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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 87.653 0,41% 3,23% 14,73% 26/02/2018

S&P 500 (EUA) 2.780 1,18% -1,57% 3,96% 26/02/2018

IPC (México) 48.463 -0,37% -3,95% -1,81% 26/02/2018

STOXX 600 (Europa) 382 -0,32% -3,45% -1,89% 09:29:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.295 0,07% -3,17% -5,11% 09:29:34

DAX (Alemanha) 12.479 -0,39% -5,39% -3,40% 09:29:34

CAC 40 (França) 5.343 -0,01% -2,53% 0,58% 09:29:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.390 1,07% -3,07% -1,65% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.292 -1,13% -5,42% -0,46% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.057 0,24% 0,32% -0,14% 03:10:23

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 320,5 -0,62% -0,33% -3,33% 09:34:31

Ouro (USD/t oz.) 1.334,1 0,10% -0,67% 1,53% 09:34:02

Prata (USD/t oz.) 16,7 0,17% -3,92% -3,32% 09:34:28

Platina (USD/t oz.) 1.000,4 -0,14% -0,39% 6,62% 09:34:34

Paládio (USD/t oz.) 1.054,2 -0,03% 3,54% 0,20% 09:27:58

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 67,3 -0,28% -2,29% 1,31% 09:31:51

Petróleo WTI (USD/bbl.) 63,6 -0,44% -1,44% 5,35% 09:34:30

Gasolina (USd/gal.) 182,3 -0,23% -3,76% 0,51% 09:24:56

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,7 -0,93% -6,96% -3,20% 09:34:22

Etanol (USD/gal.) 1,5 40% 505% 594% 06:20:59

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 378,0 0,20% 2,30% 5,29% 09:33:26

Soja (USd/bu.) 1.049,3 0,31% 4,20% 7,84% 09:34:27

Café Robusta (USD/MT) 1.737,0 -0,40% -0,57% 0,58% 09:31:53

Café Arábica (USD/bag) 143,0 0,67% -6,87% -9,21% 26/02/2018

Açúcar (CNY /MT) 5.799,0 0,00% -0,22% -2,34% 27/02/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 124,0 -0,68% 0,87% 1,29% 26/02/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

27 de fevereiro de 2018 
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Embraer: Intervenção no Rio pode atrasar acordo 

com Boeing 
 
Segundo matéria do “Estadão”, a intervenção militar na 
segurança do Rio de Janeiro e a criação do Ministério da 
Segurança Pública tendem a atrasar as negociações para 
criação de uma nova empresa entre Boeing e Embraer. A 
preocupação surge após o Ministério da Defesa ser 
convocado a liderar a ação militar no Rio e Raul Jungmann 
ser indicado ao novo ministério. Jungmann é o principal 
interlocutor das duas companhias com o governo e toda a 
negociação é feita na esfera do Ministério da Defesa. Alguns 
dias antes do carnaval, o Ministério da Defesa recebeu a 
proposta para organização societária da nova empresa a 
ser criada entre Boeing e Embraer. Representantes do 
governo analisam o documento e darão um parecer às 
empresas. No entanto, as companhias foram pegas de 
surpresa com o anúncio de que o Ministério da Defesa fora 
convocado para coordenar a intervenção militar no Rio. 
Executivos envolvidos na negociação avaliam que a 
intervenção fez com que a atenção da Defesa e do próprio 
governo fosse direcionada para o Rio.  
 
Propostas 
 
Ao governo brasileiro, foram apresentadas algumas 
propostas de organização societária. O desenho indica 
posição majoritária dos americanos - algumas sugestões 
indicam pelo menos 80% do capital da nova empresa de 
posse da Boeing. De acordo com algumas matérias, a 
Embraer terá 49% de participação acionária na empresa 
que será criada em conjunto com a Boeing no segmento de 
jatos comerciais fabricados pela brasileira. No dia 6 de 
fevereiro, o Valor apurou que o projeto apresentado pela 
Boeing na semana anterior previa que a americana 
controlaria de 80% a 90% da nova empresa que receberia 
toda a área de aviação comercial da Embraer. Já a 
brasileira ficaria com os demais de 10% a 20%, além da 
atual área de defesa. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. O fato poderá trazer 
alguma pressão para as ações da Embraer, com o atraso no 
processo de venda de uma fatia da empresa. Ainda que não 
tenha havido nenhuma declaração oficial do governo 
brasileiro, a percepção da Boeing e da Embraer é que o 
negócio saiu do centro do radar do Palácio do Planalto 
porque os nomes do governo que tratam do assunto e os 
líderes da intervenção no Rio são coincidentes. O 
entendimento é que o ritmo das negociações será imposto 
pelo Palácio do Planalto. As empresas têm interesse em 
negociação rápida, especialmente a Boeing, que já sinalizou 
o desejo de concluir as tratativas antes que o assunto vire 
tema da disputa eleitoral para presidência. 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 87.653 0,41% 3,23% 14,73% 26/02/2018

IBrX (Ibrx 100) 36.055 0,35% 2,98% 14,04% 26/02/2018

IMOB (Imobiliário) 777 0,42% -1,63% 2,15% 26/02/2018

INDX (Industrial) 16.035 0,15% 1,26% 6,28% 26/02/2018

IFNC (Financeiro) 9.874 0,19% 3,20% 23,10% 26/02/2018

ICON (Consumo) 3.709 -0,41% -2,68% -1,36% 26/02/2018

IMAT (Materias básicos) 2.990 1,40% 8,94% 22,09% 26/02/2018

IEE (Energia Elétrica) 42.412 -0,33% 4,51% 6,74% 26/02/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.528 -0,21% 5,19% 9,10% 26/02/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.298 0,14% 0,56% 3,21% 26/02/2018

IGC (Gov . Corp.) 13.003 0,08% 2,29% 10,69% 26/02/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.672 0,06% 1,72% 7,22% 26/02/2018

ITAG (Tag Along) 18.656 0,06% 2,39% 12,64% 26/02/2018

IDIV (Div idendos) 4.564 -0,05% 2,01% 12,08% 26/02/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,232 -0,21% -1,37% 2,50% 09:44:33

Selic 6,75% 12/02/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,1x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 13,3x -

DI Jan 21 8,47% -1 p.p. -27 p.p. -59 p.p. 09:43:38

DI Jan 23 9,28% 1 p.p. -19 p.p. -71 p.p. 09:42:19

CDS 5 anos (em p.b.) 149 -1 p.p. 4 p.p. -13 p.p. 09:44:17

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 12.310 2.815 9.495 570 -6.170

Inv estidor Estrangeiro 116.832 149.167 -32.335 -4.854 6.821

Fundos 260.478 230.781 29.697 3.969 309

Pessoa Física 1.500 2.395 -895 95 -1.295

Variação líquida
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Taesa (i): Cia vê oportunidade de aquisição de linhas de transmissão neste semestre 
 
Segundo o Valor Econômico, a Taesa vê a possibilidade de fechar ainda no 1º semestre a aquisição de algumas linhas de transmissão 
em operação no país. Entre os principais ativos do tipo estudados pela empresa estão participações que a Eletrobras colocará à venda, 
conforme aprovado pelo conselho de administração da estatal na última semana, e linhas da Âmbar Energia, da holding J&F. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Recentemente temos comentado sobre a possibilidade da companhia participar de eventuais 
aquisições do setor (as oportunidades mais evidentes no momento referem-se aos ativos operacionais da Abengoa e Isolux, assim como 
potenciais desinvestimentos da Eletrobras no segmento de transmissão). A Taesa conta com  um nível de endividamento relativamente 
baixo, algo que contribui para manter seus investimentos e realizar aquisição de outros ativos. Na última 6ª, o conselho da Eletrobras já 
aprovou a venda de participações em onze concessionárias de transmissão. Dessas, a Taesa já é sócia da estatal - e, portanto, tem direito 
de preferência - em quatro: Brasnorte, Transirapé, Transleste e Transudestes. Vemos um valor a ser destravado na taesa em meio a essa 
estratégia de crescimento da companhia por meio de aquisição de novos ativos via leilões ou F&A. Entre os riscos, destaca-se: (i) 
desenvolvimento dos novos projetos, que podem ter atrasos e custos acima do esperado; e (ii) demora no processo de integração de novos 
ativos operacionais adquiridos. 
 
 
 
(...continua na próxima página...) 

EMPRESAS 
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Taesa (ii): Outro resultado sólido no 4T17; disciplina financeira impulsiona lucro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, após fechamento do mercado, a Taesa divulgou o seu balanço referente ao quarto trimestre de 2017. A companhia reportou 
uma forte geração de caixa no período, impulsionada pelo bom desempenho operacional - em meio aos altos índices de 
disponibilidades de suas linhas de transmissão (99,97% no ano até dez/17) -, compensando a redução de 50% da RAP de algumas 
concessões pertencentes à categoria II. De julho de 2016 até julho de 2018, a companhia terá redução de 50% da RAP em 6 concessões 
da categoria II. Ainda assim, acreditamos que o resultado não deve impactar negativamente nos preço dos papéis da companhia, uma 
vez que a dinâmica de suas concessões da categoria II é altamente previsível. 
 
Considerando a contabilidade regulatória, a receita líquida no 4T17 atingiu R$ 445,6 milhões (+2,0% A/A). A variação positiva nos 
reajustes inflacionários no período compensou a redução da RAP de concessões da categoria II. O total de custos e despesas 
operacionais apresentou alta de 0,5% A/A, atingindo R$ 99,3 milhões. O ligeiro crescimento ocorreu, principalmente, em meio: (i) 
aumento das despesas com pessoal; (ii) aumento das despesas com manutenção de equipamentos; e (iii) gastos com serviços de 
terceiros. O resultado de equivalência patrimonial também contribuiu positivamente com R$ 63,6 milhões, mas ainda assim 
reportando uma queda de 10,2% A/A - tal queda ocorreu, basicamente, em função do recuo na RAP (concessões EATE, ETEP e ECTE). 
 
Na geração de caixa operacional, medido pelo EBITDA regulatório, no 4T17 totalizou R$ 393,9 milhões (+1,4% A/A) vindo acima da 
expectativa do mercado. O resultado foi influenciado pelo reajuste inflacionário do ciclo no período. A margem EBITDA atingiu 88,5% 
no 4T17, vs 89,2% no 4T16. 
 
O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 51,3 milhões (-31% A/A), como consequência da menor receita financeira – 
especialmente em meio a queda do CDI, e consequentemente, menor rentabilidade das aplicações no período – compensado pela 
redução do endividamento bruto (e redução de despesas com juros). O lucro líquido regulatório atingiu R$ 277,6 milhões (+51,2%). A 
dívida líquida consolidada atingiu R$ 2.409 milhões no 4T17, o que representa um índice de alavancagem financeira de 1,5x (patamares 
ainda confortáveis) vs 1,9x no 4T16. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A Taesa, integrante da careteira dividendos, divulgou mais um trimestre sólido. A empresa mostrou 
maior disponibilidade de suas linhas no período. A empresa também teve menores gastos financeiros, o que impulsionou o lucro do 
período, que ficou ligeiramente acima da expectativa do mercado. Continuamos gostando do ganho de eficiência da Taesa e do elevado 
payout (92%) e dividend yield que a empresa apresenta. Em 2018 espera-se um atrativo yield de 9,5%. 
 
Vale comentar ainda que em 2017, a TAESA soube também aproveitar oportunidades de crescimento: (i) em abril, em parceria com a 
CTEEP, a Companhia arrematou o Lote 1 (ERB1) no leilão 005/2016, com um incremento na RAP de R$ 133,7 MM; (ii) em novembro, celebrou 
um contrato de compra e venda de 49,99% (participação direta e indireta) da IB SPE Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Lote M do leilão 
013/2015 - 1ª Etapa), com um incremento de R$ 29,8 MM na RAP da Companhia; e (iii) também em novembro, concluiu a transferência das 
participações acionárias detidas pela Cemig nas Transmineiras, o que elevou a RAP da Companhia em R$ 24,3 MM. Seguimos otimistas 
com os números da Companhia.  

RESULTADOS 

Taesa (4T17) Regulatória       

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

Receita Líquida 446 2,0% 417 7,0% 

EBITDA Regulatório 394 1,4% 369 6,8% 

Margem EBITDA 88,4% -0,6 p.p. 88,5% -0,1 p.p. 

Lucro Líquido 278 51,2% 277 0,3% 

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

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 114,4 milhões da B3 no pregão da última quinta-feira 
(22). Naquele dia, o Ibovespa fechou com alta de 0,74%, aos 86.686 pontos. Com o resultado, em fevereiro o fluxo estrangeiro 
segue negativo em R$ 3,264 bilhões. Em 2018, o saldo está positivo em R$ 6,285 bilhões.  

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Fevereiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Fevereiro 22/02/2018* 

Inves. Estrangeiro 114 -3.264 6.285 -0,90% 

Institucional -103 3.810 -1.411 1,05% 

Pessoa Física -22 -705 -4.606 -0,19% 

Instit. Financeira 123 943 1.011 0,26% 

Emp. Priv/Publ -112 -783 -1.275 -0,22% 

Outros 1 -1 -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 

27-fev 

08:00 Brasil Sondagem do Comércio Fev - - - 

08:00 Brasil IGP-M (MoM %) Fev - - 0,76% 

08:00 Brasil IGP-M (YoY %) Fev - - -0,41% 

10:30 Brasil Nota à Imprensa: Pol. Monetária e Op. De Crédito Jan - - 3086B 

- Brasil Resultado Primário do Governo Central (em R$ bilhões) Jan - - -21,2B 

07:00 Z. do Euro Indicador de Confiança na Economia Fev - - 114,7 

07:00 Z. do Euro Confiança do Empresário Fev - - 1,54 

07:00 Z. do Euro Confiança Industrial Fev - - 8,8 

07:00 Z. do Euro Índice de Confiança de Serviços Fev - - 16,7 

07:00 Z. do Euro Confiança do Consumidor Fev - - - 

10:00 Alemanha CPI Harmonizado (MoM%) Fev - - -1,00% 

10:00 Alemanha CPI Harmonizado (YoY%) Fev - - 1,40% 

10:30 EUA Encomendas de Bens Duráveis (MoM % a.s.) Jan - -1,50% 2,80% 

11:00 EUA Preços Residenciais (QoQ %) 4T17 - - 1,40% 

11:00 EUA Preços Residenciais (MoM %) Dez - - 0,40% 

11:00 EUA Preços Residenciais (MoM % a.s.) Dez - - 0,75% 

12:00 EUA Sondagem Industrial - Richmond Fev - - 14 

12:00 EUA Confiança do Consumidor Fev - 125 125,4 

22:00 China PMI Serviços Fev - - 55,3 

22:00 China Sondagem Industrial PMI Fev - - 51,3 

22:00 China PMI Composite Fev - - 54,6 



www.guideinvestimentos.com.br 

5 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  - 4ºT17 

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

Via Varejo 19/02/2018 Pré 19/02/2018 Terra Santa 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Banrisul 19/02/2018 Após 20/02/2018 B2W 07/03/2018 Após 08/03/2018 

BB Seguridade 19/02/2018 Pré 20/02/2018 Lojas Americanas 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Itaúsa 19/02/2018 Após 20/02/2018 Arezzo 07/03/2018 - 08/03/2018 

Linx 19/02/2018 Após 20/02/2018 QGEP 07/03/2018 - 08/03/2018 

Grupo Pão de Açúcar 19/02/2018 Após 20/02/2018 São Carlos 07/03/2018 - 08/03/2018 

Telefônica Brasil 21/02/2018 Pré 21/02/2018 T4F 08/03/2018 - - 

Ultrapar 21/02/2018 Pré 22/02/2018 LIQ(contax) 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Cosan 22/02/2018 Após 23/02/2018 Marisa Lojas 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Magazine Luiza 22/02/2018 - 23/02/2018 Marfrig 08/03/2018 - 09/03/2018 

Banco do Brasil 22/02/2018 Após 23/02/2018 AES Eletropaulo 09/03/2018 Após 13/03/2018 

CCR 22/02/2018 Pré   Ferbasa 09/03/2018 Após 12/03/2018 

BRF 22/02/2018 - 23/02/2018 Aliansce 12/03/2018 - 13/03/2018 

Grendene 22/02/2018 - 23/02/2018 Minerva 13/03/2018 -   

RD (RaiaDrogasil) 22/02/2018 Após 23/02/2018 Fras-Le 13/03/2018 Pré 13/03/2018 

Comgás 22/02/2018 Após 23/02/2018 Fertilizantes Heringer 13/03/2018 - 14/03/2018 

Marcopolo 22/02/2018 Após 23/02/2018 Randon 14/03/2018 Pré 14/03/2018 

Engie Brasil 22/02/2018 Após 23/02/2018 Energisa 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Hypermarcas 23/02/2018 Após - Positivo 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Braskem 23/02/2018 Após - Natura 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Sul América 27/02/2018 Após 28/02/2018 Mills 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Iguatemi 27/02/2018 Após 28/02/2018 Petrobras 14/03/2018 - 15/03/2018 

CTEEP 27/02/2018 - 28/02/2018 Positivo 14/03/2018 - 15/03/2018 

Energias do Brasil 27/02/2018 - 28/02/2018 Qualicorp 15/03/2018 Após 16/03/2018 

AES Tietê 27/02/2018 Após 01/03/2018 Estácio 15/03/2018 Após 16/03/2018 

Rumo 27/02/2018 Após 28/02/2018 Kroton 16/03/2018 - - 

Smiles 27/02/2018 Após - Mahle Metal leva 19/03/2018 Após 20/03/2018 

Gerdau 28/02/2018 Pré 28/02/2018 Tegma 20/03/2018 Após 21/03/2018 

Odontoprev 28/02/2018 - - Bradespar 21/03/2018 - - 

Vale 28/02/2018 Pré 28/02/2018 Ânima Educação 21/03/2018 - 22/03/2018 

WEG 28/02/2018 Após 01/03/2018 Tecnisa 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Multiplan 28/02/2018 Após 01/03/2018 Cyrela 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Ser Educacional 28/02/2018 Pré 01/03/2018 CPFL Renováveis 22/03/2018 Após 23/03/2018 

B3 01/03/2018 Após 02/03/2018 Engie 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Hering 01/03/2018 Após 02/03/2018 Springs Global 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Localiza 05/03/2018 - 06/03/2018 Cesp 23/03/2018 - - 

M Dias Branco 05/03/2018 Após 06/03/2018 MRV 26/03/2018 Pré 26/03/2018 

São Martinho 05/03/2018 Após 06/03/2018 Eletrobras 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Valid 05/03/2018 Após 07/03/2018 Even 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Vulcabras 06/03/2018 - 07/03/2018 Copel 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Ecorodovias 06/03/2018 - - Somos Educação 27/03/2018 - - 

GOL 07/03/2018 Pré 07/03/2018 Renova 27/03/2018 - 28/03/2018 

Multiplus 07/03/2018 Após 08/03/2018 Sabesp 28/03/2018 - - 

SLC Agrícola 07/03/2018 Pré 07/03/2018 Saraiva 28/03/2018 - 29/03/2018 

Embraer 07/03/2018 Pré 07/03/2018 Taesa 30/03/2018 Após 02/04/2018 

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



www.guideinvestimentos.com.br 

8 

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 

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 
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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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