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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 81.189 1,70% 6,27% 6,27% 17/01/2018

S&P 500 (EUA) 2.803 0,94% 4,82% 4,82% 17/01/2018

IPC (México) 49.732 0,49% 0,77% 0,77% 17/01/2018

STOXX 600 (Europa) 398 0,09% 2,35% 2,35% 09:11:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.700 -0,33% 0,16% 0,16% 09:11:35

DAX (Alemanha) 13.236 0,39% 2,46% 2,46% 09:11:35

CAC 40 (França) 5.503 0,17% 3,59% 3,59% 09:11:30

NIKKEI 225 (Japão) 23.763 -0,44% 4,39% 4,39% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.475 0,87% 5,07% 5,07% 06:30:04

ASX 200 (Austrália) 6.015 -0,02% -0,83% -0,83% 04:05:26

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 321,0 0,66% -2,74% -2,74% 09:16:34

Ouro (USD/t oz.) 1.330,6 -0,64% 1,63% 1,63% 09:16:34

Prata (USD/t oz.) 17,1 -0,36% -0,23% -0,23% 09:15:58

Platina (USD/t oz.) 1.006,3 -0,46% 7,25% 7,25% 09:15:00

Paládio (USD/t oz.) 1.101,8 -0,71% 3,85% 3,85% 09:16:28

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 69,4 -0,01% 3,74% 3,74% 09:16:21

Petróleo WTI (USD/bbl.) 64,0 0,02% 5,89% 5,89% 09:16:34

Gasolina (USd/gal.) 186,5 0,33% 3,83% 3,83% 09:15:39

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,2 -0,03% 9,41% 9,41% 09:16:14

Etanol (USD/gal.) 1,4 7% 14% 14% 17/01/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 352,5 -0,14% 0,50% 0,50% 09:16:33

Soja (USd/bu.) 968,8 0,00% 0,73% 0,73% 09:16:00

Café Robusta (USD/MT) 1.777,0 0,45% 3,43% 3,43% 09:16:20

Café Arábica (USD/bag) 157,0 0,38% -0,32% -0,32% 09:18:43

Açúcar (CNY /MT) 5.785,0 -0,28% -2,58% -2,58% 18/01/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 122,8 1,99% 0,29% 0,29% 17/01/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

18 de janeiro de 2018 
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B3: HSI pode fazer IPO de sua empresa de 

shoppings, a Saphyr, este ano 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, a Hemisfério Sul 
Investimentos (HSI) poderá abrir o capital da Saphyr - sua 
empresa de shopping centers – ainda neste ano. De acordo 
com o sócio da HSI, a oferta de ações é considerada a 
melhor opção, pois haveria perda de valor se a carteira de 
shopping centers fosse fatiada para vendas isoladas de 
ativos, e o portfólio é muito grande para ser adquirido na 
totalidade. É provável que sejam realizadas ofertas 
primária e secundária. Mesmo com a abertura de capital, a 
intenção é que os shoppings continuem a ser o principal 
negócio da HSI.  
  
Mais sobre a Saphyr: Em 2017, a empresa era a sexta maior 
empresa de shoppings pelo critério de área bruta locável 
(ABL) própria. Com 13 empreendimentos, a empresa tem 
ABL própria de 320 mil metros quadrados e ABL total de 
390 mil metros quadrados. No ano passado, o resultado 
operacional líquido (NOI, na sigla em inglês) da Saphyr 
cresceu 27%, considerando os mesmos shoppings e 100% 
se incluído o Tucuruvi. Há previsão de crescimento de 25% 
desse indicador em 2018, nos mesmos empreendimentos, 
e de elevação de 60%, incluindo os shoppings Granja 
Vianna, em Cotia (SP), e Paralela, em Salvador. Esses dois 
ativos foram comprados da BR Malls por R$ 369,8 milhões 
no fim de 2017. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. É possível que HSI realize 
uma oferta pública inicial de ações (IPO) via fundo 
imobiliário, que reúne recursos destinados à aplicação em 
ativos relacionados ao mercado imobiliário. Assim, esses 
recursos captados na venda das cotas poderão ser utilizados 
para a aquisição de outros imóveis em linha com a 
estratégia da HSI, ligados ao setor imobiliário. Essa estrutura 
poderia ser mais eficiente do lado tributário. Caso a intenção 
seja de fato se desfazer de uma fatia em uma oferta 
secundário, a melhor opção seria uma oferta de ações.  
 
Conforme temos comentado, seguimos com uma 
perspectiva otimista para os ativos de renda variável. Esse 
início de 2018 permanece extremamente positivo para 
mercados locais, o que leva empresas, fundos imobiliários e 
outros participantes a levantarem recursos o mais rápido 
possível. Alguns nomes, como Blau Farmacêutica, Centauro, 
Algar Telecom, Hi Happy, Uniasselvi, devem ainda completar 
esse ciclo de ofertas no curto prazo. Mas ainda vemos 
empresas com alto potencial de realizar uma oferta pública. 
 Vale ressaltar que a estrutura de capital das empresas 
ainda estão com um passivo elevado, o que também pode 
aumentar ainda mais a procura por ofertas subsequentes 
(follow-on) para equilibrar a relação de alavancagem 
financeira. Essa aumento nos volumes de capital na bolsa 
deve beneficiar os números da B3. 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 81.189 1,70% 6,27% 6,27% 17/01/2018

IBrX (Ibrx 100) 33.476 1,59% 5,88% 5,88% 17/01/2018

IMOB (Imobiliário) 775 0,85% 1,86% 1,86% 17/01/2018

INDX (Industrial) 15.940 0,49% 5,65% 5,65% 17/01/2018

IFNC (Financeiro) 8.716 1,83% 8,67% 8,67% 17/01/2018

ICON (Consumo) 3.802 1,10% 1,12% 1,12% 17/01/2018

IMAT (Materias básicos) 2.723 1,24% 11,19% 11,19% 17/01/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.351 -0,07% -0,96% -0,96% 17/01/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.117 0,70% -0,81% -0,81% 17/01/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.262 0,16% 1,61% 1,61% 17/01/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.284 1,34% 4,57% 4,57% 17/01/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.586 1,33% 3,77% 3,77% 17/01/2018

ITAG (Tag Along) 17.446 1,42% 5,33% 5,33% 17/01/2018

IDIV (Div idendos) 4.273 0,98% 4,94% 4,94% 17/01/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,224 -0,04% 2,76% 2,76% 09:26:35

Selic 7,00% 17/01/2018

P/L Ibov espa (atual) 20,1x -

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

DI Jan 21 8,94% 3 p.p. -36 p.p. -12 p.p. 09:26:35

DI Jan 23 9,71% 3 p.p. -58 p.p. -28 p.p. 09:24:59

CDS 5 anos (em p.b.) 146 0 p.p. -19 p.p. -16 p.p. 09:26:18

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.410 650 13.760 610 2.560

Inv estidor Estrangeiro 150.435 193.680 -43.245 3.590 251

Fundos 219.688 184.641 35.047 -3.400 -1.586

Pessoa Física 3.035 2.105 930 -635 -115

Variação líquida
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JBS: JBS USA vende Five Rivers à Pinnacle Asset por US$ 200 milhões 

 
A JBS, por meio da JBS USA Food Company, fechou acordo para vender a totalidade das operações de confinamento da Five River EUA 
para afiliadas da Pinnacle-Arcadia por aproximadamente US$ 200 milhões. Além da venda, a JBS fechará com a Pinnacle-Arcadia um 
contrato de longo prazo para fornecimento de gados às unidades de abate da empresa brasileira em território norte-americano. O 
objetivo da JBS é utilizar parte dos recursos para amortizar dívidas no Brasil. 
  
Impacto: Marginalmente Positivo. A medida vai em linha com o programa de desinvestimento e de desalavancagem da Companhia, além 
de trazer um reforço de liquidez para a empresa. Após escândalo no início de 2017, a JBS vem otimizando seus ativos, recuperando share 
no mercado doméstico e exportações, e construindo parcerias estratégicas no mercado externo.  
  
Vale comentar que, a maior parte do programa de desinvestimento ocorreu em 2017, com as vendas da: (i) Five River Canadá por US$ 40 
milhões; (ii) a Moy Park para a Pilgrim's Pride, sua controlada, por 1 bilhão de libras esterlinas; (iii) Vigor por R$ 1,1 bilhão; (iv) além das 
operações de carne na Argentina, Paraguai e Uruguai por US$ 300 milhões. Como resultado do desinvestimentos da JBS, e sólida geração 
de caixa no período, já observamos uma redução significativa do patamar do índice de alavancagem financeira da companhia – a Dívida 
Líquida/EBITDA no 3T17 ficou em 3,42x, vs 4,16x no 2S17 
  
Olhando para frente, destacamos o foco do management na: (i) geração de caixa da JBS – com ganhos de sinergias provenientes de suas 
últimas aquisições e melhora de eficiência; (ii) continuidade no plano de desalavancagem financeira; e (iii) otimização da estrutura de 
capital da companhia.  
 
  
Setor de Concessão & Logística: Leilão do Metrô pode atrair só CCR 
  
Segundo o jornal Valor Econômico, o leilão para concessão das linhas 5-Lilás e 17-Ouro, do Metrô de São Paulo, agendado para 
amanhã, deve atrair poucos grupos devido a limitações de empresas brasileiras que passam por processo de reestruturação e também 
aos desafios do projeto. A única presença certa é a da CCR. Tida como forte candidata, a Primav ficará de fora. Ela montou consórcio 
com a argentina Benito Roggio e um fundo de investimentos do BTG, mas pediu o adiamento do leilão por 45 dias e não foi atendida. 
  
As brasileiras Invepar e Odebrecht Transport (OTP), que seriam candidatas naturais a disputar ativos de mobilidade urbana, 
dificilmente entrarão na disputa. Estão em processo de desalavancagem financeira. 
  
As duas linhas serão concedidas por 20 anos. O valor estimado do contrato é de R$ 10,8 bilhões. Vence quem der o maior ágio sobre o 
lance mínimo de R$ 189,6 milhões. O leilão está marcado para ocorrer às 10 horas, na B3, em São Paulo. 
  
Impacto: Neutro. Esperamos uma participação ativa da CCR. A CCR já é acionista da Linha 4-Amarela do Metrô de SP, na qual tem como 
sócia a japonesa Mitsui. A concessionaria é uma das principais empresas capazes de cumprir os requisitos do edital - como operar um 
sistema metroferroviário com movimento de 400 mil passageiros por dia. A empresa segue com uma estrutura de capital equilibrada, algo 
que reforça sua estratégia para a expansão e/ou diversificação da rede de concessões nesses próximos meses. 
  
Em nossa visão, não vemos uma concorrência acirrada para CCR, uma vez que o negócio é considerado pequeno para empresas chinesas, 
que olham ativos maiores no Brasil. No entanto, podemos ver interesses pontuais de operadores internacionais associados a fundos. 
Acompanharemos o leilão e traremos novas informações em breve.  
 
 
(...continua na próxima página...) 

EMPRESAS 
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Tenda: Companhia divulgou forte prévia operacional  
 
Ontem, após o fechamento do mercado, a Construtora Tenda, uma das principais construtoras e incorporadoras do país com foco no 
segmento de Empreendimentos Residenciais Populares enquadrados no programa “Minha Casa, Minha Vida” (“MCMV”) faixas 1,5 e 2, 
anunciou sua prévia operacional referente ao quarto trimestre de 2017 (4T17).   
 
Em relação aos lançamentos, foram R$458,3 milhões em VGV (+22,6% A/A) em um total de 3.268 unidades. O preço médio por unidade 
foi de R$140,3 mil (+3,1% A/A). Resultado da estratégia de expansão nas seis regiões metropolitanas em que a Companhia atua e o 
inicio da operação em Curitiba neste último trimestre. 
  
As vendas brutas atingiram R$477,7 milhões (+18,4% A/A) no 4T17, com 3.355 unidades. Crescimento suportado pela resiliência do 
segmento do mercado atuante.  
  
O volume distratado nesse trimestre correspondeu a 9% das vendas brutas, uma redução de 14 p.p. na comparação anual. Sendo 
assim, as vendas líquidas atingiram R$ 433,5 milhões nesse trimestre, 39,1% superior na comparação anual. Velocidade de vendas 
(“VSO Líquida”) de 26,9% no 4T17. 
  
Por fim, o banco de terrenos cresceu 50% A/A, atingindo o seu maior patamar desde a implantação do Novo Modelo. Foram adquiridos 
13 fases/projetos distribuídos nas regiões em que a Companhia atua, representando potencial lançamento de R$ 820 bilhões.  
  
Impacto: Marginalmente  Positivo.  A empresa com foco no segmento de baixa renda vem apresentando resiliência em seus últimos dados 
operacionais. Em relação às vendas brutas, a empresa reportou mais um trimestre com forte volume de vendas e, conseguiu reverter o alto 
índice de distratos, que já tinha sido observado no trimestre passado, e teve mais uma sequência de melhora neste. 
  
Vale lembrar que em 2013 a companhia adotou um Novo Modelo de negócios pautado em: (1) utilização de formas de alumínio em suas 
obras, garantindo alta qualidade e eficiência de custo; (2) sistema de venda repassada, em que todas as unidades vendidas estão 
imediatamente aptas a serem transferidas para instituições financeiras; (3) lançamentos contratados, o que facilita o repasse das vendas 
e mitiga riscos técnicos e jurídicos dos projetos; e (4) venda em loja própria, que permite maior eficiência nas despesas de vendas e 
marketing. Este modelo parece estar entrando em fase de maturação e começa a dar resultados. 

PRÉVIA OPERACIONAL 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 545,1 milhões na B3 no pregão da segunda-feira (15), 
dia de vencimento de opções sobre ações. Naquele dia, o Ibovespa fechou com alta de 0,51%, aos 79.752 pontos. Este foi o 16º 
pregão consecutivo de entrada líquida de recursos estrangeiros no mercado de ações local, o que não era visto desde abril de 2015 
- quando a bolsa registrou 22 pregões seguidos de ingressos. Em 2018, o mercado local acumula um saldo positivo de recursos 
estrangeiros de R$ 4,2 bilhões 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Janeiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Janeiro 15/01/2018* 

Inves. Estrangeiro 545 4.129 4.129 2,39% 

Institucional 324 -1.671 -1.671 -0,97% 

Pessoa Física -814 -2.157 -2.157 -1,25% 

Instit. Financeira -12 4 4 0,00% 

Emp. Priv/Publ -43 -301 -301 -0,17% 

Outros 0 -5 -5 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 

18-jan 

08:00 Brasil IGP-M (MoM) Jan - - 0,88% 

11:30 Brasil Leilão Tardicional - - - - 

11:30 EUA Novas Construções Residenciais (mil) Dez - 1270K 1297K 

11:30 EUA Concessões de Alvarás (mil) Dez - 1300K 1298K 

11:30 EUA Sondagem Industrial - Filadélfia Jan - - 26,2 

11:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 12-jan - - - 

14:00 EUA Esotques de petróleo bruto 12-jan - - - 

- China PIB (QoQ) 4T17 - 1,70% 1,70% 

- China  PIB (YoY) 4T17   6,70% 6,80% 

- China Investimentos em ativos fixos urbanos Dez - 7,10% 7,20% 

- China Vendas no varejo (YoY) Dez - 10,20% 10,20% 

- China Produção Industrial (YoY) Dez - 6,10% 6,10% 



www.guideinvestimentos.com.br 

5 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  - 4ºT17 

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

Fibria 29/01/2018 Após 30/01/2018 Valid 05/03/2018 Após 07/03/2018 

Banco Santander 30/01/2018 Após 31/01/2018 Vulcabras 06/03/2018 - 07/03/2018 

Bradesco 01/02/2018 - - GOL 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Klabin 01/02/2018 Após 02/02/2018 Multiplus 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Cielo 01/02/2018 Após 02/02/2018 SLC Agrícola 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

BrasilAgro 05/02/2018 Após 06/02/2018 Embraer 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Duratex 05/02/2018 Após 06/02/2018 Terra Santa 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Sanepar 06/02/2018 Pré 06/02/2018 B2W 07/03/2018 Após 08/03/2018 

BR Properties 06/02/2018 Após 07/02/2018 Lojas Americanas 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Paranapanema 07/02/2018 Após - Arezzo 07/03/2018 - 08/03/2018 

Suzano 07/02/2018 Após 08/02/2018 QGEP 07/03/2018 - 08/03/2018 

TOTVS 07/02/2018 - 08/02/2018 São Carlos 07/03/2018 - 08/03/2018 

São Martinho 08/02/2018 Após 09/02/2018 T4F 08/03/2018 - - 

Biosev 08/02/2018 Após 09/02/2018 LIQ(contax) 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Lojas Renner 08/02/2018 Após 09/02/2018 Marisa Lojas 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Usiminas 09/02/2018 Pré 09/02/2018 Marfrig 08/03/2018 - 09/03/2018 

Alpargatas 09/02/2018 - - AES Eletropaulo 09/03/2018 Após 13/03/2018 

Locamérica 13/02/2018 - 14/02/2018 Ferbasa 09/03/2018 Após 12/03/2018 

Via Varejo 19/02/2018 Pré 19/02/2018 Aliansce 12/03/2018 - 13/03/2018 

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

BB Seguridade 19/02/2018 Após 20/02/2018 Fras-Le 13/03/2018 Pré 13/03/2018 

Itaúsa 19/02/2018 Após 20/02/2018 
Fertilizantes 

Heringer 
13/03/2018 - 14/03/2018 

Linx 19/02/2018 Após 20/02/2018 Randon 14/03/2018 Pré 14/03/2018 

Grupo Pão de Açúcar 19/02/2018 Após 20/02/2018 Energisa 14/03/2018 Após 15/03/2018 

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

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

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

CCR 22/02/2018 Pré   Petrobras 14/03/2018 - 15/03/2018 

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

Grendene 22/02/2018 - 23/02/2018 Qualicorp 15/03/2018 Após 16/03/2018 

RD (RaiaDrogasil) 22/02/2018 Após 23/02/2018 Mahle Metal leva 19/03/2018 Após 20/03/2018 

Comgás 22/02/2018 Após 23/02/2018 Tegma 20/03/2018 Após 21/03/2018 

Marcopolo 22/02/2018 Após 23/02/2018 Bradespar 21/03/2018 - - 

Portobello 23/02/2018 -   Ânima Educação 21/03/2018 - 22/03/2018 

Hypermarcas 23/02/2018 Após - Tecnisa 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Sul América 27/02/2018 Após 28/02/2018 Cyrela 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Iguatemi 27/02/2018 Após 28/02/2018 CPFL Renováveis 22/03/2018 Após 23/03/2018 

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

Energias do Brasil 27/02/2018 - 28/02/2018 Springs Global 22/03/2018 Após 23/03/2018 

AES Tietê 27/02/2018 Após 01/03/2018 Cesp 23/03/2018 - - 

Odontoprev 28/02/2018 - - MRV 26/03/2018 Pré 26/03/2018 

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

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

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

Ser Educacional 28/02/2018 Pré 01/03/2018 Somos Educação 27/03/2018 - - 

B3 01/03/2018 Após 02/03/2018 Renova 27/03/2018 - 28/03/2018 

Localiza 05/03/2018 - 06/03/2018 Sabesp 28/03/2018 - - 

M Dias Branco 05/03/2018 Após 06/03/2018 Saraiva 28/03/2018 - 29/03/2018 

São Martinho 05/03/2018 Após 06/03/2018 Taesa 30/03/2018 Após 02/04/2018 

        Restoque 30/03/2018 Após 02/04/2018 
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““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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