
 

 

Ibovespa 

112.180.48 (-0,58%) 

(Fechamento) 

  

Bitcoin 

US$ 55.000 (-1,76%) 

(Mercado 24h) 

S&P 500 

4349.75 (+0,21%) 

(Futuro) 

  

Dólar 

R$ 5,52 (-0.17%) 
(Fechamento) 

Nasdaq 

14.726 (+0,49%) 

(Futuro) 

  

U.S. 10Y Treasury 

1.57% (-0,51%) 

(Mercado 24h) 

 

 

  

 

 
 
 
 

INDIQUE UM AMIGO! 
Compartilhe nossa newsletter! Ajude os seus amigos a estarem bem informados e concorra 

a prêmios exclusivos da Genial! 
 

Compartilhe via redes sociais e para cada amigo que se inscrever via seu link você ganhará 
uma Gcoin (moeda fictícia) para trocar pelos prêmios. Aqui está o seu link de indicação: 

 
https://sparklp.co/a83c13f2 

Você tem 0 indicações até agora 
Veja o que você pode ganhar! 

⚡️ Powered by SparkLoop 
 

⚠️ Novos Relatórios ⚠️ 
 

  

Setor de Geração: Chuvas acima do esperado são luz no fim do túnel! 
  

Uma gota de esperança. Após um ano marcado pelo pior regime de chuvas nos 

últimos 91 anos e estando as vésperas do tão esperado período úmido das chuvas 

brasileira (dezembro-março), a última semana nos ofereceu uma gota de 

https://sparklp.co/a83c13f2
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esperança: de acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), as afluências 

(ou “chuvas” em bom português) para região sul e sudeste devem vir muito 

melhores ao que era esperado anteriormente. Achamos esse cenário como um 

catalisador muito interessante para as empresas expostas ao segmento de 

geração de energia elétrica e saneamento básico. Leia tudo no relatório completo: 
 

 

LER RELATÓRIO 

 

  
BIDI11: Banco Inter vai sair da B3. E agora? 
  

Em 07/out, o banco anunciou a contratação de instituições financeiras para 

assessorá-lo na listagem no exterior e a aprovação do conselho para os estudos 

da reorganização societária, que dita os passos para listar as ações na NASDAQ. 

As sinergias vão além da operação, pois a múltiplos mais altos, fintechs listadas 

no exterior têm acesso a mais capital e a valuations mais atrativos. Na nossa 

visão, a listagem no exterior é a cereja do bolo, haja vista a perspectiva positiva 

de crescimento do número de clientes e principalmente carteira de crédito no 

Brasil, reforçada pelo fato de o Inter já possuir 8% de share em volume de Pix e 

menos de 0,3% de share em carteira de crédito. O cenário de curto prazo traz 

uma maré positiva e nos faz reiterar a recomendação de COMPRAR para BIDI11. 

Confira tudo sobre o novo momento do banco no relatório completo:  
 

 

LER RELATÓRIO 

 

👀 De olho na Economia 
 

 

Desempenho do mercado de trabalho americano justifica redução de 

estímulos 

  

Em seu discurso após a reunião do Comitê de Política Monetária (Fomc) do banco 

central americano (Fed), o presidente da instituição, Jerome Powell afirmou que o 

início do processo de redução da compra de ativos financeiros nos mercados 

deverá ocorrer no mês de novembro de 2021. Ao mesmo tempo, condicionou esta 

decisão ao comportamento do mercado de trabalho. Ou seja, que o mercado de 

trabalho continuasse a ter desempenho positivo. 

  

Desde então, vários dados que mostram o comportamento do mercado de 

trabalho foram divulgados. No mês de setembro, foram criados liquidamente 194 

mil postos de trabalho no setor não-agrícola da economia americana, um número 

abaixo das expectativas dos analistas que esperavam a criação de 500 mil postos 

de trabalho. Por outro lado, a evolução da taxa de desemprego surpreendeu 

positivamente, com queda de 0,4 p.p., para 4,8%, também abaixo das 

expectativas que apontavam para uma taxa de desemprego de 5,1%. Outro dado 

importante divulgado ontem foi a geração total de postos de trabalho, que atingiu 

10,4 milhões no mês de agosto, uma redução de 659 mil em relação a julho. 

https://email.genialinvestimentos.com.br/e3t/Btc/W0+113/cB3lD04/VVzpn86Rgz5RW4JHlrs3JGHmCW67tPB74yCjmdN1f4_Xm5nCVhV3Zsc37CgFPxW35631s12rBKpW3-bDdf7J2cpTW8c7Y5142MGNMW3fd53j4W8Gc4W48RfLR80Kv9gN8gPX5K_4-mrW8fhL5N1mw7WvW7KC0-N76CKJlW1sGkCJ4_643_V2C2h25V__N-W1Rxr916nl5DRW7YgvC22fKCGfW8FKX0K8ggV8dW7Vtt9f4tQ575W3JBpvg7N2lyDW3qybsJ1rY-TgW6jHZ638Lq09QW7dZTY86XzVQhW1-j6YJ6TQ81mW5Wff054k8gsGW1tMxzn4gC0LNW4YXTcr241_-wW2KMdt-6PvylpN72H8mVzjR-YW1NHL8Z69l18hW317cp_6BWLFfW3JZBKH1n_-P8W4hfX-J2y4bXdW5fxkXP6VzzdMN52bvDzxjPGWW1gVn3V32-PfpN10gR4nv7tgmW1YzrJn2Yt-5wW2K2Vzy19BGb2W6ZD5HV2kk4khW7stLZc6q8gkQ395x1
https://email.genialinvestimentos.com.br/e3t/Btc/W0+113/cB3lD04/VVzpn86Rgz5RW4JHlrs3JGHmCW67tPB74yCjmdN1f4_WN5nCTJV3Zsc37CgSPbW2pC8DK1WCyw0W3yzvRh329H5TW8kJffh37fsF5M_M27pBCKCsVXwDQd3xbzJdW7hqJ942hJpMTW1TGmGj3mnHnqW3H0Tpx4VYbZXW6SvJLl7mS5PyW2DgzNx5xLWsfW2VS7X03CP_7nW1_zKxw8g08sKW4VGD9S3FsP1dW80dNr75Xf8H9W8QCwhP5wVPyZW6q3q2N3sCfBfW1dPgvC545w5vN7WnW5kk-nFpW2sbQVk6NRGVJW4X4Ymt7h8DWRW3W882F1mgV62W697z7n4XrG60VnHpN33SMGVhW6r9tsR3sSMFtW741WK08qS0k3VH0qvb6T7qpsW2qz2Yh6sl275W21Nbyl5Z8BH_W3p800B8HLp46W7fG9Kt8wQLlfW96XBB97Xw9ntN1QR6XsZ1--S38J01


Entretanto, julho foi o recorde de geração de postos de trabalho da série e o 

número de agosto ainda é historicamente bastante positivo. Ainda que alguns 

analistas considerem que os dados estão mostrando um comportamento misto, 

nossa avaliação é que, pelo menos até o momento, eles dão suporte ao início da 

redução da compra de ativos por parte do Fed. 
 

 

🚅 Expresso Bolsa 💨 
 

 

Resumo do dia: Inflação como principal vilão  

  

A bolsa voltou a cair na véspera do feriado alcançando os 112,2k, o que 

representou uma queda de 0,58%. O mercado espera que o IPCA seja ainda 

maior que o previsto na semana passada, o que foi sentido no temor dos 

investidores quanto ao cenário de inflação intensificado pela crise hídrica, 

corroborando para que o IBOV fechasse no vermelho. Além disso, 

internacionalmente observamos uma alta dos preços do setor de energia, 

afetando as bolsas americanas e o mau-humor dos investidores.  
 

 

  

❌ Oi (OIBR3): Situação delicada para o fim da recuperação judicial!  

• Fim da recuperação judicial. Em um processo que já dura 5 anos, a Oi 

precisa tanto do Cade quanto da Anatel para encerrar o processo em 

março de 2022, pois depende da conclusão das vendas de seus ativos 

móveis (Oi Móvel) e de parte da sua rede de infraestrutura, antiga InfraCo, 

chamada V.tal. Hoje, as ações estão em um dos menores patamares 

vistos pela companhia no ano, o que reflete em grande parte os riscos do 

processo e a grande dependência dos órgãos mencionados.  

  

• Abatimento das dívidas. Atualmente, com uma dívida líquida de cerca de 

R$ 22b, com a venda desses ativos a empresa obterá R$ 29,4b, o que 

será fundamental para uma situação financeira mais saudável além de 

permitir maiores investimentos em seu principal segmento.   

  

• Foco em fibra! Com os processos de vendas, o segmento de fibra é a 

grande aposta da empresa e, hoje, já é a principal fonte de receita 

residencial (R$ 654 m) com fortes expectativas de crescimento, contando 

atualmente com mais de 12 milhões de casas passadas (onde já há 

infraestrutura fibra) e mais de 2,8 milhões de casas conectadas.  

 

 

MANTER 

Indicação 

R$ 0,94 

Preço Hoje 

R$ 1,20 

Preço Alvo 

Abra sua conta na Genial e comece a investir!  

https://email.genialinvestimentos.com.br/e3t/Btc/W0+113/cB3lD04/VVzpn86Rgz5RW4JHlrs3JGHmCW67tPB74yCjmdN1f4_Yy3q3phV1-WJV7CgCHbW9l9fCP7y4GN6N6XzPT2ffmPTW2rvf9X2sXHLbW8z8bLJ5tP3QLW5f1KqZ69YKKrW8zpZ_m4xzfDsW8pgw5s77wyKBW7WZ6jj2yHY52W74yJzw94l-1sW4zdDnd1MTLSmN2lGyNBVW1ZBW8-5j0m28d4nPW56dQNW8FbZXsW69sH7g3GX0b3W3Zd6-G8KSlChW1GRG314Bhb1VW5WL4Lk97-gWpW8STthD55QPFRW8990G667TSctM1T4x79GDlfW15jmbT3682s1F2pYyqZZ0Y8MnS2_dCGNvJW5Y1CF_3VW2ljW2tcGdr7FZRSmW3k84y05TZ68lW8S-6415GzR6CW5JQBrh17pHLP39sz1


📊 O que mais aconteceu no mercado 
 

  

• Recuperação ainda não veio (GOLL3): A Gol divulgou uma atualização 

aos investidores sobre a expectativa do resultado do 3T21. A liquidez ao 

final do trimestre foi de aproximadamente R$1,8 bilhão, composta por 

R$1,1 bilhão em caixa e aplicações financeiras, e R$0,7 bilhão em 

recebíveis. Incluindo os valores financiáveis de depósitos, as fontes de 

liquidez da GOL totalizam cerca de R$3,8 bilhões. Leia aqui o relatório 

completo. 

  

• O poder da regulação (PAGS34): O Banco Central, por meio de consulta 

pública, estuda regular os cartões de pré-pagamento de modo similar aos 

cartões de débito a partir de 2022. Foi proposto que a tarifa de intercâmbio 

seja limitada a 0,5% do total transacionado e que o prazo de repasse seja 

igual ao cartão de débito, 2 dias. Por ter participação relevante no 

segmento as BDR’s da PagSeguro caíram 26,56% desde sexta (08/10), 

quando Banco Central divulgou a consulta (Valor e Genial)  

  

• Olha a Black Friday Chegando aí (Varejo): Segundo pesquisa da 

Conversion, agência especializada em SEO, o e-commerce favorito para 

a Black Friday é a Americanas, com 17,7% dos votos, seguida 

da Magalu (14,9%) e Amazon (12,0%). Enxergamos o resultado como 

positivo para a Americanas, já que a Black Friday e o Natal são períodos 

importantes de vendas para essas empresas. Vale lembrar que desde a 

união entre B2W e Lojas Americanas, os papéis despencaram cerca de 

50% muito por conta da cautela do investidor em relação ao novo negócio, 

mas também pelos fatores macroeconômicos que são desfavoráveis ao 

setor como um todo.  (MoneyTimes e Genial)  

  

• Prévia operacional (XP): A XP liberou sua prévia operacional do 3T21 

com destaque para o crescimento da carteira de crédito, aumento no 

segmento de cartões e queda dos ativos sob custódia (AUC) t/t. A carteira 

de crédito alcançou R$ 8,6b, aumento de 122% a/a. Já o volume total 

transacionado (TPV) de cartões foi de R$ 3,3b, avanço de 55% t/t. Do lado 

negativo, o AUC recuou 3% t/t, dentre as razões pela queda da captação 

líquida em 50% t/t (XP e Genial)  

  

• ESG (LREN3): em parceria com a startup MYM, Renner investe em 

tecnologia 3D para tornar manequins de corpos reais em manequins 

digitais e assim melhorar o ciclo de desenvolvimento do produto tornando-

o mais sustentável. (Folha e Genial).   
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Siga nosso 

conteúdo nas 

redes sociais. 

       
 

  
 

  
 

  
 

   

 

       
 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

Este conteúdo informativo foi preparado pela Genial Investimentos não deve ser considerado 
um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 598/2018. Este conteúdo 
tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises políticas, e não 
constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra/venda ou como uma 
solicitação de uma oferta de compra/venda de qualquer instrumento financeiro, ou de 
participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. As 
informações contidas foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram 
obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. 
  
A Genial Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou 
implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório 
também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou 
desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste 
relatório refletem a opinião atual do responsável pelo conteúdo deste relatório na data de sua 
divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Genial Investimentos 
não se obriga a atualizar, modificar ou alterar este conteúdo e de informar o leitor. O 
responsável pela elaboração deste conteúdo certifica que as opiniões expressas nele 
refletem, de forma precisa, única e exclusiva, visões e opiniões pessoais de seus criadores, 
e foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Genial. 
O conteúdo é disponibilizado exclusivamente para nossos clientes, ficando proibida sua 
reprodução. 
A Genial Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a 
ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade 
por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste 
material ou seu conteúdo. 
Nossa ouvidoria tem a missão de representá-lo dentro da Genial Investimentos e dar uma 
solução conclusiva do encaminhamento de suas manifestações sobre serviços prestados por 
esta Instituição de forma transparente, independente, imparcial e isenta. 
Canais de comunicação ouvidoria@genialinvestimentos,com.br e Telefone 0800 605 8888 
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