
Cinco analistas de investimentos estão conversando no centro �nanceiro de São Paulo. Descubra quanto cada um deles

espera de alta para os seus respectivos segmentos favoritos.
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MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Colete: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Bruce, Felipe, Ricardo, Tiago, Vicente

Segmento: bancos, educação, energia elétrica,

medicamentos, papel e celulose

Retorno: 20%, 30%, 40%, 50%, 60%

Corretora: Cerebrol Corretora, Brain Investimentos, CUCA

Pactual, Cucaynvest, RC Investimentos

Idade: 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos

⇒ O analista de colete Azul está em algum lugar à

esquerda do analista que tem conta na corretora CUCA

Pactual.

⇒ O homem de colete Amarelo está exatamente à direita

do analista que acompanha o segmento dos Bancos.

⇒ Em uma das pontas está o analista que investe através

da RC Investimentos.

⇒ O homem mais velho está em algum lugar à direita do

homem de colete Verde.

⇒ Tiago está exatamente à esquerda do analista de 35

anos.

⇒ Em uma das pontas está o analista que usa a Cerebrol

Corretora para investir.

⇒ Na segunda posição está o homem mais novo.

⇒ O homem de Azul está em algum lugar entre o Bruce e

o homem de 35 anos, nessa ordem.

⇒ O analista de colete Verde está em algum lugar à

esquerda do analista que vislumbra um retorno de 50% no

segmento no qual é especialista.

⇒ O analista de colete Azul está ao lado do analista que

investe através da Cucaynvest.

⇒ Na segunda posição está o analista que acredita em

uma alta de 40% no setor no qual é especialista.

⇒ Felipe está exatamente à direita do analista de colete

Verde.

⇒ O analista do segmento de Papel e Celulose está em

algum lugar entre o analista de Energia Elétrica e o

analista de Bancos, nessa ordem.

⇒ O analista de colete Amarelo está em algum lugar à

esquerda do analista que acredita em uma alta de 20% no

segmento no qual é especialista.

⇒ Ricardo tem 50 anos.

⇒ O analista de colete Verde está ao lado do analista que

investe através da CUCA Pactual.

⇒ O analista que acredita no maior retorno está em algum

lugar à direita do analista de colete Azul.

⇒ O segmento de Educação é estudado pelo analista que

está em algum lugar à direita do homem de colete Verde.

⇒ O analista que usa a RC Investimentos é especialista no

segmento de Medicamentos.

⇒ O homem de 45 anos está ao lado do homem de Verde.

⇒ O analista de colete Branco espera um retorno de 30%

no segmento no qual é especialista.
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