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This Time is Different... or Not 

Os autores Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, através do Livro This Time is Different, demonstram 

com fatos e dados inúmeros casos ao longo dos últimos oito séculos de história nos quais empresas, 

commodities ou até plantas se transformaram em reserva de valor, atingindo preços absurdos e 

inimagináveis, sem uma justificativa coerente ou embasamento técnico. Nesses períodos, a frase “this time 

is different” foi utilizada diversas vezes tentando explicar de forma “racional” os movimentos que 

contradiziam o conhecimento absorvido por séculos. 

Vimos nos últimos anos isso ocorrer em diversos ativos, startups, criptomoedas e até mesmo em 

empresas listadas na B3. Provavelmente, algumas delas se tornarão excelentes empresas no longo prazo, 

porém, em nossa opinião, diversas delas não possuem nenhuma vantagem competitiva que validassem os 

exagerados valores de mercado que elas apresentavam. Empresas que ainda não se provaram como viáveis 

com valores de mercado muito superiores a diversas empresas já consolidadas, geradoras de caixa, com 

modelos de negócios robustos e resilientes. 

No ano de 20211, várias dessas “bolhas” caíram entre 40% e 75%, devido a exagerada precificação de 

alguns ativos. Esse exagero faz com que mesmo se a empresa entregue um resultado excelente, o que 

ocorreu com algumas delas, as ações ficam andando de lado ou até caem, pois já estava tudo embutido no 

preço. Já aqueles que entregam menos do que o esperado ou até mesmo não entregam nada, as ações caem 

de forma abrupta. 

As empresas investidas pela Guepardo sobressaíram à grande maioria das empresas na B3, mesmo 

nesse momento de dificuldades. Como resultado, vemos os fundos da Guepardo subirem +10,2% em 2021, 

enquanto o Ibovespa cai 14,4%.  

A Guepardo não utiliza nenhum tipo de múltiplo ou comparação com empresas similares 

estrangeiras para investir ou justificar os preços das empresas. Utilizamos apenas o fluxo de caixa 

descontado projetando a geração de caixa futura da empresa para os próximos anos e trazendo-a a valor 

presente por uma taxa por nós determinada. Com isso, temos de uma forma clara e objetiva o valor justo 

das empresas. O desconto que exigimos ao investirmos nas empresas, que acreditamos serem excelentes, 

nos dá conforto e uma margem de segurança para permanecermos em nossas posições em momentos de 

pânico generalizado do mercado ou em relação a um ativo específico. 

  

 
1 Retorno de 31/12/2020 até 30/11/2021. 
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Resultados das Empresas 

Vulcabras 

A Vulcabras continuou com sua sequência de ótimos resultados no 3T21, mesmo num cenário 

econômico mais desafiador no Brasil e com um aumento relevante no custo das matérias primas. Em 

comparação com o mesmo período do ano anterior, a Receita Líquida teve aumento de 40%, o Lucro Bruto 

cresceu mais do que 45% com melhora considerável de margem bruta. O EBITDA ajustado, por sua vez, 

cresceu 54,7% e o Lucro Líquido recorrente 69,6% na mesma comparação. 

Figura I: Evolução do Lucro Bruto e da Margem Bruta (R$mm; %) 

 

Fonte: Vulcabras. 

A estratégia que vislumbrávamos e que está sendo executada pela empresa nos últimos 2 anos está 

finalmente aparecendo de maneira mais clara nos resultados. Acreditamos que o foco no mercado esportivo 

e a adição da marca Mizuno deverão proporcionar melhores resultados à empresa nos próximos trimestres. 

É importante citar também que o mercado de atuação da empresa continua favorável. O Real segue 

desvalorizado encarecendo os tênis importados. Apesar de ainda vermos algumas distorções de preço, o 

cenário competitivo parece estar bem mais racional do que em anos anteriores, devido principalmente aos 

recentes movimentos de consolidação. Por último, alguns países produtores de tênis na Ásia vêm tendo 

problemas com o Coronavírus, ajudando a diminuir a oferta de calçados esportivos no mercado mundial. 

Mesmo com a boa performance das ações da Vulcabrás em 2021, acreditamos que a empresa 

continua extremamente descontada de seu valor justo e que provavelmente os resultados da empresa no 

4T21 e ao longo de 2022 devem continuar surpreendendo positivamente o mercado e contribuindo para a 

melhor precificação da ação. 

 

Itaú 

  O Itaú segue entregando resultado consistente trimestre após trimestre. No 3T21, o Banco 

continuou a expandir a margem financeira com clientes ao mesmo tempo em que manteve uma PDD 
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controlada. Vale destacar também que o Banco foi capaz de crescer sua receita de prestação de serviços 

mesmo com a forte concorrência dos novos entrantes e sem mais consolidar a XP nessa linha de negócios.  

O Lucro Líquido recorrente atingiu R$6,8bi com crescimento de 34,8% na comparação anual e 

atingindo um ROE anualizado de 19,7%.  Acreditamos que estes são resultados extremamente consistentes e 

que nos dão muita segurança quanto ao nosso investimento na empresa. 

 

Figura II: Evolução do ROE (%) 

 

Fonte: Itaú. 

O ano de 2022 deverá ser um ano desafiador no Brasil, com baixo crescimento, inflação alta, juros 

elevados e taxas de desemprego ainda acima das médias históricas. Contudo, estamos esperando que o Itaú 

continue a entregar crescimento de lucros mesmo neste cenário. Enxergamos uma carteira de crédito que 

cresce, além de maior margem financeira na comparação anual e uma inadimplência ainda controlada.  

O Itaú é um negócio resiliente, com diversificação de receitas, gerador de lucro, pagador de bons 

dividendos e com um management extremamente experimentado em períodos difíceis. Quando se juntam 

estes predicados com uma ação extremamente descontada do seu preço justo nos parece um bom lugar 

para navegar neste ano mais complicado a frente.  

 

Petrobras 

 

A Petrobras apresentou, por mais um trimestre, uma sólida geração de caixa - consequência de um 

bom preço de petróleo aliado a uma forte produção e a um baixo custo do pré-sal.  

A companhia segue focada em seu plano estratégico e por mais um trimestre houve redução do seu 

endividamento financeiro, sendo este o menor endividamento desde 2008. A meta de endividamento bruto 

que a Petrobras tinha estabelecido para 2022 foi atingido nesse trimestre, resultado da venda de ativos não 

estratégicos e de um preço de petróleo acima da expectativa do plano estratégico feito em 2020. 
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No gráfico abaixo, é possível notar que o Enterprise Value (EV – valor total da empresa) de hoje é 

muito inferior aos piores anos da companhia. A grande diferença é que hoje, com a empresa já 

desalavancada, grande parte do EV vem do valor de mercado e não da dívida como antigamente. 

Figura III: Evolução do EV (Enterprise Value) (US$ bilhões) 

 
Fonte: Petrobras. 

Dado o atingimento da meta antes do previsto, a Petrobras tem adotado uma política de distribuição 

de dividendos acima da regra atual vigente - neste trimestre ela anunciou mais uma distribuição de 

dividendos de R$31 bilhões. 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.  

Espera-se que em 2022, caso o preço do petróleo continue nesses níveis, a Petrobras poderá 

distribuir bons dividendos, podendo realizar um pagamento acima de 25% do seu valor de mercado. Vale 

ressaltar que permanecemos monitorando de perto os movimentos da atual gestão e, até o momento, a 

Petrobras segue dando continuidade ao plano estratégico e praticando preços em linha com a paridade 

internacional. Assim, acreditamos que o preço de suas ações apresenta um grande desconto em relação ao 

seu valor intrínseco. O retorno do investimento deverá vir via dividendos pagos e melhoria na cotação da 

empresa na Bolsa. 

 

Klabin 

A Klabin apresentou mais um bom resultado no 3T21 com expansão de Receita e margem mesmo 

num cenário já mais desafiador para o preço de celulose.  A Receita Líquida teve expansão de 40% na 

comparação anual e 7% na comparação trimestral. O EBITDA ajustado atingiu R$1,92bi com expansão de 

39% na comparação anual e 7% na comparação trimestral.  

A empresa segue se beneficiando de melhores preços de vendas de papeis no mercado interno e de 

uma forte demanda por seus produtos. Além disso, em 30 de agosto de 2021 ocorreu o start-up da primeira 

etapa do Projeto Puma II com o início da produção do Eukaliner®, primeiro papel kraftliner do mundo feito 

exclusivamente com fibras de eucalipto. Apesar de um volume produzido ainda pequeno no trimestre, o 

start up atesta a capacidade da Klabin de entregar grandes projetos no prazo e dentro do orçamento.  
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Os próximos trimestres devem continuar com forte resultado. O menor preço de venda de celulose 

deve ser contrabalanceado por maiores volumes de papel (PUMA II) e melhores preços de venda de papeis 

no mercado interno que devem continuar a subir conforme a empresa vai renegociando seus contratos 

anuais. 

Este cenário positivo, aliado ao atual preço descontado da ação, nos passam bastante confiança em 

nosso investimento na empresa. É importante também frisar o caráter defensivo do investimento com 

receitas ligadas ao dólar, baixíssima variação de volume e estrutura de capital adequada. 

Por todos os motivos informados acima realizamos um aumento considerável no investimento em 

Klabin ao longo do último trimestre, transformando-a em um dos principais investimentos do Fundo 

novamente. 

 

Ânima 

 Na última carta escrevemos sobre a transformação que a Ânima passará após a aquisição da 

Laureate Brasil, e todos os cursos de medicina que a empresa possui, que havia sido concluída naquele 

trimestre. O resultado que a empresa divulgou em novembro representa, tão logo, o primeiro degrau do 

avanço da integração destas duas grandes companhias. Mais para frente detalharemos a aquisição ocorrida 

recentemente da Inspirali pelo DNA Capital e como isso representou um passo importante para a 

confirmação do nosso preço justo para a Ânima. 

Figura IV - Margem EBITDA Ajustada da Ânima 

 

Fonte: Ânima. 

O ganho de margem operacional, conforme apresentado no gráfico acima, foi o principal destaque 

nos números divulgados pela empresa. Este nível de eficiência é adquirido principalmente pelo aumento de 

escala do negócio e maior produtividade do ensino acadêmico. 

 Acreditávamos que o segundo semestre seria um momento difícil para a captação de novos alunos 

em ensino presencial. Dentro desta conjuntura, a Ânima nos surpreendeu positivamente apresentando 

crescimento de 8,3% no número de novos alunos frente ao segundo semestre do ano passado para as 

mesmas faculdades. Este movimento de boa captação conciliada à estratégia de reposicionamento da 

mensalidade foi outra alavanca importante para o crescimento do resultado que estamos verificando. 
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 O segmento de medicina, por mais um trimestre, apresentou excelentes números, reforçando ainda 

mais a convicção que temos na perspectiva de crescimento e nos resultados excepcionais para o futuro. 

No dia 29 de novembro foi divulgado investimento do fundo DNA Capital para aquisição de 25% do 

negócio de medicina através da integralização de R$ 1 bilhão de reais. Portanto, esta operação avaliou em 

R$ 3 bilhões de reais a parte da Ânima no negócio. Na data deste investimento a Ânima possuía valor de 

mercado de R$2,7 bilhões de reais, menor do que a avaliação por somente uma parte de seu negócio. Isso 

mostra como existem empresas excelentes, abaixo do radar. 

 Este evento colocou em evidência uma parte do valor contido dentro da companhia que em 

conjunto das consequências da integralização do caixa investido são a mais provável causa da valorização de 

27% no dia seguinte ao anúncio. 

 Mantemos a convicção da apresentação de bons resultados para os próximos trimestres, fundada no 

sucesso da integração e na captura de sinergias operacionais. 

 

Rumo 

 A Rumo divulgou um resultado fraco no terceiro trimestre do ano. Não foi uma grande surpresa, 

uma vez que era conhecida a situação de pouco milho disponível para exportação, produto que tipicamente 

carrega os vagões neste trimestre. 

 Dinâmica semelhante de resultado deve ocorrer no quarto trimestre de 2021, em parte sustentado 

por contratos de take-or-pay e disposição de outras cargas. 

Figura V - Produção e Exportação de Grãos no Brasil e no Estado do Mato Grosso 

 

 

Fonte: IMEA. 

 Conforme apresentado na tabela acima que compila dados históricos e estimativos do Instituto 

Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA), espera-se safra recorde em 2022 para soja e milho. Os 

dados mais recentes indicam que o plantio da soja aconteceu em uma janela de tempo favorável e com 

Soja (milhões de toneladas) Milho (milhões de toneladas)

18/19 19/20 20/21 21/22E 18/19 19/20 20/21 21/22E

Produção Brasil 121 126 137 146 Produção Brasil 103 103 82 119
Mato Grosso 33 36 36 39 Mato Grosso 33 35 32 39

Exportação Brasil 72 82 84 88 Exportação Brasil 39 35 18 40
Mato Grosso 20 22 24 25 Mato Grosso 23 22 14 23

Quebra de Safra
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Mato Grosso 33 36 36 39 Mato Grosso 33 35 32 39
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          7 

Carta aos Investidores nº 99      3º Trimestre de 2021 

incidência de chuva satisfatória, conjunto de fatores que corroboram com a projeção de bons volumes para 

a Rumo. 

Figura VI – Representação Ilustrativa da Extensão Ferroviária para Lucas do Rio Verde 

 

Fonte: Rumo. 

 No mês de setembro a Rumo e o governo do Mato Grosso fecharam um acordo para a construção de 

uma extensão ferroviária conectando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, com terminais. A ideia deste 

projeto já era conhecida e esperada há algum tempo e apresenta grande potencial para aumentar de forma 

expressiva a capacidade de escoamento de grãos do Mato Grosso. 

 Fazemos uma avaliação bastante positiva deste projeto, acreditando na capacidade de posicionar a 

solução ferroviária da Rumo como alternativa ainda mais competitiva, além de influenciar na decisão de 

outros competidores construírem rotas alternativas, contribuindo ainda mais para um posicionamento 

estratégico da Rumo no longo prazo. 

 

Ultrapar 

 A Ultrapar, que por inúmeros anos foi uma das empresas mais admiradas e que na nossa visão 

estava muito bem precificada ou até acima do preço justo, finalmente nos deu uma excelente oportunidade 

de investimento. 

Iniciamos o investimento em Ultrapar no trimestre passado e naquele momento comentamos sobre 

a oportunidade que enxergamos de recuperação de margens da distribuidora Ipiranga, consequente 

mudança de percepção dos investidores sobre o negócio e impacto no preço da ação. 

 O resultado do terceiro trimestre apresenta o que interpretamos como o início de um movimento de 

aumento da margem bruta do combustível vendido. Ao estendermos esta análise para os meses que 

compõem o trimestre fica ainda mais claro o movimento de expansão nas margens ao longo dos meses. 

Nosso estudo indica que haverá a manutenção da margem em bons níveis no quarto trimestre do ano. 
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Figura VII - Lucro Bruto por Metro Cúbico de Combustível Vendido pela Ipiranga (R$mm/m³) 

 

Fonte: Ultrapar. 

Os demais negócios, que incluem distribuição de gás (GLP) e armazenamento de químicos líquidos, 

mantiveram a tendência positiva que vinham desempenhando e por mais um trimestre apresentaram bons 

resultados. Acreditamos que esta tendência deve se manter. 

Nos últimos meses a Ultrapar deu um passo importante na agenda de sucessão de executivos e de 

renovação das diretorias. Dentre elas, destacamos o Marcos Lutz, ex-CEO da Cosan, que assumirá como CEO 

da Ultrapar em janeiro para um mandato até março de 2023, quando se tornará chairman da companhia. 

Avaliamos como positiva esta nomeação uma vez que acompanhamos durante anos a atuação do executivo 

na Cosan e acreditamos que sua experiência deva repercutir em um bom encaminhamento para a 

companhia. 

Rentabilidade dos Fundos 

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

 
 

Atenciosamente, 

Equipe Guepardo Investimentos. 

 

 

 

 

 

 

147
121

167

107
123

96

128
149

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 jul/21 ago/21 set/21

Rentabilidade 2021 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses PATRIMÔNIO LÍQ.*

GUEPARDO C FIC FIA¹ 11,7% 20,9% 47,1% 166,1% 132,7% 120,6% 30.738.998,55R$         

GUEPARDO FIC DE FIA² 12,0% 21,1% 47,7% 177,0% 145,6% 130,6% 100.969.725,47R$       

GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA 10,2% 19,3% 43,8% 160,1% 127,7% 114,0% 679.646.570,89R$       

GUEPARDO ALLOCATION FIC FIA² 11,4% 20,3% 46,2% 173,6% 140,2% 125,7% 73.173.681,98R$         

GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC FIM 8,2% 17,2% - - - - 77.793.150,90R$         

Ibovespa -14,4% -6,4% -5,8% 13,9% 41,6% 64,6%

IGP-M + 6% a.a. 23,0% 24,8% 64,6% 81,3% 110,0% 120,7%
*Data Base: 30/11/2021

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. 

 

 


