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Commodities

Bolsas

Allpark: Companhia firma contrato de concessão com a
prefeitura de SP
Impacto:Positivo

Banco Inter: Cia divulga resultado do 1T20
Impacto:Positivo

Engie: Cia contrata financiamento de R$2,7 bi com o BNDES
Impacto:Positivo

Hering: Cia obtém vitória judicial em ação de R$279,3milhões
Impacto:Positivo

Multiplan: Cia assina carta de intenções para venda de R$810 mi
Impacto:Positivo

Sabesp: Cia faz novo reforço de caixa
Impacto:Positivo

Setor de Companhias Aéreas: S&P Global Ratings rebaixa a nota
de crédito da Azul
Impacto:Marginalmente negativo

Setor Elétrico: Pacote de apoio ao setor ainda traz algumas
incertezas
Impacto:Marginalmente positivo

Setor Financeiro: Congresso possui ao menos 336 propostas que
atingem o setor
Impacto:Negativo

Setor de Varejo: Facebook lança plataforma de vendas digitais
Impacto:Marginalmente negativo

Via Varejo: Cia move ação cautelar contra o GPA
Impacto:Positivo

Destaques

Índices  Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Bras il) 80.742 -0,56% 0,29% -30,18% 19/05/2020

S &P 500 (EUA) 2.923 -1,05% 0,36% -9,53% 19/05/2020

IPC (México) 35.862 -3,37% -1,67% -17,64% 19/05/2020

S TOXX 600 (Europa) 340 0,19% 0,03% -18,21% 07:55:15

FTS E 100 (Reino Unido) 6.010 0,13% 1,84% -20,32% 07:55:28

DAX (Alemanha) 11.107 0,29% 2,26% -16,17% 07:55:29

CAC 40 (França) 4.438 -0,45% -2,93% -25,76% 07:55:15

NIKKEI 225 (Japão) 20.595 0,79% 1,99% -12,94% 03:15:02

S HANGAI (China) 2.884 -0,51% 0,83% -5,46% 05:30:00

AS X 200 (Aus trália) 5.573 0,24% 0,92% -16,62% 04:18:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (US D/ton.) 90,2 0,82% 9,30% 4,97% 19/05/2020

Cobre (US d/lb.) 242,1 0,12% 3,28% -13,98% 08:00:05

Ouro (US D/t oz.) 1.754,8 0,53% 3,58% 14,31% 08:00:26

Prata (US D/t oz.) 18,0 0,47% 20,12% -0,57% 08:00:22

Platina (US D/t oz.) 915,3 2,89% 12,58% -6,94% 08:00:22

Paládio (US D/t oz.) 2.102,6 1,88% 7,73% 10,90% 08:00:12

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 35,1 1,30% 32,55% -44,69% 08:00:26

Petróleo WTI (US D/bbl.) 32,1 0,50% 47,00% -45,44% 08:00:27

Gas olina (US d/gal.) 106,3 1,66% 35,59% -43,09% 07:59:05

Gás  Natural (US D/MMBtu) 1,8 0,11% -6,00% -18,43% 08:00:28

Etanol (US D/gal.) 1,1 74% 705% -2371% 19/05/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 318,8 -0,78% -0,39% -20,51% 08:00:00

S oja (US d/bu.) 846,5 0,47% -1,02% -13,60% 08:00:06

Café Robus ta (US D/MT) 1.177,0 -0,59% -1,42% -17,00% 07:55:13

Café Arábica (US D/bag) 112,8 -0,75% 0,49% -25,84% 19/05/2020

Açúcar (US d/lb.) 11,0 0,92% 5,59% -19,84% 08:00:00

Boi Gordo (US d/lb.) 99,1 0,23% 7,57% -14,94% 19/05/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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Allpark: Companhia firma contrato de concessão com a
prefeitura de SP

A Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços
firmou contrato de concessão com a prefeitura de São
Paulo para explorar serviços de estacionamento
rotativo em vias e logradouros públicos do município,
chamado Zona Azul.

A concessão, de acordo com a companhia, tem prazo
total de 15 anos e prevê o pagamento de outorga fixa
inicial de R$ 595 milhões.

Ela abrange um total de aproximadamente 44 mil vagas,
que será expandido para mais de 52 mil vagas.

Impacto: Positivo. Com a nova concessão firmada, a
companhia possui maior área para operar e com isso mais
fontes de receita.

Banco Inter: Cia divulga resultado do 1T20

Companhia divulgou seu release de resultados do 1T20.

Nele ela reforça que a empresa está capitalizada, com
funding pulverizado e o maior índice de basileia entre
os bancos listados na B3, vantagens que as faz
conseguir enfrentar o período atual com maior
facilidade.

Além disso, são a única plataforma de serviços
financeiros e não financeiros 100% digital do Brasil. O
que acabou se tornando uma vantagem competitiva em
períodos de crise.

Estão apoiando seus clientes durante a crise por meio
de iniciativas que vão da suspensão da cobrança de
juros das faturas de cartão, à antecipação de recebíveis
a custo zero para os milhares de pequenos e médios
empreendedores que utilizam a conta PJ do Banco
Inter.

Atuam através de cinco avenidas de crescimento, são
elas: Day to day banking, Marketplace, Investimentos,
Seguros e Crédito.

(Continua na próxima página)...

Índices locais

BM&F

Índices  Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Iboves pa) 80.742 -0,56% 0,29% -30,18% 19/05/2020

IBrX (Ibrx 100) 34.041 -0,53% 0,10% -30,07% 19/05/2020

IMOB (Imobiliário) 740 -0,16% -9,06% -46,69% 19/05/2020

INDX (Indus trial) 15.541 -0,46% -1,12% -26,65% 19/05/2020

IFNC (Financeiro) 7.968 -2,84% -5,26% -39,73% 19/05/2020

ICON (Cons umo) 3.947 0,66% -0,55% -25,23% 19/05/2020

IMAT (Materias  bás icos ) 3.064 1,02% 9,39% -15,12% 19/05/2020

IEE (Energia Elétrica) 60.257 -1,52% -1,76% -21,36% 19/05/2020

UTIL (Utilidade Pública) 6.384 -1,76% -2,54% -25,87% 19/05/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.567 0,14% -1,39% -19,71% 19/05/2020

IGC (Gov. Corp.) 12.982 -0,19% 0,16% -28,59% 19/05/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 2.952 0,25% 0,88% -24,61% 19/05/2020

ITAG (Tag Along) 17.812 -0,43% -0,20% -30,31% 19/05/2020

IDIV (Dividendos ) 4.684 -1,18% -4,22% -31,66% 19/05/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 5,755 -0,69% -4,68% -30,07% 19/05/2020

S elic 3,00% 06/05/2020

P/L Ibovespa (atual) 29,5x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 14,0x -

DI Jan 21 2,53% -1 p.p. -52 p.p. -204 p.p. 19/05/2020

DI Jan 23 4,54% -4 p.p. -6 p.p. -125 p.p. 19/05/2020

CDS  5 anos (em p.b.) 328 -3 p.p. 34 p.p. 229 p.p. 08:10:21

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 3.725 5.240 -1.515 -540 -2.900

Investidor Estrangeiro 155.215 137.411 17.804 -3.011 11.659

Fundos 342.559 357.294 -14.735 3.105 -11.170

Pessoa Física 6.530 7.520 -990 485 3.300
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Atuam através de cinco avenidas de crescimento, são elas: Day to day banking, Marketplace, Investimentos, Seguros
e Crédito.

Entre os principais destaques, estão:
• Chegaram ao número de 4,9 milhões de correntistas no 1T20, crescimento de 155% em relação ao 1T19 e, em 7 de
abril de 2020, atingiram 5 milhões de correntistas;
• Alcançaram 601 mil clientes ativos na Plataforma Aberta Inter (PAI) no 1T20, crescimento de 205% YoY,
superando 12% da sua base de clientes;
• Encerraram o trimestre com R$ 18,1 bilhões em ativos sob custódia e gestão (AuCe AuM), crescimento anual de
140%;
• Ultrapassaram a marca de R$ 2,6 bilhões em depósitos à vista, crescimento anual de 205%;
• Alcançaram R$ 288,5 milhões em receitas totais no 1T20, crescimento de 40,1% frente ao mesmo período do ano
anterior;
• Apresentaram queda de 42,8% no Custo de Servir por cliente quando comparado ao 1T19, atingindo R$129,27 no
1T20;
• Atingiram a marca de R$ 5,6 bilhões na carteira de crédito ampliada, crescimento anual de 57,2%;
• Obtiveram resultado líquido ajustado de R$ 11,0 milhões no 1T20, e resultado líquido contábil de R$ -8,4 milhões;
• Firmaram uma nova parceria com a Mastercard que prevê o incremento de incentivos pela exclusividade da
bandeira nos cartões Inter;
• Lançaram a Plataforma de Proteção Inter, que oferece jornadas automatizadas e personalizadas de seguros para
seus clientes.

Impacto: Positivo. O banco vem mostrando bons resultados desde que se tornou 100% digital, e durante a crise isso se torna
aindamais vantajoso. Ele aindamostrou uma série de inovações em sua operação, além de grandes avanços em seus números
vs. os períodosanteriores.

Engie: Cia contrata financiamento de R$2,7 bi com o BNDES

A Engie Brasil anunciou ter assinado dois contratos de financiamento com o BNDES, um no valor de R$1,2 bilhão,
para implementação da Fase 2 do Conjunto Eólico Campo Largo, e outro de R$1,5 bilhão, para o Sistema de
Transmissão Gralha Azul.

De acordo com o comunicado, o contrato para Campo Largo tem prazo de amortização de 220 meses e representa
80% do valor a ser investido no projeto. A entrada em operação completa está prevista para o início de 2021.

O Campo Largo 2 possuirá clientes do mercado livre e contará com capacidade instalada de 361,2 MW.

Gralha Azul terá 15 linhas de transmissão, com total de 1.000 km de extensão, que ligará dez subestações, sendo
cinco novas e cinco ampliações.

Esse contrato também representa 80% dos investimentos a serem realizados, com prazo de amortização de 246
meses.

Impacto: Positivo. A Engie consegue levantar um expressivo valor em recursos, possibilitando a expansão e criação de
projetos de longoprazo.
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Hering: Cia obtém vitória judicial em ação de R$279,3 milhões

A Cia Hering informou que obteve vitória judicial em ação envolvendo créditos tributários pela exclusão do ICMS
sobre a base de cálculo do PIS e Confins.

Ao todo, a cia poderá reaver R$279,3 milhões, e diz respeito ao período entre 2002 e 2017.

Impacto: Positivo. Por mais que o impacto caixa da decisão seja gradual, o expressivo valor resulta em alívio nas pressões
sobre a companhia.

Multiplan: Cia assina carta de intenções para venda de R$810 mi

A Multiplan anunciou ter assinado uma carta de intenções com o FII BTG Pactual Corporate Office Fund para a
venda do edifício Diamond Tower, uma das torres do complexo de escritórios do Morumbi Corporate, por R$810
milhões.

A conclusão da operação ainda depende de condições precedentes e da aprovação final das duas partes.

O empreendimento é composto pelo Diamond Tower (de 18 pisos), Golden Tower (26 pisos) e uma área de
restaurantes que interliga os edifícios.

Em 2019, o complexo de escritórios do empreendimento, de 74.198 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL),
gerou uma receita de locação de R$93,5 milhões, com 95,2% de sua área ocupada.

Impacto: Positivo. A Multiplan consegue realizar uma venda expressiva em um momento em que o mercado está
completamente desaquecido. Dessa forma, a companhia consegue se desalavancar e ficar com uma posição de caixa mais
tranquila.

Sabesp: Cia faz novo reforço de caixa

Após ter R$ 1,1 bilhão contratado com bancos públicos, a Sabesp está estruturando um novo financiamento de R$
600 milhões com o BID Invest.

A companhia ainda fez uma emissão de debêntures que gerou R$ 1,45 bilhão.

Além destes recursos, existe potencial para captação de outro R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura, já com o
aval do governo federal.

Com isso, a Sabesp consegue reforçar seu caixa e enfrentar com tranquilidade e segurança o período atual.

Impacto: Positivo. A companhia teve sua operação afetada pela pandemia de coronavírus, e um novo reforço de caixa fornece
a empresamaior segurançapara enfrentar o período.
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Setor de Companhias Aéreas: S&P Global Ratings rebaixa a nota de crédito da Azul

No primeiro trimestre, o tempo para deterioração da Azul ocorreu de maneira mais rápida que o da Gol, de acordo
com analistas do setor.

E ontem, a agência de classificação de riscos S&P Global Ratings rebaixou a nota da Azul em escala global de “B” para
“CCC+” e a nota de crédito em escala nacional de “brA-” para “brBB-”.

Dadas as condições para o setor, com a crise atual, analistas também esperam um rebaixamento da nota de crédito
da Gol, no entanto, pensam que este deverá ser menos intenso.

A Azul, no 1T20 mostrou uma deterioração mais acelerada em seu patrimônio líquido, que ficou negativo em R$ 9,65
bilhões, ante R$ 3,52 bilhões no fim de 2019, enquanto a Gol encerrou o trimestre com patrimônio líquido negativo
de R$ 10,44 bilhões, ante R$ 7,11 bilhões no fim de 2019.

Impacto: Marginalmente Negativo. O cenário é bastante incerto para o setor, já que não se sabe quando a pandemia atual
será solucionada e nem quando as pessoas voltarão a viajar de avião como costumavam, antes da crise. Diante disso, o
rebaixamentoda nota de créditopara as companhias no setor é algo negativo,mas que já era esperado pelo mercado.

Setor Elétrico: Pacote de apoio ao setor ainda traz algumas incertezas

O decreto publicado nessa semana, que consiste no empréstimo de socorro ao setor elétrico, ainda está trazendo
alguns riscos às distribuidoras.

A expectativa é de que estes riscos e incertezas sejam eliminados ainda nessa semana pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

No entanto, de acordo com o Valor Econômico, caso não haja uma definição do valor total do empréstimo que será
fornecido ao setor, e de qual será o tratamento dado ao problema econômico das distribuidoras, algumas dúvidas
podem permanecer, fazendo com que muitas companhias tendam a não aderir ao pacote.

No decreto, é detalhado que o empréstimo será tomado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
com um sindicato de bancos organizado pelo BNDES. E que os recursos serão injetados no caixa daquelas que
aderirem à medida para manter o fluxo de pagamentos do setor.

De acordo com a Moody's, este decreto é fundamental às distribuidoras, já que ela classifica que a pandemia deve
gerar uma perda de até R$ 16 bilhões a geração de caixa das 41 distribuidoras do país no segundo trimestre.

Impacto: Marginalmente positivo. O decreto deve ajudar bastante a recuperar a situação pré crise das distribuidoras, no
entanto, vai ser necessário que as atuais dúvidas à respeito do pacote sejam sanadas até o final dessa semana, para que seja
garantidaa aderência por parte das distribuidoras.
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Setor Financeiro: Congresso possui ao menos 336 propostas que atingem o setor

Com o início da pandemia e os impactos sociais, o Congresso passou a receber uma série de projetos que impactam
diretamente os bancos.

Até o momento, já são ao menos 336 propostas de caráter temporário.

As propostas variam desde o tabelamento de juros do cheque especial ao aumento de impostos para o setor.

Impacto: Negativo. As diversas propostas atingem o setor em um momento que o crédito seca e os índices de inadimplência
ganham força.Dessa forma, o setor é impactadoduramente emmeio à pandemia.

Setor de Varejo: Facebook lança plataforma de vendas digitais

Por meio do Facebook Shops, o Facebook vai permitir com que pequenas empresas vendam seus produtos através
da sua plataforma, no momento atual em que o coronavírus está afetando os negócios ao redor do globo.

De acordo com Zuckerberg, os "sellers" da plataforma poderão personalizar suas vitrines virtuais para mostrar
alguns produtos específicos, que consideram mais relevantes aos clientes, além de utilizar a tecnologia de realidade
aumentada permitindo com que clientes experimentem virtualmente os produtos oferecidos.

Com isso, o Facebook marca sua entrada no segmento de compras online, que no Brasil é liderado pela B2W, Lojas
Americanas, Magazine Luiza e Via Varejo.

Durante a pandemia, algumas destas marcas citadas acima estão incentivando a entrada de pequenos comerciantes
em seus marketplaces, utilizando como incentivo o crédito.

Agora, com as lojas virtuais disponíveis nas redes sociais Facebook e Instagram e, eventualmente, nas plataformas
Messenger e WhatsApp, as companhias vão poder contar com um novo player bastante eficiente.

Impacto: Marginalmente negativo. Para os sellers, a abertura de uma nova plataforma de marketplace, consiste em mais um
ponto onde podem colocar seus produtos para serem vendidos, no entanto, o fato de ser dentro de uma rede social torna o
acesso às lojasmuitomais fácil, e esta é a grandevantagemcompetitiva do novo player diante dos demais.

Via Varejo: Cia move ação cautelar contra o GPA

A Via Varejo move uma ação cautelar contra o GPA, na qual afirma que a empresa não cumpriu garantias previstas
em contrato em um caso de indenização de R$50,5 milhões.

A varejista afirma que o GPA deveria prover o montante, de acordo com termos de um contrato firmado entre
ambas empresas.

O juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi, da Segunda Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo, solicitou
que o GPA se posicione no processo.

Impacto: Positivo. Após conseguir reaver R$300 milhões em créditos tributários, a Via Varejo poderá reaver mais R$50
milhões casoa ação cautelar seja decididaa favorda companhia.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1.855 milhões na B3 na sexta-feira, dia 15. No mês de Maio, o
saldo acumulado está negativo em R$ 8.268 milhões. No acumulado do ano, este saldo também está negativo em R$ 77.674
milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

15/05/2020 Maio

Inves. Estrangeiro -1.855 -8.268 -77.674 49%

Institucional 999 3.073 36.320 23%

Pessoa Física 687 4.561 38.031 24%

Instit. Financeira 105 234 -260 4%

Emp. Priv/Publ 63 383 3.292 1%

Outros 0 16 291 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
20/mai

8:00 Brasil IGP-M (2ª prévia) (MoM %) Mai - 1%

10:00 Brasil Sondagem Industrial Abr - 31.9

14:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 15/mai - -

6:00 Z. do Euro CPI (YoY %) Abr F 0.4% 0.7%

CPI: Núcleo (YoY %) Abr F 0.9% 0.9%

11:00 Z. do Euro Confiança do Consumidor Mai A -23 -22.7

11:30 EUA Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) 43966 - -

13:00 EUA Discurso de J. Bullard (Fed St. Louis) - - -

11:30 EUA Estoques de petróleo bruto 15/mai - -745k

15:00 EUA Ata do FOMC - - -
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Proventos

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Agenda corporativa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Stock Guide

Confira tambémnossoGuia deAções (aqui)

Data Ticker Nome Evento Observações

22/05/2020 SUZB3 Suzano SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

25/05/2020 VVAR3 Via Varejo SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

28/05/2020 VIVT4 Telefonica Brasil SA Reunião Corporativa Reunião Anual
29/05/2020 BRKM5 Braskem SA Reunião Corporativa Reunião Anual

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

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

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

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

19/05/2020 20/05/2020 TAEE3 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Dividendo 0,175R$     1,87% 28/05/2020

19/05/2020 20/05/2020 TAEE4 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Dividendo 0,175R$     1,88% 28/05/2020

19/05/2020 20/05/2020 TAEE11 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Dividendo 0,524R$     1,88% 28/05/2020

19/05/2020 20/05/2020 TAEE3 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA JCP 0,050R$     0,54% 28/05/2020

19/05/2020 20/05/2020 TAEE4 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA JCP 0,050R$     0,54% 28/05/2020

19/05/2020 20/05/2020 TAEE11 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA JCP 0,151R$     0,54% 28/05/2020

21/05/2020 22/05/2020 CRFB3 Atacadao SA JCP 0,005R$     0,03% 15/06/2020

28/05/2020 29/05/2020 VIVT4 Telefonica Brasil SA Dividendo 1,341R$     2,88% n/a

28/05/2020 29/05/2020 VIVT3 Telefonica Brasil SA Dividendo 1,219R$     2,62% n/a

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

01/06/2020 02/06/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,09% 01/07/2020

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

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$     0,09% 03/08/2020

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

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


www.guideinvestimentos.com.br

10

gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br

Erick Scott Hood
eshood@guideinvestimentos.com.br

Leonardo Uram
luram@guideinvestimentos.com.br

David Rocha
dsrocha@guideinvestimentos.com.br

Luis Sales – CNPI
lsales@guideinvestimentos.com.br

RENDA VARIÁVEL
trade@guideinvestimentos.com.br

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

TRADING

Contatos

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. “

research@guideinvestimentos.com.br

EQUIPE ECONÔMICA

Victor Beyruti
vbeyruti@guideinvestimentos.com.br

POLÍTICA
Conrado Magalhães
cmagalhaes@guideinvestimentos.com.br

Alessandro Utiyama
autiyama@guideinvestimentos.com.br

Filipe Carvalho
fccarvalho@guideinvestimentos.com.br

Gustavo Morgado
gmorgado@guideinvestimentos.com.br

Alejandro Cruceno
acruceno@guideinvestimentos.com.br

Henrique Esteter
hesteter@guideinvestimentos.com.br

Carolina Casseb
ccasseb@guideinvestimentos.com.br

Pedro Sequeira
psequeira@guideinvestimentos.com.br


