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Os mercados globais continuaram operando
em tom de recuperação em maio, revertendo
parte dos tombos que acompanharam a
chegada da Covid-19 no ocidente em março.
O desempenho positivo dos mercados foi
motivado pela consolidação do movimento de
reabertura nas principais economias do
mundo e a apresentação de novos pacotes de
incentivo fiscal por parte de governos. Ao
mesmo tempo, os bancos centrais
continuaram defendendo que não seriam
poupados esforços para sustentar empresas e
a sociedade nestes tempos de crise -
sinalização de que um reforço no impulso
econômico advindo da política monetária
também pode continuar vindo em junho.

Introdução
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Enquanto diversos países na zona do euro davam sequência ao movimento de reabertura dos negócios, o Japão – 3ª
maior economia do planeta – encerrou o período de emergência nacional chamado em função da crise do corona vírus,
iniciando a sua própria jornada em direção à reabertura econômica. O otimismo com que o mercado recebeu os planos
de reabertura ainda foi impulsionado pela apresentação de um pacote de recuperação econômica de EUR$ 750 bilhões
na zona do euro e pela notícia de que o primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, pretende dobrar a carga de estímulo fiscal
na economia com um pacote adicional de mais de US$ 1 trilhão. No pano de fundo, cresceu a expectativa com o anúncio
de um impulso no programa de compra de ativos do Banco Central Europeu, que realiza sua reunião de política monetária
na 1ª semana de junho (04/06).

Atuando na ponta oposta, o acirramento das tensões entre China e Estados Unidos se consolidou como uma das
principais ameaças para a recuperação dos mercados. Mesmo após a realização de protestos pela população da região e
ameaça de forte retaliação pelos EUA, legisladores chineses foram em frente e aprovaram a proposta de uma nova
legislação de segurança nacional para Hong Kong. A medida, que aumenta o controle de Pequim sobre a região sulista, foi
aprovada sob o pretexto de que o governo precisaria de medidas adicionais para banir as tentativas de subversão,
secessão, terrorismo e interferência externa. Como resposta, o EUA garantiu estar avaliando novas sanções sobre
entidades chinesas envolvidas nos maus-tratos de minorias muçulmanas, além de começar a ponderar a possibilidade de
retirar o status especial de Hong Kong.

O novo cenário preocupa pois coloca em risco não só o acordo comercial assinado em janeiro deste ano, como também a
recuperação econômica mundial, que apenas recentemente mostra sinais de tração após o baque sofrido com a
pandemia do coronavírus. Os estímulos sem fim apresentado pelos formuladores de política econômica ao redor do
mundo levaram os mercados a se recuperar de forma acentuada nos últimos 2 meses, mas investidores passam a ter uma
nova variável relevante para inserir nesta equação. Vamos acompanhar...

• Bolsas globais têm mais um mês de forte recuperação; 

• Otimismo com economias centrais indo em direção à reabertura em ambiente de ampla liquidez derivada 

da ação agressiva dos bancos centrais servem como pivots da melhora;

• A intensificação das tensões entre China e EUA se consolida como uma das principais ameaças para a 

retomada dos mercados.

Cenário internacional
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Cenário Brasil

No Brasil, o mercado seguiu contaminado pela dinâmica positiva do exterior enquanto a Covid-19 intensificava o contágio
ao redor do país. Ao fim do mês, o país contabilizava mais de 500 mil casos confirmados e 29 mil óbitos relacionados à
doença. Na política, o presidente Jair Bolsonaro continuou realizando sucessivas tentativas de sustar as medidas de
isolamento social impostas por prefeitos e governadores, ações que não rederam resultados. O terceiro ministro, Nelson
Teich, deixou o governo em curta sucessão, e o Brasil continuou a sua escalada rumo ao topo do ranking de países mais
afetados pelo coronavírus, tanto em casos confirmados quanto em mortes.

Uma série de derrotas foram registradas para o governo no mês, culminando na divulgação comprometedora de uma
gravação de uma reunião ministerial e uma operação da Policia Federal (PF) que apreendeu os celulares e computadores
dos mais importantes apoiadores do presidente nas redes sociais. A busca por provas de uma rede coordenada de
disseminação de notícias falsas pode vir a fundamentar uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que busca caçar a chapa
vitoriosa do presidente em 2018.

No que se refere à atividade econômica, o grande destaque do mês foi a divulgação do PIB do 1T20, que encolheu 1,5%
no 1T20 com relação ao último trimestre de 2019, já refletindo os efeitos recessivos da pandemia e da implementação de
medidas de distanciamento social. Olhando pela ótica da demanda, o Consumo das Famílias apresentou o pior resultado,
com uma queda de 2,0% no período. A forte deterioração no consumo ocorreu como reflexo das medidas de
distanciamento social, aumento da taxa de desocupação e paralisação abrupta de grande parte dos serviços prestados às
famílias. Na contramão, a Formação Bruta de Capital Fixa (FBCF) e os Gastos do Governo avançaram 3,1% e 0,2% no
trimestre – o resultado positivo para a FBCF se deu principalmente através de um crescimento da importação líquida de
bens de capital com forte participação do setor de óleo e gás superior à queda na produção interna de bens de capital
acompanhado do desempenho negativo do setor de construção. No setor externo, as Exportações de Bens e Serviços
tiveram contração de 0,9%, enquanto as Importações de Bens e Serviços cresceram 2,8% em relação ao último trimestre
de 2019. Em suma, os efeitos foram os esperados: forte queda do consumo das famílias impulsionado principalmente
pela forte deterioração da demanda por serviços e piora do setor externo puxada pela queda de demanda por
exportações.

Para fechar o mês, os dados de emprego (PNAD-Contínua) referentes ao trimestre findo em abril apresentou uma taxa de
desemprego de 12,6%, dado que reflete a redução da população ocupada em 4,9 milhões em relação trimestre encerrado
em janeiro. Junto do PIB, a piora no mercado de trabalho corrobora com a sinalização do Bacen de um novo corte
agressivo na taxa Selic, levando-a para mais próxima do patamar de 2,0% a.a.

Entrando no 2T20, continuamos verificando uma melhora no tocante à visibilidade do cenário econômico, onde o mundo
parece estar passando pelo pior da crise derivada da pandemia do coronavírus. No Brasil, o quadro de disseminação do
coronavírus ainda deve se agravar em junho e, apesar da abertura em alguns estados, o governo será obrigado a manter a
quarentena em regiões importantes do país. A instabilidade política deve continuar agindo como agravante, mesmo que o
risco iminente ao presidente tenha sido eliminado após a divulgação do vídeo, com investidores de olho no quadro fiscal.
Em relação à atividade, com base nos dados divulgados até hoje, revisamos nossas projeções do PIB/2020 para -7,5% e do
PIB/2021 para 3,0%.

•  Melhora externa e alívio na política impulsionam a bolsa e o real em maio;

•  Crise política passa por momento de alívio mas segue viva com acirramento das tensões entre o governo e 

o STF

•  Dados de atividade continuam a ilustrar crise econômica derivada das medidas de distanciamento social.
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Mercados

Renda Variável Valor Mês Ano 12M

MSCI World Global 509 4,15% -9,87% 3,53%

MSCI EM Emergentes 930 0,58% -16,54% -6,78%

MSCI  LATAM América Latina 1.775 6,23% -39,18% -33,88%

MSCI ASIA Ásia 151 1,78% -11,75% -1,16%

IBOVESPA Brasil 87.403 8,57% -24,42% -9,92%

S&P 500 EUA 3.044 4,53% -5,77% 10,62%

NASDAQ EUA 9.556 6,17% 9,42% 34,06%

IPC México 36.123 -0,95% -17,04% -15,50%

STOXX 600 Europa 350 3,04% -15,75% -5,07%

FTSE 100 Reino Unido 6.077 2,97% -19,43% -15,15%

DAX Alemanha 11.587 6,68% -12,55% -1,19%

CAC 40 França 4.695 2,70% -21,46% -9,84%

NIKKEI 225 Japão 21.878 8,34% -7,52% 6,20%

SHANGAI China 2.852 -0,27% -6,48% -1,60%

ASX 200 Austrália 5.756 4,23% -13,89% -10,02%

Moedas Valor Mês Ano 12M

Dolar Index EUA 98,34 -0,68% 2,03% 0,61%

USD/BRL Brasil 5,34 -2,71% 32,60% 36,05%

USD/MXN México 22,18 -8,27% 17,17% 13,05%

EUR/USD Europa 1,11 1,33% -1,00% -0,61%

GBP/USD Reino Unido 1,23 -1,99% -6,89% -2,26%

USD/CHF Suiça 0,96 -0,38% -0,52% -3,90%

USD/RUB Rússia 70,14 -5,67% 13,23% 7,18%

USD/TRY Turquia 6,82 -2,33% 14,67% 16,87%

USD/JPY Japão 107,83 0,61% -0,72% -0,42%

USD/CNY China 7,14 1,04% 2,49% 3,35%

AUD/USD Austrália 0,67 2,38% -5,04% -3,91%

USD/ZAR África do Sul 17,55 -5,29% 25,33% 20,34%

Juros Valor Mês Ano 12M

CDI Brasil - Pós 2,90% 0,24% 1,54% 4,88%

IMA-B Brasil - Inflação 7.361,04 1,52% -3,64% 6,68%

IRF-M Brasil - Pré 14.080,91 1,42% 4,05% 11,31%

DI JAN/21 Brasil - Pré 2,29% -49 bps -227 bps -420 bps

DI JAN/25 Brasil - Pré 5,96% -52 bps -47 bps -220 bps

CDS Brasil 5y Brasil - Risco País 284 bps -24 bps 185 bps 103 bps

Treasury 2y EUA 0,1603% -4 bps -141 bps -176 bps

Treasury 10y EUA 0,6526% 1 bps -126 bps -147 bps

Bunds 10y Alemanha -0,45% 14 bps -26 bps -25 bps

Commodities e Outros Valor Mês Ano 12M

CRB Index Commodities 367,12 3,93% -8,58% -11,74%

Petróleo Brent USD/bbl. 35,33 39,81% -46,47% -45,22%

Minério USD/dmtu 94,56 14,53% 9,99% -4,21%

Ouro USD/t oz. 1.736,90 2,52% 14,04% 33,01%

IFIX Imobiliários 2.657,00 2,07% -16,89% 4,11%

IHFA Multimercados 3.646,06 1,74% -2,84% 4,15%

Maio foi marcado pela recuperação dos preços dos
ativos de risco ao redor do mundo. O fim do
isolamento social mais rígido em diversas regiões e
os estímulos monetários e fiscais dos principais
países dão suporte ao movimento de alta.

Em maio, as principais bolsas globais apresentaram o
segundo mês seguido de recuperação. A flexibilização
do isolamento social em várias regiões, bem como a
gradual retomada da atividade econômica trouxeram
um horizonte mais palpável aos investidores e ajudaram
a delimitar o tamanho da recessão.

Apesar dos EUA serem o país mais impactado pelo
coronavírus em termos de número absoluto de casos
confirmados e de mortes, o S&P500 (principal índice da
bolsa americana) fechou acima dos 3.000 pontos e
agora acumula queda de apenas -5,77% no ano de
2020. O índice conta com participação importante de
empresas ligadas à tecnologia, que tendem a ser menos
impactadas pela crise.

O Ibovespa foi um dos destaques de performance
positiva, com alta acumulada de 8,57% em março. A
recuperação da bolsa brasileira foi tracionada pelo
relevante avanço nos preços das commodities, como
petróleo (+35%) e minério (+14,5%). O bom humor dos
investidores globais e a redução de riscos políticos
internos colaboraram para um dos melhores
desempenhos do índice no mês maio dos últimos anos.

A moeda brasileira teve um comportamento bastante
volátil no período, chegando a beirar a casa dos R$
6,00/US$ em meados do mês. Com a maior propensão
de investidores globais por ativos de risco e redução do
risco de ruptura institucional no Brasil, a taxa de câmbio
recuou -2,71% no agregado do mês, com a cotação
fechando em R$ 5,34/US$.

No mercado de juros local, observamos um recuo das
expectativas do mercado em relação às taxas futuras. O
Banco Central brasileiro indica que pode continuar o
ciclo de cortes da Selic, enquanto outros bancos
centrais ao redor do mundo tendem a manter juros em
patamares historicamente baixos por um período
prolongado.

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Guide Investimentos.



www.guide.com.br

Alocação de Recursos
Junho, 2020

Anterior / Atual

RENDA VARIÁVEL

Estratégia de investimentos

Em junho, mantivemos o posicionamento tático do mês anterior. Seguimos com as
seguintes alocações: RF Pós-Fixado (-1), RF Pré-Fixado (neutro), RF Inflação
(neutro), Multimercado (+1), Ações (neutro) e Imobiliário (+1).

A crise mundial desencadeada pela pandemia do novo corona vírus mudou
completamente os fundamentos para a economia global e provocou fortes movimentos
nos mercados financeiros. A partir de fevereiro, passamos a adotar um posicionamento
tático mais cauteloso, reduzindo a alocação recomendada em ativos de risco.

Em maio, observamos alguns fatores que ampliaram a visibilidade para o cenário à frente
e reduziram riscos, como: (i) aparente controle do surto do corona vírus em diversas
regiões (principalmente na Ásia e Europa), que já experimentam uma retomada gradual
da atividade econômica; (ii) redução do risco de ruptura política no brasil, com chances de
impeachment ainda remotas; (iii) principais formuladores de políticas econômicas
reiterando e até mesmo ampliando pacotes de estímulos monetários e fiscais, que devem
dar suporte às empresas e famílias no curto prazo.

Mesmo com a recuperação dos mercados em abril e maio, mantivemos um
posicionamento mais cauteloso, justificado por alguns fatores, como: (i) cenário de
recessão econômica global, com alto nível de desemprego e alguns setores ainda
demorando para retornar à normalidade; (ii) Cenário político conturbado no Brasil, com
frequentes embates entre os poderes executivo, legislativo, judiciário e também com a
imprensa, o que dificulta a formulação de políticas públicas de combate à crise e
comprometem a agenda de reformas; (iii) Incertezas sobre a capacidade fiscal do país em
um ambiente de baixo crescimento e forte aumento dos gastos públicos; (iv) riscos ligados
ao aumento de tensões geopolíticas e comerciais entre EUA e China.

Seguem os comentários para cada classe de ativo:
RF Pós Fixado: Com a Selic em níveis historicamente baixos, os ativos atrelados ao CDI
perdem atratividade comparados a outras modalidades de investimentos, o que justifica o
nosso posicionamento abaixo do neutro (-1). Vale ressaltar que a crise provocou um
movimento de forte abertura de prêmio nos títulos privados. Dessa forma, é possível
encontrar oportunidades interessantes tanto no mercado secundário de títulos quanto
nos fundos de investimentos que compram crédito privado.

RF Inflação/pré: Com o movimento de abertura de taxas em maio, o mercado de juros
futuros abriu oportunidades, que foram parcialmente realizadas em abril e maio.
Acreditamos que ainda é possível que as taxas se mantenham baixas por um período
prolongado, o que seria positivo para títulos com vencimentos intermediários. Porém,
dado o balanço de riscos fiscais e políticos, mantivemos o posicionamento neutro.

Multimercado: Mantivemos o posicionamento acima do neutro (+1) na classe. Com os
juros em níveis extremamente baixos para os padrões locais, os multimercados são
veículos interessantes para busca de retornos mais robustos. Vale destacar que existem
hoje diversos bons fundos abertos para captação na plataforma Guide (ver pág. 9).

Ações: Mantivemos o posicionamento neutro em ações, dado o balanço de riscos
mencionados acima. Vale ressaltar que nossa visão de longo prazo (acima de 2 anos) para
a bolsa segue sendo otimista. Apesar dos desafios no âmbito fiscal, acreditamos que a
economia brasileira em algum momento irá superar a crise e voltar a uma trajetória de
crescimento, o que torna os níveis atuais da bolsa atrativos.

Imobiliário: no mês, o posicionamento segue acima do netro (+1), justificado pela possível
continuação do ciclo de cortes da Selic, desconto do preço dos FIIs contra o valor
patrimonial, prêmio de risco acima da média histórica e preço do m2 próximo do custo de
reposição.

Anterior / Atual

MULTIMERCADO / COE

RF PRÉ-FIXADO/INFLAÇÃO

Anterior / Atual

RF PÓS-FIXADO

Anterior / Atual

IMOBILIÁRIO

Anterior / Atual
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Descrição dos perfis

Alocação Recomendada

ULTRA CONSERVADOR

Perfil indicado para investidores sem tolerância a
risco, que buscam preservação de capital e proteção
contra a inflação.

CONSERVADOR

Perfil indicado para investidores com baixa tolerância
a risco, que buscam retorno levemente acima do CDI,
sem oscilações relevantes.

MODERADO

Perfil indicado para investidores com tolerância
moderada a risco, que aceitem pequenas oscilações,
com o objetivo de obter rentabilidade acima do CDI.

ARROJADO

Perfil indicado para investidores elevada tolerância a
risco, que procuram rentabilidade significativa acima
do CDI.

AGRESSIVO

Perfil indicado para investidores com altíssima
tolerância a risco e horizonte de longo prazo, que
aceitam grandes oscilações e buscam maximizar o
retorno de suas carteiras.

Ultra Conservador ¹ Conservador ² ³ Moderado Arrojado Agressivo

ATUAL NEUTRO ATUAL NEUTRO ATUAL NEUTRO ATUAL NEUTRO ATUAL NEUTRO

RENDA FIXA 90,0% 100,0% 70,0% 80,0% 52,5% 60,0% 37,5% 45,0% 27,5% 30,0%

Pós Fixado 90,0% 100,0% 60,0% 70,0% 42,5% 50,0% 27,5% 35,0% 17,5% 20,0%

Inflação / Pré fixado - - 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

MULTIMERCADO 10,0% - 30,0% 20,0% 35,0% 30,0% 40,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Macro 10,0% - 20,0% 10,0% 25,0% 20,0% 27,5% 22,5% 22,5% 22,5%

Long Short - - 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

COE - - 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

RENDA VARIÁVEL - - - - 5,0% 5,0% 15,0% 15,0% 30,0% 30,0%

Valor - - - - 2,5% 2,5% 7,5% 7,5% 15,0% 15,0%

Long Biased - - - - 2,5% 2,5% 7,5% 7,5% 15,0% 15,0%

IMOBILIÁRIO - - - - 7,5% 5,0% 7,5% 5,0% 7,5% 5,0%

Fundos Imobiliários - - - - 7,5% 5,0% 7,5% 5,0% 7,5% 5,0%

Objetivo de Retorno 105% CDI 110% CDI 120% CDI 135% CDI 150% CDI

Volat. Esperada 0,75% aa 1,50% aa 3,00% aa 5,00% aa 7,50% aa

Horizonte > 6 meses > 1 ano > 1,5 ano > 2 anos > 3 anos

¹ Para o perfil ultra-conservador, somente indicamos a aplicação em fundos classificados como risco “muito baixo” ou “baixo” com liquidez inferior a 93 dias.
² Para o perfil conservador, somente indicamos a aplicação em fundos classificados como risco “muito baixo”, “baixo” ou “médio” com liquidez inferior a 93 dias.
³ Para o perfil conservador, somente indicamos COEs que possuam capital protegido e vencimento de até 3 anos
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RF PÓS FIXADO (LIQUIDEZ) MULTIMERCADO MACRO AÇÕES VALOR

Arx Denali AAA Allocation Carteiras Recomendadas Guide

AZ Quest Luce Absolute Vertex Selection Arx Income

Brasil Plural High Yield Adam Strategy II D60 Brasil Capital 30

CA Indosuez DI Master Bahia AM Maraú Selection Equitas Selection Institucional

Icatu Vanguarda Cred. Privado Claritas Institucional Sharp Equity Value Inst.

Porto Seguro DI Ibiuna Hedge STH Studio FIC FIA

Tesouro Selic (LFT) Legacy Capital Selection Tork Long Only Institucional

CDBs c/ Liquidez Pacifico Macro Truxt I Valor

RF PÓS FIXADO (CRÉDITO) MULTIMERCADO LONG SHORT AÇÕES LONG BIASED

CRA / CRI / Debêntures Ibiúna Long Short STLS AAA Ações

Emissões Bancárias Az Quest Total Return Selection Apex Long Biased 30

Arx Vinson Claritas Long Short Dahlia Total Return

Brasil Plural Crédito Corporativo II Oceana Long Biased G

CA Indosuez Vitesse IMOBILIÁRIO Sharp Long Biased

DLM Premium 30 ALZR11 - Allianza Trust Renda Truxt Long Bias

Angá Portfolio BCFF11 - FII BTG Pactual FoF

Quasar Advantage Plus BRCR11 - BC Fund INVESTIMENTO EXTERIOR

VINO11 - Vinci Offices JPM Global Macro Opps

BRCO11 - Bresco Logística Pimco Income

RF PRÉ FIXADO HSML11 - HSI Mall Schroders Liquid Alternatives

Emissões Bancárias MGFF11 - Mogno FoF Western BDR Ações

QAGR11 - Quasar Agro Western Macro Strategies

RF INFLAÇÃO VGIR11 - Valora RE III

CRA / CRI / Debêntures

Az Quest Deb. incentivadas

Arx Elbrus Deb. Incentivadas

Tesouro IPCA (NTN-B)

Para acessar a classificação de risco dos fundos mencionados acima, favor consultar a seguinte página: 
https://www.guide.com.br/investimentos/lista-de-investimentos/

Principais Produtos
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Desempenho das carteiras

Os Portfolios Modelo são definidos mensalmente para cada perfil de risco, respeitando a alocação sugerida por classe e os principais ativos recomendados. Esses portfolios são montados considerando um 

patrimônio de R$500.000. A rentabilidade apresentada é uma média ponderada da rentabilidade histórica dos ativos alocados, não sendo garantia de desempenho futuro.

RENTABILIDADE HISTÓRICA

RETORNO ACUMULADO 36 MESES ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA

Portfolios Mês Ano 6 Meses 12 Meses 24 Meses Volatilidade

Ultra-Conservador 0,25% -0,73% -0,32% 2,26% 9,56% 0,51%

%CDI 106% - - 46% 83% -

Conservador 0,50% -0,60% 0,07% 2,98% 10,62% 1,06%

%CDI 208% - 3% 61% 92% -

Moderado 1,40% -6,58% -3,37% 1,71% 11,74% 6,40%

%CDI 587% - - 35% 102% -

Arrojado 2,31% -8,75% -5,04% 0,85% 13,13% 9,81%

%CDI 966% - - 17% 114% -

Agressivo 3,44% -12,41% -7,84% -0,31% 14,29% 14,32%

%CDI 1443% - - - 124% -

CDI 0,24% 1,54% 1,93% 4,88% 11,57% 0,06%

IBOV 8,57% -24,42% -19,25% -9,92% 13,87% 33,83%

Portfolios > CDI < CDI Positivos Negativos Melhor Mês Pior Mês

Ultra-Conservador 14 10 22 2 0,8% -1,4%

Conservador 15 9 23 1 0,9% -2,0%

Moderado 13 11 19 5 3,4% -7,8%

Arrojado 15 9 19 5 4,1% -10,2%

Agressivo 16 8 17 7 5,2% -15,2%
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DISCLAIMER

“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 CVM N° 598/18, 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.“

Data de divulgação do relatório: 8 de junho de 2020


