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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 81.675 0,56% 6,90% 6,90% 22/01/2018

S&P 500 (EUA) 2.833 0,81% 5,96% 5,96% 22/01/2018

IPC (México) 49.974 0,56% 1,26% 1,26% 22/01/2018

STOXX 600 (Europa) 403 0,06% 3,52% 3,52% 09:15:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.730 0,10% 0,56% 0,56% 09:15:50

DAX (Alemanha) 13.557 0,53% 4,95% 4,95% 09:15:50

CAC 40 (França) 5.546 -0,08% 4,39% 4,39% 09:15:45

NIKKEI 225 (Japão) 24.124 1,29% 5,97% 5,97% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.547 1,29% 7,24% 7,24% 06:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.037 0,75% -0,46% -0,46% 04:13:17

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 313,5 -1,91% -5,03% -5,03% 09:20:45

Ouro (USD/t oz.) 1.336,7 0,43% 2,09% 2,09% 09:20:50

Prata (USD/t oz.) 17,0 0,04% -0,93% -0,93% 09:20:45

Platina (USD/t oz.) 997,8 0,10% 6,34% 6,34% 09:20:23

Paládio (USD/t oz.) 1.085,6 -0,61% 2,32% 2,32% 09:20:29

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 69,3 0,32% 3,56% 3,56% 09:20:49

Petróleo WTI (USD/bbl.) 63,8 0,33% 5,53% 5,53% 09:20:47

Gasolina (USd/gal.) 188,4 0,20% 4,90% 4,90% 09:12:09

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,3 2,95% 12,39% 12,39% 09:20:47

Etanol (USD/gal.) 1,4 -22% -203% -203% 22/01/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 351,3 -0,21% 0,14% 0,14% 09:19:58

Soja (USd/bu.) 986,8 0,25% 2,60% 2,60% 09:20:48

Café Robusta (USD/MT) 1.759,0 -0,45% 2,39% 2,39% 09:14:46

Café Arábica (USD/bag) 158,5 1,08% -1,12% -1,12% 22/01/2018

Açúcar (CNY /MT) 5.763,0 0,16% -2,95% -2,95% 23/01/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 124,0 1,02% 1,27% 1,27% 22/01/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

23 de janeiro de 2018 
 



www.guideinvestimentos.com.br 

2 

B3: SEB compra colégio no Rio e planeja IPO 
 
O Grupo Sistema Educacional Brasileiro (Grupo SEB), do 
empresário Chaim Zaher, adquiriu 100% do Colégio e 
Vestibular de A a Z, no Rio de Janeiro, por uma quantia não 
informada pelas empresas. Chaim acredita no potencial 
para, pelo menos, dobrar o tamanho da operação no Rio 
de Janeiro nos próximos três anos.  
 
Além da aquisição anunciada ontem, a SEB prevê um 
investimento de até R$ 100 milhões em escolas de ensino 
básico para classes C, D e E. O plano é abrir em torno de 
200 escolas em todo o país, com mensalidades de R$ 600 a 
R$ 800, que vão concorrer diretamente com escolas 
públicas. 
 
Segundo notícias veiculadas na mídia, o executivo também 
anunciou que avalia abrir o capital do grupo neste ano, 
mas ainda avalia as condições do mercado. Para Chaim, 
não vale à pena lançar ações no mercado para levantar 
menos do que R$ 500 milhões, o que possibilitaria comprar 
uma faculdade ou avançar pelo mercado internacional, por 
exemplo. O SEB chegou a abrir o capital em 2007 e, em 
2010, saiu da bolsa, quando vendeu a operação de 
sistemas de ensino para a Pearson. 
 
Mais sobre o Colégio de A a Z: o colégio tem cerca de 3 mil 
alunos, de classes A e B, e é uma marca forte local. A receita 
é estimada em aproximadamente R$ 67 milhões (sem 
incluir matrículas e material escolar). O colégio possui 7 
unidades, nos bairros de Barra da Tijuca, Botafogo, 
Ipanema, Recreio e Tijuca. O Colégio de A a Z oferece do 9º 
ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, 
além do curso pré-vestibular. O objetivo de Chaim é investir 
entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões no colégio neste ano, 
para começar a ofertar o ensino fundamental completo a 
partir de 2019. 
 
Mais sobre o SEB: O SEB fechou 2017 com cerca de 45 mil 
alunos em 39 unidades, distribuídas em nove Estados e 16 
cidades, incluindo capitais como Belo Horizonte, Brasília, 
Curitiba, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, São Paulo, 
Salvador e Vitória. A receita chegou a aproximadamente R$ 
700 milhões, ante R$ 600 milhões em 2016, um avanço de 
17%. 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 81.675 0,56% 6,90% 6,90% 22/01/2018

IBrX (Ibrx 100) 33.695 0,57% 6,57% 6,57% 22/01/2018

IMOB (Imobiliário) 777 -0,67% 2,07% 2,07% 22/01/2018

INDX (Industrial) 15.859 -0,16% 5,11% 5,11% 22/01/2018

IFNC (Financeiro) 8.944 1,40% 11,51% 11,51% 22/01/2018

ICON (Consumo) 3.757 -0,39% -0,08% -0,08% 22/01/2018

IMAT (Materias básicos) 2.759 0,51% 12,66% 12,66% 22/01/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.373 0,34% -0,90% -0,90% 22/01/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.133 0,65% -0,42% -0,42% 22/01/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.263 -0,19% 1,66% 1,66% 22/01/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.339 0,28% 5,04% 5,04% 22/01/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.580 -0,19% 3,52% 3,52% 22/01/2018

ITAG (Tag Along) 17.584 0,53% 6,17% 6,17% 22/01/2018

IDIV (Div idendos) 4.306 0,80% 5,74% 5,74% 22/01/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,218 -0,43% 2,95% 2,95% 09:30:51

Selic 7,00% 22/01/2018

P/L Ibov espa (atual) 20,2x -

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

DI Jan 21 8,95% 0 p.p. -26 p.p. -11 p.p. 09:20:15

DI Jan 23 9,73% 0 p.p. -41 p.p. -26 p.p. 09:20:41

CDS 5 anos (em p.b.) 150 0 p.p. -14 p.p. -12 p.p. 09:30:39

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.905 650 14.255 15 1.285

Inv estidor Estrangeiro 148.689 190.432 -41.743 378 -8.930

Fundos 217.453 184.568 32.885 -733 7.940

Pessoa Física 3.075 1.935 1.140 340 470

Variação líquida
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B3: SEB compra colégio no Rio e planeja IPO 

 
Impacto: Marginalmente Positivo. 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 mais 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. 
 
Com relação a aquisição, vemos um efeito negativo para o plano estratégico da Kroton. O ambiente segue favorável para a continuidade 
da consolidação do setor de educação, e a Kroton já tem sinalizado interesse na entrada do segmento de ensino básico do país. A Kroton 
estaria já estaria com propostas para outros players do segmento, mas as negociações ainda encontram alguns empecilho em função de 
divergências de preço. Embora a Kroton ainda possui um caixa robusto, e vem reportando um desempenho financeiro melhor do que seus 
concorrentes, a concorrência segue em tendência crescente no segmento básico de ensino. Trata-se de um segmento ainda muito 
pulverizado, resiliente a crises e com tíquete médio elevado. 
 
 
Setor de Siderurgia & Mineração: dados preliminares do IABr 
 
Ontem, foram divulgados os dados preliminares do Instituto Aço Brasil (IABr). Dentre os principais destaques: 
 
• Produção: a produção de aço bruto em 2017 foi de 34,4 milhões de toneladas (+9,9% A/A). A produção de laminados foi de 22,4 

milhões de toneladas (+7,2% A/A); 
• Consumo: o consumo nacional de produtos siderúrgicos foi de 19,2 milhões de toneladas em 2017 (+5,3%); 
• Vendas internas: as vendas internas cresceram 2,3% A/A, e atingiram 16,9 milhões de toneladas; 
• Importação: as importações cresceram 23,9% A/A, totalizando 2,3 milhões de toneladas. Esse volume resultou em US$ 2,2 bilhões 

de importação, um incremento de 32,7% A/A; 
• Exportações: as exportações foram de 15,4 milhões de toneladas ou US$ 8,0 bilhões no acumulado do ano de 2017, o que significa 

expansão de 14,3% A/A em volume e de 43,9% A/A em valor. 
 

Impacto: Marginalmente Positivo. Continuamos a ver um cenário mais positivo para as siderúrgicas em 2018, que tem conseguido 
aumentar suas produções (em função do crescimento mais forte da demanda) e vem conseguindo implementar reajustes de preços da 
commodity.  
 
A demanda pelos produtos siderúrgicas ainda segue em recuperação, apesar do ligeiro avanço, principalmente porque o segmento de 
aços longos, destinados à construção civil e de infraestrutura, segue com uma demanda mais fraca. No entanto, no segmento de aços 
planos, a procura avançou firme seja nas vendas internas (5,8% A/A) e nas vendas ao mercado externo (10,7% A/A). Destaque também para 
a produção de aços que atendeu, principalmente, à demanda externa, com expansão nas exportações. Já vemos sinais mais animadores 
da indústria e esperamos que 2018 confirme o ponto de inflexão das siderúrgicas.  
 
Nesse contexto, esperamos que essas elevações dos preços mundiais do aço, e crescimento mais acelerado da demanda em função da 
recuperação da atividade local impulsionem a geração de caixa das siderúrgicas - contribuindo para a redução da alavancagem 
financeira das empresas do setor; e melhorando assim, as margens operacionais e resultados dessas companhias. No setor, seguimos 
otimistas com os números de Usiminas, em meio: (i) aumento dos preços internacionais do aço, corroborando com esse quadro de 
reajustes no mercado interno; (ii) aumento do volume de vendas em função da retomada da atividade econômica local; (iii) continuidade 
no controle de custos e despesas. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

EMPRESAS 
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Cia Hering: Prévia do 4T17 
 
A Cia. Hering divulgou o desempenho das vendas no 4º trimestre de 2017. A empresa registrou, no 4T17, um aumento de 4,4% A/A na 
receita bruta, para R$ 537,6 milhões. As vendas para franquias permaneceram em patamar similar ao desempenho das vendas aos 
consumidores finais (sell-out), enquanto que as vendas das lojas próprias foram favorecidas pela adição de pontos de venda ao longo 
do ano. No canal e-commerce destaca-se o desempenho das marcas infantis e o início da integração da operação com lojas físicas, 
enquanto que o mercado externo apresentou novamente crescimento acelerado. Todos os canais reportaram crescimento no 
trimestre, exceção feita às vendas a multimarcas, com ligeira retração no trimestre. 
 
Em 2017, a receita bruta avançou 5,3% A/A, totalizando R$ 1.841,6 milhões, impulsionada pelo desempenho das lojas operadas pela 
Companhia e o crescimento de dois dígitos do e-commerce. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A Hering começa a reportar sinais mais animadores após fraco desempenho em 2016. Destaque para o 
e-commerce e venda de lojas próprias que tiveram um desempenho mais positivo, influenciado por algumas ativações promocionais no 
ponto de venda e ofertas “combo”.  
 
Ressaltamos que a empresa tem reportado uma eficiente gestão de custos e despesas nos ultimos resultados, focados na otimização do 
capital de giro, que tem se refletindo em um avanço de suas margens operacionais e recuperação também de seu Retorno sobre o Capital 
Investido. Em contrapartida, chamamos atenção para seu valuation (em patamares pouco atrativos) e liquidez do papel. A Cia é 
negociada: (i) P/L de 14,1x, enquanto sua média histórica de 2 anos é de 13,0x; e (ii) EV/Ebitda de 11,6x, enquanto sua média de 2 anos é de 
10,x. 
 
Olhando para frente, ainda não vislumbrando um forte crescimento nos volumes de vendas, uma vez que receita com franqueados ainda 
pressiona o resultado consolidado para baixo. Possivelmente, as perspectivas mais favoráveis do setor de consumo, ainda favoráveis, 
podem se sobrepor aos efeitos do resultados da empresa. 
 

 

Helbor: A companhia reportou sua prévia operacional do 4T17 
 
 A incorporadora residencial e comercial, com atuação em 10 estados e no Distrito Federal, reportou seus resultados operacionais para 
o quarto trimestre de 2017 (4T17). Vale lembrar, que a Helbor é uma incorporadora, e não construtora, sendo assim atua por meio de 
parcerias com construtoras nos empreendimentos.  
 
Neste trimestre, os lançamentos foram de R$407,3 milhões (+79,2% A/A) em VGV total. O VGV da parte Helbor totalizou R$225,5 milhões 
(+35,2% A/A). Este é o 1º trimestre do ano em que a companhia voltou a realizar lançamentos. Destacam-se o empreendimento Wide 
São Paulo, localizado na zona oeste da cidade, com unidades residenciais de médio-alto padrão em um complexo com lojas, serviços e 
salas de cinema. E também a primeira fase do Patteo Bosque Maia, localizado em um dos endereços mais privilegiados da cidade de 
Guarulhos (na esquina da Av. Tiradentes com Av. Paulo Faccini) com unidades residenciais e comerciais. 
 
As vendas contratadas totais atingiram R$338,3 milhões (+27,3% A/A) no 4T17. Deste total a parte da Helbor correspondeu a R$235,3 
milhões (+13,6% A/A).  No acumulado do ano. 
Do total de vendas parte Helbor, 49% do total correspondem à venda de lançamentos e 51% referente a estoque.  
 
Os distratos representaram R$157,9 milhões no período, sendo R$124,3 milhões referentes à Helbor.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. Depois de 9 meses sem realizar lançamentos, a companhia voltou a fazê-lo no 4T17. É uma boa 
sinalização para a frente, com dois lançamentos em São Paulo e na Grande São Paulo. Além disso, a companhia reportou melhores 
números de vendas e entregas, com expressivo crescimento em relação aos últimos trimestres.  Entretanto, o distrato segue em altos 
níveis, e deverá pressionar negativamente o resultado da companhia no 4T17. No período a companhia priorizou a venda de unidades em 
estoque, e não realizou nenhum novo lançamento. Atualmente, a empresa está sendo negociada a 0,6x P/VPA, abaixo dos de EZTEC, da 
Cyrela e em linha com a Even.  
 
 
 
 

PRÉVIAS OPERACIONAIS 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 389,4 milhões na B3 no pregão da quinta-feira (18). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou com queda de 0,28%, aos 80.963 pontos. Em 2018, o mercado local acumula um saldo positivo de 
recursos estrangeiros de R$ 5,303 bilhões.  

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Janeiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Janeiro 18/01/2018* 

Inves. Estrangeiro 389 5.303 5.303 2,24% 

Institucional -301 -2.313 -2.313 -0,98% 

Pessoa Física -124 -2.659 -2.659 -1,12% 

Instit. Financeira 50 50 50 0,02% 

Emp. Priv/Publ -15 -377 -377 -0,16% 

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 

23-jan 

08:00 Brasil IPC-S (MoM) 22-jan - 0,44% 0,47% 

09:00 Brasil IPCA-15 (MoM) Jan - 0,40% 0,35% 

09:00 Brasil IPCA-15 (YoY) Jan - 3,02% 2,94% 

13:00 EUA Sondagem Industrial - Richmond Jan - 18 20 

13:00 EUA Confirmação do Senado de M. Goodfriend no Fed - - - - 

21:30 Z. do Euro Confiança do Consumidor 12-jan - 0,6 0,5 

13:00 EUA Discurso de C. Evans (Fed Chicago) - - - - 
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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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