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Status Quo 

O que define o preço de uma ação? Num período curto, como um dia, um mês ou até um trimestre, 

na grande maioria das vezes, o que define o preço de uma empresa é o status quo. 

Status quo, ou statu quo, é uma expressão em latim que significa estado atual.  

No mercado de capitais, a maioria dos formadores de preço dos ativos veem os resultados atuais das 

empresas e suas expectativas de curto prazo e, com base no status quo, projetam os resultados de anos e 

décadas à frente. Ou seja, se temos empresas que estão com bons resultados, melhorando margens e 

crescendo, na maioria das vezes o mercado projeta que isso vai acontecer por inúmeros anos. Com isso 

temos a criação de bolhas. Na outra ponta, existem empresas que estão passando por momentos mais 

desafiadores, seja setorialmente ou por algum problema pontual com a empresa, e o mercado a condena de 

hoje até a sua perpetuidade como uma péssima companhia.  

Nós, gestores fiéis à estratégia valor, olhamos a projeção dos resultados ano a ano, avaliamos como 

será o crescimento do setor e da empresa e, com isso, identificamos assimetrias de mercado. Em outras 

palavras, vemos onde estão as grandes disparidades - empresas com grande desconto do valor justo ou 

muito acima do que nossas projeções mais otimistas podem apresentar como valor justo do ativo. 

Trazemos como exemplo o caso de duas empresas que foram para sentidos opostos na pandemia, 

por motivos de contexto óbvios. Trata-se das empresas Zoom Video Communications, Inc, uma das maiores 

plataformas de conferência via vídeo, e a Hilton Worldwide Holdings Inc., conglomerado de hotéis como 

Hilton, Waldorf Astoria e Curio, com mais de 5.200 hotéis no mundo inteiro. 

No gráfico abaixo, vemos o que ocorreu ao longo dos oito primeiros meses da pandemia (até o dia 

19/10/2020), quando a ação do Zoom subiu estrondosos 447% e a ação do Hilton caiu 22%. O que estava 

precificado nesse momento?  

Baseado no status quo, o mercado considerava que as pessoas reduziriam muito suas viagens, 

praticamente deixando de frequentar hotéis, enquanto a expectativa era que reuniões presenciais seriam 

substituídas por reuniões via videoconferência. Além disso, assumiu-se uma grande barreira de entrada no 

setor de plataformas de videoconferência, o que se mostrou errôneo - apenas para conhecimento, 

atualmente o Zoom possui aproximadamente 5% do market share de vídeo conferência. 
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Figura I: Comparativo entre Performances de Ações – Zoom e Hilton 

 

Fonte: Bloomberg. 

A análise do gráfico pode gerar entusiasmo com o investimento em Zoom e o desinvestimento em 

Hilton, afinal esse “long/short” gerou mais de 600% de retorno. Porém, quando analisamos o gráfico atual, 

vendo do início da pandemia até os dias atuais, constatamos o quão ruim foi esse trade. Nos últimos dois 

anos, a ação dos Hotéis Hilton rendeu 34,8% versus um rendimento de apenas 12,8% da ação da plataforma 

Zoom. Em resumo, o mercado, através do status quo, definiu que o Zoom era o grande vencedor da 

pandemia, sendo que após 12 meses essa definição se provou errada. A ação do Zoom desvalorizou 80% 

quando comparada ao seu pico. O gráfico abaixo ilustra as performances das ações no período entre 

fevereiro de 2020 e março de 2022. 

Figura II: Comparativo entre Performances de Ações – Zoom e Hilton 

 

Fonte: Bloomberg. 

Isso denota a importância da disciplina, de sempre se questionar resultados de curto prazo como 

representativos da totalidade das empresas. A precificação do status quo do mercado permite encontrar 

excelentes empresas muito descontadas do valor justo e, na ponta oposta, realizar desinvestimentos 

rapidamente com excelentes taxas internas de retorno, pois o mercado já colocou toda melhora de 

resultados no valor da empresa no curto prazo. 

A seguir, trazemos as atuais teses do Fundo e como os resultados do quarto trimestre de 2021 

impactam o que vemos no longo prazo das empresas. 
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Vulcabrás 

A Vulcabrás encerrou o ano de 2021 com mais um excelente resultado no quarto trimestre, 

conforme gráficos abaixo: 

Figura III: Receita Líquida (R$ milhões) 

                      

Fonte: Vulcabras. 

Figura IV: EBITDA (R$ milhões) 

                      

Fonte: Vulcabras. 

Os principais drivers para o bom desempenho são os mesmos dos últimos trimestres. O foco no 

mercado esportivo e o bom desempenho das duas novas marcas adquiridas ao longo dos últimos anos 

permitiram melhores volumes, preços e margens. A concorrência dos produtos importados também 

continua mais favorável com o real desvalorizado, o aumento nos custos de importação, além da falta de 

produtos imposta pela pandemia.  

Acreditamos que o ano de 2022 irá consolidar os bons resultados da empresa, com dinâmicas ainda 

favoráveis do lado competitivo, assim como o desenvolvimento interno da coleção da Mizuno que dará 

flexibilidade e melhor capacidade da empresa controlar os custos. 

Essa melhora operacional foi refletida no excelente retorno no preço da ação nos últimos 12 meses, 

subindo 37,1% em comparação a uma alta de apenas 2,9% do índice Bovespa. Mesmo com esse retorno, a 

ação continua distante de seu valor justo, principalmente se considerarmos a melhora estrutural de 

resultados evidenciada no último ano. Embora o cenário macro seja desafiador para o ano de 2022, com 

perda de renda disponível pelo consumidor, acreditamos que este seja um caso de ganho de market share e 

consolidação das marcas adquiridas, principalmente a Mizuno, dependendo menos de uma conjuntura 

econômica favorável.  
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Itaú 

O Itaú apresentou mais um ótimo resultado no 4T21 com lucro líquido recorrente de R$ 7,2Bi e alta 

de 5,6% na comparação anual. Merece destaque o forte aumento da margem financeira com clientes, que 

reflete a capacidade do banco em de atualizar a sua precificação dos seus empréstimos frente a um aumento 

na taxa de juros, assim como uma mudança de mix que vem sendo empreendida ao longo do último ano. 

A despesa de PDD teve um aumento dentro do esperado e ainda continua em valores abaixo do 

período anterior ao Covid quando comparada a carteira de crédito. O índice de cobertura também segue 

bastante robusto e confortável pra navegar o difícil ano de 2022. 

Figura V: Custo do Crédito e Índice de Cobertura (%) 

 

Fonte: Itaú. 

Juntamente ao resultado de 2021 também foi divulgado o guidance pra 2022. De forma geral, o 

guidance veio bastante em linha com nossa expectativa, que é de um lucro crescendo perto de 10% na 

comparação anual. Vale também mencionar que o banco imagina que seu ROE sustentável seja em torno de 

20%, que é significativamente acima do que consideramos em nossas projeções. 

O investimento em Itaú é uma clara demonstração da filosofia de investimentos da gestora e que em 

diversos momentos vai ser muito diferente do que a maioria do mercado acredita. Para nós, o Itaú é um 

banco muito forte para concorrer com as inúmeras fintechs e bancos digitais que apareceram no mercado 

dado sua cultura, alto investimento em tecnologia, meritocracia e o longo prazo que atua no setor. Isso nos 

permitiu investir numa excelente empresa muito descontada do valor justo. Nos últimos 12 meses, o Itaú 

rendeu 22,6% em comparação ao índice Bovespa, que rendeu apenas 2,9% demonstrando um excelente 

retorno nesse investimento. 

Rumo 

O quarto trimestre de 2021 foi negativamente afetado pela quebra da “safrinha” de milho no Sul. 

Diante desta situação, parte relevante do milho produzido no Mato Grosso que tipicamente seria 

encaminhado aos portos pelos trilhos da Rumo, foi direcionado para suprir o consumo interno. 

A estratégia da Rumo neste cenário foi de preencher a capacidade instalada. No entanto, sustentar 

volume transportado com ganho de market share acontece em detrimento de uma tarifa menor e mais 

competitiva, que resultou em margem operacional excepcionalmente menor para o nível da empresa. 

Diante deste cenário, a Rumo apresentou resultado operacional ruim. 
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Figura VI: Exportação de Milho a partir do Mato Grosso (milhões de toneladas) 

 

Fonte: Rumo. 

 Nossa análise indica que o ano de 2022 deve apresentar uma melhora significativa do resultado. 

Estimativas de produção e comercialização da safra no Mato Grosso apontam para bons volumes de grãos. O 

preço alto do diesel deve trazer maior vantagem para a ferrovia em detrimento do rodoviário, 

especialmente para a safra de milho cuja contratação do frete vem ocorrendo nestes meses. 

 Esperamos uma evolução de resultados relevantes acontecendo no ano de 2023 quando a BR-163, 

principal rota alternativa a Rumo, começará a cobrar pedágio. Estimamos entre 9% e 14% de aumento na 

tarifa média de transporte como efeito disto.  

Este aumento de custo na concorrência e a expansão para Lucas do Rio Verde são eventos esperados 

e que nos fazem sustentar a convicção que a estrutura da Rumo se manterá como alternativa logística mais 

competitiva no longo prazo para o estado do Mato Grosso. 

Ao longo de 2022, a ação da Rumo chegou a cair mais de 15%, permitindo que aumentássemos de 

forma considerável nosso investimento, dado que somos investidores de longo prazo e nos aproveitamos 

desses momentos de grande volatilidade no preço do ativo para aumentar ou reduzir posição. Depois dessa 

queda, a ação já subiu mais de 24% do pior momento de 2022 para o fechamento de março. Isso reforça a 

importância de uma gestão de investimento profissional e com profundidade de conhecimento das 

empresas investidas, que permite  aproveitar momentos de volatilidade para aumentar ou reduzir posição. 

Klabin 

A Klabin seguiu com bons resultados no 4T21. A receita líquida atingiu R$4,6Bi com aumento de 39% 

na comparação anual. A rentabilidade também foi bastante forte ao longo do ano, beneficiada por diversos 

aumentos de preço no período. O EBITDA atingiu R$1.9Bi com variação de 41% na comparação anual. 

A empresa continua a se beneficiar dos bons preços de venda (principalmente no mercado de papeis 

e embalagens) assim como pelo volume adicional da primeira maquina do projeto PUMA II que já funcionou 

durante todo o quarto trimestre. 

Os preços de celulose, que arrefeceram no final de 2021, já voltaram a subir nos primeiros meses de 

2022, impulsionados principalmente pela demanda saudável, especialmente da Europa e por diversas 

interrupções de produção ao redor do mundo. 

O ano de 2022 deverá ser um bom ano para a empresa. A demanda deverá apresentar menos 

crescimento quando comparada a 2021, porém ainda ajudada pelas tendências seculares que beneficiam os 

produtos da empresa como substituição de plásticos por papéis, crescimento do comercio eletrônico, entre 

outros. 
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Acreditamos que o atual patamar de preço das ações não reflete adequadamente o valor da 

empresa. Os volumes irão continuar a crescer com o ramp up da primeira maquina do PUMA II e a posterior 

entrada em produção da segunda máquina no segundo trimestre de 2023. As margens devem continuar em 

patamares bastantes saudáveis devido aos bons preços de venda e a uma alavancagem já bastante 

controlada.  

É um dos raros casos que conjuga valuation atrativo, com um modelo de negócios bastante 

resiliente, e crescimento já endereçado nos próximos anos. Por esse motivo, a Klabin voltou a ser um dos 

nossos principais investimentos.  

Ultrapar 

 A Ultrapar apresentou um resultado no quarto trimestre que consideramos satisfatório dentro do 

processo de evolução que a empresa passa. 

Ultragaz, Ultracargo e Oxiteno alcançaram bons resultados, não apenas no quarto trimestre como 

durante todo o ano de 2021. Ipiranga, no entanto, havia apresentado resultado fraco no primeiro semestre e 

verificamos um relevante movimento de recuperação ocorrendo no quarto trimestre.  

Figura VII: Margem Bruta Ipiranga e Concorrentes (R$/m³) 

 

Fonte: Ultra. 

Acreditamos na continuidade deste movimento de recuperação das margens no negócio da Ipiranga. 

Nossos estudos indicam que a configuração atual do setor no Brasil, no que diz respeito a acesso a cotas de 

compra na Petrobras e estratégia de importação, possibilita maior vantagem para as grandes distribuidoras 

em detrimento nos menores, situação a qual a Ipiranga se beneficiará. 

Também acompanhamos as medidas políticas que vem sendo discutidas no âmbito legislativo, a citar 

como exemplo o ICMS fixo por litro, que devem funcionar para inibir a informalidade e evasão fiscal no setor 

de combustível, de forma a beneficiar as distribuidoras como a Ipiranga, que operam na legalidade. 

Ânima 

 O último trimestre do ano para a Ânima foi marcado por mais uma etapa no processo de integração 

das 10 marcas adquiridas em junho de 2021. 
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 Nossa análise deste processo nos traz indícios que não será um caminho fácil. Algumas 

oportunidades surgem ao longo do caminho, como a descoberta de novos pontos de ineficiência que 

possibilitam o encontro de sinergias antes não esperadas, assim como anunciado no trimestre passado.  

Ao mesmo tempo, todas as integrações são complicadas e muitas vezes mais custosas do que o 

esperado, fazendo com que a empresa tenha reduzido o ganho de margem EBITDA que projetávamos no 

trimestre para apenas 1,3%. Isso é abaixo do que em outro momento poderia se esperar para uma 

integração que corria muito bem. 

Figura VIII: Margem Bruta da Ânima 

 

Fonte: Ânima. 

Ainda que a evolução do resultado operacional da Ânima tenha sido abaixo do que se poderia 

considerar ideal, a companhia neste período apresentou um empenho primoroso para criação de valor 

através de alocação de capital. Em novembro de 2021, foi comunicado o investimento de R$ 1 bilhão do 

fundo DNA Capital na subsidiária da Anima recém-criada, que concentra as faculdades de medicina do 

grupo, que recebe o nome de Inspirali. 

Ao receber uma participação de 25% pelo investimento, o fundo especializado no setor de saúde 

avalia a parte da Ânima na Inspirali em R$ 3 bilhões. Acreditamos que este é um passo concreto na 

percepção de valor existente no grupo, além de trazer recursos financeiros que reduzirão a alavancagem da 

empresa que estava alta motivada pelo alto investimento na compra da Laureate em junho de 2021. 

Este recurso serviu também para que a Ânima pudesse aproveitar o preço descontado de suas ações na 

execução de recompra de ações na bolsa. Nos quatro últimos meses,  entre dezembro de 2021 e março de 

2022, a Anima recomprou mais de 4% do seu próprio capital, empenhando cerca de R$ 131 milhões. 

Consideramos positivo este movimento, pois acreditamos que a empresa negocia com enorme desconto do 

valor justo. 

Petrobras  

 

A Petrobras encerrou o ano com mais um trimestre de sólido resultado operacional e financeiro, 

consequência de mais um ótimo preço de petróleo aliado a forte produção e baixo custo de extração do pré-

sal.  
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Conforme havíamos comentado na carta anterior, a possibilidade de mais um dividendo adicional ao 

anunciar o resultado do 4T21:  

 

“[...] Em 2021, ela já anunciou a distribuição de R$62 bilhões (17,1% dividend yield) e com a chance 

de ainda vir mais um pagamento adicional de dividendos, dado a forte geração de caixa neste 

4T21[...]” 

 

A companhia anunciou um dividendo adicional de R$37,3 bilhões no 4T21, totalizando no ano de 

2021, uma distribuição de dividendos de R$100,7 bilhões - o que corresponde a um dividend yield nos preços 

atuais próximo de 25%. 

 

Nos últimos 12 meses, a ação PETR4 subiu 38,8% versus um retorno de 2,9% do índice Bovespa, 

mostrando que mesmo com toda volatilidade envolvendo a empresa (troca de presidente da empresa e 

eleições se aproximando), a empresa estava muito descontada do valor justo. Ao longo dos últimos meses, 

realizamos parte relevante do desinvestimento no case, dado o reconhecimento que vem acontecendo de 

parte de seu valor intrínseco no valor de sua ação. Carregávamos uma posição próxima de 16% do fundo no 

final do terceiro trimestre de 2021 e atualmente está em 6,5% do fundo.  

 

Dado o ano eleitoral que temos pela frente e a falta de visibilidade de uma possível nova gestão, 

optamos por concentrar nossos recursos em posições que possuem uma melhor relação entre risco e 

retorno. Ainda assim, enxergamos que ainda há um grande desconto em relação ao seu valor intrínseco, e 

estamos monitorando de perto os grandes pilares que sustentam o case.  

 

Rentabilidade dos Fundos 

Abaixo, seguem os resultados dos fundos ao longo dos diversos períodos: 

 
 

Atenciosamente, 

Equipe Guepardo Investimentos. 

 

Rentabilidade 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses PATRIMÔNIO LÍQ.*

GUEPARDO C FIC FIA¹ 20,8% 113,5% 127,7% 179,2% 167,3% 32.963.402,83R$         

GUEPARDO FIC DE FIA² 21,3% 114,7% 133,5% 195,0% 182,4% 106.820.840,03R$       

GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA 18,6% 108,1% 121,3% 171,7% 160,3% 795.045.927,03R$       

GUEPARDO ALLOCATION FIC FIA² 20,6% 113,3% 130,5% 188,5% 176,2% 77.620.853,24R$         

GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM 15,8% - - - - 105.584.588,44R$       

Ibovespa 2,9% 64,3% 25,8% 40,6% 84,7%

IPCA + (X%) a.a. 15,7% 27,4% 37,1% 51,0% 70,1%
*Data Base: 31/03/2022

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de 

qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável com poucos emissores. Caso o índice comparativo 

de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Verifique a data de início das atividades deste 

fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo, 12 meses. Rentabilidade líquida de taxas e bruta de impostos. Consulte o prospecto e o regulamento 

do fundo para obter informações sobre o uso de conversão de cotas, objetivo e público alvo. Verifique se a conversão e liquidação financeira dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa da do 

pedido. Ouvidoria Guepardo Investimentos – (11) 3103-9200 ou contato@guepardoinvest.com.br. Este material técnico não corresponde à lâmina de informações essenciais, que se encontra disponível no site 

dos respectivos administradores.

¹ O histórico apresentado considera a rentabilidade do Clube de Investimentos Guepardo (“ Clube” ), que iniciou operações em 18 de maio de 2001, e, nos termos do art. 104 da instrução CVM  n. 409/04, fo i 

transformado em 30 de setembro de 2013 em Guepardo C FIC FIA. Durante todo o período, a estratégia do fundo manteve-se inalterada, assim como o gestor e o administrador. Do início de seu funcionamento 

até 05 de setembro de 2012, o benchmark de performance considerado fo i IGP-M +6%; a partir desta data, por determinação do Ofício Circular BM &F Bovespa 028/12, o benchmark passou a ser o IBOVESPA, 

mantendo-se até a atualidade.

² Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para 

seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o  prejuízo do fundo. Verifique se este fundo 

está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 
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Aviso Legal 

 

O CONTEÚDO DESSA CARTA É MERAMENTE INFORMATIVO. NÃO SE TRATA DE ANÁLISE OU RELATÓRIO DE ANÁLISE, E 

NÃO SE DESTINA À PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO A TERCEIROS. O GESTOR NÃO SE RESPONSABILIZA 

POR EVENTUAIS ERROS DE AVALIAÇÃO E OMISSÕES. OS COMENTÁRIOS, DADOS E FIGURAS APRESENTADOS NESTE 

DOCUMENTO FORAM PRODUZIDOS MERAMENTE PARA USO INTERNO DO GESTOR, NÃO FORAM SUBMETIDOS À 

ANÁLISE DO ADMINISTRADOR, E TAMPOUCO FORAM RECONCILIADOS POR CONTADOR OU AUDITADOS POR AUDITOR 

INDEPENDENTE. PORTANTO, TAIS INFORMAÇÕES NÃO SUBSTITUEM DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU QUAISQUER 

OUTRAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PRODUZIDAS POR FUNDOS GERIDOS PELO GESTOR. PODE HAVER 

DISCREPÂNCIAS EM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES CONTÁBEIS OBRIGATÓRIAS EM VISTA DE UTILIZAÇÃO DE 

METODOLOGIAS E CLASSIFICAÇÕES PARTICULARES DO GESTOR. ALGUMAS DAS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTA 

CARTA PODEM SER BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE 

DIFERENTES. O GESTOR NÃO SE RESPONSABILIZA POR USO QUALQUER FEITO, SEJA PELO RECEPTOR DAS OPINIÕES E 

INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SEJA POR TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE VENHAM A ELAS TER ACESSO. 

TAMPOUCO O GESTOR SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS PREJUÍZOS OU DANOS CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO DAS 

OPINIÕES E INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. O RECEPTOR NÂO DEVE TOMAR DECISÕES DE INVESTIMENTO COM BASE 

NESSAS OPINIÕES E INFORMAÇÕES. O INVESTIDOR DEVE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. O 

MATERIAL É SIGILOSO E FOI PRODUZIDO APENAS PARA PROVEITO NAS CONDIÇÕES REFERIDAS ACIMA. SOB AS PENAS 

DA LEI, O RECEPTOR SE COMPROMETE A MANTER A CONFIDENCIALIDADE DAS OPINIÕES E INFORMAÇÕES AQUI 

CONTIDAS, ABSTENDO-SE DE RETRANSMITI-LAS A OUTRAS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS PREVIAMENTE PELO GESTOR, 

NAO IDENTIFICADAS, OU TERCEIROS QUAISQUER. EM RELAÇÃO AOS FUNDOS APRESENTADOS, LEIA OS RESPECTIVOS 

PROSPECTOS E OS REGULAMENTOS DOS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA 

DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO 

GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). OS FUNDOS DO GESTOR 

PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL COM POUCOS 

EMISSORES. VERIFIQUE SE ESTES FUNDOS UTILIZAM ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE 

SUAS RESPECTIVAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM 

RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS QUOTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES 

AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DOS RESPECTIVOS COTISTAS DE APORTAR RECURSOS 

ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. VERIFIQUE SE OS FUNDOS ESTÃO AUTORIZADOS A REALIZAR 

APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. AS RENTABILIDADES PORVENTURA MENCIONADAS NÃO SÃO 

ISENTAS DE IMPOSTOS. PARA FUNDOS QUE PERSEGUEM A MANUTENÇÃO DE UMA CARTEIRA DE LONGO PRAZO, NÃO 

HÁ GARANTIA DE QUE TERÃO O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. VERIFIQUE SE A 

LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E CONVERSÃO DOS PEDIDOS DE RESGATE DE QUALQUER DOS FUNDOS MENCIONADOS 

OCORREM EM DATA DIVERSA DO RESPECTIVO PEDIDO. OUVIDORIA GUEPARDO INVESTIMENTOS – (11) 3103-9200 OU 

CONTATO@GUEPARDOINVEST.COM.BR. 


