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Mercados Hoje 
 
 
 
 
 F uturo s P aí s Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

S&P 500 EUA 2.504 0,06% 3,28% 12,74%

Dow Jones EUA 22.443 0,26% 3,37% 13,26%

Nasdaq EUA 5.993 0,10% 3,16% 23,14%

M EXBOL M éxico 50.571 0,55% -3,00% 5,20%

FTSE R. Unido 7.225 0,15% -0,74% 5,13%

DAX Alemanha 12.535 -0,15% 3,00% 9,33%

CAC 40 França 5.223 0,08% 2,67% 7,39%

IBEX 35 Espanha 10.342 0,22% -0,08% 11,04%

FTSE M IB Italia 22.305 0,03% 2,96% 19,84%

PSI Portugal 5.323 1,02% 2,86% 18,29%

Á sia P aí s Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

CSI 300 China 3.832 -0,29% 2,88% 15,77%

Shangai Comp China 3.357 -0,18% 2,70% 8,16%

Kospi Coreia do Sul 2.416 -0,09% 2,45% 19,23%

Nikkei 225 Japão 20.299 1,96% 4,26% 6,20%

Topix Japão 1.668 1,77% 4,41% 9,83%

Vs. USD Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Dólar Index 91,874 -0,19% -1,67% -10,11%

Euro (USD/EUR) 1,198 0,25% 1,43% 13,95%

Libra (USD/GBP) 1,353 0,24% 4,87% 9,63%

Franco Suiço 0,963 0,16% -0,11% 5,82%

Real 3,128 -0,32% 1,20% 4,08%

Peso mexicano 17,745 -0,08% -0,51% 16,80%

Dólar Australiano 1,248 -0,63% -0,88% -10,11%

Iene 111,450 -0,11% -2,22% 4,94%

Iuan 6,584 0,14% 1,24% 5,48%

Rúpia 64,328 0,29% -0,29% 5,59%

Lira Turca 3,489 -0,04% 0,21% 0,99%

Rand Sulafricano 13,320 0,10% -1,10% 3,15%

Bom dia, 
  
Resumo: Vemos oscilações menos claras no exterior, com investidores de olho 
na reunião do Fed (o BC dos EUA), que começa hoje e termina amanhã. Os 
anúncios, incluindo projeções sobre taxas de juros, serão feitos amanhã (15h). 
Hoje, as atenções se voltam à ONU, que conta com discursos de Temer e 
Trump. Aqui, no Brasil, seguimos à espera da decisão do STF (amanhã). O dia é 
de agenda “macro” esvaziada. Em Brasília, tenta-se avançar com o Refis, e a 
reforma política. O empenho, hoje, parece ser mais pelo 1º. 
 
Cenário Externo: oscilações menos claras. 
 
Nem lá, nem cá. As bolsas da Ásia tiveram uma sessão mista: enquanto o 
índice Nikkei subiu 1,96%, o índice de Xangai caiu 0,18%. Na Europa, o 
mesmo: bolsas sem direções claras. No mês, vale destacar: o índice DAX, da 
Alemanha, é o claro destaque positivo da região. O dólar opera misto frente às 
moedas dos países emergentes.  
 
Atenção ao banco central dos EUA. Hoje é o 1º dia da reunião de política 
monetária do BC dos EUA. Os anúncios quanto às taxas de juros, normalização 
de balanço, e projeções atualizadas sobre PIB, inflação e desemprego serão 
divulgadas amanhã (15h). Para hoje, apenas especulações sobre o que pode 
acontecer... 
 
Donald pedirá ajuda. Na ONU, o presidente Trump fará o seu primeiro discurso, 
pedindo a líderes do mundo apoio contra a Coreia do Norte e o Irã, os grandes 
riscos, na opinião da Casa Branca. Assim, Trump deve fazer um discurso mais 
“conciliatório”.  
 
Brasil: à espera do STF, e de olho em NY. 
 
Nada de especial. Temer participou, ontem, de jantar com Donald Trump. A 
pauta era a situação da Venezuela, mas nenhuma ação prática foi debatida. 
Além de Temer, estavam Juan Manuel Santos (Colômbia), Juan Carlos Varela 
(Panamá) e Gabriela Michetti (vice-presidente da Argentina). Ao ser perguntado 
sobre o encontro, Temer foi claro: “Nada em especial”. 
 
Se você vai, eu também vou. Hoje, Temer abre a sessão especial da 72ª 
Assembleia Geral da ONU (10h). O seu discurso deixará de lado “aquele 
habitual recado sobre política interna”, disse o ministro Aloysio Nunes. Em NY, 
Meirelles (Fazenda), Ilan (BC), Rabello de Castro (BNDES), entre outros, 
também cumprem agenda hoje. 
 
Um risco extraordinário. Segundo o O Globo, a Fazenda vê riscos de não 
conseguir atingir nem mesmo a recém-anunciada meta fiscal do ano (déficit de 
R$159 bi). Receitas extraordinárias, incluindo as do leilão das usinas da Cemig 
(R$11 bi), estão em risco. Outros temas “delicados” são: (1) precatórios; (2) 
Funrural; e (3) o “novo Refis”. 
 
Será que hoje vai? Embora a proposta ainda não esteja consolidada, o governo 
quer votar hoje o “novo Refis”, como tem sido chamada a MP 783 – o projeto 
que refinancia as dívidas tributárias das empresas. Segundo o último texto, os 
descontos serão de até 70% nas multas, e de até 180 meses de parcelamento 
de débitos. O governo, no início previa R$13 bi de arrecadação com o 
programa. Cálculos mais realistas falam em R$5 bi, a depender daquilo que 
será negociado entre equipe econômica e congressistas. 

https://oglobo.globo.com/economia/equipe-economica-ja-ve-risco-de-nao-cumprir-meta-fiscal-21841068
https://oglobo.globo.com/economia/equipe-economica-ja-ve-risco-de-nao-cumprir-meta-fiscal-21841068
https://oglobo.globo.com/economia/equipe-economica-ja-ve-risco-de-nao-cumprir-meta-fiscal-21841068


Continuação do cenário Brasil 
 
Pode ficar para depois (como de costume). Deputados poderão voltar a discutir a PEC 77/03, que (i) define novo sistema eleitoral e (ii) cria um 
fundo público para financiar campanhas eleitorais (9h). Amanhã, o Plenário poderá analisar a PEC 282/16, que permite as coligações somente para 
cargos majoritários. Lembramos: para que valham em 2018, o Congresso tem até o dia 7 de outubro para fazer as mudanças. 
 
Tamo junto. O ministro gravou um vídeo para pastores da Assembleia de Deus Madureira, no Rio de Janeiro. Reconheceu que “Nunca houve uma 
recessão como essa”, e disse: “A nossa meta é que o país volte a ter empregos para todos”. “Para isso, eu preciso contar com a oração de vocês”. 
E chegou a dizer 2 vezes: “Estamos juntos”. 
 
O Supremo vai dizer (amanhã). Investidores seguem à espera da decisão do STF, em relação à denúncia de Janot. Alguns jornais, como a Folha, 
falam na possibilidade de o STF devolver a denúncia à PGR, agora comandada por Raquel Dodge, para revisão. O Valor, por outro lado, mantém a 
possibilidade até aqui mais clara, de envio à Câmara.  
 
E os mercados hoje? Sem agenda de indicadores relevante por aqui, e à espera da decisão do STF quanto à denúncia de Janot (amanhã), os 
mercados ficarão atentos àquilo que acontece no exterior. Esperamos oscilações menos claras. Não podemos descartar alguma correção, após rali 
recente. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos mercados locais 
 
Na segunda-feira, o Ibovespa renovou a máxima histórica e terminou aos 75,990 mil pontos, subindo 0,31%. O dólar acompanhou o movimento e 
avançou 0,87% cotado em R$ 3,1376. A percepção de risco-país (CDS de 5 anos) também recuou (+0,53%), e terminou em 178 pontos base. Por 
fim, na B3, o DI para jan/21 recuou 3 pontos base, para 8,94%.  
 

2 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
B3: IPO da Centauro  
 
De acordo com o jornal Valor Econômico, a varejista de artigos esportivos 
Centauro fechou o grupo de bancos que vai coordenar sua oferta inicial de 
ações. São eles: Bradesco , BTG Pactual, Goldman, Itaú e CS. Além da 
Centauro, também planejam fazer oferta de ações ainda este ano a Br 
Distribuidora, a Algar Telecom e o Burger King.  
 
Impacto: Positivo. Conforme temos comentado, para a B3 a notícia é positiva, 
uma vez que estamos observando um aumento nas ofertas dos mercados de 
capitais – Ômega, Carrefour, IRB Brasil e Biotoscana realizaram IPO e Camil, 
Tivit, Eneva e Neoenergia devem ainda completar esse ciclo de ofertas no curto 
prazo. Ainda esperamos outras até o fim da janela no começo de dezembro. 
Esperamos que essas oferta anunciadas para este ano sejam bem sucedida e 
pavimente o caminho para outras ofertas. Observamos que a estrutura de 
capital das empresas estão com um passivo elevado, o que também pode 
aumentar a procura por ofertas subsequentes (follow-on) para equilibrar a 
relação de alavancagem financeira. 
 
Concessão & Logística: MP para reprogramação de investimentos 
 
Conforme abordado pela Agência Estado, o Diário Oficial da União (DOU) desta 
terça-feira traz a Medida Provisória 800/2017, que estabelece as diretrizes para 
a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais. 
Bastante aguardada pelo setor, depois de demorada negociação, a MP foi 
assinada ontem pelo presidente Michel Temer antes de seu embarque aos 
Estados Unidos. A medida pode "salvar" pelo menos quatro concessões que, 
juntas, prometem investimentos aproximados de R$ 20 bilhões. Pelos contratos 
originais, as duplicações teriam de ser concluídas entre o fim de 2018 e início 
de 2019. Agora, os investimentos poderão ser realizados conforme o 
crescimento da demanda, até o limite de 14 anos. 
 
Impacto: Positivo. A medida provisória é positiva, uma vez que aumenta o 
prazo fixado para a conclusão das obras. O prazo foi ampliado de 5 para 14 
anos para a realização das obras de duplicação dos trechos de rodovia 
concedidos no governo de Dilma Rousseff na chamada 3ª etapa de concessões. 
O novo prazo é fundamental para salvar essas concessões, que não 
conseguiram honrar o cronograma original de investimento e sofreram com 
queda brusca do fluxo de veículos, devido à crise econômica dos últimos anos. 
Com o prazo mais longo, as empresas podem ter melhores condições de 
equilibrar o desembolso de caixa e mais chances de obter financiamentos do 
BNDES. Como contrapartida ao prazo mais longo, as concessionárias terão os 
contratos encurtados, redução da tarifa de pedágios, ou uma combinação de 
ambas. 
 
JBS: Gilberto Tomazoni vira COO 
 
A JBS anunciou a função de COO (Chief Operating Officer) Global e a 
designação de Gilberto Tomazoni para a posição. Já Wesley Batista Filho foi 
nomeado presidente das operações da JBS na América do Sul, reportando-se a 
Gilberto Tomazoni. A diretoria do BNDES também aprovou a indicação de 
Cledorvino Belini e Roberto Penteado de Camargo Ticoulat para o conselho de 
administração da JBS. Belini foi presidente da Fiat Chrysler para a América 
Latina e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). Ticoulat é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP).  
 
Paralelamente, segundo apurou a agência Estado, o BNDES vai recorrer à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para obter um posicionamento em 
relação às divergências com os controladores do frigorífico JBS. A disputa 
societária entre o banco e a família Batista subiu de tom após a escolha de 
José Batista Sobrinho para terminar o mandato de CEO no lugar de Wesley 
Batista, preso semana passada. 
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Hora

T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 75.990 0,31% 10,59% 32,50%

IBrX Ibrx 100 31.540 0,28% 10,61% 32,46%

IM OB Imobiliário 817 -0,12% 13,49% 32,69%

INDX industrial 15.249 0,10% 12,23% 19,87%

IFNC Financeiro 8.257 0,51% 9,92% 35,78%

ICON Consumo 3.792 -0,21% 12,25% 23,19%

IM AT M aterias básicos 2.341 0,92% 13,13% 74,58%

IEE Energia Elétrica 42.778 0,00% 6,29% 16,79%

UTIL Utilidade Pública 4.306 0,31% 8,93% 14,27%

IFIX FI Imobiliário 2.191 0,59% 6,23% 23,41%

IDIV Dividendos 4.219 0,19% 10,75% 47,26%

M etais Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Cobre (USd/lb.) 296,6 -0,12% 0,14% 17,45%

Ouro (USD/t oz.) 1.311,6 0,06% 1,55% 12,52%

Prata (USD/t oz.) 17,2 0,31% 0,72% 6,13%

Plat ina (USD/t oz.) 956,4 -0,49% -2,65% 4,88%

Paládio (USD/t oz.) 921,9 -0,92% 0,26% 34,28%

Energia Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Petróleo Brent (USD/bbl.) 55,8 0,49% 6,37% -5,14%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,3 0,82% 3,41% -11,77%

Gasolina (USd/gal.) 166,9 0,04% 8,88% -0,05%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,1 -0,16% 7,20% -12,02%

Etanol (USD/gal.) 1,6 0,83% 6,26% 6,98%

A grí co las Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

M ilho (USd/bu.) 352,8 0,36% -3,55% -7,17%

Soja (USd/bu.) 967,3 -0,05% 3,15% -2,22%

Café Robusta (USD/M T) 1.980,0 -1,25% -5,76% -7,95%

Café Arábica (USD/bag) 169,5 -1,57% 6,54% -2,61%

Açúcar (CNY/M T) 6.140,0 -1,24% -3,17% -11,19%

Boi Gordo (USd/lb.) 113,0 0,11% 4,73% 12,28%



 
JBS: Gilberto Tomazoni vira COO 
 
Impacto: Neutro. Com relação aos nomes designados para as novas diretorias, com exceção de Wesley Filho, são executivos experientes, com 
qualificações necessárias para manter as operações e estratégias da JBS no caminho certo. No entanto, vemos o conflito entre a família 
controladora (que indicou o neto do presidente para a operação da Am. Latina) e o BNDES longe do fim, o que pode impactar negativamente o 
posicionamento estratégico da empresa. Mesmo assim, Rabello de Castro, presidente do banco, afirmou ontem que não tentará derrubar essa nova 
gestão que escolheu José Batista Sobrinho. No Domingo, chegou a dizer que buscaria anulação da votação do conselho. O ponto de atenção fica 
justamente com esse desentendimento do BNDES. Ontem, os papeis recuaram forte, repercutindo a eleição do conselho de administração, de José 
Batista Sobrinho. A notícia, de certa forma, afasta a possibilidade da saída dos Batista no controle da JBS, o que, era esperado pelo mercado após 
prisão de Joesley e Wesley Batista. 
 
Sabesp: contrata banco para vender 49% da holding 
 
Segundo matéria veiculada pelo jornal “Estadão”, a Sabesp contratou o Itaú BBA para a venda da holding que controla a empresa em um negócio 
que pode girar em torno de R$5,0 bilhões.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. Esta movimentação ocorre após o governo de São Paulo sancionar uma lei para a criação de uma holding de 
saneamento básico, que incluirá, além da Sabesp, outras empresas subsidiárias. Esta lei já previa a admissão de acionistas privados na sociedade, 
para fortalecer a estrutura de capital da empresa e sua governança corporativa. Agora, o desafio é encontrar uma empresa disposta a ser sócia 
minoritária do governo estadual. 
 
Vale (i): Cia admite disputar sozinha as usinas da Cemig 
 
Segundo apurou o jornal Valor Econômico, a Vale poderá participar diretamente do leilão das três usinas da Cemig - Miranda, São Simão e Jaguara, 
previsto para acontecer dia 27 deste mês -, conforme disse ontem o diretor-executivo da mineradora, Clovis Torres Júnior. Até então, a Vale 
admitia apenas o interesse em participar indiretamente do leilão, por meio da Aliança, joint-venture entre a mineradora (55%) e a própria Cemig 
(45%). 
 
Impacto: Marginalmente positivo. O negócio tem um valor estratégico uma vez que a companhia busca constantemente a redução sustentável de 
custos, e a autossuficiência energética. Uma das alternativas para atingir esses objetivos poderia ser a aquisição dessas 3 Usinas que irão para 
leilão. Com relação a Cemig, a empresa já anunciou que participará do leilão, caso aconteça, diretamente ou em parceria com outras empresas. A 
estatal, porém, enfrenta o problema de alto endividamento, de R$ 12,5 bilhões, e perfil curto de vencimentos. Cerca de metade da dívida está 
prevista para vencer em 2018. Acompanharemos o caso. 
 
Vale (ii): Revisões do Código de Mineração são difíceis de passar em meio à crise 
 
Segundo a agência de notícias Bloomberg, o diretor executivo da Vale, Clovis Torres, citou a turbulência política e a longa lista de prioridades do 
governo como fatores que poderiam reduzir as chances de aprovação das mudanças propostas ao código de mineração pelo Congresso.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. Segundo Tito Martins, presidente da Votorantim Metais, a proposta em curso para revisão do código irá aumentar 
os custos e dificultar a entrada de mineradoras estrangeiras no país. Segundo especula-se, a ideia do governo é criar 5 faixas de tributação para o 
minério de ferro. A mais delicada é sobre o aumento do pagamento de royalty, que forçaria as empresas a pagarem mais com a alta do preço da 
commodity. Caso o governo não aprove as medidas até o fim de novembro, elas perderão a validade.  
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Agenda econômica 

 

 

Fonte: Bloomberg; Guide Investimentos. 
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Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual 
Projeções do 

Mercado 
Anterior 

19/set             

11:30 Brasil Leilão Tradicional (NTN-B) - - - - 

- Brasil Indicador de Demanda das Empresas por Crédito Ago - - - 

06:00 Z. do Euro Índice de Expectativa na Economia Set - - 29,3 

06:00 Alemanha Índice de Expectativas Set - - 10 

09:30 EUA Novas Construções Residenciais (em mil) Ago - 1150K 1155K 

09:30 EUA Transações Correntes 2T17 - - -$116,8B 

09:30 EUA Novas Construções Residenciais (MoM) Ago - -0,40% -4,80% 

09:30 EUA Concessões de Alvarás (em mil) Ago - 1210K 1223K 

09:30 EUA Indice de Preços de Importados (YoY) Ago - - 1,50% 



Credit default swaps (CDS)  

Fonte: Bloomberg 

Títulos Soberanos 
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Yield (%) Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
Estados Unidos

Treasury 2 anos 1,3888 -0,42 6,3888 78,4173 19/09/2017

Treasury 5 anos 1,8157 -0,54 3,2293 48,8645 19/09/2017

Treasury 10 anos 2,2216 -0,32 1,2626 29,7815 19/09/2017

Treasury 30 anos 2,7956 -0,11 0,6988 13,8691 19/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1981 -5,54 -873,8281 46,6325 19/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0070 -42,62 -93,5305 104,2553 19/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3458 -0,72 -18,6353 77,4243 19/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8500 0,18 -7,8990 12,9418 19/09/2017

Títulos de 10 anos Yield (%) Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
América Latina

México 6,8380 -0,03 -0,0440 11,8970 19/09/2017

Ásia

Japão 0,0390 34,48 18,1820 200,0000 19/09/2017

Hong Kong 1,5840 4,76 0,9560 50,4270 19/09/2017

China 3,6200 -0,17 -0,5490 30,8280 19/09/2017

Índia 6,5920 -0,27 1,2130 -4,1860 19/09/2017

Austrália 2,8140 0,54 7,4460 32,9240 19/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3120 0,77 20,3670 49,6010 19/09/2017

Alemanha 0,4360 -4,18 5,3140 2625,0000 19/09/2017

França 0,7120 -2,33 0,2820 122,5000 19/09/2017

Espanha 1,5410 -2,90 -1,2810 49,0330 19/09/2017

Italia 2,0340 -1,83 0,0490 55,0300 19/09/2017

Portugal 2,4290 -0,29 -12,4370 -27,9010 19/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6100 -2,87 1,6670 190,4760 19/09/2017

Bélgica 0,7070 -3,15 -2,3480 182,8000 19/09/2017

Eslováquia 0,8760 1,27 8,8200 133,6000 18/09/2017

Eslovénia 1,0250 -1,73 -4,2060 28,7690 19/09/2017

Finlandia 0,5980 -4,01 39,3940 330,2160 19/09/2017

Grécia 5,5260 0,90 -1,9340 -36,0120 19/09/2017

Irlanda 0,7140 -2,19 -5,0530 49,0610 19/09/2017

Malta 1,3200 -0,75 3,9370 34,6939 19/09/2017

CDS 5 anos Pontos Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
Américas

México 98,31 0,86 -9,28 -58,87 19/09/2017

Chile 51,68 1,84 -15,86 -34,08 19/09/2017

Brasil 178,49 0,26 -12,07 -88,63 19/09/2017

Peru 70,47 0,66 -9,55 -37,78 19/09/2017

Colômbia 111,30 0,60 -14,69 -61,08 19/09/2017

Venezuela 5074,98 0,54 6,20 1026,97 19/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 19/09/2017

Alemanha 11,04 -5,77 -22,19 -5,63 19/09/2017

França 17,54 -6,64 -13,83 -9,99 19/09/2017

Espanha 55,43 -2,80 -18,95 -20,82 19/09/2017

Italia 129,26 -2,13 -6,32 -6,16 19/09/2017

Portugal 118,69 -16,29 -28,25 -183,71 19/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 16,61 -5,11 -7,72 -10,26 19/09/2017

Fonte: Bloomberg 



Carteira recomendada  

Fonte: Bloomberg 

Fonte: BM&F Bovespa, Bloomberg 

Contratos futuros BM&F 
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Índice Futuro Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 22.860 7.395 15.465 1.065 (970) 7.445

Investidor Estrangeiro 165.574 197.906 (32.332) (6.322) (15.343) (69.220)

Investidor inst itucional 225.650 199.861 25.789 5.437 15.953 64.460

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.826.503 6.806.716 (980.213) (34.325) (166.187) (122.808)

Investidor Estrangeiro 4.607.153 4.870.290 (263.137) 56.829 139.750 64.304

Investidor inst itucional 11.459.994 10.064.202 1.395.792 (22.591) 33.852 60.259

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 262.622 165.130 97.492 (5.925) (49.700) 149.374

Investidor Estrangeiro 191.019 217.361 (26.342) 14.933 (24.082) (78.688)

Investidor inst itucional 210.156 297.806 (87.650) (9.098) 72.937 (65.051)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.262.393 1.350.393 (88.000) (272) 336 (66.787)

Investidor Estrangeiro 904.585 593.716 310.869 422 824 66.337

Investidor inst itucional 999.229 1.235.216 (235.987) (153) (1.148) (5.103)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.525.015 1.515.523 9.492 (6.197) (49.364) 82.587

Investidor Estrangeiro 1.095.604 811.077 284.527 15.355 (23.258) (12.351)

Investidor inst itucional 1.209.385 1.533.022 (323.637) (9.251) 71.789 (70.154)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 7,50% 0,75%

10% CCRO3 CCR 7,96% 0,80%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 6,33% 0,63%

10% KLBN11 Klabin 11,27% 1,13%

10% EQTL3 Equatorial 4,83% 0,48%

10% IGTA3 Iguatemi 6,87% 0,69%

10% ITSA4 Itaúsa 10,69% 1,07%

10% M RVE3 M RV 7,19% 0,72%

10% PETR4 Petrobras 10,18% 1,02%

10% VALE3 Vale -2,37% -0,24%

Desempenho 18/set Setembro

Guide -0,15% 7,05%

Ibovespa 0,31% 7,28%
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Carteira Dividendos 

Fonte: Bloomberg 

Carteira Titulares do Mês 

Carteira Fundos Imobiliários 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

20% CGAS5 Comgás 7,41% 1,48%

20% CPLE6 Copel 2,82% 0,56%

20% CSAN3 Cosan 0,10% 0,02%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 5,00% 1,00%

20% TAEE11 Taesa 3,56% 0,71%

Desempenho 18/set Setembro

Guide -0,57% 3,78%

IDIV 0,19% 8,00%

Desempenho 18/set Setembro

Guide -0,02% 6,62%

Ibovespa 0,31% 7,28%

Desempenho 18/set Setembro

Guide 0,38% 5,38%

IFIX 0,59% 5,13%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 13,30% 1,33%

10% BVM F3 B3 7,50% 0,75%

10% CESP6 Cesp -0,14% -0,01%

10% EQTL3 Equatorial 4,83% 0,48%

10%  GGBR4 Gerdau 3,46% 0,35%

10% KLBN11 Klabin 11,27% 1,13%

10% M OVI3 M ovida 2,32% 0,23%

10% M RVE3 M RV 7,19% 0,72%

10% PETR4 Petrobras 10,18% 1,02%

10%  VIVT4 Vivo 6,31% 0,63%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 5,10% 1,27%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 3,40% 0,17%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 9,15% 1,83%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 8,02% 1,20%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 3,69% 0,55%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,51% 0,05%
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Sales ________________________ 
gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Ricardo Barreiro 
rbarreiro@guideinvestimentos.com.br 

Fundos ____________________ 
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 ___________ 

Renda Variável*______________ 
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 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

Renda Fixa  ___________________ 
trade@guideinvestimentos.com.br 

 

Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Alexandre Carone 
acarone@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

Trading ________________________ 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

* A área de Renda Variável é a responsável por todas as recomendações de valores mobiliários contidas neste relatório. 

Contatos  

Conheça o nosso time de especialistas da área de Investimentos. 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  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 Investimentos S.A. Corretora de Valores. 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.  Investir em ações envolve riscos. 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 Investimentos S.A. Corretora de Valores 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 Investimentos S.A. 
Corretora de Valores. “ 

Disclaimer 

 


