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Banco Pan: BTG passa a deter 41,5% do capital social
Impacto: Positiva

Braskem: Cia divulga resultados do 1T20
Impacto:Marginalmentepositiva

Embraer: Cia discute propostas de financiamento com
bancos
Impacto: Positivo

Gerdau: Cia fecha contrato de compra com de energia
solar da 174 Power Global nos EUA
Impacto: Positivo

Petrobras: Venda de diesel se recupera
Impacto: Positivo

Setor Aéreo: Moody´s rebaixa ratings de Azul e Gol
Impacto:Negativo

Setor de Frigoríficos: Vietnã habilita frigoríficosbrasileiros
Impacto: Positivo

Setor de Papel e Celulose: Preços de celulose voltam a cair
Impacto:Negativo

Setor de Saúde: Senado aprova PL que suspende reajustes
Impacto:Negativo

Setor de Transportes: Empresas observam leve reação no
mês de maio
Impacto: Positivo

Via Varejo: Cia implanta sistema de drive thru
Impacto: Positivo

Destaques

Índices  Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Bras il) 88.620 1,39% 1,39% -23,37% 01/06/2020

S &P 500 (EUA) 3.056 0,38% 0,38% -5,42% 01/06/2020

IPC (México) 36.981 2,38% 2,38% -15,07% 01/06/2020

S TOXX 600 (Europa) 360 1,68% 2,79% -13,39% 07:59:15

FTS E 100 (Reino Unido) 6.226 0,97% 2,46% -17,45% 07:59:16

DAX (Alemanha) 12.042 3,93% 3,93% -9,11% 07:59:15

CAC 40 (França) 4.863 2,11% 3,57% -18,65% 07:59:15

NIKKEI 225 (Japão) 22.326 1,19% 2,05% -5,63% 03:15:02

S HANGAI (China) 2.921 0,20% 2,42% -4,22% 05:30:00

AS X 200 (Aus trália) 5.835 0,27% 1,38% -12,70% 04:28:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (US D/ton.) 95,3 0,80% 0,80% 10,88% 01/06/2020

Cobre (US d/lb.) 248,0 0,36% 2,23% -11,90% 08:04:10

Ouro (US D/t oz.) 1.750,9 0,03% -0,05% 13,65% 08:04:14

Prata (US D/t oz.) 18,8 -0,17% 1,60% 3,90% 08:04:13

Platina (US D/t oz.) 893,9 -0,80% 2,21% -9,12% 08:04:01

Paládio (US D/t oz.) 2.005,4 0,85% 1,65% 5,78% 08:04:00

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 39,3 2,58% 3,88% -37,53% 08:03:54

Petróleo WTI (US D/bbl.) 36,4 2,60% 2,45% -38,24% 08:04:11

Gas olina (US d/gal.) 110,3 3,37% 2,23% -40,22% 08:03:38

Gás  Natural (US D/MMBtu) 1,8 0,34% -3,73% -22,71% 08:04:14

Etanol (US D/gal.) 1,1 -26% -26% -2050% 01/06/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 323,5 0,08% -0,69% -19,33% 08:02:57

S oja (US d/bu.) 844,0 0,42% 0,39% -13,86% 08:04:02

Café Robus ta (US D/MT) 1.170,0 0,95% 0,09% -17,49% 08:03:05

Café Arábica (US D/bag) 112,8 2,41% 2,41% -25,84% 01/06/2020

Açúcar (US d/lb.) 11,1 0,64% 1,47% -18,96% 08:04:14

Boi Gordo (US d/lb.) 99,0 -0,63% -0,63% -15,02% 01/06/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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Banco Pan: BTG passa a deter 41,5% do capital social

O BTG Pactual adquiriu em mercado 4,750 milhões
de ações PN do Banco Pan, passando a deter 30,35%
das ações preferenciais.

Dessa maneira, o BTG passou a deter 41,52% do
capital social do Banco Pan.

As aquisições foram feitas no pregão de 29 de maio.

Impacto: Positivo. O aumento da posição do BTG Pactual
traz mais segurança ao investidor e demonstra confiança
do banco de investimentos na operação do Banco Pan.

Braskem: Cia divulga resultados do 1T20

A Braskem divulgou seus resultados referentes ao
1T20. E entre os principais destaques, estão:
• No trimestre, o volume de vendas de resinas e
químicos reciclados globalmente foi de 1.200
toneladas, representando um aumento de 154% ante
ao 1T19;
• A Receita Líquida atingiu R$12,6 milhões, queda de
17% vs. 1T19;
• O EBITDA foi de US$ 294 milhões, 22% superior ao
4T19, explicado (i) pelo maior volume de vendas de
resinas no mercado brasileiro, de PP nos Estados
Unidos e Europa e de PE no México; e (ii) por
menores despesas com vendas, gerais e
administrativas. Com relação ao 1T19, ele foi 34%
menor;
• A cia registrou prejuízo líquido de R$ 3.649 milhões
em função, principalmente, do impacto da variação
cambial no resultado financeiro dada a depreciação
do real frente ao dólar sobre a exposição líquida no
montante de US$ 2.407 milhões e do peso mexicano
frente ao dólar sobre o saldo devedor do mútuo da
Braskem Idesa no montante de US$ 2.255 milhões
em 31 de março de 2020;
• A alavancagem corporativa, medida pela relação
dívida líquida/EBITDA4 em dólares, foi de 5,84x, vs.
4,17x no 4T19;

Destaques por região:

Brasil:
• O EBITDA do Brasil foi de US$ 233 milhões (R$
1.049 milhões), 214% superior ao 4T19,
representando 62% do consolidado de segmentos da
Companhia. O aumento do EBITDA é explicado
principalmente pelas menores despesas relacionadas
à Alagoas. Ante ao 1T19, a redução do EBITDA se
deu em função do aumento de CPV dado o maior
custo da nafta no 1T20;

(Continua na próxima página)...

Índices locais

BM&F

Índices  Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Iboves pa) 88.620 1,39% 1,39% -23,37% 01/06/2020

IBrX (Ibrx 100) 37.428 1,42% 1,42% -23,11% 01/06/2020

IMOB (Imobiliário) 862 4,81% 4,81% -37,93% 01/06/2020

INDX (Indus trial) 16.706 1,30% 1,30% -21,15% 01/06/2020

IFNC (Financeiro) 8.981 2,30% 2,30% -32,07% 01/06/2020

ICON (Cons umo) 4.341 1,60% 1,60% -17,76% 01/06/2020

IMAT (Materias  bás icos ) 3.185 0,97% 0,97% -11,75% 01/06/2020

IEE (Energia Elétrica) 66.659 0,44% 0,44% -13,01% 01/06/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.322 0,07% 0,07% -14,97% 01/06/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.676 0,70% 0,70% -16,30% 01/06/2020

IGC (Gov. Corp.) 14.292 1,36% 1,36% -21,38% 01/06/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.246 1,19% 1,19% -17,10% 01/06/2020

ITAG (Tag Along) 19.596 1,53% 1,53% -23,33% 01/06/2020

IDIV (Dividendos ) 5.202 1,30% 1,30% -24,11% 01/06/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 5,365 -0,52% -0,52% -24,98% 01/06/2020

S elic 3,00% 06/05/2020

P/L Ibovespa (atual) 32,8x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 16,0x -

DI Jan 21 2,28% -1 p.p. -50 p.p. -228 p.p. 01/06/2020

DI Jan 23 4,23% 1 p.p. -56 p.p. -156 p.p. 01/06/2020

CDS  5 anos (em p.b.) 272 -5 p.p. -49 p.p. 172 p.p. 08:13:54

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 4.365 4.530 -165 -1.105 -1.905

Investidor Estrangeiro 158.390 173.785 -15.395 3.166 -59.362

Fundos 346.608 324.827 21.781 -2.730 66.517

Pessoa Física 3.920 9.385 -5.465 785 -5.105



www.guideinvestimentos.com.br

• A receita líquida sofreu aumento de 22% em relação ao 4T19, explicado pelo maior volume de vendas de
resinas e químicos no mercado brasileiro. Ante ao 1T19, o aumento (8%) na receita líquida foi devido a
depreciação do real frente ao dólar;
• Demanda de resinas no mercado brasileiro (PE, PP e PVC): crescimento (3%) em relação ao 1T19, ainda em
função da retomada da economia brasileira, principalmente nos setores de construção civil, bens de consumo,
embalagens e agronegócio. Já em relação ao 4T19, o aumento (7%) se deu em função da sazonalidade do
período;
• Vendas dos principais químicos: no mercado brasileiro, as vendas se mantiveram em linha com o 4T19 e
apresentaram queda (-10%) ante ao 1T19 em função da menor disponibilidade de produto dada a queda de
utilização da central petroquímica no Rio Grande do Sul.
Europa e EUA:
• O EBITDA foi de US$ 62 milhões (R$ 277 milhões), 33% superior ao 4T19, representando 17% do
consolidado de segmentos da Companhia. O melhor desempenho no trimestre pode ser explicado,
principalmente, pela normalização das taxas de utilização nos Estados Unidos e pelo movimento de estocagem
da cadeia na Europa face às incertezas quanto à crise do Covid-19. Com relação ao 1T19, a redução no EBITDA
foi em função de menores spreads de PP;
• A construção da nova planta de PP atingiu progresso físico de 98,4% ao final do primeiro trimestre, com
investimento total já realizado de US$ 634 milhões. No trimestre, a Braskem América importou 8 mil toneladas
de PP da Braskem no Brasil, para continuar o pré-marketing de vendas da nova planta;
• Demanda de resinas: nos Estados Unidos e Europa, a demanda de PP foi 1,2% e 9,1% superior ao 4T19,
respectivamente, devido ao movimento de estocagem da cadeia de clientes, além do aumento da demanda de
aplicações médicas e embalagens. Em relação ao 1T19, a demanda nos Estados Unidos e Europa de PP foi 10%
e 5,8% menor, respectivamente, em função do fraco desempenho da economia global como resultado da
pandemia do Covid-19;
• A receita líquida sofreu aumento de 15% em relação ao 4T19 explicado pelo maior volume de vendas tanto
nos Estados Unidos quanto na Europa. Ante ao 1T19, a queda (-3%) na receita líquida foi devido,
principalmente, aos menores spreads de PP. Em reais, a receita foi superior dada a depreciação do real frente
ao dólar entre os períodos.
Mexico:
• O EBITDA foi de US$ 79 milhões (R$ 354 milhões), 2% superior ao 4T19, representando 21% do consolidado
de segmentos da Companhia. A melhora no EBITDA é explicada, principalmente, pelo maior volume de vendas
de PE em função da maior disponibilidade de etano. Em relação ao 1T19, a queda no EBITDA foi em função do
menor spread de PE na região;
• No trimestre, a Braskem Idesa importou 12,6 mil toneladas de etano dos Estados Unidos, a fim de compensar
parcialmente o menor fornecimento de etano pela Pemex, o que resultou em um aumento na taxa de utilização
do Complexo Petroquímico do México no período;
• Demanda de PE no mercado mexicano: a demanda de PE no México foi superior (2%) em relação ao 4T19,
devido ao movimento de estocagem da cadeia além da maior demanda interna. Com relação ao 1T19, a
demanda manteve-se em linha;
• Volume de vendas: aumento em relação ao 4T19 (3%) e ao 1T19 (2%) devido à maior disponibilidade de
produto para venda;
• A Receita Líquida sofreu de 3% aumento em relação ao 4T19, devido ao maior volume de vendas. Com
relação ao 1T19, a receita foi menor (-14%) em função do menor preço de PE no mercado internacional. Em
reais, a receita foi superior dada a depreciação do real frente ao dólar entre os períodos.

Impacto: Marginalmente positivo. O prejuízo se deu por conta da dívida em dólar da companhia. Em geral, seu
resultado veio em linha, com speads do segmento petroquímico subindo no Brasil e ainda estáveis nos EUA e México.
Esperamos resultados melhores para Braskem, que após passar por um ano de 2019 difícil, começa a demonstrar
melhores resultados, principalmente com a melhora dos spreads. A tendência deve se manter positiva em meio aos
preços mais baixos do petróleo (principal parâmetro para o preço da nafta) e recuperação da demanda global.
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Embraer: Cia discute propostas de financiamento com bancos

Ontem, a Embraer disse estar discutindo propostas de financiamento com bancos para capital de giro, reforço
de capital e para melhorar o perfil de endividamento da companhia.

No comunicado, a companhia anunciou que está conversando com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e com bancos privados no Brasil.

No exterior, está discutindo as propostas, sendo uma voltada para financiamento ao capital de giro para
exportações (BNDES Pré-Embarque) a principal delas.

Impacto: Positivo. Após parceria não sucedida com a Boeing, a Embraer busca novas maneiras de se fortalecer e
reforçar seu caixa para conseguir enfrentar o período conturbado.

Gerdau: Cia fecha contrato de compra com de energia solar da 174 Power Global nos EUA

A Gerdau anunciou a assinatura de um contrato de compra de energia solar com a 174 Power Global, empresa
americana de geração solar.

O contrato firmado possui prazo de 20 anos e de acordo com este, as empresas desenvolverão uma unidade
solar com 80 megawatts (MW), que será implantada próxima à usina de aço da Gerdau localizada na cidade de
Midlothian, no Texas.

O Gerdau Solar será, de acordo com ambas as empresas, uma das maiores unidades solares “atrás do medidor”,
ou BTM, dos Estados Unidos, segunda ambas as companhias.

O sistema BTM fornecerá energia diretamente para a usina de Midlothian, gerando economia de custos e
consumo.

O projeto envolve a instalação de mais de 231 mil painéis solares, num espaço de aproximadamente 30
hectares.

O Gerdau Solar vai compensar as emissões médias de mais de 13 mil residências do Texas e criará mais de 200
empregos na construção civil e US$ 19 milhões em receita fiscal nos próximos 30 anos, afirmam as companhias.

A construção da unidade deve ter início ao final de 2020, demorando cerca de um ano para ser concluída.

Impacto: Positivo. O novo contrato de compra da Gerdau vai envolver uma série de sinergias entre as empresas
envolvidas. Ele permitirá com que o Gerdau Solar seja uma dasmaiores unidades solares "atrás domedidor".
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Petrobras: Venda de diesel se recupera

De acordo com a diretora de refino e gás natural da Petrobras, as vendas de diesel já se recuperaram para os níveis
pré-crise.

Ela ainda afirmou que o consumo da gasolina também está se recuperando, mas seus volumes ainda estão um pouco
abaixo do período analisando antes de a pandemia chegar ao Brasil e impor a necessidade de medidas de isolamento
social.

A expectativa para os meses de junho e julho, segundo a executiva, é de novos “aumentos moderados” na demanda
pelos combustíveis.

Em maio, a Petrobras vendeu 3,2 bilhões de litros de diesel e 1,4 bilhão de litros de gasolina.

A taxa de utilização das refinarias da petroleira já retornou a patamares anteriores à crise, na faixa dos 80%. Como
comparação, no início de abril, “períodomaisduro” da queda da demanda, estava abaixo de 60%.

Impacto: Positivo. De acordo com a diretora de refino e gás natural da Petrobras, as vendas de diesel já recuperaram os níveis
anteriores à pandemia chegar ao Brasil. Ela ainda acrescentou que os volumes de venda de gasolina também estão chegando
a estes patamares, o que sugereumaexpectativa positivapara osmeses seguintes.

Setor Aéreo: Moody´s rebaixa ratings de Azul e Gol

AMoody’s rebaixou os ratings de Azul e Gol de B1 para Caa1.

A perspectiva para as duas empresas é considerada negativa.

O rebaixamento se deve pela forte queda no tráfego de passageiros pela pandemia e uma recuperação mais lenta
que impedirá que a demanda de passageiros alcance o nível de 2019 antes 2023.

AMoody’s também reforça a depreciação do real como ponto negativo para as companhias.

Impacto: Negativo. Os ratings das duas companhias já vem sofrendo seguidas reduções pelas agências de risco e, com o novo
rebaixamento, o cenário aindanegativoparaGol e Azul é reforçado.

Setor de Frigoríficos: Vietnã habilita frigoríficos brasileiros

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que o Vietnã autorizou mais frigoríficos brasileiros de carne suína a
exportarem a seu mercado.

Segundo a ministra, o país vietnamita deu sinal verde para “cincoou seis” frigoríficos.

Segundo a ABPA, o Vietnã é o oitavo principal destino das exportações de carne suína do país.

O país asiático importou 5,9 mil toneladas do produto brasileiro, incremento de 68% na comparação anual.

O rebanho de porcos do Vietnã foi drasticamente reduzido com a febre suína africana.

Impacto: Positivo. A habilitação de novas plantas para o Vietnã é bastante favorável aos frigoríficos brasileiros, tendo em vista que é
um país que já possui forte relação comercial com o Brasil na importação deste produto.
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Setor de Papel e Celulose: Preços de celulose voltam a cair

Os preços de celulose negociados na China e na Europa caíram na última semana, de acordo com levantamento do
Citi.

Na China, o preço da fibra curta fechou em US$468 a tonelada, queda de US$2/t em uma semana, enquanto a fibra
longa fechou em US$574/t. queda de US$5/t.

A queda no preço ocorre por conta da forte queda na demanda chinesa de papel e papelão e com o consumo de papel
higiênico sendo reduzido após a forte demanda no início do coronavírus.

Impacto: Negativo. A queda nos preços da celulose vai contra o que o setor esperava no início do ano, com a desestocagem na
Ásia. Porém, coma pandemia, o cenáriode queda de preços retornou.

Setor de Saúde: Senado aprova PL que suspende reajustes

O Senado aprovou um projeto de lei que suspende reajustes nos preços de planos de saúde e em medicamentos de
forma temporária durante a crise do coronavírus.

O PL também proíbe aumento de mensalidades por mudança de faixa etária do beneficiado pelo plano de saúde.

O texto ainda depende da votação na Câmara dos Deputados.

Impacto: Negativo. Com a proibição nos reajustes de preços, o governo toma posse de uma decisão chave no negócio das
operadorasde saúde, impactandotodo planejamento e possivelmentedescasandoo crescimentoda receita com seus custos.

Setor de Transportes: Empresas observam leve reação no mês de maio

Comparado ao mês de abril, todo o país observou uma leve reação do setor em maio.

Apenas nesse mês, foram licenciados 62,1 mil carros, dos modelos comerciais leves, caminhões e ônibus. O que representa
um aumento de 11,6% com relação ao mês anterior.

Na comparação com o mesmo período durante 2019, os volumes ficaram muito mais baixos, representando uma queda de
74,6%.

De acordo com o gerente da Amazon, Marcos Leite, a reação é bastante positiva, à medida em que o grupo costumava a
vender em torno de 220 veículos por mês, antes da pandemia e durante abril, foram apenas 33, uma queda de 85%.

No entanto, em maio o total já subiu para 81, o que significa a diminuição de 63% em relação aos meses anteriores à crise.

Impacto: Positivo. O setor foi extremamente impactado pela pandemia, devido a diminuição da circulação das pessoas nas ruas. O
fato de o mês de maio ter demonstrado já um significativo avanço com relação aomês anterior, sinaliza umamelhora da expectativa
do investidor para os próximos períodos.

Via Varejo: Cia implanta sistema de drive thru

A Via Varejo implantou o sistema de drive thru para suas operações da Casas Bahia e Pontofrio, em busca de evoluir seu
sistema de omnichannel.

Dessa maneira, os clientes fazem o pedido online e escolhem uma das lojas disponíveis para retirar o pedido sem sair do
carro.

O sistema será implantado em 200 unidades da empresa.

O serviço estará disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio
Grande do Norte, Piauí e Distrito Federal.

Impacto: Positivo. A Via Varejo implanta um modelo de sucesso no exterior e abre a possibilidade de acelerar as vendas sem a
necessidade do cliente comprar através das lojas físicas.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram com R$ 1.219 milhões na B3 na sexta-feira, dia 29. No mês de Maio,
o saldo acumulado está negativo em R$ 7.441 milhões. No acumulado do ano, este saldo também está negativo em R$ 76.848
milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

29/05/2020 Maio

Inves. Estrangeiro -1.219 -7.441 -76.848 48%

Institucional 645 4.690 37.937 24%

Pessoa Física 533 1.798 35.268 23%

Instit. Financeira -81 299 -195 4%

Emp. Priv/Publ 82 670 3.579 1%

Outros 40 -16 258 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
03/jun

5:00 Brasil IPC-Fipe (MoM %) Mai - -0.38%

9:00 Brasil PIM: Produção Industrial (MoM % a.s.) Abr - -9.1%

PIM: Produção Industrial (YoY %) Abr - -3.8%

10:00 Brasil PMI Composite Mai - 26.5

PMI Serviços Mai - 27.4

14:30 Brasil IC-Br (MoM %) Mai - 1.6%

IC-Br (YoY %) Mai - 2.9%

Fluxo Cambial Semanal 29-mai - -

4:55 Alemanha Taxa de Desemprego Mai 6.2% 5.8%

6:00 Z. do Euro Taxa de Desemprego (%) Abr 8.2% 7.4%

8:00 EUA Pedidos de Hipotecas (WoW % a.s.) 29-mai - 2.7%

9:15 EUA Emprego no Setor Privado (mil) Mai -9500k -20236k

10:45 EUA PMI Serviços Mai F - 36.9

PMI Composite Mai F - 36.4

11:00 EUA Encomendas à Indústria (MoM % a.s.) Abr -15.0% -10.3%

Encomendas de Bens Duráveis (MoM % a.s.) Abr F - -17.2%

11:00 EUA ISM Serviços Mai 44.0 41.8

11:30 EUA Estoques de petróleo bruto 29-mai - 7928k
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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

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$     0,08% 01/07/2020

25/06/2020 26/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendo 0,205R$     0,58% 21/12/2020

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

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

02/07/2020 BRML3 BR Malls Participacoes SA Reunião Corporativa Reunião 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

31/07/2020 KLBN4 Klabin 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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Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.

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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