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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 84.928 -1,30% -0,50% 11,16% 15/03/2018

S&P 500 (EUA) 2.747 -0,08% 1,23% 2,76% 15/03/2018

IPC (México) 48.084 -0,70% 1,36% -2,57% 15/03/2018

STOXX 600 (Europa) 377 0,06% -0,62% -3,06% 09:27:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.152 0,19% -1,10% -6,97% 09:27:42

DAX (Alemanha) 12.392 0,19% -0,35% -4,07% 09:27:42

CAC 40 (França) 5.273 0,09% -0,89% -0,74% 09:27:30

NIKKEI 225 (Japão) 21.677 -0,58% -1,78% -4,78% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.291 -0,65% 0,97% -0,49% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 5.949 0,48% -1,11% -1,91% 03:12:19

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 313,8 0,51% 0,16% -5,35% 09:32:30

Ouro (USD/t oz.) 1.320,9 0,17% 0,23% 0,53% 09:32:43

Prata (USD/t oz.) 16,5 0,26% 0,48% -4,27% 09:32:31

Platina (USD/t oz.) 954,5 -0,25% -3,40% 1,73% 09:32:28

Paládio (USD/t oz.) 981,0 0,00% -5,45% -6,75% 09:31:58

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 65,2 0,18% 0,79% -1,29% 09:32:25

Petróleo WTI (USD/bbl.) 61,4 0,33% -0,41% 1,64% 09:32:32

Gasolina (USd/gal.) 192,1 -0,05% -0,18% -3,55% 09:32:19

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,7 -0,22% 0,30% -2,69% 09:32:37

Etanol (USD/gal.) 1,5 -7% 154% 708% 07:47:02

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 386,3 -0,26% 1,11% 7,59% 09:32:23

Soja (USd/bu.) 1.045,5 0,41% -0,95% 7,45% 09:32:28

Café Robusta (USD/MT) 1.729,0 0,06% 0,29% 0,12% 09:32:37

Café Arábica (USD/bag) 149,5 -0,50% -3,52% -6,71% 09:35:22

Açúcar (CNY /MT) 5.700,0 0,00% -1,06% -4,01% 16/03/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 112,3 -0,84% -2,85% -1,19% 15/03/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

16 de Março de 2018 
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BRF: Mais pesadelos? 
 
De acordo com o jornal Valor Econômico, a União Europeia 
(UE) avisou o Ministério da Agricultura que pretende 
suspender todas as importações de carne de frango da 
BRF, a maior exportadora de carne de frango do país. Ao 
todo, 15 unidades da empresa exportam hoje para os 
europeus. A BRF não detalha a relevância das exportações 
para a UE, mas o impacto de um embargo não é 
negligenciável. Os números se aproximam de R$ 1 bilhão. A 
postura dos europeus é uma reação direta às explicações 
dadas pelo Ministério da Agricultura ao pedido de 
informações feito pela UE após a Operação Trapaça. Agora, 
a UE exige que o Brasil dê respostas mais concretas sobre o 
que será feito com as unidades da BRF. O bloco sugeriu 
claramente que as fábricas da empresa sejam suspensas, 
disse uma fonte a par do assunto. 
 
Uma fonte do ministério disse que a intenção dos europeus 
já é conhecida desde a semana passada. O fato agora é 
que, após terem recebido as explicações do Brasil, os 
europeus manifestaram que não foram suficientemente 
atendidos, sustentando o embargo.  
 
Impacto: Negativo. Não temos números exatos de impacto 
no resultado financeiro da empresa. No entanto, é mais uma 
notícia negativa que a companhia precisará endereçar. 
Vamos acompanhar o posicionamento e o trabalho do 
Ministério da Agricultura para minimizar os impactos da 
possível decisão.  
 
CESP: privatização mais próxima 
 
De acordo com o Estadão, o governo federal está perto de 
fechar o valor que vai cobrar na renovação da concessão 
da usina de Porto Primavera, maior ativo da Companhia 
Energética de São Paulo (Cesp). É um passo importante 
para destravar a privatização da empresa paulista até o fim 
do primeiro semestre. O valor deve ficar em cerca de R$ 1 
bilhão. O processo está parado desde setembro de 2017, 
quando o governo paulista suspendeu o edital por falta de 
interessados. A privatização da Cesp será feita em uma 
operação conjunta entre a União e o Estado de São Paulo. 
Um decreto publicado em janeiro deste ano facilitou o 
processo, ao permitir a venda da empresa associada a um 
novo contrato de concessão para a usina de Porto 
Primavera, que vence apenas em maio de 2028. A União 
autorizou a extensão da concessão em troca do 
pagamento de uma outorga, que corresponderia ao valor 
excedente que se arrecadaria com a prorrogação do prazo 
de concessão.  
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 84.928 -1,30% -0,50% 11,16% 15/03/2018

IBrX (Ibrx 100) 35.209 -1,22% 0,14% 11,36% 15/03/2018

IMOB (Imobiliário) 755 -1,57% -0,64% -0,81% 15/03/2018

INDX (Industrial) 16.025 -1,65% 1,14% 6,21% 15/03/2018

IFNC (Financeiro) 9.613 -0,88% 1,04% 19,85% 15/03/2018

ICON (Consumo) 3.723 -1,12% 1,31% -0,99% 15/03/2018

IMAT (Materias básicos) 2.891 -1,28% -0,75% 18,05% 15/03/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.538 0,03% -1,02% 4,55% 15/03/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.488 -0,26% -0,42% 8,14% 15/03/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.319 0,18% 0,31% 4,14% 15/03/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.553 -0,89% -0,93% 6,86% 15/03/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.569 -1,04% -1,56% 3,09% 15/03/2018

ITAG (Tag Along) 18.026 -0,85% -0,61% 8,84% 15/03/2018

IDIV (Div idendos) 4.444 -0,63% -0,08% 9,12% 15/03/2018

RESULTADO BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,285 0,04% -1,14% 0,84% 09:42:41

Selic 6,75% 12/02/2018

P/L Ibov espa (atual) 22,2x -

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

DI Jan 21 8,21% 1 p.p. -41 p.p. -85 p.p. 09:04:09

DI Jan 23 9,07% 1 p.p. -40 p.p. -92 p.p. 09:03:28

CDS 5 anos (em p.b.) 147 1 p.p. -7 p.p. -15 p.p. 09:42:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 13.305 3.890 9.415 580 760

Inv estidor Estrangeiro 110.355 162.739 -52.384 114 -26.652

Fundos 283.184 234.578 48.606 -969 25.432

Pessoa Física 1.885 2.000 -115 55 315

Variação líquida



www.guideinvestimentos.com.br 

3 

CESP: privatização mais próxima 

 
O valor de R$ 1 bilhão leva em conta o benefício econômico-financeiro adicionado pelo novo contrato, com duração de 30 anos, 
representado pelo Valor Presente Líquido (VPL) adicional. Como a Cesp ainda tem 10 anos de concessão da usina, o VPL do contrato 
atual, com duração até 2028, reduz o valor final da outorga. A outorga fica com a União, pois serviços de energia elétrica são uma 
concessão federal. Se houver ágio, ele será dividido proporcionalmente entre Cesp e União. Outro fator que diminui a outorga diz 
respeito a uma questão técnica do setor elétrico. Na semana passada, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou uma portaria 
com a nova garantia física da hidrelétrica de Porto Primavera, inferior à anterior. Com uma garantia física menor, a energia que a usina 
pode comercializar diminui, assim como o valor da outorga.  
 
 
Impacto: Positivo. Observamos que a privatização da companhia está mais próximo. Vamos acompanhar a transação que ganhará maior 
relevância entre abril e junho. A venda combinada é vantajosa para as duas partes. Para o governo de São Paulo, é uma forma de 
maximizar receitas. Para o governo federal, a operação é uma forma de antecipar receitas futuras, que chegariam apenas em 2028 caso o 
contrato fosse levado até o fim. Com base no valor da outorga, o governo de São Paulo vai definir o modelo da privatização e o novo preço 
mínimo da ação da empresa. A previsão é que o edital seja publicado até o início de abril, antes do prazo de desincompatibilização do 
governador Geraldo Alckmin (PSDB), que deve deixar o cargo para concorrer à Presidência da República. E a expectativa é de que o leilão 
seja realizado até o fim de junho. 
 
 
Petrobras: Impasse adia definição sobre Cessão Onerosa 
 
O governo federal vai prorrogar por mais 60 dias o prazo de funcionamento da comissão interministerial criada para resolver o impasse 
em torno da revisão do contrato de cessão onerosa de exploração de áreas de petróleo do pré-sal. Apesar do atraso, uma fonte da 
equipe econômica avaliou ao Estadão que as negociações estão caminhando, avançando “favoravelmente”. A fonte informou que a 
Petrobrás e o governo não chegaram a um acordo sobre o preço de petróleo que será utilizado na revisão do contrato. A equipe 
econômica avalia, no entanto, que ainda tem todas as condições de fazer ainda este ano o megaleilão dos barris excedentes do óleo. A 
avaliação é de que entre o anúncio da conclusão das negociações e a realização do leilão será necessário um prazo de três a quatro 
meses. Com a prorrogação, o prazo para a conclusão do acordo final foi transferido para 16 de maio. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. Pelo contrato da cessão onerosa, assinado em 2010, a Petrobrás ganhou o direito de explorar 5 bilhões 
de barris de óleo sem licitação e em troca o governo recebe uma parte do petróleo produzido. O contrato previa renegociar os valores de 
acordo com a evolução do preço do petróleo. Quando o acordo foi fechado, a cotação do petróleo estava mais alta, e com a queda de 
preços a estatal avalia que deve ser ressarcida. Grande parte dessa postergação já foi precificado ontem, após o balanço do quarto 
trimestre e comentários na teleconferência. A intenção inicial do governo era terminar as negociações neste sábado, e fazer o leilão no 
início de julho. Mas as negociações ainda não estão concluídas e o governo vai precisar de mais tempo. No entanto, nada impede, que se 
chegue a um acordo antes do prazo de 16 de maio.  
 
 
 
(...continua na próxima página) 
 

EMPRESAS 
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Kroton: Números do 4T17 em linha com a expectativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoje, antes da abertura do mercado, a Kroton divulgou seus números do quarto trimestre de 2017 (4T17). De forma geral, os números 
vieram em linha com o estimado pelo mercado, mas destaque para o cumprimento do guidance de 2017.  
 
No 4T17, a receita líquida recuou 1,0% A/A, atingindo R$ 1.349 bilhão, como consequência do menor número de alunos observado no 
período e da mudança no perfil da base, com o aumento na formatura de estudantes FIES. A venda das unidades FAIR e FAC/FAMAT 
realizada no 3T17 e a menor receita de pós-graduação, cursos técnicos e livres, principalmente em função do término do programa 
Pronatec, também impactaram na primeira linha da Kroton. 
 
Por outro lado, o ticket médio líquido do Presencial no 4T17 foi de R$ 875,90 (+ 8,0% A/A), reflexo do o aumento no número de alunos 
pagantes advindos dos últimos processos de captação, além do reajuste anual das mensalidades e da participação de cursos com 
mensalidades maiores na composição da base. 
 
Os custos, com relação à receita líquida, apresentaram queda de 1,2 p.p. A/A. Assim como observado nos últimos trimestres, esse 
comportamento é consequência da otimização gerada após a implantação do software de pesquisa operacional (PO) nas unidades da 
Kroton - a partir do 2S15 -, resultando em uma estrutura menor de custos com professores, quadro técnico e serviços de terceiros. 
Também observamos uma queda nas despesas operacionais (-2,1% A/A), decorrente, especialmente, às despesas gerais e 
administrativas. 
 
Assim, o Ebitda atingiu R$ 534,1 milhões no 4T17 (+1,0% A/A), com uma margem EBITDA ajustada 0,7 p.p. maior, em linha com o 
guidance divulgado em 2017. O atingimento do guidance e, aumento de rentabilidade em um cenário econômico ainda desafiador, 
corrobora com o contexto de que a Companhia tem conseguido gerar eficiência cada vez mais sólidas em suas operações, agregando 
valor aos seus acionistas e diferenciando-se cada vez mais em relação à capacidade de geração de valor. 
 
Na última linha, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 488,6 milhões (0,2% A/A). A margem líquida ajustada foi de 36,2%, +  0,5 p.p. A/A. O 
aumento na margem líquida evidencia os esforços conduzidos para aumentar a eficiência da Companhia, com uma gestão adequada 
de custos e despesas. 
 
Impacto: Neutro. Os resultados vieram em linha com a expectativa do mercado, algo que pode pressionar os papéis na sessão de hoje. 
Destaque positivo para o crescimento do ticket médio por aluno e a gestão eficiente de custos e despesas. 
 
Seguimos otimistas com a empresa. A Kroton se destaca entre as empresas educacionais principalmente pelo seu forte poder de execução 
e agilidade do management, que conseguiu reestruturar a empresa diante as mudanças econômicas e regulatórias do setor.  
A empresa conta com: (i) escala; (ii) forte atuação tanto em EAD (ensino a distancia) quanto presencial; (iii) confortável quadro financeiro. A 
Kroton vem reportando um desempenho financeiro melhor do que seus concorrentes. Ainda vemos um ambiente favorável para a 
continuidade da consolidação do setor. 
 
 
 
(...continua na próxima página) 
 

EMPRESAS 

Petrobras (4T17)         

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

Receita Líquida 76.512 8,5% 75.403 1,5% 

EBITDA Ajustado 12.986 -48,0% 23.415 -44,5% 

Margem EBITDA Ajustada  17,0% -18,0 p.p. 31,1% -14,1 p.p. 

Lucro Líquido -5.477 - -3.689 - 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 93,1 milhões da B3 no pregão da última terça-feira (13). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,59%, aos 86.383 pontos. Em março, os estrangeiros já retiraram R$ 2,810 bilhões da 
B3. Em 2018, porém, o saldo segue positivo em R$ 2,508 bilhões. 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Março Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Março 13/03/2018* 

Inves. Estrangeiro -93 -2.810 2.508 -1,48% 

Institucional 10 1.046 477 0,55% 

Pessoa Física 108 1.532 -2.510 0,81% 

Instit. Financeira -37 125 1.155 0,07% 

Emp. Priv/Publ 12 107 -1.626 0,06% 

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-mar 

08:00 Brasil IPC-S (2ª Quadrissemana) (MoM %) 15-mar - - - 

09:00 Brasil PMS: Volume de Serviços (YoY %) Jan - - 0.5% 

07:00 Z. do Euro CPI: Núcleo (YoY %) Fev - - 1.0% 

07:00 Z. do Euro CPI (YoY %) Fev - - 1.3% 

07:00 Z. do Euro CPI (MoM %) Fev - - -0.9% 

07:00 Z. do Euro Custos de mão de obra (YoY%) 4T17 - - 1.6% 

09:30 EUA Novas Construções Residenciais (em mil) Fev - 1275k 1326k 

09:30 EUA Concessões de Alvarás (em mil) Fev - 1310k 1396k 

10:15 EUA Produção Industrial (MoM % a.s.) Fev - 0.2% -0.1% 

11:00 EUA Criação Emprego (a.s.) Jan - - 5811 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Mar - - - 

14:00 EUA Indicador de Perfuração de Poços 16-mar - - - 
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PROVENTOS – MARÇO/18 

Empresa Data 
Pré ou 

Pós 
Teleconferência Empresa Data 

Pré ou 
Pós 

Teleconferência 

Santos Brasil 05/03/2018 Pós 06/03/2018 Energisa 14/03/2018 Pós 15/03/2018 

M. Dias Branco 05/03/2018 Pós 06/03/2018 Positivo Tecnologia 14/03/2018 Pós 15/03/2018 

Minerva Foods 05/03/2018 Pós 06/03/2018 Natura 14/03/2018 Pós 15/03/2018 

Metalfrio 05/03/2018 Pós 06/03/2018 Petrobras 14/03/2018 - 15/03/2018 

Valid 05/03/2018 Pós 07/03/2018 Magnesita 15/03/2018 - - 

Ferbasa 05/03/2017 Pós 07/03/2018 EZTec 15/03/2018 Pós 16/03/2018 

Vulcabras 06/03/2018 Pós 07/03/2018 Qualicorp 15/03/2018 Pós 16/03/2018 

Gol 07/03/2018 Pré   Unicasa 15/03/2018 Pós 18/03/2018 

Multiplus 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Eternit 15/03/2018 Pós 20/03/2018 

Embraer 07/03/2018 07/03/2018 Kroton 16/03/2018 Pré 16/03/2018 

Terra Santa 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Trisul 17/03/2018 Pós 19/03/2018 

SLC Agrícola 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Mahle Metal Leve 19/03/2018 Pós 20/03/2018 

São Carlos 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Lopes 20/03/2018 Pós 21/03/2018 

CSU 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Tegma 20/03/2018 Pós 21/03/2018 

Localiza 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Bradespar 21/03/2018 - - 

QGEP 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Ânima Educação 21/03/2018 Pós 22/03/2018 

B2W 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Tecnisa 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

Lojas Americanas 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Cyrela 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

Arezzo&Co 07/03/2018   08/03/2018 CPFL Renováveis 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

Azul 08/03/2018 08/03/2018 ENGIE Brasil 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

T4F 08/03/2018 - - Springs Global 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

Liq (Contax) 08/03/2018 Pós 09/03/2018 Ser Educacional 23/03/2018 - 23/03/2018 

Marisa Lojas 08/03/2018 Pós 09/03/2018 CESP 23/03/2018 - - 

Marfrig 08/03/2018 - 09/03/2018 Locamérica 26/03/2018 - - 

Tenda 08/03/2018 Pós 09/03/2018 MRV Engenharia 26/03/2018 Pré 26/03/2018 

Alupar 08/03/2018 Pós 09/03/2018 Eletrobras 26/03/2018 Pós 27/03/2018 

AES Eletropaulo 09/03/2018 Pós 13/03/2018 Even 26/03/2018 Pós 27/03/0218 

Aliansce 12/03/2018 Pós 13/03/2018 Copel 26/03/2018 Pós 27/03/2018 

Minerva 13/03/2018 -   Renova Energia 27/03/2018 - 28/03/2018 

Fras-le 13/03/2018 Pré 13/03/2018 Marfrig 27/03/2018 - 28/03/2018 

Tupy 13/03/2013 Pós 14/03/2018 JHSF 27/03/2018 Pós 29/03/2018 

Mills 13/03/2018 Pós 14/03/2018 Sabesp 28/03/2018 - - 

Fertilizantes Heringer 13/03/2018 - 14/03/2018 PDG Realty 28/03/2018 - 29/03/2018 

BR Malls 14/03/2018 Pós 15/03/2018 Braskem 29/03/2018 Pós - 

Randon 14/03/2018 Pré 14/03/2018 Restoque 30/03/2018 Pós 02/04/2018 

Saraiva 14/03/2018 - 15/03/2018         

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  - 4ºT17 

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

20/12/2017 02/03/2018 BBDC3 Banco Bradesco  Juros Sobre Capital Próprio        0,014662  0,039832% 02/04/2018 

20/12/2017 02/03/2018 BBDC4 Banco Bradesco  Juros Sobre Capital Próprio        0,016129  0,041720% 02/04/2018 

22/02/2018 02/03/2018 BBAS3 Banco do Brasil Juros Sobre Capital Próprio        0,208447  0,498796% 12/03/2018 

02/03/2018 02/03/2018 BBAS1 Banco do Brasil Dividendos  -  - 12/03/2018 

02/03/2018 02/03/2018 BBAS1 Banco do Brasil Dividendos  -  - 12/03/2018 

21/02/2018 02/03/2018 UGPA3 Ultrapar Partic Dividendos  -  - 12/03/2018 

27/02/2018 05/03/2018 WEGE3 WEG SA Dividendos  -  - 14/03/2018 

28/02/2018 07/03/2018 VALE3 Vale SA Juros Sobre Capital Próprio        0,415235  0,953686% 15/03/2018 

01/03/2018 07/03/2018 FLRY3 Fleury SA Dividendos  -  - 02/04/2018 

28/02/2018 12/03/2018 GGBR4 Gerdau SA Dividendos  -  - 21/03/2018 

28/02/2018 12/03/2018 GGBR3 Gerdau SA Dividendos  -  - 21/03/2018 

26/02/2018 13/03/2018 BBAS3 Banco do Brasil Juros Sobre Capital Próprio        0,069454  0,166198% 29/03/2018 

01/02/2018 15/03/2018 CIEL3 Cielo SA Juros Sobre Capital Próprio        0,331547  1,387226% 29/03/2018 
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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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