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B3: Ambipar pede retomada de análise de oferta de
ações na CVM
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Centauro: Conselho aprova oferta de ações de até
R$928,8 mi
Impacto: Marginalmente positivo

JHSF: Cia aprova aquisição da Casa Fasano
Impacto: Positivo

Magazine Luiza: Cia divulga resultados do 1T20
Impacto: Positivo

Marcopolo: Empresa divulga balanços do 1T20
Impacto: Positivo

Setor Aéreo: Latam pede recuperação judicial nos EUA
Impacto: Negativo

Setor de Educação: Inadimplência nas faculdades
privadas cresceu mais de 70% em abril
Impacto: Negativo

Setor de Frigoríficos: Tailândia aprova importação de
carne bovina
Impacto: Positivo

Vale: Cia negocia venda de participação na Vale Nova
Caledônia
Impacto: Positivo

Destaques

Índices  Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Bras il) 85.664 4,25% 6,41% -25,93% 25/05/2020

S &P 500 (EUA) 2.955 0,24% 1,48% -8,52% 22/05/2020

IPC (México) 35.833 0,14% -1,75% -17,70% 25/05/2020

S TOXX 600 (Europa) 348 0,80% 2,33% -16,33% 08:02:15

FTS E 100 (Reino Unido) 6.064 1,19% 2,76% -19,60% 08:02:15

DAX (Alemanha) 11.461 0,61% 5,52% -13,49% 08:02:15

CAC 40 (França) 4.585 0,99% 0,27% -23,31% 08:02:15

NIKKEI 225 (Japão) 21.271 2,55% 5,34% -10,08% 03:15:03

S HANGAI (China) 2.847 1,01% -0,47% -6,67% 05:30:00

AS X 200 (Aus trália) 5.780 2,93% 4,67% -13,53% 03:51:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (US D/ton.) 91,4 -0,28% 10,66% 6,27% 22/05/2020

Cobre (US d/lb.) 242,2 1,47% 3,31% -13,96% 08:07:13

Ouro (US D/t oz.) 1.744,1 -0,54% 2,53% 13,21% 08:06:59

Prata (US D/t oz.) 17,8 0,83% 19,15% -1,38% 08:07:10

Platina (US D/t oz.) 899,5 1,49% 10,64% -8,55% 08:07:07

Paládio (US D/t oz.) 1.982,2 0,32% 1,56% 4,55% 08:00:15

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 36,0 1,44% 36,10% -43,21% 08:06:02

Petróleo WTI (US D/bbl.) 34,1 2,56% 56,06% -42,08% 08:07:09

Gas olina (US d/gal.) 106,2 2,26% 35,47% -43,14% 07:09:03

Gás  Natural (US D/MMBtu) 1,7 0,06% -11,13% -22,89% 08:05:06

Etanol (US D/gal.) 1,1 307% 841% -2273% 13:59:55

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 320,0 0,63% 0,00% -20,20% 08:06:45

S oja (US d/bu.) 839,0 0,69% -1,90% -14,37% 08:06:46

Café Robus ta (US D/MT) 1.220,0 1,08% 2,18% -13,96% 08:04:48

Café Arábica (US D/bag) 119,8 0,00% 6,73% -21,24% 25/05/2020

Açúcar (US d/lb.) 11,2 2,01% 7,52% -18,37% 08:06:19

Boi Gordo (US d/lb.) 97,3 -0,92% 5,67% -16,44% 22/05/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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B3: Ambipar pede retomada de análise de oferta de
ações na CVM

A Ambipar apresentou um pedido à CVM para a
retomada de análise de oferta de ações no dia 20 de
maio.

A companhia trabalha na gestão ambiental para
empresas, cuidando de resíduos e logística.

O protocolo de oferta primária e secundária de ações
ON foi realizado em fevereiro.

A empresa pretende investir o dinheiro em 37 novas
bases operacionais no Brasil nos próximos três anos.

Impacto: Positivo. Com a disseminação do novo
coronavírus, o mercado de capitais congelou no Brasil e
no mundo. Porém, após o IPO da Estapar e o movimento
atual de Ambipar, espera-se que as ofertas poderão ser
retomadas commais intensidade no segundo semestre.

Centauro: Conselho aprova oferta de ações de até
R$928,8 mi

O Conselho de Administração da Centauro aprovou
a realização de uma oferta pública de ações
ordinárias, em distribuição primária.

Serão oferecidas 25.000.000 ações ON, com
possibilidade de emissão de um lote adicional de
35%, ou seja, 8.750.000 ações.

A operação poderá levantar cerca de R$928,8
milhões, com o exercício do lote adicional, no preço
de fechamento de ontem (R$27,52).

O período de reserva termina em 2 de junho e as
ações começam a ser negociadas em 8 de junho.

Impacto: Marginalmente positivo. Por mais que a
elevação na oferta de ações possa pressionar seus
preços, o aumento de capital poderá auxiliar a
companhia em termos de liquidez no complicado
momento atual.

Índices locais

BM&F

Índices  Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Iboves pa) 85.664 4,25% 6,41% -25,93% 25/05/2020

IBrX (Ibrx 100) 36.167 4,28% 6,35% -25,70% 25/05/2020

IMOB (Imobiliário) 851 7,55% 4,58% -38,69% 25/05/2020

INDX (Indus trial) 15.784 2,40% 0,43% -25,50% 25/05/2020

IFNC (Financeiro) 8.988 6,29% 6,86% -32,02% 25/05/2020

ICON (Cons umo) 4.105 3,96% 3,44% -22,23% 25/05/2020

IMAT (Materias  bás icos ) 2.977 0,76% 6,30% -17,52% 25/05/2020

IEE (Energia Elétrica) 64.775 4,34% 5,61% -15,47% 25/05/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.046 5,93% 7,58% -18,17% 25/05/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.604 0,63% 0,03% -18,55% 25/05/2020

IGC (Gov. Corp.) 13.750 4,13% 6,08% -24,37% 25/05/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.106 3,95% 6,16% -20,67% 25/05/2020

ITAG (Tag Along) 18.916 4,23% 5,99% -25,99% 25/05/2020

IDIV (Dividendos ) 5.083 5,02% 3,94% -25,84% 25/05/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 5,445 1,62% 0,74% -26,09% 25/05/2020

S elic 3,00% 06/05/2020

P/L Ibovespa (atual) 30,8x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 14,8x -

DI Jan 21 2,39% -11 p.p. -74 p.p. -218 p.p. 25/05/2020

DI Jan 23 4,31% -30 p.p. -127 p.p. -148 p.p. 25/05/2020

CDS  5 anos (em p.b.) 301 -8 p.p. -71 p.p. 202 p.p. 08:17:14

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 4.950 4.710 240 580 -1.580

Investidor Estrangeiro 154.833 156.971 -2.138 -13.936 -68.056

Fundos 350.471 341.515 8.956 14.895 75.269

Pessoa Física 6.075 12.560 -6.485 -1.740 -4.900
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JHSF: Cia aprova aquisição da Casa Fasano

O conselho de administração da JHSF Malls, empresa brasileira que atua nos setores de shopping centers,
incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia, aprovou a aquisição da Casa Fasano Eventos, por R$ 3 milhões.

O espaço possui um salão de 950 metros quadrados, hall de 250 metros quadrados, pé direito de 9 metros, palco
para shows, paredes de vidro e um charmoso jardim que rodeia a casa e reproduz traços da Mata Atlântica.

Impacto: Positivo. A aquisição segue a estratégia da JHSF, de ter como área principal de atuação e investimento o segmento
de alta renda, com foco em atividadesde renda recorrente.

Marcopolo: Empresa divulga balanços do 1T20

Os resultados reportados pela Marcopolo ainda retratam um cenário de quase normalidade da demanda e
incremento da produção brasileira de ônibus, sustentados a partir de perspectivas positivas para economia
doméstica que perduravam até início de março de 2020.

Nesse primeiro trimestre, os principais impactos provocados pela pandemia se referem à interrupção das atividades
na controlada Marcopolo China, variação cambial causada pela desvalorização de moedas locais frente ao Dólar e à
queda de produção e entregas no Brasil a partir do início de férias coletivas, em 23 de março de 2020.

Entre os principais destaques do resultado, estão:
• A produção brasileira de ônibus atingiu 4.549 unidades, queda de 13,7% em relação ao 1T19, sendo 3.680
unidades produzidas destinadas ao mercado inteiro (+0,4% vs. 1T19) e 869 unidades à exportação (-45,9% vs. 1T19);
• Foram registradas na receita líquida 3.077 unidades, das quais 2.212 foram faturadas no Brasil (71,9% do total),
381 exportadas a partir do Brasil (12,4%) e 484 no exterior (14,8%);
• A participação de mercado da Marcopolo na produção brasileira de carrocerias foi de 57,0% no 1T20 contra 46,3%
no 1T19;
• A receita líquida consolidada alcançou R$ 919,4 milhões no 1T20, sendo R$ 469,6 milhões, ou 51,1% do total,
proveniente do mercado interno, e R$ 449,8 milhões, representando os demais 48,9%, do mercado externo;
• O destaque do 1T20 foi o maior faturamento de rodoviários, recuperação frente ao 1T19, afetado negativamente
pela entrada em vigor de regra que obrigou a instalação de elevadores em todos os modelos desse segmento
comercializados no Brasil;
• As despesas com vendas totalizaram R$ 52,9 milhões no 1T20, ou 5,8% da receita líquida, contra R$ 47,6 milhões
no 1T19, 5,3% sobre a receita líquida. A diferença a maior é explicada pelo aumento de comissões relativas a vendas
para o mercado externo e a variação cambial das empresas controladas no exterior;
• As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 47,7 milhões no 1T20, ou 5,2% da receita líquida, enquanto
que no 1T19 essas despesas somaram R$ 42,0 milhões, ou 4,7% da receita líquida;
• O EBITDA foi de R$ 101,9 milhões no 1T20, com margem de 11,1%, versus um EBITDA de 60,6 milhões e margem
de 6,7% no 1T19;
• O lucro líquido consolidado do 1T20 atingiu R$ 10,7 milhões, com margem de 1,2%, contra um lucro de R$ 27,0
milhões e margem de 3,0% no 1T19. O resultado foi beneficiado pela recuperação de créditos de impostos que
haviam sido pagos no Canadá pela NFI Group Inc. de 2016 a 2018, com impacto positivo no IR/CS de R$ 26,7
milhões no trimestre;
• Em 31 de março, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 1,3x o EBITDA dos
últimos 12 meses;
• O saldo inicial de caixa de R$ 1.226,4 milhões ao final de dezembro de 2019, considerando as aplicações
financeiras não disponíveis e diminuindo-se R$ 44,9 milhões da diferença entre a variação cambial e a variação das
contas relativas às aplicações financeiras não disponíveis, reduziu-se para R$ 980,5 milhões ao final de março de
2020.

Impacto: Positivo. A companhia ainda não havia tido tanto impacto em sua operação durante o primeiro trimestre, tendo sido
afetada neste principalmente pela interrupção das atividades na controladaMarcopolo China, variação cambial causada pela
desvalorização demoedas locais frente ao Dólar à queda de produção e entregas no Brasil a partir do início de férias coletivas,
em 23 de março de 2020. Ela trouxe bons números que mostraram avanço vs. os trimestres anteriores e foram acima das
expectativas.O cenário para o 2T e o 3T ainda são incertos.
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Magazine Luiza: Cia divulga resultados do 1T20

A Magazine Luiza está sendo um dos grandes destaques entre os players do mercado durante o período da quarentena.
Isso porque a companhia já possuía um sistema digital bastante desenvolvido e integrado com o meio físico.

Entre os principais destaques de seu resultado 1T20, estão:
• Vendas totais, incluindo lojas físicas, e-commerce tradicional (1P) e marketplace (3P) cresceram 34,0% para R$7,7
bilhões, reflexo do aumento de 72,6% no e-commerce total (sobre um crescimento de 50,1% no 1T19) e 6,7% nas lojas
físicas (-4,5% no conceito mesmas lojas);
• Vale lembrar que as lojas estavam fechadas devido ao isolamento social, e a cia estima que as lojas físicas deixaram de
vender cerca de R$500 milhões nos últimos dias de março, o que elevaria o crescimento mesmas lojas de -4,5% para
aproximadamente +8% no 1T20;
• As vendas do e-commerce cresceram 72,6%, comparado ao crescimento do mercado de 23,8% (E-bit), e representaram
53,3% das vendas totais. No e-commerce tradicional, as vendas evoluíram 47,5% e o marketplace contribuiu com vendas
adicionais de R$1,2 bilhão, crescendo 184,8% e representando 30,1% do ecommerce total;
• O ganho de marketshare novamente foi impulsionado pela excelente performance do app, que já alcançou a marca de 21
milhões de usuários ativos mensais, aumento do número de sellers e do sortimento do marketplace, além da entrega mais
rápida e a melhor experiência do varejo;
• A base de Cartões Luiza cresceu 20,5% comparado ao 1T19, atingindo 5,3 milhões de cartões. No mesmo período, o
faturamento total do Cartão Luiza foi de R$7,0 bilhões, crescendo 22,1%. A carteira de crédito total cresceu 31,0% nos
últimos 12 meses, alcançando R$11,6 bilhões;
• O crescimento das vendas e o resultado positivo do e-commerce contribuíram novamente para o EBITDA. Entretanto, a
perda de vendas decorrente do fechamento temporário das lojas físicas e o aumento das despesas em relação à receita
líquida influenciaram a margem EBITDA ajustada, que passou de 8,9% no 1T19 para 5,2% no 1T20;
•O resultado líquido ajustado passou de um lucro de R$125,6 milhões para um prejuízo de R$8,0 milhões;
• Nos últimos 12 meses, a posição de caixa aumentou de R$1,4 bilhão em mar/19 para R$3,8 bilhões em mar/20, em função
da geração de caixa da cia, dos investimentos e aquisições realizados e da oferta subsequente de ações concluída em
nov/19;
• A Companhia encerrou o 1T20 com uma posição total de caixa de R$4,6 bilhões, considerando caixa e aplicações
financeiras de R$2,6 bilhões e recebíveis de cartão de crédito disponíveis de R$2,0 bilhões. Além disso, a Companhia
concluiu no início de abr/20 uma emissão de debêntures de R$800,0 milhões, elevando a sua posição de caixa total para
R$5,4 bilhões.
• Em abril, o e-commerce total do Magalu mais que dobrou: cresceu 138% (109% no ecommerce tradicional (1P) e 235%
no marketplace). Com isso, mesmo com uma queda de 84% no faturamento das lojas físicas (parcialmente reabertas a
partir de 22 de abril), as vendas totais cresceram 7% no período;
• Em maio, os números aceleraram ainda mais. O e-commerce mais que triplicou: o crescimento atingiu expressivos 203%
até 20 de maio, sendo 194% na operação tradicional e 229% no marketplace. Incluindo a contribuição das lojas físicas que
reabriram, mesmo que parcialmente, as vendas totais do Magalu avançaram 46% no período.

Impacto: Positivo. Os resultados do 1T20 vieram em linha com as expectativas do mercado. A Magazine Luiza mostrou um forte
crescimento do e-commerce que foi ainda mais expressivo em abril e maio. Este contribuiu para o crescimento das vendas totais,
mesmo com as lojas físicas da empresa fechadas, que de acordo com ela equivaleu a perda de R$500milhões em vendas.

Setor Aéreo: Latam pede recuperação judicial nos EUA

Em menos de um mês, a Latam é a segunda empresa aérea da América Latina a pedir recuperação judicial nos Estados
Unidos.

A operação brasileira ficou de fora do pedido do grupo, pois o auxílio do BNDES serviu de proteção nesse curto prazo.

Ainda, os acionistas, junto com a Qatar Airlines, prometem injetar US$900 milhões para auxiliar na reorganização da
companhia.

Impacto: Negativo. O pedido de recuperação judicial da Latam, pouco após a Avianca fazer o mesmo, demonstra a complicada
situação financeira que as companhias aéreas estão passando.
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Setor de Educação: Inadimplência nas faculdades privadas cresceu mais de 70% em abril

De acordo com a 2ª edição da Pesquisa Cenário Econômico Atual das IES Privadas, realizada pelo Instituto Semesp, a taxa
de inadimplência do ensino superior privado do Brasil em abril, ficou em 26,3%.

O número equivale a um crescimento de 72,4% em comparação com o mesmo período em 2019.

Observando o ensino presencial, a taxa de inadimplência cresceu 75,8% em nível nacional, no mês de abril comparado a um
ano atrás, enquanto no ensino a distância (EAD), a alta foi de 50%, perfazendo a média total de 72,4%.

O Instituto Semesp colocou a pandemia de coronavírus como o principal agente para piora do cenário no ensino privado,
que levou a um crescimento do número de desempregados no país, reduziu a renda dos trabalhadores e aumentou as
incertezas sobre o cenário político-econômico nacional.

Analisando a taxa de inadimplência apenas no Estado de São Paulo, houve um crescimento de 73,2%, percentual bem
próximo ao do Brasil. O Estado encerrou o mês de abril com taxa de 24,4%.

O avanço foi mais significante (79,7%) nas instituições da região Metropolitana de São Paulo, ao contrário do interior
paulista, com 68,5%.

A taxa de evasão nacional, que consiste no número de alunos que desistiram ou trancaram matrículas, sofreu um aumento
de 32,5% em abril, vs. o mesmo período em 2019. O crescimento, segundo o Instituto Semesp, foi estimulado pela
desistência dos alunos matriculados em cursos presenciais (+47%), em sua grande parte calouros do primeiro semestre de
2020.

Impacto: Negativo. O setor de educação deve passar agora por um período bastante conturbado, influenciado pela pandemia de
coronavírus que acabou fazendo com que o número de desempregados no país crescesse, a renda dos trabalhadores diminuísse e as
incertezas sobre o cenário político-econômico nacional aumentassem.

Setor de Frigoríficos: Tailândia aprova importação de carne bovina

A Tailândia autorização a importação de carne bovina brasileira.

De acordo com o Ministério da Agricultura, cinco plantas foram aprovadas pelo país asiático.

As plantas estão localizadas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará e Rondônia.

Segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, a abertura desse comercio tem potencial de
US$100 milhões nos próximos anos.

Em 2019, a Tailândia importou de todo o mundo cerca de R$90 milhões em carne bovina, sendo metade desse valor apenas
da Austrália.

Impacto: Positivo. Com a abertura do mercado, os frigoríficos nacionais abrem a possibilidade de diversificar suas exportações,
reduzindo a dependência de algummercado específico, e elevando o volume.

Vale: Cia negocia venda de participação na Vale Nova Caledônia

A Vale anunciou que negocia exclusivamente com a australiana New Century Resources (NCZ) para aa venda de sua
participação em operações de níquel e cobalto na ilha da Nova Caledônia.

Segundo a mineradora, o investimento na VNC será classificado como ativo mantido para venda, com redução do valor
recuperável de cerca de US$400 milhões.

A negociação está sendo conduzida pela Vale Canadá.

Impacto: Positivo. O desinvestimento vai em linha com a estratégia anunciada pela empresa em dezembro, com a ideia de
simplificar operações e concentrar o foco em seus principais ativos.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 0.980 milhões na B3 na quinta-feira, dia 21. No mês de
Maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 6.998 milhões. No acumulado do ano, este saldo também está negativo em R$
76.404 milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

21/05/2020 Maio

Inves. Estrangeiro 980 -6.998 -76.404 48%

Institucional -129 4.348 37.595 24%

Pessoa Física -841 1.838 35.308 23%

Instit. Financeira -24 438 -56 4%

Emp. Priv/Publ 13 381 3.290 1%

Outros 0 -8 267 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
26/mai

5:00 Brasil IPC (3ª Quadrissemana) (MoM %) 23-mai - -0.47%

8:00 Brasil Sondagem da Construção Mai - -

INCC-M (MoM %) Mai - 0.18%

9:00 Brasil IPCA-15 (MoM %) Mai -0.37% -0.01%

IPCA-15 (YoY %) Mai 2.23% 2.92%

9:30 Brasil Nota à Imprensa S. Externo: Transações Correntes (USD bi) Abr - $868m

Nota à Imprensa Setor Externo: IDP (USD bi) Abr - $7621m

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

3:00 Alemanha Confiança do Consumidor Jun -18 -23.4

9:30 EUA Índice de Atividade Nacional (CFNAI) Abr - -4.19

10:00 EUA Preços Residenciais (MoM % a.s.) Mar 0.3% 0.45%

Preços Residenciais (YoY %) Mar 3.40% 3.47%

11:00 EUA Confiança do Consumidor Mai 87.3 86.9

11:00 EUA Vendas de Novas Moradias (em mil / ano) Abr 493k 627k

11:30 EUA Sondagem Industrial / Dallas Mai -61.5 -73.7

14:00 EUA Discurso de N. Kashkari (Fed Minneapolis) - - -
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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

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

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

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

28/05/2020 29/05/2020 VIVT4 Telefonica Brasil SA Dividendo 1,341R$     2,77% n/a

28/05/2020 29/05/2020 VIVT3 Telefonica Brasil SA Dividendo 1,219R$     2,53% 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$     0,06% 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$     0,08% 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$     0,06% 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

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