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Destaques

Índices  Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Bras il) 87.403 0,52% 0,00% -24,42% 29/05/2020

S &P 500 (EUA) 3.044 0,48% 0,00% -5,77% 29/05/2020

IPC (México) 36.123 -1,06% 0,00% -17,04% 29/05/2020

S TOXX 600 (Europa) 353 0,74% 0,74% -15,12% 07:54:00

FTS E 100 (Reino Unido) 6.142 1,07% 1,07% -18,57% 07:54:01

DAX (Alemanha) 11.587 -1,65% 0,00% -12,55% 29/05/2020

CAC 40 (França) 4.752 1,19% 1,19% -20,52% 07:54:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.062 0,84% 0,84% -6,74% 03:15:03

S HANGAI (China) 2.915 2,21% 2,21% -4,42% 05:30:01

AS X 200 (Aus trália) 5.819 1,10% 1,10% -12,94% 04:18:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (US D/ton.) 95,3 0,80% 0,80% 10,88% 06:44:00

Cobre (US d/lb.) 243,7 0,45% 0,45% -13,43% 07:58:45

Ouro (US D/t oz.) 1.747,2 -0,26% -0,26% 13,41% 07:59:01

Prata (US D/t oz.) 18,6 0,74% 0,74% 3,02% 07:58:59

Platina (US D/t oz.) 876,4 0,21% 0,21% -10,90% 07:57:57

Paládio (US D/t oz.) 1.961,0 -0,60% -0,60% 3,43% 07:54:03

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 38,1 0,61% 0,61% -39,50% 07:59:00

Petróleo WTI (US D/bbl.) 35,4 -0,28% -0,28% -39,88% 07:58:59

Gas olina (US d/gal.) 108,1 0,19% 0,19% -41,41% 07:58:19

Gás  Natural (US D/MMBtu) 1,8 -5,03% -5,03% -23,75% 07:59:01

Etanol (US D/gal.) 1,1 196% 0% -2029% 29/05/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 325,5 -0,08% -0,08% -18,83% 07:56:34

S oja (US d/bu.) 840,0 -0,09% -0,09% -14,26% 07:57:00

Café Robus ta (US D/MT) 1.170,0 0,09% 0,09% -17,49% 07:54:06

Café Arábica (US D/bag) 110,2 -3,25% 0,00% -27,58% 29/05/2020

Açúcar (US d/lb.) 11,1 1,47% 1,47% -18,96% 07:57:52

Boi Gordo (US d/lb.) 99,6 -1,56% 0,00% -14,49% 29/05/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

01 de Junho de 2020



www.guideinvestimentos.com.br

CCR: Cia divulga evolução do tráfego em suas vias

A CCR divulgou a evolução do tráfego em suas
concessões. O período analisado foi entre 22 e 28 de
maio.

O consolidado apresentou queda de 17,2% no
volume, vs. de 15% observada na semana passada.
Sema ViaSul, esta cai para 21,5%. Esta foi atribuída
principalmente a uma diminuição de 40,3% dos
veículos de passeio vs. o mesmo período em 2019,
frente a um aumento de 2,4% nos veículos
comerciais.

Observando o movimento desde o início do ano vs. o
mesmo período em 2019, a queda no movimento
consolidado é de 6,2%. Sem a ViaSul, ela fica em -
11,2%.

Na Mobilidade, a queda no período foi de 76,4% vs. o
mesmo período no ano passado, e a dos aeroportos
de 96,1%, comparado a mesma base.

Impacto: Marginalmente negativo. A companhia já teve
quedas muito mais expressivas desde que a pandemia se
iniciou. No entanto, ela apresentou quedas maiores em
relação a semana passada. As maiores quedas
observadas foram na NovaDutra.

Cosan: Cia divulga resultados do 1T20

Dentre os principais destaques:

Na Raízen Combustíveis:

• No Brasil, o volume de gasolina equivalente caiu
7% comparado ao 1T19, atingindo 2.481 mil m³;

• No Brasil, o volume de Diesel cresceu 2%,
atingindo 2.919 mil m³;

• Dessa forma, o Ebitda Ajustado totalizou
R$91/m³, vs. R$110/m³ no 1T19;

• Na Argentina, o volume vendido total ficou em
1.381 mil m³, queda de 13% no A/A;

• O Ebitda Ajustado ficou em US$33 mn, queda de
47% no A/A.

Na Raízen Energia:

• A companhia não moeu cana no 1T20;
• O Ebitda ajustado ficou em R$1.549mn,

crescimento de 67% no A/A;

(Continua na próxima página)...

Índices locais

BM&F

Índices  Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Iboves pa) 87.403 0,52% 0,00% -24,42% 29/05/2020

IBrX (Ibrx 100) 36.903 0,47% 0,00% -24,19% 29/05/2020

IMOB (Imobiliário) 823 -1,84% 0,00% -40,77% 29/05/2020

INDX (Indus trial) 16.491 -0,64% 0,00% -22,16% 29/05/2020

IFNC (Financeiro) 8.779 -0,55% 0,00% -33,59% 29/05/2020

ICON (Cons umo) 4.272 -0,58% 0,00% -19,06% 29/05/2020

IMAT (Materias  bás icos ) 3.155 1,38% 0,00% -12,60% 29/05/2020

IEE (Energia Elétrica) 66.370 -0,31% 0,00% -13,39% 29/05/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.317 0,31% 0,00% -15,02% 29/05/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.658 0,66% 0,00% -16,88% 29/05/2020

IGC (Gov. Corp.) 14.101 0,56% 0,00% -22,44% 29/05/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.207 0,66% 0,00% -18,08% 29/05/2020

ITAG (Tag Along) 19.300 0,46% 0,00% -24,49% 29/05/2020

IDIV (Dividendos ) 5.135 -0,21% 0,00% -25,08% 29/05/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 5,337 1,36% 0,00% -24,59% 29/05/2020

S elic 3,00% 06/05/2020

P/L Ibovespa (atual) 31,5x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 15,8x -

DI Jan 21 2,29% -7 p.p. -55 p.p. -227 p.p. 29/05/2020

DI Jan 23 4,22% -4 p.p. -57 p.p. -157 p.p. 29/05/2020

CDS  5 anos (em p.b.) 285 1 p.p. -32 p.p. 185 p.p. 08:08:39

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 5.050 4.110 940 420 -45

Investidor Estrangeiro 155.659 174.220 -18.561 -1.948 -67.219

Fundos 344.426 319.915 24.511 2.933 71.628

Pessoa Física 4.015 10.265 -6.250 -1.505 -4.535
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Na Comgás:

• O volume vendido totalizou 1.059mn m³, queda de 4% no A/A;
• O Ebitda normalizado ajustado fechou o trimestre em R$578 mn, crescimento de 16% no A/A;

Na Moove:

• O volume vendido ficou em 93 mil m³, queda de 3% no A/A;
• O Ebitda Ajustado fechou o trimestre em R$110 mn, crescimento de 35% no A/A.

No consolidado:

• A receita líquida da Cosan ficou em R$18,285 bn, crescimento de 7,2% na comparação com o 1T19;
• O Ebitda ajustado atingiu R$1,769 bn ao fim do trimestre, +21,1% no A/A;
• O lucro líquido ajustado ficou em R$90,6 milhões, queda de 77%.
• A alavancagem da Cosan caiu de 2,0x para 1,9x no período.

Impacto: Positivo. A Cosan conseguiu entregar um resultado robusto no período, mesmo em meio a tanta dificuldade de
cenário para o ramo da empresa. A venda relevante do inventário da Raízen Energia (principalmente em açúcar) sustentaram
o Ebitda e a geraçãode caixada empresa.

CSN: Cia paralisa Alto-Forno 2

A CSN informou ao mercado que foi programada a paralisação temporária do Alto-Forno 2, em decorrência dos
desdobramentos do coronavírus e os impactos em seus negócios.

A capacidade nominal do forno é de 1,5 milhão de toneladas anuais.

A paralisação temporária visa adequar a produção de aço à demanda de mercado.

Impacto: Marginalmente positivo. Pormais que o motivo que faça a CSN paralisar o Alto-Forno 2 seja o descasamento entre a
produção e a demanda (reduzida pelo coronavírus), o movimento já era esperado pelo mercado, tendo em vista que a Gerdau,
Usiminas e ArcelorMittal seguiram o mesmo movimento nos últimos dois meses. Paralisando o Alto-Forno 2, a CSN poderá
reduzir seu custo de produção (que é maior que do Alto-Forno 3), amenizando o impacto das entregas mais fracas, da menor
diluiçãode custo fixo e dos custos incorporados de desligamento.

CVC: Cia adia divulgação do balanço de 2019

A CVC informou que não irá divulgar as demonstrações financeiras referentes a 2019 no prazo regulamentar
extraordinário estabelecido pela CVM, que se encerrou na última sexta-feira.

De acordo com a companhia, a revisão e a reconciliação relacionadas à contabilização dos valores transferidos aos
fornecedores de serviços turísticos já estão em estágio avançado, no entanto, ainda não conseguiram finalizar a
elaboração das demonstrações financeiras devido ao alto grau de complexidade envolvido no processo e por causa
das restrições operacionais causadas pela pandemia de coronavírus.

No mesmo comunicado, a empresa informou também que a apuração independente relacionada aos erros contábeis,
conduzida pelo comitê de auditoria, se encontra em estágio avançado

Impacto: Negativo. A demora para divulgar seus balanços sugere que a companhia está tendo algum tipo de problema para
organizar seus dados, o que indicaum riscomaior relacionadoa estrutura internada CVC.
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Embraer: Cia divulga resultados do 1T20

A Embraer divulgou nessa manhã seus resultados do 1T20. Na comparação entre o 1T20 e o 1T19, o Dólar norte-
americano médio teve uma apreciação de 19% em relação ao Real brasileiro, impactando os resultados e despesas
apresentados.

Os resultados do 1T20 incluem itens especiais devido aos impactos da COVID-19: 1) R$ 108,6 milhões em variações
negativas no valor da participação da Embraer na Republic Airways Holdings e; 2) R$ 163,1 milhões em provisão
para devedores duvidosos nas contas a receber, uma vez que a Empresa adotou uma abordagem mais conservadora
no contexto da pandemia da COVID-19.

Entre outros destaques:

• Ela entregou cinco aeronaves comerciais e nove executivas (cinco jatos leves e quatro grandes) e sua carteira de
pedidos firmes (backlog) alcançou US$ 15,9 bilhões. Historicamente, a Embraer tem menos entregas no primeiro
trimestre de cada ano e, no 1T20, em particular, as entregas de aeronaves comerciais também foram negativamente
impactadas pelas medidas tomadas em janeiro, mês em que não houve entregas, para efetuar a separação da divisão
de Aviação Comercial da Embraer em relação à parceria estratégica, agora encerrada, com a The Boeing Company;
• A Receita líquida teve queda de 8% em relação ao 1T19 e ficou em R$ 2.874,7 milhões, com queda em
praticamente todos os negócios da Companhia, à exceção da Aviação Executiva. As entregas foram um pouco
menores no trimestre, mas comparado ao 1T19, o mix de entregas foi mais favorável;
• Seu Ebitda foi de R$319,3 milhões vs. R$120,3 milhões no 1T19. A margem ebitda ficou em 11,1% vs. 3,9%
alcançado no 1T19;
• As despesas administrativas totalizaram R$ 144,4 milhões no 1T20, uma queda em relação aos R$ 173,9 milhões
reportados no 1T19, devido principalmente à concessão em janeiro de licença remunerada para a maioria dos
funcionários baseados no Brasil, a fim de implementar a divisão interna do negócio de Aviação Comercial da
Embraer, relacionada com a parceria estratégica, agora encerrada, com a The Boeing Company e em março uma vez
que as operações foram temporariamente fechadas devido aos impactos da COVID-19;
• As Despesas comerciais aumentaram de R$ 265,0 milhões no 1T19 para R$ 373,5 milhões no 1T20, devido a
provisão de R$ 163,1 milhões para devedores duvidosos reconhecidos no trimestre, o que reflete uma abordagem
mais conservadora, dadas as incertezas no contexto da pandemia da COVID-19 e seus impactos em grande parte de
nossos clientes da aviação comercial. As despesas com Pesquisa caíram de R$ 35,3 milhões no 1T19 para R$ 26,4
milhões no 1T20, devido principalmente a diminuição das horas de engenharia, dadas as atividades de separação
ocorridas em janeiro e a licença remunerada mencionada anteriormente
• A cia encerrou o trimestre com prejuízo líquido de R$ 433,6 milhões vs. de R$229,9 no 1T19, devido ao declínio na
receita operacional aliado ao crescimento das perdas cambiais, dada a apreciação substancial do dólar norte-
americano versus o real de 29%, entre o final de 2019 e o final do 1T20;
• A cia encerrou o 1T20 com uma posição de Dívida líquida de R$ 6.923,2 milhões, representando um crescimento
em relação à Dívida líquida de R$ 4.300,7 milhões ao final do 1T19, principalmente em função do Uso livre de caixa
durante o 1T20, sazonalmente fraco;
• Ao final do 1T20, a posição de liquidez da Companhia permaneceu sólida com R$ 12.999,7 milhões de Caixa total e
de Investimentos financeiros. No final do trimestre, a Companhia possuía um Total de financiamentos da ordem de
R$ 19.922,9 milhões, apresentando crescimento em relação aos R$ 13.673,3 milhões do 4T19 em função da
variação cambial do período, assim como pelo recebimento de US$ 600 milhões de liquidez adicional de curto prazo
que foi parcialmente compensada pelo pagamento em janeiro de seus vencimentos de 2020;
• Devido à incerteza relacionada à pandemia da COVID-19, as estimativas financeiras e de entregas da Empresa
para 2020 permanecem suspensas neste momento.

Impacto: Negativo. O resultado de Embraer veio abaixo da expectativa do mercado. o setor de aéreas foi um dos grandes
impactados com a pandemia, tendo suas ofertas reduzidas de maneira drástica, e com isso, a Embraer é diretamente
impactada. O resultado trouxe poucas entregas de aeronaves, aumento da dívida líquida e carteira de pedidos (backlog) com
quedas, em funçãodos cancelamentosde aeronave.

Mais: Em parceria com pool de bancos privados, o BNDES deve conceder à Embraer um financiamento de cerca de R$ 3,3
bilhões, ou US$ 600 milhões, segundo fonte próxima à negociação entre as partes. Os recursos serão destinados ao
atendimento da demanda de jatos executivos e comerciais da empresa para os próximos meses. Este financiamento pode ser
liberadoaindaem junho.
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JHSF: A empresa vai retomar a partir de hoje a operação de três estabelecimentos

A partir de hoje, a JHSF deve retomar a atividade do Shopping Ponta Negra, localizado em Manaus (AM) e o Hotel Fasano
Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz (SP).

A partir de quarta-feira, as operações do Catarina Fashion Outlet, em São Roque (SP).

Vale lembrar que os estabelecimentos irão funcionar com horários reduzidos e procedimentos de prevenção, como a
medição da temperatura dos clientes, a demarcação nos pisos para delimitar distâncias entre pessoas, o uso de tapetes
sanitizantes de calçados e a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Os demais shoppings da companhia seguem com operações temporariamente suspensas por determinação das
autoridades.

Impacto: Positivo. Seguindo as recomendações de segurança, com horários reduzidos e procedimentos de prevenção, a companhia
pode ter maior movimentação entre seus shoppings, e com isso, ir aos poucos voltando aos fluxos normais.

Lojas Marisa: Rede prevê descumprimento de índices financeiros

A empresa disse em teleconferência com analistas, em 31 de março, que cumpria os limites de nível de endividamento
(dívida líquida / Ebitda) determinados em contratos de financiamento e de emissões de debêntures.

Porém, com a crise, a companhia decidiu pedir o chamado “waver” (perdão) aos credores, pois descumprirá os índices.

Segundo o vice-presidente financeiro e administrativo, a Marisa vinha numa recuperação de seu Ebitda, mas acredita agora
que o índice poderá ficar negativo por um ou dois períodos.

Os covenants definem obrigações que não podem ser descumpridas pelos devedores, como aumentar acima de certo
patamar a relação dívida líquida e Ebitda ou mudar o quadro societário, caso contrário, pode executar a dívida
antecipadamente.

A relação dívida líquida e Ebitda da Marisa estava em 3,3 vezes em março (um ano antes atingia 1,5x). Porém, os contratos
atuais exigem que esse limite fique abaixo de 3,5x, o que não ocorrerá.

Dessa maneira, a Marisa passou a prever descumprimento de índices financeiros em contratos de dívidas e abriu
negociação com bancos.

Impacto: Negativo. Dado o cenário negativo para as varejistas, a Marisa não conseguirá cumprir seus contratos e terá que
renegociar suas dívidas com o setor financeiro.

Petrobras: A cia inicia hoje sua fase não vinculante de venda da participação no Campo de Manati

Hoje, a Petrobras deu início a fase não vinculante da venda de sua participação de 35% do Campo de Manati, concessão de
produção marítima em águas rasas que fica localizada na Bacia de Camamu, na Bahia.

O ativo está a 10 quilômetros da costa do município de Cairú (BA), em lâmina d’água entre 35 e 50 metros. O campo iniciou
sua operação em 2007 e sua produção média em 2019 foi de 105 barris diários de condensado e 1,27 milhões de metros
cúbicos diários de gás, através de uma plataforma fixa com estrutura submarina composta por 6 poços produtores de gás.

Impacto: Positivo. A venda de sua fatia está vinculada a estratégia da companhia de se desfazer de ativos que não são estratégicos a
ela no momento. Com isso, conseguem otimizar seu portfólio e melhorar sua alocação de recursos, concentrando estes cada vez
mais em águas profundas e ultraprofundas, onde ela tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.
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Setor de Agronegócio: China suspende importação de produtos dos EUA

Autoridades chinesas disseram às principais companhias agrícolas estatais do país que interrompa a compra de alguns
produtos agrícolas norte-americanos, incluindo a soja.

O movimento acontece após as escaladas das tensões dos Estados Unidos com a situação da China com Hong Kong.

As tradings Cofco e Sinograin receberam a ordem de suspenção das compras. As duas são as principais importadoras de
produtos agrícolas da China. As empresas tinham feito cotações de 20ª 30 cargas de soja dos EUA na sexta-feira, mas
seguraram as compras depois que Trump indicou que puniria autoridades chinesas.

Clientes chineses também cancelaram um número não especificado de encomendas de carne suína dos EUA.

Empresas privadas não receberam tais orientações do governo.

Impacto: Positivo. Com a escalada dos ânimos entre Estados Unidos e China, o país asiático tende a procurar outros mercados para
importação de produtos agrícolas e, por consequência, o Brasil deve ser beneficiado por esse movimento.

Setor de E-Commerce: Shoppings brasileiros venderão pela Amazon

Com as medidas de isolamento social ainda impostas, shoppings brasileiros buscam alternativas para conseguir atender
consumidores que querem manter o distanciamento.

Dessa maneira, os shoppings Eldorado, em São Paulo, e Nova América, no Rio de Janeiro, vão levar as lojas para a Amazon
Brasil.

A partir de junho, por meio de uma parceria, os empreendimentos terão uma página exclusiva no marketplace.

A medida passará a valer já hoje.

A entrega dos produtos ficará a cargo dos lojistas.

Impacto: Negativo. Por mais que o número de shoppings que fará parte do marketplace da Amazon ainda seja baixo, o movimento
pode servir de sinalização para as competidoras de que a gigante norte-americana deverá seguir buscando maneiras para alimentar
seu marketplace brasileiro e se tornar cada vezmais competitiva no mercado local.

Setor de Eletroeletrônicos: China volta a produzir, mas o frete aéreo pode subir até 200%

A China já está com a situação bastante controlada, em termos de pandemia, e com isso, a indústria eletroeletrônica
brasileira observou uma normalização do fornecimento de componentes importados.

No entanto, com uma drástica redução do número de voos comerciais, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee) levantou, junto aos fabricantes do setor, aumentos de frete aéreo que variam de 49% a 200%,
principalmente da China para o Brasil.

Existem mais dificuldades que estão atrapalhando a distribuição de produtos eletroeletrônicos pelo Brasil.

Um exemplo é o transporte rodoviário para esse tipo de mercadoria, que possui alto valor agregado, que está mais caro
devido às medidas de segurança que precisam ser tomadas.

Além do custo do frete, as oscilações do real frente ao dólar, os estoques nas lojas (fechadas) e a perspectiva de queda no
poder de compra do consumidor em decorrência da pandemia pressionam os preços do segmento para cima e criam uma
incerteza sobre as perspectivas para o setor.

Impacto: Negativo. O câmbio desvalorizado já é algo prejudicial àqueles setores importadores. Ainda, com a diminuição da
frequência de voos, o frete aéreo acaba sofrendo uma forte alta, que pode variar de 49% até 200%. Estes fatores, em conjunto com a
diminuição do poder de compra do consumidor por conta da pandemia, acabam aumentando as incertezas relacionadas ao setor.
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Setor de Óleo e Gás: Maio trouxe uma recuperação do preço das commodities

No mês de maio, o petróleo e o minério de ferro apresentaram aumento de 36,6% e 10,4%, respectivamente.

A melhora se deu principalmente pela diminuição expressiva de preços no mês de abril, quando foi considerado o pico da
pandemia de coronavírus no mundo.

O preço do barril do Brent foi cotado para os contratos de junho a US$ 34, 53 na sexta-feira, o que representa uma queda
de 47,7%. Desse modo, nem a melhora no mês de maio reduziu a trajetória de queda nos preços.

Entramos no mês de maio com as medidas de corte estabelecidas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(Opep) já se tornando mais concretas.

Além disso, a recuperação também tomou como base a retomada gradual de atividades na Europa e Estados Unidos.

Impacto: Positivo. Com as medidas de cortes da Opep se concretizando e a retomada gradual de atividades na Europa e nos Estados
Unidos, as commodities apresentaram uma recuperação em seus preços no mês de maio.



www.guideinvestimentos.com.br

Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressam com R$ 0.071 milhões na B3 na quarta-feira, dia 27. No mês de
Maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 6.407 milhões. No acumulado do ano, este saldo também está negativo em R$
75.813 milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

27/05/2020 Maio

Inves. Estrangeiro 71 -6.407 -75.813 47%

Institucional 634 5.056 38.304 24%

Pessoa Física -745 538 34.008 24%

Instit. Financeira -14 362 -133 4%

Emp. Priv/Publ 82 507 3.416 1%

Outros -27 -56 219 0%

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem

Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos

Tipo de Investidor (R$MM) Maio Acumulado no ano

Evento Período de Referência Projeções do Mercado Anterior
01/jun

8:00 Brasil IPC-S (4ª Quadrissemana) (MoM %) 31-mai - -0.57%

8:25 Brasil Boletim Focus 29-mai - -

10:00 Brasil PMI Industrial Mai - 36

15:00 Brasil Balança Comercial Mensal (USD Milhões) Mai - $6702m

- Brasil Vendas de Veículos (em unidades) Mai - 55732

5:00 Z. do Euro PMI Manufatura Mai 39.5 39.5

10:45 EUA PMI Industrial Mai F - 39.8

11:00 EUA Gastos com Construção (MoM % a.s.) Abr -7.0% 0.9%

11:00 EUA ISM Industrial Mai 43.5 41.5
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Proventos

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Agenda corporativa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Stock Guide

Confira tambémnossoGuia deAções (aqui)

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq % Yield Data Pgto

29/05/2020 01/06/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,07% 01/07/2020

29/05/2020 01/06/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,07% 01/07/2020

29/05/2020 01/06/2020 ITSA3 Itausa - Investimentos Itau SA Dividendo 0,020R$     0,19% 01/07/2020

29/05/2020 01/06/2020 ITSA4 Itausa - Investimentos Itau SA Dividendo 0,020R$     0,23% 01/07/2020

01/06/2020 02/06/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,08% 01/07/2020

01/06/2020 02/06/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,09% 01/07/2020

25/06/2020 26/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendo 0,205R$     0,63% 21/12/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,07% 03/08/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,07% 03/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,08% 03/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,09% 03/08/2020

Data Ticker Nome Evento Observações

04/06/2020 VVAR3 Via Varejo SA Reunião Corporativa Reunião Anual

10/06/2020 SANB11 Banco Santander Brasil SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

12/06/2020 IRBR3 IRB Brasil Resseguros S/A Reunião Corporativa Reunião Anual

17/06/2020 ITSA4 Itausa - Investimentos Itau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

25/06/2020 CPFE3 CPFL Energia SA Reunião Corporativa Reunião Anual

25/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

22/07/2020 RAIL3 Rumo SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

23/07/2020 CYRE3 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Reunião Corporativa Reunião Anual

29/07/2020 CSAN3 Cosan SA Reunião Corporativa Reunião Anual

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Stock%20Guide%20-%20Guide%20Investimentos%20111119.xlsb
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RENDA FIXA

FUNDOS

“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 21 da Instrução da CVM N° 598/2018, 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. “
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