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

S&P 500 EUA 2.448 0,29% -1,06% 9,96%

Dow Jones EUA 21.838 -0,10% 1,59% 10,21%

Nasdaq EUA 5.859 0,32% -1,26% 20,43%

M EXBOL M éxico 51.595 0,46% -0,31% 11,06%

FTSE R. Unido 7.428 0,17% 0,68% 7,40%

DAX Alemanha 12.215 0,28% -0,40% 6,54%

CAC 40 França 5.125 0,24% -0,70% 5,38%

IBEX 35 Espanha 10.398 0,25% -1,20% 11,65%

FTSE M IB Italia 21.805 0,29% 1,70% 16,59%

PSI Portugal 5.195 0,44% -1,25% 15,06%

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

CSI 300 China 3.796 1,64% 2,05% 14,67%

Shangai Comp China 3.332 1,83% 2,71% 7,34%

Kospi Coreia do Sul 2.379 0,11% -2,52% 17,37%

Nikkei 225 Japão 19.453 0,51% -2,52% 1,77%

Topix Japão 1.597 0,30% -1,24% 5,16%

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

Dólar Index 93,228 -0,05% -0,88% -8,79%

Euro (USD/EUR) 1,181 0,07% 1,37% 12,27%

Libra (USD/GBP) 1,282 0,18% -1,54% 3,92%

Franco Suiço 0,965 -0,10% -1,25% 5,65%

Real 3,143 -0,15% 0,93% 3,56%

Peso mexicano 17,667 -0,33% 0,59% 17,32%

Dólar Australiano 1,264 -0,14% 0,31% -8,99%

Iene 109,720 0,15% 1,98% 6,60%

Iuan 6,656 -0,09% 1,42% 4,34%

Rúpia 64,033 -0,13% 0,48% 6,08%

Lira Turca 3,481 -0,09% 2,63% 1,23%

Rand Sulafricano 13,172 -0,21% -0,70% 4,31%

Bom dia, 
  
Resumo: Mercados internacionais passam por relativa calmaria, em dia 
importante lá fora, que incluirá sinalizações dos principais banqueiros centrais 
do mundo. Os mercados, é claro, podem ter um aumento de volatilidade ao 
longa desta sessão. Mais do que isso: efeitos destes discursos podem fazer 
preço por muito tempo. Aqui, no Brasil, o curto prazo segue positivo, e o 
noticiário recente – privatizações, etc. – contribui para isso. Riscos de médio 
prazo, como a deterioração fiscal e as eleições de 2018, parecem ser colocadas 
num 2º plano. Por enquanto, a música segue tocando... 
 
Cenário Externo: atenções ao Jackson Hole. 
 
Jackson Hole. Hoje, se há uma coisa que você precisa saber ou acompanhar, é 
exatamente isto: o encontro de economistas, que acontece em Jackson Hole, 
no estado de Wyoming (EUA). O evento começa às 9h, mas o mercado espera 
com especial atenção aos discursos de Janet Yellen, a presidente do BC 
americano, às 11h; e de Mario Draghi, o presidente do BC europeu, às 16h. 
 
Imprevisível. Yellen “pode falar sobre regulação, e aborrecer aos investidores, 
ou pode falar sobre preços dos ativos, e animar aos mercados”. O mais natural 
é que foque nos avanços de sua gestão, defenda a regulação pós-crise 
financeira, e mantenha sinalização de que a normalização (dos juros e do 
balanço de ativos) será gradual. Se isto acontecer, e o tom for equilibrado, o 
dólar tende a seguir mais fraco, e os ativos de risco podem ganhar algum 
fôlego extra. Aí, o final da sessão dependerá de Draghi... 
 
Calmaria aqui. As bolsas operam em alta no exterior; futuros americanos 
sobem; o dólar perde forças, e as commodities sobem. A percepção de risco-
país dos emergentes recua, em momento de maior calmaria internacional, à 
espera dos discursos de Yellen e Draghi. Economistas como Mohamed El-Erian 
(ex-PIMCO) tem dado especial atenção às possíveis sinalizações de Draghi. 
 
Tempestade ali: Harvey ou Wilma? Sobre petróleo: o Brent sobe, cotado ao 
redor de US$52,3/barril (antes das 8h), com o furacão Harvey se dirigindo com 
mais forças ao Texas, o “coração” do setor de energia dos EUA. Nesta 
madrugada, o furacão passou à categoria 2, e regiões já começaram a ser 
evacuadas. Se chegar à categoria 3, será o mais forte desde o furacão Wilma, 
em 2005.  
 
Brasil: no curto prazo, ventos a favor, ainda.  
 
Arrecadação fraca, um risco. Na agenda “macro” de hoje, saem os números de 
arrecadação de julho (15h30). A Receita os comentará às 16h. Isto, associado à 
deterioração fiscal, de modo geral, é algo que pode “testar” o otimismo recente 
dos investidores. Os dados de hoje ganham, nos dias de hoje, um contorno 
ainda mais relevante.   
 
No curto prazo, ventos a favor. Sem olhar para desafios de médio prazo (além 
do fiscal, as eleições de 2018), os mercados locais seguem tendo bom 
desempenho (bolsa acima de 71 mil pontos e dólar cada vez mais próximo de 
R$3,10, por exemplo). Isso tudo diante de um quadro externo muito positivo 
para ativos de risco. Mas até quando isso durará? Extrapolar o otimismo de 
curto prazo para o médio/longo prazo, neste momento, nos parece pouco 
prudente. Para quem pensa em investimentos, tratamos disto num texto 
recente: “A diferença entre o Homem e o porco”. 
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Continuação do cenário Brasil 
 
Setor de energia: tarifas, e privatizações. Hoje, a Aneel divulga a bandeira tarifária de setembro. Atualmente, a bandeira é vermelha, no patamar 1. 
Deve mantê-la no atual patamar. Quanto ao setor, o governo ainda prevê que os leilões da Cemig aconteçam no final de setembro.  
 
Os chineses vão às compras. Michel Temer, em viagem à China na próxima semana, para a cúpula dos BRICS, tentará atrair investimentos para 
operações que envolvam áreas importantes para a infraestrutura do país (privatizações, concessões, etc.), incluindo o setor de energia. Meirelles, é 
claro, reconheceu que estes planos ajudarão à recomposição do fiscal.  
 
Eu vou, mas vocês ficam. Temer e uma equipe do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) irão à China, mas cancelou a viagem de Padilha 
(Casa Civil), por exemplo, para que este – entre outros palacianos – acompanhe votações importantes em Brasília, incluindo as novas metas fiscais. 
Lembramos: tramitação da MP 777 (que cria a TLP) será retomada na próxima 3ª  (29). 
 
E os mercados hoje? Num primeiro momento, a baixa aversão a risco contribui para que os mercados continuem com bom desempenho. Temos 
um viés de alta em bolsa, e de queda em dólar e juros futuros. Ao longo do dia, no entanto, discursos de Yellen e Draghi tornam o cenário mais 
difícil de prever, e a volatilidade deve aumentar. O tempo pode mudar. 
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Juros 

Fonte: Bloomberg, Guide 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,51 3,50 4,20 4,20

IGP-M  (%) - A/A -0,72 -0,70 4,44 4,44

SELIC (%) 7,50 7,50 7,50 7,50

PIB (%) - A/A 0,34 0,34 2,00 2,00

Prod. Ind. (%) - A/A 1,10 1,03 1,85 2,01

Balança com. (US$ bi) 61,90 61,00 48,00 48,50

Câmbio (R$/US$) 3,23 3,25 3,39 3,40

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,91 -0,32 -2,50 7,91 7,90

DI jan 19 7,85 -0,25 -2,00 7,85 7,82

DI jan 20 8,66 -0,12 -1,00 8,67 8,64

DI jan 21 9,29 -0,11 -1,00 9,29 9,26

DI jan 22 9,70 -0,10 -1,00 9,70 9,67

DI jan 23 9,92 0,00 0,00 9,92 9,90

DI jan 24 10,07 -0,30 -3,00 10,07 10,07

DI jan 25 10,24 0,10 1,00 10,24 10,21

DI jan 26 10,30 -0,10 -1,00 10,30 10,28

Variação

8,66

9,29

9,70

9,92
10,07

10,24 10,30

jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22 jan-23 jan-24 jan-25 jan-26

Vencimentos

Curva atual há uma semana há um mês

Carta do dia 

Bom dia. Embora possamos destacar os dados de arrecadação, que 
sairão à tarde, as atenções dos mercados estarão voltadas hoje para o 
encontro de Jackson Hole, nos EUA. Afinal, muito do bom momento 
por aqui – bolsa em alta, queda da percepção de risco-Brasil – está 
atrelada, em nossa opinião, ao cenário externo muito favorável. Afinal, 
há liquidez abundante (fruto das ações dos BCs nos últimos anos) – 
algo que pode começar a mudar. 
 
 

Brasil 
 
Confiança do consumidor recua em agosto 
Segundo dados da FGV (com ajuste sazonal), a confiança foi para 80,9 pontos 
em agosto, após 82,0 em julho. Em maior detalhe: enquanto o índice que 
avalia a situação presente teve leve alta (passou de 69,7 para 70,7), o índice 
que avalia as expectativas foi o que puxou o índice geral para baixo (dado que 
caiu de 91,4 para 88,9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédito: recuperação deve ser lenta 
Saíram ontem os dados das operações de crédito, compiladas pelo BC, sobre o 
mês de julho. O volume de crédito do sistema financeiro nacional recuou 1,7% 
A/A em julho, para R$ 3,1 tri, ante -1,6% A/A em junho. Para o ano como um 
todo, em relação a 2016, espera-se que haja um crescimento de 1,6%. Por 
enquanto, no entanto, segue a contração. O crédito como percentual do PIB 
passou de 48,2% para 47,8%, com aumento na participação dos bancos 
públicos (55,9%) e queda dos privados (44,1%) no total. Em relação à 
inadimplência: para PF, se manteve em 3,9%; para PJ, ficou em 3,6%. 
 
Sobre a MP 777: bons avanços até aqui 
O plenário da Câmara aprovou ontem o texto-base da MP 777, que cria a TLP. 
Mas rejeitaram 2 destaques, e precisam votar ainda 3, que ficaram para a 
próxima semana (3ª, dia 29). Esperamos que estes destaques sejam votados e 
rejeitados neste dia. Na sequência, a MP precisa passar para o Senado, até o 
dia 7 de setembro, para que não caduque. 
 
Em relação aos destaques que faltam ser votados: foram apresentados pelo PT. 
O 1º pretende retirar do texto a renegociação dos repasses feitos pela União ao 
BNDES com base na TJLP, a fim de adequá-los à nova taxa. Os outros dois 
querem retirar o dispositivo que impede o uso da TJLP nos financiamentos de 
bancos oficiais, com algumas exceções, e manter a norma que autoriza o uso 
da TJLP em outras operações do mercado financeiro, nas condições 
estabelecidas pelo BC. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
Mercados locais seguem em tom positivo. Ontem, o Ibovespa terminou em alta 
de 0,93%, aos 71,132 mil pontos. A percepção de risco-país, medida pelo CDS 
de 5 anos, caiu 0,99%, cotado a 197 pontos base. No mercado de juros, 
pressões de baixa: o DI para jan/21 fechou em queda de 8 pontos base, para 
9,3%. O mercado, até o final do ano, prevê uma Selic ao redor de 7,5%. Por 
fim, quando ao dólar, uma leve pressão altista. A cotação terminou em 
R$3,1482, em alta de 0,18%. 
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Índice de confiança do consumidor 

Série com ajuste sazonal 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

Eternit: Julgamento no STF cria indefinição na Eternit 
 
Conforme matéria veiculada no Valor Econômico, a Eternit vive uma indefinição 
dos rumos de seu principal segmento de atuação - o amianto crisotila. O STF 
declarou como inconstitucional a medida que regulamenta o uso do mineral no 
país. É provável que a companhia tenha de rever, novamente, sua estratégia 
de atuação.  
 
Impacto: Negativo. Nesta semana, a companhia já foi condenada, em primeira 
instância, a pagar multa de R$ 500 milhões em indenização por danos morais 
coletivos sobre ação civil pública referente à mina de São Felix, da subsidiária 
Sama. A empresa deve recorrer da decisão. Em contrapartida, Barbosa, 
presidente da Companhia, contou que a companhia pretende elevar, em dois 
anos, a participação de outros produtos - que não amianto e telhas de 
fibrocimento -, no faturamento, de menos de 20% para metade do total. A 
estratégia foi definida frente às perspectivas de redução do consumo de 
amianto crisotila no mercado interno e às necessidades de elevar as margens e 
de voltar a crescer.  
 
 
Gerdau: Companhia terá presidente de fora da família 
  
Ontem, minutos antes da abertura do mercado, a companhia comunicou aos 
seus acionistas uma mudança na estrutura organizacional, visando melhorar 
sua Governança Corporativa. Os membros da família Gerdau Johannpeter, que 
atualmente integram a Direção executiva – André Bier Gerdau Johannpeter, 
Diretor-Presidente (CEO) e os Vice-Presidentes Executivos Claudio Johannpeter 
e Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter – passarão a se dedicar 
exclusivamente aos Conselhos de Administração. Para liderar essa nova etapa 
executiva a partir janeiro de 2018, o Conselho de Administração escolheu 
Gustavo Werneck da Cunha, atual Diretor Executivo da Operação Brasil.  
  
Ainda ontem, o MPF comunicou a denúncia de 14 pessoas por supostos crimes 
cometidos junto ao Carf, investigados na Operação Zelotes. Entre os acusados 
estão três executivos e ex-executivos do grupo Gerdau.  
  
Impacto: Neutro. A notícia de reestruturação societária frustrou a expectativa 
do mercado, uma vez que grande parte dos analistas aguardavam o anúncio de 
migração da empresa para o segmento do Novo Mercado – maior nível de 
governança da B3. André Gerdau afirmou ainda que não há planos de migração 
do segmento da bolsa em que o grupo está e nem de reestruturação da 
Metalúrgica Gerdau. No entanto, ressaltamos que a medida é importante, e vai 
em linha com a profissionalização da gestão da companhia. A reestruturação 
não deve acarretar mudanças significativas na estratégia da empresa. 
Paralelamente, ficamos atentos ao noticiário de investigação envolvendo a 
empresa, que podem impactar negativamente no desempenho dos papeis na 
bolsa.  
  
 
Usiminas: Conselho aprova celebração do term sheet 
  
Em nota a imprensa, o conselho de administração da Usiminas aprovou a 
celebração de um term sheet vinculante com a Mineração Usiminas S.A. (Musa) 
para mudar o contrato de fornecimento de minério (offtake agreement). Dentre 
as mudanças está a redução do volume de minério que a companhia está 
obrigada a adquirir (take or pay) de 4,0 milhões de toneladas para 2,3 milhões 
de toneladas anuais. Em paralelo, a Usiminas também esclarece que continua 
em negociações com os bancos japoneses e debenturistas para obter 
autorização para dispensa de realização da oferta de permuta (exchange offer) 
das notas com vencimento em 2018 emitidas por sua subsidiária Usiminas 
Commercial, e que espera concluir as negociações até 31 de agosto. 
  
Impacto: Neutro. A Usiminas tem 70% do capital social da Musa e os 30% 
restantes estão nas mãos da japonesa Sumitomo Corporation. No entanto, essa 
mudança do contrato pode ter um viés mais positivo para Usiminas, uma vez 
que o acordo inicial, que obrigava a companhia a adquirir 4 milhões de 
toneladas de minério, poderia influenciar negativamente nos resultados da 
companhia. Nos últimos anos, com a crise da siderurgia no país e o 
fechamento das áreas primárias da usina de Cubatão da Usiminas, fizeram com 
que empresa precisava de cada vez menos minério para a fabricação do aço.  
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 71.133 0,93% 8,32% 23,23%

IBrX Ibrx 100 29.506 0,95% 8,01% 23,37%

IM OB Imobiliário 726 -0,10% 2,18% 17,31%

INDX industrial 13.952 1,05% 8,96% 10,55%

IFNC Financeiro 7.750 0,18% 8,05% 26,18%

ICON Consumo 3.479 1,19% 10,22% 14,35%

IM AT M aterias básicos 2.166 1,77% 10,23% 59,59%

IEE Energia Elétrica 41.811 0,56% 3,80% 14,95%

UTIL Utilidade Pública 4.125 0,52% 3,09% 9,93%

IFIX FI Imobiliário 2.073 0,29% 0,98% 18,30%

IDIV Dividendos 3.944 0,62% 7,79% 35,07%

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

Cobre (USd/lb.) 307,4 0,56% 7,22% 21,72%

Ouro (USD/t oz.) 1.291,4 -0,05% 2,61% 10,78%

Prata (USD/t oz.) 17,1 0,05% 2,49% 5,17%

Plat ina (USD/t oz.) 979,4 -0,33% 5,11% 7,40%

Paládio (USD/t oz.) 938,1 0,21% 9,47% 36,88%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 52,3 0,58% 3,93% -11,00%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 47,6 0,44% -0,79% -16,47%

Gasolina (USd/gal.) 172,5 3,67% 9,75% -4,33%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 -0,68% -0,07% -17,54%

Etanol (USD/gal.) 1,5 -1,29% -4,40% -1,36%

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

M ilho (USd/bu.) 355,5 -0,21% -7,00% -6,45%

Soja (USd/bu.) 944,5 -0,21% -4,86% -4,52%

Café Robusta (USD/M T) 2.085,0 0,87% 0,00% -3,07%

Café Arábica (USD/bag) 156,5 0,48% -2,49% -10,08%

Açúcar (CNY/M T) 6.399,0 1,11% 2,96% -7,45%

Boi Gordo (USd/lb.) 106,8 0,61% -6,62% 6,37%



Vale: Conselho de Administração aprova a proposta de conversão das ações remanescentes  
 
Segundo comunicado ao mercado, ontem o Conselho de Administração se reuniu para submeter aos acionistas da companhia a proposta de 
conversão da totalidade das 307.140.096 ações preferenciais remanescentes em ações ordinárias. A proposta foi aprovada, e o próximo passo é 
convocar uma Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Especial dos acionistas titulares de ações preferenciais para deliberarem sobre a 
proposta de conversão das ações remanescentes.  
 
Impacto: Neutro. Já era esperada a aprovação da proposta pelo Conselho de Administração. Lembramos que no prazo para adesão voluntária, 
84,4% do preferencialistas aderiram ao programa. 
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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 

25/ago             

05:00 Brasil IPC (3ª Quadrissemana) (MoM %) 23-ago - - - 

08:00 Brasil Sondagem do Comércio Ago - - - 

    Sondagem do Consumidor Ago - - 82 

- Brasil Definição da bandeira tarifária de energia elétrica Set - - - 

- Brasil Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) Ago - - 99,5 

05:00 Alemanha Clima de Negócios Ago - - 116 

09:30 EUA Encomendas de Bens Duráveis (MoM % a.s.) Jul P - -5,30% 6,40% 



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 1,3418 0,91 -3,4607 69,9772 25/08/2017

Treasury 5 anos 1,7850 0,55 -5,5556 53,8130 25/08/2017

Treasury 10 anos 2,1991 0,24 -5,8363 39,7940 25/08/2017

Treasury 30 anos 2,7731 0,14 -4,9364 22,5409 25/08/2017

TIPS (inflação) 2 anos 0,0531 -0,75 -50,2809 116,2435 25/08/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,1216 1,42 -32,4069 160,7393 25/08/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4308 0,21 -17,6920 549,7738 25/08/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9196 0,07 -10,1075 54,6586 25/08/2017

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

México 6,8410 0,02 -0,8410 16,8800 25/08/2017

Ásia

Japão 0,0190 -29,63 -75,0000 122,3530 25/08/2017

Hong Kong 1,6150 1,51 4,3960 74,7840 25/08/2017

China 3,6810 0,30 2,4210 32,7440 25/08/2017

Índia 6,5380 0,00 1,9330 -8,3670 24/08/2017

Austrália 2,6450 0,42 -1,6730 42,6650 25/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0720 1,80 -14,7850 87,4130 25/08/2017

Alemanha 0,4010 6,65 -29,1520 672,8570 25/08/2017

França 0,7180 4,36 -11,9020 340,4910 25/08/2017

Espanha 1,6310 2,07 5,0900 76,8980 25/08/2017

Italia 2,1300 0,85 -0,7460 88,1630 25/08/2017

Portugal 2,8880 0,73 -3,1200 -3,2170 25/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6020 5,06 -17,4210 342,6470 25/08/2017

Bélgica 0,7240 3,87 -13,0850 389,1890 25/08/2017

Eslováquia 0,7870 -1,38 -9,0170 206,2260 24/08/2017

Eslovénia 1,0030 -0,20 -15,4300 35,3580 25/08/2017

Finlandia 0,4170 6,11 -25,1350 373,8640 25/08/2017

Grécia 5,5650 0,27 4,9800 -30,9210 25/08/2017

Irlanda 0,7560 2,86 -13,1030 79,1470 25/08/2017

Malta 1,2700 1,60 -0,7813 39,5604 25/08/2017

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

México 105,03 -0,72 -2,39 -34,50 25/08/2017

Chile 61,02 -0,69 -9,34 -13,46 25/08/2017

Brasil 196,63 -0,54 -9,22 -64,46 25/08/2017

Peru 76,92 -0,41 -8,90 -25,91 25/08/2017

Colômbia 127,52 -0,20 -5,16 -44,36 25/08/2017

Venezuela 5032,60 -1,47 21,04 1337,93 25/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 25/08/2017

Alemanha 12,46 -6,04 -8,35 -4,31 25/08/2017

França 20,86 0,80 17,61 -8,65 25/08/2017

Espanha 69,49 -0,19 9,37 -11,99 25/08/2017

Italia 145,20 -0,89 8,26 7,04 25/08/2017

Portugal 166,29 0,00 -0,76 -130,89 25/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,63 -5,74 7,38 -9,65 25/08/2017

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 21.815 7.055 14.760 1.670 7.645 1.565

Investidor Estrangeiro 178.541 152.770 25.771 (4.596) (11.985) (99.465)

Investidor inst itucional 165.591 199.040 (33.449) 2.076 4.595 105.090

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.087.529 6.831.667 (744.138) 10.942 54.739 549.607

Investidor Estrangeiro 4.142.440 4.569.657 (427.217) (37.144) (108.655) (555.892)

Investidor inst itucional 11.738.415 10.418.866 1.319.549 27.892 50.613 7.568

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 202.596 206.758 (4.162) 15.215 45.295 (59.087)

Investidor Estrangeiro 163.158 152.952 10.206 (2.294) (36.029) 106.672

Investidor inst itucional 176.055 204.524 (28.469) (13.456) (10.826) (64.005)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.296.654 1.313.228 (16.574) 3.881 5.034 3.994

Investidor Estrangeiro 846.064 605.640 240.424 (3.881) (4.271) (70.690)

Investidor inst itucional 926.776 1.158.182 (231.406) (1) (752) 70.812

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.499.250 1.519.986 (20.736) 19.096 50.329 (55.093)

Investidor Estrangeiro 1.009.222 758.592 250.630 (6.175) (40.300) 35.982

Investidor inst itucional 1.102.831 1.362.706 (259.875) (13.457) (11.578) 6.807

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 10,20% 1,02%

10% CCRO3 CCR 3,92% 0,39%

10% CSAN3 Cosan 5,68% 0,57%

10% KLBN11 Klabin 10,94% 1,09%

10% EQTL3 Equatorial 8,85% 0,89%

10% HYPE3 Hypermarcas 4,86% 0,49%

10% IGTA3 Iguatemi -0,90% -0,09%

10% ITSA4 Itaúsa 11,57% 1,16%

10% M RVE3 M RV -8,58% -0,86%

10% VALE3 Vale 8,24% 0,82%

Desempenho 24/ago Agosto

Guide 0,73% 5,48%

Ibovespa 0,93% 7,91%
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Carteira Dividendos 

Fonte: Bloomberg 

Carteira Titulares do Mês 

Carteira Fundos Imobiliários 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% CSAN3 Cosan 5,68% 1,14%

20% CGAS5 Comgás 18,94% 3,79%

20% DIRR3 Direcional -5,11% -1,02%

20% M PLU3 M ult iplus -7,64% -1,53%

20% TAEE11 Taesa -2,24% -0,45%

Desempenho 24/ago Agosto

Guide 0,30% 1,93%

IDIV 0,62% 7,99%

Desempenho 24/ago Agosto

Guide 1,05% 7,66%

Ibovespa 0,93% 7,91%

Desempenho 24/ago Agosto

Guide 0,05% 0,98%

IFIX 0,29% 0,31%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 B3 10,20% 1,02%

10% CVCB3 CVC Brasil 4,91% 0,49%

10% EQTL3 Equatorial 8,85% 0,89%

10% GUAR3 Guararapes 14,22% 1,42%

10% JSLG3 JSL 1,94% 0,19%

10% KLBN11 Klabin 10,94% 1,09%

10% KROT3 Kroton 20,89% 2,09%

10% M RFG3 M arfrig 11,53% 1,15%

10% M RVE3 M RV -8,58% -0,86%

10% SM LE3 Smiles 1,71% 0,17%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% BRCR11 BC Fund 2,10% 0,42%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 2,59% 0,52%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 1,19% 0,18%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ice 0,78% 0,12%

10% BCFF11B BTG Pactual FoF -1,54% -0,15%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,89% 0,09%
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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 

 


