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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Cyrela: Companhia reportou seu resultado do 4T17 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 

 

Hermes Pardini: Números do 4T17 
Impacto: Neutro.  
 
 
Eletropaulo: AES confirma ter recebido proposta da Enel 
Impacto: Positivo.  

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Brasil) 84.768 -0,25% -0,69% 10,95% 22/03/2018

S &P 500 (EUA) 2.644 -2,52% -2,58% -1,12% 22/03/2018

IPC  (México) 47.361 -0,34% -0,16% -4,04% 22/03/2018

S TOXX 600 (Europa) 366 -0,93% -3,67% -6,03% 09:30:00

FTS E 100 (R eino Unido) 6.922 -0,43% -4,28% -9,96% 09:30:10

DAX (Alemanha) 11.920 -1,49% -4,15% -7,72% 09:30:11

C AC  40 (França) 5.099 -1,31% -4,16% -4,01% 09:30:00

NIKKEI 225 (Japão) 20.618 -4,51% -6,57% -9,43% 03:15:02

S HANGAI (C hina) 3.153 -3,39% -3,27% -4,67% 05:30:02

AS X 200 (Austrália) 5.821 -1,96% -3,25% -4,03% 03:14:15

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (US D/ton.) - - - - -

C obre (US d/lb.) 301,6 -0,15% -3,74% -9,03% 09:35:08

Ouro (US D/t oz.) 1.352,1 1,42% 2,15% 2,53% 09:35:10

Prata (US D/t oz.) 16,6 1,36% 1,24% -3,55% 09:35:10

Platina (US D/t oz.) 964,9 1,05% -2,84% 2,22% 09:35:02

Paládio (US D/t oz.) 979,5 -0,24% -5,60% -6,90% 09:33:58

E nergia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 69,4 0,73% 7,23% 5,02% 09:35:11

Petróleo WTI (US D/bbl.) 64,7 0,58% 5,21% 7,30% 09:35:11

Gasolina (US d/gal.) 202,5 0,74% 5,19% 1,64% 09:34:46

Gás Natural (US D/MMBtu) 2,6 -0,53% -2,40% -5,31% 09:35:10

Etanol (US D/gal.) 1,5 -108% -168% 368% 08:40:39

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 372,3 -1,00% -2,55% 3,69% 09:34:49

S oja (US d/bu.) 1.020,5 -0,90% -3,32% 4,88% 09:34:40

C afé R obusta (US D/MT) 1.733,0 -0,52% 0,52% 0,35% 09:34:21

C afé Arábica (US D/bag) 163,7 0,03% -1,33% -3,82% 22/03/2018

Açúcar (C NY/MT) 5.665,0 -0,07% -1,67% -4,60% 23/03/2018

Boi Gordo (US d/lb.) 108,4 0,95% -6,23% -4,62% 22/03/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

23 de Março de 2018 
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Eletropaulo: AES confirma ter recebido proposta 

da Enel 
 
Segundo o Broadcast, a Enel fez uma proposta para levar a 
fatia da AES na Eletropaulo. O assunto será tratado amanhã 
em reunião do Conselho de Administração da companhia. 
 
O tema irá ao colegiado da distribuidora porque a Enel 
deverá funcionar como uma “âncora” para a oferta 
subsequente de ações (follow on) que vem sendo 
planejada pela Eletropaulo. Assim, a Enel compraria as 
ações detidas pela AES, ao passo que ações primárias 
seriam levadas a mercado para levantar novos recursos ao 
caixa da companhia, de forma a melhorar sua estrutura de 
capital. O assunto já teria sido deliberado pela AES e Enel 
no exterior. 
 
Impacto: Positivo. Já tínhamos sinalizado a possível saída 
de acionistas da Eletropaulo. Vemos como interessante a 
capitalização da empresa nesse momento de retomada da 
atividade econômica e a possível entrada de um forte 
player do setor. Vale lembrar que essa operação era, em 
parte, esperada pelo mercado. 
 
 
Setor de papel  & Celulose: Dados da PPPC – 

fevereiro de 2018 
 
Foram divulgados os dados da Pulp and Paper Products 
Council (PPPC) de Fevereiro de 2018. Os preços de celulose 
mantiveram a tendência de alta, conforme abordado nos 
últimos 2 anos, reflexo da demanda ainda firme na Ásia – 
em especial, chineses – Europa, e América do Norte. 
Quanto aos estoques permanece em níveis conservadores 
– estáveis frente a janeiro e abaixo da média histórica.   
 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 84.768 -0,25% -0,69% 10,95% 22/03/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.970 -0,20% -0,54% 10,61% 22/03/2018

IMOB (Imobiliário) 754 2,47% -0,75% -0,91% 22/03/2018

INDX (Industrial) 15.956 -0,03% 0,71% 5,76% 22/03/2018

IFNC  (Financeiro) 9.495 -0,38% -0,20% 18,38% 22/03/2018

IC ON (C onsumo) 3.692 0,67% 0,48% -1,79% 22/03/2018

IMAT (Materias  básicos) 2.950 -0,80% 1,29% 20,47% 22/03/2018

IEE (Energia E létrica) 41.418 -0,20% -1,31% 4,24% 22/03/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.515 0,11% 0,19% 8,80% 22/03/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.334 0,24% 0,96% 4,81% 22/03/2018

IGC  (Gov. C orp.) 12.507 -0,13% -1,29% 6,47% 22/03/2018

IGC -NM (Novo Mercado) 2.565 -0,17% -1,71% 2,93% 22/03/2018

ITAG (Tag Along) 17.952 -0,11% -1,02% 8,39% 22/03/2018

IDIV (Dividendos) 4.407 -0,21% -0,90% 8,22% 22/03/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 3,296 0,56% -1,48% 0,49% 09:45:09

S elic 6,50% 21/03/2018

P/L Ibovespa (atual) 22,0x -

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

DI Jan 21 8,04% -2 p.p. -48 p.p. -102 p.p. 09:44:53

DI Jan 23 8,96% -3 p.p. -40 p.p. -103 p.p. 09:44:43

C DS  5 anos (em p.b.) 167 1 p.p. 12 p.p. 5 p.p. 09:45:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante C omprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.855 5.480 9.375 645 840

Investidor Estrangeiro 108.331 165.652 -57.321 -4.142 -29.463

Fundos 296.202 243.494 52.708 3.657 25.493

Pessoa Fís ica 1.845 1.820 25 -355 905

Variação líquida
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Setor de papel  & Celulose: Dados da PPPC – fevereiro de 2018 

 
Destaques: (i) China - crescimento de +20% m/m e 4% a/a dos “embarques”; (ii) Global – crescimento de 11% m/m dos “embarques”; e 
(iii) estoques em 41 dias, relativamente estáveis com a média histórica (de 42 dias). Vale comentar: o aumento de 11% nos embarques 
“globais” é bem acima da média histórica de 8 anos para o mês de fevereiro (próximo a +8% m/m).  
 
• Demanda forte: China (+20% m/m e +4% a/a) e América do Norte (+19% m/m e +22% a/a) seguem como principais impulsionadores 

da demanda, compensando eventuais quedas em outras regiões;  
 
• Preços: (i) Europa +US$ 22/t em fevereiro, de US$ 1.008/t para US$ 1.030/t; (ii) China permaneceram estáveis em US$ 760/t, sendo a 

13 ª semana consecutiva.  
 
*Vale comentar: semana passada a Fibria anunciou um aumento de US$ 20/t na Europa e na América do Norte, além do aumento de 
US$ 10/t na Ásia, entrando em vigor a partir de 1º de abril.  
**Ence e Asia também anunciaram reajustes nos preços da celulose na Europa e na China, respectivamente.  
***Movimento que deve ser seguido por outros players da indústria. 
 
Sobre a demanda mais forte nos últimos meses: forte demanda vinda da China, reflexo de algumas medidas envolvendo questões 
sanitárias no país. Mais: consumo de tissue segue crescente ao redor do mundo, principalmente em países em desenvolvimento. 
 
Conclusão: os dados da PPPC mostram que os preços devem permanecer estáveis nesse curto prazo (pelo menos até o 1S18). Vale 
ainda comentar que há uma restrição na oferta de celulose (com a paralisação das fábricas de grandes players do setor). Nossa visão 
segue positiva para o setor. A indústria de Papel & Celulose deve se manter aquecida ao longo do ano, com a demanda impulsionada 
pelo: (i) consumo de tissue; (ii) questões sanitárias na China; (iii) melhores condições econômicas na zona do Europa; além (iv) da 
recuperação da atividade econômica local. Suzano permanece como nossa Top Pick, após fusão com Fibria.  
 
• Com relação às sinergias dessa fusão, destacamos: (i) comercial – redução dos descontos cedidos; (ii) redução do custo caixa – 

especialmente por custos de madeiras inferiores ; (iii) redução de SG&A (R$ 1 bilhão); (iv) redução do capex; além da (v) 
incorporação de expertise e capital humano. A percepção é a de que, considerando a capacidade de 11 milhões de toneladas por 
ano, para um mercado de 24 milhões de toneladas de fibra curta, a nova empresa conseguiria obter redução dos descontos, que 
podem chegar a 30%. 

 
• Sobre o encerramento do acordo, acreditamos que deve ser finalizado apenas no 4T18. Acreditamos ser improvável que a fusão de 

Suzano e Fibria receba algum veto por parte das agências antitrustes, uma vez que a Suzano terá “apenas” 18% no mercado global 
(seja fibra longa ou curta). Mas pode enfrentar alguma resistência por parte das agências. 

 
Para a Fibria: as ações devem, a partir de agora, negociar de acordo com o fechamento de acordo de fusão anunciado na última 6ª (R$ 
52,50/ação ajustado ao CDI desde o dia 16/03 + 0,4611 ações da SUZB3). Como disse o BTG, “as ações da Fibria virou um call de renda 
fixa”. Ou seja: quem tem uma ação da Fibria, hoje, possui cerca de 20% de uma empresa de celulose e os 80% restantes em uma 
aplicação de renda fixa com retorno de 100% do CDI - retorno ainda baixo considerando o mercado de renda fixa, onde há títulos com 
retornos de 120% do CDI via CDBs de bancos médios.  
 
E oferta e demanda para 2018? A expectativa é de uma oferta de 2,930 milhões de toneladas de celulose; e uma demanda de 2,950 
milhões de toneladas. Ou seja: devemos observar um ligeiro descasamento entre oferta e demanda de celulose – algo que corrobora 
com nosso cenário de que os preços devem continuar a avançar.  
 
Mais: a oferta prevista para os próximos 3 anos pode ainda não ser suficientes para atender a demanda.  
• É difícil que a Suzano anuncie qualquer projeto de expansão de produção nos próximos 18 meses. Sendo assim, um novo projeto 

da empresa (algo que poderia ser a nova fábrica de Horizonte III) teria início apenas em 2022.  
• Paper Excellence pode avançar com a expansão da Eldorado, mas somente após a conclusão do acordo com a J&F – previsão para 

jun/jul de 2018. Algo que indica que um novo projeto teria início apenas em 2021. 
• No Chile, ainda não está claro se Arauco deve prosseguir com o projeto MAPA (caso seja decidido até este ano, o projeto também 

teria início em 2021).  
 
(...continua na próxima página) 

EMPRESAS 
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Cyrela: Companhia reportou seu resultado do 4T17 

 
Ontem, após o fechamento do mercado, a Cyrela, uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro na incorporação de 
empreendimentos residenciais, apresenta seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2017 (4T17). A linha da receita veio em 
linha com o esperado pelo mercado, enquanto que o lucro líquido foi reportado acima do esperado.  
 
Em relação aos lançamentos, foram lançados 8 empreendimentos no trimestre, sendo 5 na cidade de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 
1 na região Sul.  O volume de lançamentos foi de R$532 milhões (+17,7%  A/A). Ao excluir as permutas, e levando em conta apenas a % 
Cyrela, o volume de lançamentos foi de R$380 milhões (+47% A/A).  
 
As vendas líquidas foram de R$730 milhões (+27,3% A/A). Deste total, R$222 milhões (30%) referem-se à venda de estoques prontos; 
R$241 milhões (33%) estoque em construção, e R$267 milhões (37%) de lançamentos.  
 
Os dados operacionais resultaram em um indicador de Vendas sobre Oferta (VSO) de 12 meses de 34%, ficando acima do VSO 12 meses 
apresentado no mesmo trimestre do ano anterior (29,1%) e superior ao VSO apresentado no 3T17 (32,7%).A Receita Líquida foi de 
R$809 milhões (-7,7% A/A) no 4T17.  
 
Na última linha, a empresa apresentou lucro líquido de R$ 48,8 milhões (+57,6% A/A) no 4T17. Entretanto, a melhora dos resultados nos 
últimos três meses de 2017 não foi suficiente para reverter as perdas acumuladas ao longo do ano. Assim, a companhia encerrou 2017 
com prejuízo de R$ 95 milhões, revertendo o lucro de R$ 151 milhões em 2016. O resultado da Cury, da qual a Cyrela tem 50% de 
participação, teve impacto positivo de R$ 31 milhões no 4T17. A companhia informou que distratos e vendas de terrenos tiveram 
impacto negativo de R$ 2,2 milhões no resultado e que o efeito negativo de novas contingências foi de R$ 9 milhões. 
 
A companhia propôs a distribuição de R$200 milhões de reais em dividendos extraordinários, uma decisão que ainda será submetida à 
assembleia geral ordinária.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. O quarto trimestre refletiu a continuidade da trajetória de melhora no setor, ainda que convivendo com 
o grande desafio do distrato. Esse problema estrutural do nosso setor continua sendo o ponto crucial para o setor. Apesar disso, no ano de 
2017, as vendas líquidas da Companhia atingiram R$ 3,3 bilhões de reais (+17,8% A/A). Destaque para a venda de estoque pronto que 
atingiu 30% das vendas líquidas. A alavancagem da companhia, medida por meio da Dívida Líquida / Patrimônio Líquido diminuiu frente 
o trimestre anterior, ao atingir 18,8% no 4T17 (22,8% no 3T17). 
 
(...continua na próxima página) 

RESULTADOS 
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Hermes Pardini: Números do 4T17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ontem, após fechamento do mercado, a Hermes Pardini anunciou seus números do quarto trimestre de 2017. O resultado trouxe 
números mais positivos, mas ainda aquém do esperado pelo mercado. Observamos algumas pressões nas margens, em meio a 
tendência crescente de custos, em especial, após recentes aquisições.  
 
Na primeira linha, em função do crescimento das receitas nas unidades de negócio Lab-to-Lab (+8,1% A/A) e PSC (38,5%), a receita 
líquida consolidada atingiu R$ 272,7 milhões no 4T17 (+21,6% A/A). No período, o segmento PSC representou 45,4% da receita líquida 
total (+ 5,5 p.p. A/A). Por segmento, o crescimento expressivo em PSC ocorre após consolidação do Guanabara nos resultados da 
Companhia, além das aquisições feitas ao final de 2017 (Ecoar e Humberto Abrão). Já o crescimento do lab to lab ocorre em meio à 
evolução na quantidade de exames (+8,3% A/A) e do número de clientes (+6,5%A/A) no segmento - a região Sudeste foi a que mais 
contribuiu para esse resultado. 
 
Os custos totalizaram R$ 191,4 milhões (+22,7%) no 4T17, vindo acima do crescimento da Receita. O resultado é efeito do aumento do 
volume de exames em ambos os segmentos de atuação e da consolidação dos custos do Guanabara, Ecoar e Humberto Abrão. Os 
custos no 4T17 foram compostos principalmente por materiais e gastos com pessoal. Algo que provocou a retração das margens da 
Hermes Pardini, influenciada (i) pela queda na margem operacional no segmento Lab-to-Lab e (ii) pelo aumento da participação do 
segmento PSC no mix de receita líquida da Companhia.  
 
As despesas operacionais também reportaram um crescimento de 10,9% A/A. No entanto, quando comparada ao percentual da receita 
líquida, houve uma retração de 1,64 % A/A. Os principais impacto foram aumento dos gastos com publicidade e integração com 
recentes aquisições. Assim, a Hermes Pardini reportou um Ebitda ajustado de R$ 45,7 milhões (+5,2% A/A), abaixo do esperado pelo 
mercado; e uma margem Ebitda de 16,8% (-2,61 p.p. A/A). Embora a alavancagem operacional contribuísse para o crescimento da 
geração de caixa operacional da companhia, as margens ficaram pressionadas em meio ao aumento dos custos.  
 
Na última linha, o lucro líquido atingiu R$ 29,4 milhões (+54,8%A/A). Resultado influenciado pela forte alavancagem operacional, 
compensando o resultado financeiro negativo. Com relação ao endividamento da companhia, as aquisições realizadas no 4T17 e o 
pagamento de Juros sobre Capital Próprio fizeram com que a Companhia apresentasse leve aumento na alavancagem financeira, 
medida pelo indicador dívida líquida / EBITDA, que passou de 0,2x no 3T17 para 0,5x no 4T17. 
 
Impacto: Neutro. O resultado trouxe números mais positivos, mas ficou aquém do esperado pelo mercado. Algo que pode pressionar os 
papéis na sessão desta 6ª. No segmento Lab-to-Lab, no 4T17 continuamos observando expansão em volume e receita, porém num ritmo 
um pouco menor do que aquele apresentado nos períodos anteriores. Já o segmento PSC segue surpreendendo de forma positiva, reflexo 
das aquisições realizadas recentemente: (i) Centro de Medicina Nuclear da Guanabara (RJ) foi adquirido em dezembro de 2016, (ii) Ecoar 
Medicina Diagnóstica (MG) foi adquirido em outubro de 2017 e (iii) Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão (MG).   
 
Continuamos otimistas com as perspectivas operacionais e financeiras para a Hermes Pardini. No curto/médio prazo, a queda nas taxas 
de juros (SELIC) e a perspectiva de uma retomada mais forte da atividade econômica devem contribuir para a criação de novas vagas de 
emprego e, com isso, aumentar a quantidade de pessoas com acesso a planos de saúde. No longo prazo, o setor deve se beneficiar do 
envelhecimento da população brasileira, dado que existe uma forte correlação entre a quantidade de exames realizados, o ticket médio e 
a idade do paciente. 

RESULTADOS 

Hermes Pardini(4T17)       

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

Receita Líquida 273 21,6% 274 -0,4% 

EBITDA 46 5,2% 59 -22,6% 

Margem EBITDA 16,8% -2,6 p.p. 21,6% -4,8 p.p. 

Lucro Líquido 29 54,8% 33 -10,0% 

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



www.guideinvestimentos.com.br 

5 

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 301,7 milhões da B3 no pregão da última terça-feira (20). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,30%, aos 84.163 pontos. Em março, os estrangeiros já retiraram R$ 4,491 bilhões da 
B3. O saldo de 2018, que em 1º de fevereiro somava R$ 10,025 bilhões, agora está em R$ 826,9 milhões. 

PROVENTOS – MARÇO/18 

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 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Março Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Março 20/03/2018* 

Inves. Estrangeiro -302 -4.491 827 -1,43% 

Institucional 250 3.042 2.473 0,97% 

Pessoa Física 95 1.507 -2.535 0,48% 

Instit. Financeira 43 -33 997 -0,01% 

Emp. Priv/Publ -86 -25 -1.758 -0,01% 

Outros 0 0 -4 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 
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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         
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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 

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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