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"You cannot overtake 15 cars in a sunny weather... but you can when it’s raining" – Ayrton Senna 

(Você não consegue ultrapassar 15 carros em um dia de sol, mas consegue quando está chovendo) 

 Assistindo à última corrida de Fórmula 1, que aconteceu em Mônaco embaixo de chuva, foi 

impossível não se lembrar de Ayrton Senna. De como eram nos momentos de maior adversidade que víamos 

o excelente corredor que ele era.  A excelente frase do grande Senna também nos remete à corrida de longo 

prazo entre os fundos de investimentos. 

Em momentos de bull market vemos muitos fundos indo bem; a correlação entre todos fica acima de 

90% e não é possível analisar os ativos e os riscos que compõe os portfólios. Se olharmos o período dos 

últimos 3 anos vemos que o retorno excepcional da Guepardo não veio em um grande evento ou apenas no 

momento de bull market,  mas sim da consistência de longo prazo, navegando em momentos de otimismo e 

pessimismo de mercado. E é nessa volatilidade entre otimismo e pessimismo que se diferem os bons 

gestores dos excelentes gestores.   

Os fundos utilizados são fundos de gestoras com mais de 1 bilhão de reais de patrimônio, com foco 

em renda variável e que estão nos principais Fund of Funds e/ou são recomendação por grandes corretoras.  

Figura I - Comparativo entre Fundos - 3 anos 

 

Fonte: Bloomberg. 
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No período acima, praticamente nenhum fundo terminou com retorno negativo e notamos uma 

dispersão muito baixa, em especial nos primeiros 2 anos. A correlação entre o fundo da Guepardo e a média 

dos concorrentes ficou acima de 90% e versus o Ibovespa também.  Conforme comentado, a diferenciação 

não ocorre nesses momentos. 

Agora, analisando o raining day, momento em que tivemos mercados com maior volatilidade, 

aumento de juros no Brasil, Estados Unidos e em mais de 50 outros países, é possível notar uma dispersão 

muito maior, conforme o gráfico abaixo. 

Figura II – Comparativo entre Fundos - últimos 12 meses 

 

Fonte: Guepardo. 

 

Nesse período, os fundos da Guepardo conseguiram se destacar com um retorno positivo, muito 

acima do benchmark e também dos concorrentes. Isso é fruto de uma grande disciplina na avaliação das 

empresas e de foco em seus fluxos de caixa; acreditamos que a melhor margem de segurança é o fluxo de 

caixa que a empresa gera no longo prazo e não qual será o múltiplo de saída do investimento.  

 

Nesse período vemos que a correlação do Guepardo Institucional FIC FIA com a média dos 

concorrentes foi de apenas 89,0% e vs o Ibovespa de 89,8%.  

 

Assim, temos a crença de que o investidor não deve tentar escolher um gestor com base no cenário 

que acredita que irá acontecer, mas sim deixar o investimento no longo prazo e confiar que o gestor irá lhe 

proteger, independente de cenário.  

 

Abaixo, contamos o desinvestimento em Petrobrás, empresa que foi muito questionada nos últimos 

dois anos e se provou um excelente investimento para a Guepardo. Vimos, porém, ativos com desconto do 

valor intrínseco semelhante sem o risco de ser de capital misto. Interessante olharmos trechos das cartas 
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anteriores nos quais falamos sobre a forte geração de caixa e dividendo, e que isso seria a margem de 

segurança de investir numa empresa de capital misto. Recebemos os dividendos e a valorização da ação e, 

por isso, deu-se o desinvestimento.  

 

Petrobras 

Ao longo dos últimos meses, a Guepardo realizou o desinvestimento total de sua posição de 

Petrobras. Foi um investimento de sucesso, já que o retorno total auferido foi de uma TIR de 22,3% a.a. O 

investimento iniciou-se em janeiro de 2020, praticamente dobrando o mesmo ao longo do segundo 

trimestre de 2021. O desinvestimento iniciou-se em outubro de 2021 e finalizou no mês de abril conforme 

gráfico abaixo. O investimento foi realizado em PETR3 e PETR4, porém, para facilitar o entendimento, 

mesclamos ambos na PETR3 fazendo os devidos ajustes. 

Figura III – Compras e Vendas de Petrobras 

 

 
Fonte: Guepardo e Bloomberg. 

 

Durante este período, a Petrobras apresentou uma agenda de transformação: desinvestiu de 

diversos ativos non-core, como refinarias, campos terrestres e águas rasas; a antiga BR Distribuidora focou 

em corte de despesas e custos; realizou o pagamento de diversos contingentes e dívidas que tinha em seu 

balanço financeiro.  

 

Assim, trimestre a trimestre, a companhia começou a colher frutos dessa agenda estratégica que, 

combinada à crescente alta do preço de petróleo, culminou em resultados consistentes de geração de caixa. 

Em um primeiro momento, esses ganhos foram destinados ao pagamento de dívidas e contingentes. Agora, 

em um segundo momento, com um balanço robusto, os acionistas estão colhendo frutos de fortes 

pagamentos de dividendos.  

 

Dada a proximidade com a eleição e a falta de visibilidade de uma possível nova gestão, decidimos 

encerrar o investimento em Petrobras,  optando por concentrar nossos recursos em posições que possuem 

uma melhor relação entre risco e retorno. 
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Seguimos monitorando a Petrobras, pois enxergamos nela ainda um grande desconto em relação ao 

seu valor intrínseco,  embora, por ora,  notemos melhores cases em nossa carteira.  

 

 

Vulcabras 

A Vulcabras iniciou o ano de 2022 com fortes resultados. Foi o melhor primeiro trimestre da história 

da empresa, reforçando nossa convicção de que este será o ano de mudança de patamar de resultados. A 

Companhia fez uma série de movimentos transformadores nos últimos dois anos, como a venda da fábrica 

do Sergipe, o licenciamento da marca Azaléia, a aquisição das operações da Mizuno no Brasil e vultosos 

investimentos em capacidade produtiva. 2022 será o primeiro ano completo onde veremos todas estas 

iniciativas aparecerem de forma conjunta no resultado. 

A receita líquida teve aumento de 52,3% na comparação anual, refletindo as vendas da Mizuno além 

de melhores preços e volumes em todas as linhas de negócio. Já o lucro bruto teve evolução superior a da 

receita, aumentando 58,4% na comparação anual. A evolução da margem bruta reflete os melhores preços 

de venda, além de um mix de produtos mais rentável. Acreditamos numa evolução contínua de margem 

bruta ao longo do ano.  

Os indicadores de EBITDA e lucro líquido tiveram desempenhos ainda mais positivos. O EBITDA 

cresceu 124,1% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve aumento de 270%. Importante também 

mencionar que o retorno sobre o capital investido já está acima de 20% ao ano. 

Em resumo, acreditamos que este deve ser o ano de consolidação da nossa tese de Vulcabras, com 

os resultados aparecendo de forma mais evidente nas demonstrações financeiras e o consequente reflexo 

no preço da ação. Apesar de a ação apresentar um desempenho satisfatório nos ultimo meses, 

principalmente quando comparada a bolsa em geral, acreditamos que a cotação atual ainda está longe de 

refletir adequadamente o valor da empresa. 

 

Itaú 

Itaú seguiu com sua sequência de bons resultados, atingido lucro líquido recorrente de R$ 7,4 

bilhões e crescimento de 15% na comparação anual, com ROE anualizado de 20,4%. Vemos uma evolução 

positiva nos indicadores de receita com a carteira de crédito crescendo 13,9% na comparação anual, 

enquanto a margem financeira com clientes teve expansão de 23,9% na mesma comparação. A receita de 

serviços e seguros também apresentou bom desempenho, com crescimento de 9,6% na comparação anual.  

Do lado das despesas, também vemos indicadores positivos. As despesas não decorrentes de juros 

tiveram alta de apenas 2,9% no ano, mesmo com IPCA atingindo 11,3% neste período. Isso evidencia a 

capacidade do Itaú de controlar despesas num ambiente extremamente inflacionário, o que deve continuar 

contribuindo para rentabilidade nos próximos anos.  

As despesas com provisão para devedores duvidosos seguem em seu ritmo de normalização, com 

esperado aumento frente aos últimos períodos. Acreditamos que, como percentual da carteira, essas 

despesas deverão voltar aos níveis de 2019, ainda possibilitando a obtenção de retornos bastante favoráveis. 
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Figura IV – Custo do Crédito e Índice de Cobertura – NPL 90 dias (R$ bilhões; %) 

 

Fonte: Companhia. 

Do lado estratégico, o Itaú seguiu com sua agenda associativa com duas principais transações no 

período. Em janeiro foi anunciada a compra da corretora digital IDEAL e em Abril uma Joint Venture com a 

TOTVS na TECHFIN. Acreditamos que essa agenda irá continuar como parte central da estratégia do banco 

para acelerar o acesso a novas tecnologias, produtos e canais de distribuição. 

Por ultimo, é importante perceber que estamos entrando em uma nova dinâmica de mercado, 

motivada principalmente pelo aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Os tempos de acesso fácil a 

capital pra novas empresas, com modelos de negócio ainda não provados, que estavam dispostas a perder 

dinheiro por longos períodos na esperança de “disruptar os bancões” parece estar chegando ao fim. É 

inegável que o aumento da concorrência advinda das chamadas fintechs fez bem ao setor, promovendo uma 

necessária mudança de mentalidade nos bancos incumbentes. Mas os excessos dos últimos anos parecem 

estar sendo, aos poucos, corrigidos.    

 

Klabin 

A Klabin continuou com bons resultados no 1T22, de acordo com o que esperávamos para o período. 

Esta é uma das qualidades que mais admiramos nesta empresa: apesar de ser percebida como uma empresa 

“de commodity”, sua diversificação de produtos, mercados e clientes torna os resultados bastante estáveis e 

previsíveis ao longo do tempo, como podemos ver no gráfico abaixo. 
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Figura V - EBITDA ajustado e Volume de Vendas (R$ milhões; milhões de toneladas) 

 

Fonte: Companhia. 

A receita líquida atingiu R$ 4,4Bi com aumento de 28% na comparação anual. O EBITDA atingiu R$ 

1.7Bi com variação de 38% na mesma comparação. A melhora na rentabilidade foi alcançada mesmo com os 

fortes aumentos de custo sofridos pela empresa, como por exemplo combustíveis e químicos. A agilidade no 

repasse de preços, assim como a constante procura por mercados mais rentáveis, ajudam a explicar o bom 

desempenho.  

O próximo trimestre já deve capturar melhores preços na venda de celulose que vem subindo ao 

longo dos últimos meses, conforme visto nos gráficos abaixo. Além disso, devemos ver a continuidade no 

ramp up da primeira máquina do Puma II e um menor impacto advindo de paradas de manutenção. 

Figura VI – Evolução do Preço do Papel na China e na Europa (USD/ton) 

 

Fonte: RISI, FEDX e HSBC. 

Em nosso entendimento, a performance da ação não está refletindo o operacional positivo da 

empresa. A recente valorização do real pode ser um dos motivos que explicam a queda recente das ações. É 

importante lembrar que a valorização nos preços de venda do 4T21 até hoje será mais do que suficiente pra 

compensar este efeito. Continuamos confiantes de que colheremos bons frutos com este investimento. 
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Ultrapar 

O resultado apresentado pela Ultrapar no primeiro trimestre nos torna mais confiante na tese de 

investimento. A Ipiranga manteve a tendência de melhora que esperávamos e apresentou margem 

EBITDA/m³ em nível comparável aos maiores competidores.  

Figura VII – Evolução da Margem EBITDA/m³ Recorrente Trimestral 

 

Fonte: Companhia. 

Acreditamos em uma continuidade das margens de distribuição de combustível em níveis bons. 

Mantemos o entendimento que a configuração atual do setor de combustíveis e a política comercial da 

Petrobrás são favoráveis para as grandes distribuidoras. 

Os demais negócios (Ultragaz e Ultracargo) tiveram bom desempenho, com destaque para saudáveis 

e crescentes margens operacionais. 

No dia 1º de Abril foi concluída a venda da Oxiteno. No balanço do 2T22 será verificável a entrada de 

caixa no montante de US$ 1,3 bilhão. A maior posição de liquidez propiciou a recompra de US$ 600 milhões 

de dívidas no mercado internacional, que representavam um custo financeiro caro para a empresa. Houve 

também o pagamento antecipado dos dividendos obrigatórios do exercício 2022, anunciando juros sobre 

capital próprio de R$ 450 milhões. 

 

Ânima 

Consultorias especializadas no setor de educação, em conjunto com as informações disponibilizadas 

pelas demais empresas listadas do setor, indicam uma forte retomada na captação de alunos para 

graduação, inclusive presencial. Também é notável a redução da mensalidade média, indicando estratégia 

comercial agressiva de privilégio ao volume em detrimento ao preço. 

Os números apresentados pela Ânima mostram que a empresa se diferenciou da estratégia mais 

comum no setor e apresentou um bom nível de aumento de preço na mensalidade média dos alunos, 

reforçado pelo crescimento em medicina e estratégia de posicionamento superior para as marcas. Este 

movimento se torna ainda mais importante no momento atual, uma vez que existe a necessidade de 

compensar em margens a inflação que afeta os custos da empresa. 

Ainda que a estratégia de posicionamento de mensalidade em patamar superior pudesse causar 

dificuldade na captação de grandes volumes de alunos, a Ânima apresentou número satisfatório de 

matrículas neste ciclo. 

 123  
 110  
 102  

 -

 50

 100

 150

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22

Vibra Ipiranga Raizen



 

 

Carta aos Investidores – nº101     1º Trimestre de 2022 

8 

Estes fatores permitiram a empresa realizar crescimento de 3,5% na margem EBITDA, número que 

consideramos um bom patamar, principalmente diante do momento de incerteza e cenário 

macroeconômico desafiador. 

Figura VIII – Evolução da Margem EBITDA de Ânima 

 

Fonte: Companhia. 

No dia 31 de março foi concluída a aquisição de 25% do negócio de medicina do grupo pelo fundo 

DNA Capital por R$ 1 bilhão, confirmando o acordo firmado entre as partes anunciado em novembro de 

2021. Avaliamos este acontecimento como positivo; sua importância foi apresentada em nossa última carta, 

principalmente por evidenciar o valor que pode ser percebido nos ativos da Anima. 

 

Multilaser  

Ao longo dos últimos meses, montamos uma posição no grupo Multilaser em nosso fundo. 

Enxergamos uma companhia com boas avenidas de crescimento, excelente histórico de execução, um 

valuation atrativo e uma robusta rede de produção e distribuição de produtos. 

 

A Multilaser possui uma trajetória de mais de 30 anos no mercado, é uma das empresas mais 

diversificadas de bens de consumo no Brasil. A companhia produz, importa e distribui mais de 5.000 

produtos diferentes (SKUs) para mais de 29 mil varejistas. Atua no desenvolvimento, fabricação, distribuição, 

venda e pós venda dos produtos.  

 

Figura IX – Portfólio de Produtos 

   Fonte: Companhia. 
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A companhia de 2012 até 2021 apresentou uma taxa de crescimento de receita de 27,7% ao ano. Se 

excluirmos os últimos dois anos, que foram anos de pandemia com influência positiva para a companhia, de 

2012 até 2019, a taxa de crescimento foi próxima de 20% ao ano. 

 

Figura X – Evolução da Receita (R$ milhões) 

 
Fonte: Companhia.  

 

Acompanhamos a companhia desde o seu lançamento de IPO na bolsa em julho de 2021. Apesar de 

um case qualitativo positivo, que denotava resiliência e excelente histórico de execução da companhia, não 

observávamos uma boa margem segurança para investir em sua ação e julgamos que o preço  estava acima 

do que considerávamos como justo. 

 

Assim, seguimos acompanhando de perto o case ao longo dos últimos meses, até que o preço de 

suas ações convergiu a um preço que consideramos atrativo e iniciamos uma posição no fundo. Acreditamos 

que esta seja uma boa oportunidade de investimento numa empresa com excelentes avenidas de 

crescimento, management de qualidade e visão estratégica correta a um preço atrativo. 

 

Rentabilidade dos Fundos 

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

 
Atenciosamente, 

Equipe Guepardo Investimentos. 

 

537 799 622 828 1.166
1.536

1.915 1.909

2.844

4.847

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Receita (R$ Milhões)

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

GUEPARDO C FIC FIA¹ 4,7% 69,2% 100,0% 202,6% 146,0% 32.442.819,68R$         

GUEPARDO FIC DE FIA² 5,1% 69,9% 105,2% 220,0% 159,6% 104.522.357,76R$       

GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA 4,1% 65,8% 95,3% 196,0% 140,7% 793.102.940,68R$       

GUEPARDO ALLOCATION FIC FIA² 4,9% 68,6% 102,9% 213,0% 154,1% 77.052.271,92R$         

GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM -1,0% - - - - 92.846.940,64R$         

Ibovespa -11,8% 27,4% 14,8% 45,1% 77,6%

IPCA + (X%) a.a. 16,8% 31,1% 38,7% 52,9% 72,2%
*Data Base: 31/05/2022

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. 



 

 

Carta aos Investidores – nº101     1º Trimestre de 2022 

10 

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. 


