (USD/t oz.) 1.022,9 1,61% -0,06% -3,59% 09:38:20

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 64,5 0,33% -6,31% -2,86% 09:38:15

Petróleo WTI (USD/bbl.) 61,5 0,20% -5,05% 1,69% 09:38:20

Gasolina (USd/gal.) 173,4 -0,12% -8,45% -4,39% 09:37:55

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,6 -1,16% -14,86% -12,25% 09:38:21

Etanol (USD/gal.) 1,5 220% 599% 753% 15/02/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 375,0 -0,13% 1,49% 4,46% 09:35:14

Soja (USd/bu.) 1.035,0 0,00% 2,78% 6,37% 09:38:29

Café Robusta (USD/MT) 1.780,0 -0,17% 1,89% 3,07% 09:38:23

Café Arábica (USD/bag) 146,5 -0,20% -4,59% -6,98% 17:52:50

Açúcar (CNY /MT) #N/A N/A -0,50% -0,76% -2,86% 14/02/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 127,3 1,62% 3,52% 3,94% 15/02/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

16 de fevereiro de 2018 
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Alpargatas: CVM deferiu pedido da Itaúsa de OPA 

da Alpargatas 
 
A Itaúsa informou em nota ao mercado que a CVM aceitou 
o pedido de registro de Oferta Pública de Aquisição de 
Ações (OPA) para compra do controle da Alpargatas. A 
operação terá também a participação dos acionistas 
Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações e 
Cambuhy Alpa Holding. 
 
O leilão será em 23 de março deste ano na B3. Serão 
ofertadas até 34.362.456 ações ordinárias de emissão da 
Alpargatas ao preço de R$ 11,33 por ação ON. O montante 
equivale a cerca de R$ 389 milhões. O registro na CVM foi 
feito no dia 18 de outubro.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A medida já era 
monitorada pelo mercado. Por lei, a Itaúsa tinha 30 dias, a 
partir de 20 de setembro, para registrar na CVM a OPA das 
ações com direito a voto dos demais acionistas da 
companhia, detentores de ações ordinárias, de modo a 
assegurar a tais acionistas o preço no mínimo igual a 80% 
do valor pago por ação ordinária à J&F. Vamos monitorar o 
nível de adesão dos acionistas com relação a OPA. 
 
Vale lembrar que os minoritários tem direito ao tag along 
por, pelo menos, 80% do preço pago aos controladores em 
relação ao papéis ON; enquanto as ações preferenciais não 
teriam o direito do tag along. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 84.291 0,90% -0,73% 10,32% 15/02/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.719 0,84% -0,84% 9,82% 15/02/2018

IMOB (Imobiliário) 758 -0,46% -4,10% -0,42% 15/02/2018

INDX (Industrial) 15.634 -0,01% -1,28% 3,62% 15/02/2018

IFNC (Financeiro) 9.383 0,89% -1,92% 16,98% 15/02/2018

ICON (Consumo) 3.702 0,36% -2,86% -1,53% 15/02/2018

IMAT (Materias básicos) 2.805 0,92% 2,20% 14,54% 15/02/2018

IEE (Energia Elétrica) 40.693 -0,05% 0,27% 2,42% 15/02/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.328 0,39% 0,55% 4,28% 15/02/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.270 0,07% -0,67% 1,95% 15/02/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.609 0,88% -0,81% 7,33% 15/02/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.611 1,09% -0,58% 4,79% 15/02/2018

ITAG (Tag Along) 18.030 0,76% -1,04% 8,86% 15/02/2018

IDIV (Div idendos) 4.455 0,78% -0,43% 9,41% 15/02/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,221 0,34% -1,03% 2,85% 09:48:31

Selic 6,75% 12/02/2018

P/L Ibov espa (atual) 20,7x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 13,1x -

DI Jan 21 8,72% 0 p.p. -17 p.p. -34 p.p. 09:47:50

DI Jan 23 9,52% -1 p.p. -15 p.p. -47 p.p. 09:46:22

CDS 5 anos (em p.b.) 154 0 p.p. 8 p.p. -8 p.p. 09:48:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 11.745 3.090 8.655 30 -4.955

Inv estidor Estrangeiro 109.798 135.530 -25.732 295 23.060

Fundos 241.977 218.803 23.174 -380 -16.155

Pessoa Física 1.090 1.520 -430 -80 -2.630

Variação líquida
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Petrobras: Cia avança na venda da TAG e três grupos disputam gasodutos 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, a Petrobras pretende avançar, no próximo mês, com a negociação da Transportadora Associada de 
Gás (TAG), empresa responsável por uma rede de gasodutos das regiões Norte e Nordeste e que é o principal ativo à venda pela 
companhia neste momento. Três grandes grupos estão no páreo por 90% da empresa. 
 
Dentre os candidatos estão: (i) um consórcio formado pelo fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos Mubadala e a EIG (dona da 
Prumo Logística); (ii) um consórcio formado pelo grupo australiano Macquarie, o fundo de pensão canadense Canada Pension Plan 
Investment Board (CPP IB), o fundo soberano de Cingapura GIC e a Itaúsa; e (iii) um consórcio liderado pela Engie, com outro 
investidor. 
 
O processo de venda da TAG foi iniciado em setembro. A transportadora possui cerca de 4,5 mil quilômetros de gasodutos e receitas 
anuais que totalizam cerca de US$ 4,7 bilhões. A expectativa é que a Petrobras consiga levantar, com a TAG, pelo menos os US$ 5,2 
bilhões obtidos com a venda da Nova Transportadora do Sudeste (NTS), para um consórcio liderado pela Brookfield, em 2016. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A TAG é um dos principais ativos do programa de desinvestimentos da Petrobras, que pretende levantar 
US$ 21 bilhões para o biênio 2017-2018. A venda da TAG tem potencial para superar o montante levantado pela Petrobras com vendas de 
ativos e desinvestimentos desde o ano passado.  
 
Observamos que a estatal vem acelerando seu processo de vendas de ativos após reestruturação de seu programa de venda de ativos, em 
meio a exigência do Tribunal de Contas da União (TCU). Desde novembro, a estatal já anunciou US$ 4,45 bilhões em parcerias e venda de 
ativos – algo que representa próximo de 21% da meta. Vale recordar que nos últimos meses, já foram fechados acordos para venda de: (i) 
25% do campo do campo de Roncador, na Bacia de Campos, para a Statoil (US$ 2,9 bilhões); e (ii) 100% do campo de Azulão, no Amazonas, 
para Eneva (US$ 54,5 milhões). Além disso, houve a abertura do capital da BR Distribuidora, levantando R$ 5 bilhões (US$ 1,5 bilhão). 
 
Seguimos otimistas com a Petrobras, e sustentamos nossa recomendação, em função da: (i) vendas de ativos; (ii) melhora operacional, 
com ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) contínua  desalavancagem financeira. No curto/médio prazo, vemos como driver para o 
papel: (1) a volta 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 dívida a receber da União (por 
volta de R$ 15-20 bilhões).  
 
 
Setor Elétrico: Cia pode pagar R$ 1,6 bi à Eletrobrás 
 
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, a Eletropaulo e a Eletrobras estão prestes a anunciar um acordo para encerrar 
uma disputa judicial que já se alonga por quase 30 anos. Caso os conselhos de administração de ambas empresas concedam o aval a 
Eletropaulo deve aceitar pagar cerca de R$1,6 bilhão à estatal.  
 
A referida disputa se refere a um empréstimo tomado pela então estatal Eletropaulo da Eletrobras em 1986. Desde 1988, a Eletropaulo 
briga na Justiça com a Eletrobras sobre a atualização monetária do empréstimo. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. Para a Eletropaulo, o caso representa uma grande derrota, pois os investidores já estavam 
descontando do valor da companhia uma eventual derrota na Justiça. Para pagar o valor devido, a companhia deverá levantar R$ 1,5 
bilhão com a venda de ações, sendo R$ 1 bilhão em uma oferta primária, e o restante em uma oferta secundária, na qual a AES pode sair 
da companhia. 
 
 
(...continua na próxima página...). 

EMPRESAS 



www.guideinvestimentos.com.br 

4 

Setor de Papel & Celulose: Suzano e Fibria voltam a discutir possível fusão para criar gigante global 
 
Segundo matéria veiculada pelo jornal “Estadão”, as duas maiores produtoras de celulose do país voltaram a negociar sobre uma 
possível fusão para criar uma gigante mundial do setor. A ideia é combinar ativos ou até mesmo uma aquisição.   
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Após entrada da Paper Excellence no País, que comprou no ano passado a Eldorado, as duas 
maiores empresas brasileiras do setor estudam combinação de ativos ou aquisição. A Fibria é a maior empresa de celulose de eucalipto 
do mundo, e tem entre seus acionistas o grupo Votorantim e o braço de participação do BNDES, o BNDESPar. As negociações teriam de 
ser submetidas a esses acionistas, que fazem parte do bloco de controle do grupo. Do outro lado, a Suzano, é a segunda maior 
empresa de celulose de eucalipto no mundo, e tem a família Feffer como principal acionista. 
 
Vale: fortes números no relatório de produção do 4º tri 
 
Vale divulgou o relatório de produção do quarto trimestre, onde teve uma forte performance operacional no período, e em todo ano de 
2017, com recordes de produção em minério de ferro, pelotas, Salobo, ouro e carvão. Abaixo segue tabela resumo da produção: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No acumulado de 2017, a Vale atingiu recorde de produção de minério de ferro de 366,5 milhões de toneladas (+5,1%A/A). A forte 
performance ocorreu devido, principalmente, ao ramp-up do projeto S11D, que segue conforme o planejado, e à maior produção na 
planta Conceição I no Sistema Sudeste, cujo ramp-up foi concluído em 2016.  
 
Vale comentar que essa produção anual ficou dentro do intervalo do guidance original (de 360-380 mt), aproximando-se do limite 
inferior do intervalo, devido, principalmente, à redução de minério de maior teor de sílica nos Sistemas Sul e Sudeste, em linha com a 
estratégia atual de maximização de margem. Para 2018, a Vale reafirma seu guidance de produção em torno de 390 milhões de 
toneladas.  
 
Destaque, especialmente para o Sistema Norte, que teve produção recorde de 169,2 milhões de toneladas em 2017 (+14,2%A/A). O 
desempenho ocorreu devido ao ramp-up da mina e planta de S11D.  
 
Olhando para o 4T17, a produção de minério de ferro da Vale no 4º trimestre atingiu 93,4 milhões de toneladas (+1,0% A/A e -1,8% T/T).  
 
• O Sistema Norte alcançou um resultado recorde de produção trimestral com 46,7 milhões de toneladas (+15% A/A e +3,7 % A/A), 

devido ao ramp-up de S11D, que está avançando de acordo com o planejado.  
 

• O Sistema Sudeste produziu 26,0 milhões de toneladas (-6,3% A/A e -3,2% T/T) e o Sistema Sul produziu 20,0 milhões de toneladas (-
14,6% A/A e -11,2 % T/T) em meio a redução da oferta de material de baixo teor e alta sílica, bem como à sazonalidade climática.  

• O Sistema Centro-Oeste, produziu 0,6 milhões de toneladas, permanecendo em linha com o 3T17 e com o 4T16. 
 

(...continua na próxima página...) 

RESULTADOS  

Fonte: Vale 
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Vale: fortes números no relatório de produção do 4º tri 
 
Com relação aos volumes de venda de minério de ferro e pelotas, em 2017, atingiram 343,1 milhões de toneladas, praticamente em 
linha com 2016 (-0,7% A/A). No entanto, observamos algumas melhorias no mix de produtos. No 4T17, algumas vendas foram 
postergadas para o 1T18, visando à otimização das margens. 
 
O teor médio de ferro foi de 64,3% no 4T17, ficando ligeiramente maior do que os 64,1% do 3T17, devido, principalmente, ao ramp-up 
do S11D e à redução de produção de minério de alta sílica, alinhada à estratégia de maximização de margens. 
 
Abaixo os detalhes da produção de minério de ferro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto: Positivo. O relatório trouxe números fortes de produção, atingindo seu guidance de 2017, e volume de vendas praticamente em 
linha com o ano anterior. Observamos uma estratégia do atual management com foco na maximização de margem, algo que deve 
continuar a ser o ponto positivo dos números da Vale.  
 
Mantemos perspectivas positivas para a empresa. Com a iniciativa de ser eficiente em diversos cenários de preços do minério de ferro, a 
Vale consegue entregar uma produção em linha com as expectativas e manter um nível de geração de caixa robusto. No curto prazo, 
acreditamos que o mercado deve continuar mais sensível ao comportamento do preço do minério. 
 

RESULTADOS  

Fonte: Vale 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 905,9 milhões da B3 no pregão da última sexta-feira (09). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,78%, aos 80.899 pontos. Com o resultado, em fevereiro o fluxo estrangeiro já está 
negativo em R$ 4,324 bilhões, após o sexto pregão consecutivo de retiradas. Em 2018, o saldo está positivo em R$ 5,225 bilhões.  

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Fevereiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Fevereiro 09/02/2018* 

Inves. Estrangeiro -906 -4.324 5.225 -2,54% 

Institucional 697 2.939 -2.282 1,73% 

Pessoa Física 207 1.101 -2.800 0,65% 

Instit. Financeira -9 205 274 0,12% 

Emp. Priv/Publ 11 79 -413 0,05% 

Outros 0 0 -4 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 

16-fev 

05:00 Brasil IPC (2ª Quadrissemana) (MoM) 14-fev - - 0,25% 

08:00 Brasil IPC-S (2ª Quadrissemana) (MoM) 15-fev - - 0,70% 

09:00 Brasil PMS: Volume de Serviços (YoY) Dez - - -0,70% 

11:30 EUA Indice de Preços de Importados (MoM) Jan - 0,60% 0,10% 

11:30 EUA Indice de Preços de Importados (YoY) Jan - - 3,00% 

11:30 EUA Novas Construções Residenciais (em mil) Jan - 1225K 1192K 

11:30 EUA Novas Construções Residenciais (MoM) Jan - 2,80% -8,20% 

11:30 EUA Concessões de Alvarás (em mil) Jan - 1300K 1302K 

11:30 EUA Concessão de Alvarás (MoM) Jan - 0,00% -0,10% 

13:00 EUA Confiança do Consumidor Fev - 95,5 95,7 

16:00 EUA Indicador de Perfuração de Poços 16-fev - - - 
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DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  - 4ºT17 

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

Porto Seguro 05/02/2018 Pré - Valid 05/03/2018 Após 07/03/2018 

Itaú Unibanco  05/02/2018 Após - Vulcabras 06/03/2018 - 07/03/2018 

BrasilAgro 05/02/2018 Após 06/02/2018 Ecorodovias 06/03/2018 - - 

Duratex 05/02/2018 Após 06/02/2018 GOL 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

TIM 05/02/2018 Pós 06/02/2018 Multiplus 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Sanepar 06/02/2018 Pré 06/02/2018 SLC Agrícola 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

BR Properties 06/02/2018 Após 07/02/2018 Embraer 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Banco ABC 06/02/2018 Pré 07/02/2018 Terra Santa 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Suzano 07/02/2018 Após 08/02/2018 B2W 07/03/2018 Após 08/03/2018 

TOTVS 07/02/2018 - 08/02/2018 Lojas Americanas 07/03/2018 Após 08/03/2018 

CVC Brasil  07/02/2018 Após 08/02/2018 Arezzo 07/03/2018 - 08/03/2018 

São Martinho 08/02/2018 Após 09/02/2018 QGEP 07/03/2018 - 08/03/2018 

Biosev 08/02/2018 Após 09/02/2018 São Carlos 07/03/2018 - 08/03/2018 

Lojas Renner 08/02/2018 Após 09/02/2018 T4F 08/03/2018 - - 

Usiminas 09/02/2018 Pré 09/02/2018 LIQ(contax) 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Alpargatas 09/02/2018 - - Marisa Lojas 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Via Varejo 19/02/2018 Pré 19/02/2018 Marfrig 08/03/2018 - 09/03/2018 

Banrisul 19/02/2018 Após 20/02/2018 AES Eletropaulo 09/03/2018 Após 13/03/2018 

BB Seguridade 19/02/2018 Após 20/02/2018 Ferbasa 09/03/2018 Após 12/03/2018 

Itaúsa 19/02/2018 Após 20/02/2018 Aliansce 12/03/2018 - 13/03/2018 

Linx 19/02/2018 Após 20/02/2018 Minerva 13/03/2018 -   

Grupo Pão de Açúcar 19/02/2018 Após 20/02/2018 Fras-Le 13/03/2018 Pré 13/03/2018 

Telefônica Brasil 21/02/2018 Pré 21/02/2018 Fertilizantes Heringer 13/03/2018 - 14/03/2018 

Ultrapar 21/02/2018 Pré 22/02/2018 Randon 14/03/2018 Pré 14/03/2018 

Cosan 22/02/2018 Após 23/02/2018 Energisa 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Magazine Luiza 22/02/2018 - 23/02/2018 Positivo 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Banco do Brasil 22/02/2018 Após 23/02/2018 Natura 14/03/2018 Após 15/03/2018 

CCR 22/02/2018 Pré   Mills 14/03/2018 Após 15/03/2018 

BRF 22/02/2018 - 23/02/2018 Petrobras 14/03/2018 - 15/03/2018 

Grendene 22/02/2018 - 23/02/2018 Positivo 14/03/2018 - 15/03/2018 

RD (RaiaDrogasil) 22/02/2018 Após 23/02/2018 Qualicorp 15/03/2018 Após 16/03/2018 

Comgás 22/02/2018 Após 23/02/2018 Estácio 15/03/2018 Após 16/03/2018 

Marcopolo 22/02/2018 Após 23/02/2018 Kroton 16/03/2018 - - 

Engie Brasil 22/02/2018 Após 23/02/2018 Mahle Metal leva 19/03/2018 Após 20/03/2018 

Hypermarcas 23/02/2018 Após - Tegma 20/03/2018 Após 21/03/2018 

Braskem 23/02/2018 Após - Bradespar 21/03/2018 - - 

Sul América 27/02/2018 Após 28/02/2018 Ânima Educação 21/03/2018 - 22/03/2018 

Iguatemi 27/02/2018 Após 28/02/2018 Tecnisa 22/03/2018 Após 23/03/2018 

CTEEP 27/02/2018 - 28/02/2018 Cyrela 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Energias do Brasil 27/02/2018 - 28/02/2018 CPFL Renováveis 22/03/2018 Após 23/03/2018 

AES Tietê 27/02/2018 Após 01/03/2018 Engie 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Rumo 27/02/2018 Após 28/02/2018 Springs Global 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Smiles 27/02/2018 Após - Cesp 23/03/2018 - - 

Gerdau 28/02/2018 Pré 28/02/2018 MRV 26/03/2018 Pré 26/03/2018 

Odontoprev 28/02/2018 - - Eletrobras 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Vale 28/02/2018 Pré 28/02/2018 Even 26/03/2018 Após 27/03/2018 

WEG 28/02/2018 Após 01/03/2018 Copel 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Multiplan 28/02/2018 Após 01/03/2018 Somos Educação 27/03/2018 - - 

Ser Educacional 28/02/2018 Pré 01/03/2018 Renova 27/03/2018 - 28/03/2018 

B3 01/03/2018 Após 02/03/2018 Sabesp 28/03/2018 - - 

Hering 01/03/2018 Após 02/03/2018 Saraiva 28/03/2018 - 29/03/2018 

Localiza 05/03/2018 - 06/03/2018 Taesa 30/03/2018 Após 02/04/2018 

M Dias Branco 05/03/2018 Após 06/03/2018 Restoque 30/03/2018 Após 02/04/2018 

São Martinho 05/03/2018 Após 06/03/2018         



www.guideinvestimentos.com.br 

9 

gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
 

Erick Scott Hood 
eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

EQUIPE ECONÔMICA 

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 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

trade@guideinvestimentos.com.br 

 
Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Alexandre Carone 
acarone@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. 
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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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