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Clima no exterior volta a ser de cautela com a 

variante ômicron  

As bolsas da Europa e os futuros de NY voltam a 

recuar nesta manhã, pressionadas pelas 

preocupações com a nova variante do Covid 19 e seus 

impactos para a atividade econômica. Neste 

ambiente, nem mesmo a alta do PIB da França e a 

expansão do PMI industrial na China são suficientes 

para animar os investidores. Na esteira das 

preocupações com a demanda, o petróleo recua 3% 

nesta manhã. Ainda no exterior, os investidores 

aguardam a fala do presidente do FED, Jerome 

Powell, em evento no Senado americano. No Brasil, a 

CCJ do Senado faz sessão que deve ser votada a PEC 

dos Precatórios, enquanto a agenda do dia reserva os 

números de criação de empregos em outubro, 

segundo o Caged, além da taxa de desemprego no 

país encerrada no trimestre até setembro. Para os 

mercados locais, o clima deve ser de cautela na abertura, alinhado ao comportamento das bolsas 

externas. 

 

Agenda econômica 30/11 

Brasil: O IBGE informa a taxa de desemprego no trimestre até setembro hoje às 9h. A expectativa é 

de 12,7%, ante 13,2% na leitura anterior. Em seguida, sai o resultado do setor público consolidado 

às 9h30. Às 15h30, será a vez dos números do Caged sobre criação de vagas em outubro. A mediana 

das estimativas prevê saldo positivo de 314 mil vagas. 

 

EUA: Às 11h15 sai o índice ISM de Chicago. O presidente do FED, Jerome Powell, e a secretária do 

Tesouro, Janet Yellen, participam de evento às 12h. 

Europa: A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro subiu 4,9% em novembro na 

comparação anual. O núcleo da inflação teve avanço de 2,6% no período. Ambos ficaram acima das 

previsões, de 4,5% e 2,3% respectivamente. 

 

China: O PMI Industrial chinês avançou para 50,1 em novembro, de 49,2 em outubro, ficando um 

pouco acima do previsto pelos economistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa Variação

Dow Jones* ▼  1,4%

Nasdaq* ▼  0,6%

S&P* ▼  1,2%

Londres (FTSE) ▼  1,2%

Frankfurt (DAX) ▼  1,5%

Tóquio** ▼  1,6%

Xangai** ▲  0,0%

Hong Kong** ▼  1,6%
*Futuros; **M ercados já fechados
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           Destaques Corporativos 
 

Setor imobiliário: 

A Pesquisa da Indústria da Construção Civil ainda tem atividades em alta, apesar da deterioração 

da confiança (CNI) 

No geral, os resultados da pesquisa permanecem menos otimistas do que em maio de 2021, quando os 

números gerais atingiram seu auge desde o início da pandemia, tendo posteriormente se deteriorado 

agressivamente em agosto de 2021. Desde então, os níveis de atividade e os índices de confiança 

tomaram caminhos diferentes: os níveis de confiança continuam se deteriorando a cada mês, enquanto 

os níveis de atividade ganharam tração, subindo 1,7 em outubro de 2021 em relação ao mês anterior, e 

estão atualmente, em geral, em linha com o benchmark de junho de 2021 a julho de 2021.  

Dentro da aceleração dos níveis de atividade, as perspectivas de novas contratações foram as que mais 

aumentaram, embora tenha havido também uma melhoria acentuada nos lançamentos e compras de 

materiais. Quanto aos níveis de confiança, as perspectivas futuras estão abaixo no comparativo mensal 

em todos os aspectos, mas particularmente impulsionadas pelo descarrilamento das expectativas 

macro; as expectativas de nível da empresa diminuíram, mas ainda estão confortavelmente do lado 

otimista, em 62,0, apenas dois pontos abaixo da média de 2019 (50 marca um sentimento neutro). O 

atual estado dentro das empresas melhorou no mês, enquanto que o macro ainda segue para baixo. 

Nossa visão: A notícia é positiva, na medida em que os micro indicadores de confiança (tanto presentes 

quanto futuros) permanecem consistentemente positivos, com as corporações ainda esperando 

melhorias consideráveis pela frente - contrastando fortemente com o recente efeito nos preços das 

ações do setor, com avaliações de preços em perspectiva de uma interrupção. Os níveis crescentes de 

atividade apontam para uma sensação de continuidade no ciclo operacional, apesar das dificuldades. 

Dito isto, as leituras do mês de atividade devem ser feitas com atenção, pois o aumento do número de 

compras de materiais pode ser indicativo das intenções das corporações de pré-compra de 

suprimentos tendo em vista novas pressões de custos. Também teríamos desejado que os 

desenvolvedores paulistas atenuassem suas perspectivas de lançamento diante do recente 

descasamento de demanda x oferta. 

 
 

 

 

 

Setor imobiliário: 

Projeto de lei para regular a garantia fracionária deve liberar R$ 10 trilhões em empréstimos 

home equity (Valor) 

O Governo Federal brasileiro apresentou um projeto de lei para aprovação acelerada no Congresso (na 

esperança de que seja aprovado até 2022), permitindo o uso de ativos não-colateralizados para a 

emissão de empréstimos adicionais. Assim, um proprietário que tenha utilizado um ativo imobiliário 

avaliado em R$ 1 milhão para garantir um empréstimo de R$ 200 mil também poderia utilizar os R$ 800 

mil restantes como garantia para futuros empréstimos.  

Bruno Mendonça   
       
 

Wellington Lourenço  
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O governo estima que a medida deveria desbloquear R$ 10 trilhões em novas operações imobiliárias, 

na medida em que ela proporcione mais profundidade ao mercado de home equity (empréstimo com 

garantia de imóveis), bem como mais acesso ao crédito garantido, associado a prazos mais longos e 

taxas mais baratas. O presidente do Banco Central do Brasil (BCB), Roberto Campos, considera a 

legislação uma alavanca fundamental para a recuperação econômica, melhorando o perfil da dívida 

brasileira, ao mesmo tempo em que alavanca um volume muito subutilizado de ativos fixos no país. 

É importante notar que a medida também se aplica às unidades imobiliárias atualmente em 

financiamento, desde que já estejam sujeitas a um contrato de alienação fiduciária - este é o caso das 

unidades da carteira hipotecária do SBPE dos bancos, mas não das unidades em construção dentro das 

contas de recebíveis das incorporadoras. Roberto Campos ressalta que grande parte desse crédito já 

está pago, com dados dos 5 maiores bancos do Brasil mostrando que a média de empréstimos 

pendentes do cliente é de cerca da metade do valor de mercado da unidade - assim, a medida 

potencialmente liberaria R$ 439 bilhões somente dentro da carteira de hipotecas dos 5 maiores bancos 

da SBPE. 

Notavelmente, a medida também propõe a criação de órgãos para operar o sistema e, quando 

necessário, executar execuções hipotecárias (denominadas IGCs, para "Instituições Gestoras de 

Garantias"), a serem regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e supervisionadas pelo 

BCB. Além disso, o projeto de lei estabelece parâmetros para a avaliação das garantias, a oferta mínima 

permitida nas execuções e atualiza o processo de execução de unidades não garantidas pelos 

contratos de garantia hipotecária estatutários. 

Nossa visão: Acima de tudo, a notícia é positiva para a CashMe, a fintech de propriedade total da Cyrela 

para empréstimos garantidos por ativos, com uma carteira de empréstimos em rápido crescimento com 

um saldo devedor de cerca de R$ 1 bilhão e que pode chegar a cerca R$ 3 bilhões até 2023. A CashMe 

está ajudando a preparar o caminho para um mercado de home equity mais amplo: de acordo com a 

Abecip, houve R$ 517 milhões em originações em todo o país em outubro de 2021, levando a uma 

carteira de 96,3 mil contratos e um saldo devedor de R$ 12,7 bilhões.  

Mais uma vez, dado o LTV relativamente baixo de 36,1% para o mercado de home equity do Brasil, a 

medida oferece muito espaço para empréstimos adicionais. Se aprovada no Congresso, a legislação de 

referência poderia desempenhar um papel fundamental para acrescentar profundidade ao mercado de 

crédito imobiliário brasileiro - que ainda representava apenas 9,3% do PIB do país em 2019, enquanto 

a África do Sul estava em 21,4% e o Chile liderou o caminho entre seus pares latino-americanos com 

25,7%.  

O projeto de lei procura inflamar a atividade econômica através do crédito, não implicando na 

necessidade de uma carga fiscal adicional. Dito isto, é preciso ter em mente que o endividamento das 

famílias em agosto atingiu um máximo histórico de 59,9% (+0,7 p.p. no mês), ou 37,0% excluindo dívida 

imobiliária (+0,5 p.p. no mês) - a série cronológica do BCB começou em 2005 e seus números de agosto 

foram divulgados na última sexta-feira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Mendonça   
       
 

Wellington Lourenço  
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VALE (VALE3): 

A produção frustrante e a orientação de custos estão amplamente precificadas; Reiteramos a 

recomendação de Compra 

Destaques do Vale Day 2021: Geração de valor sobre o volume, otimização de custos, redução do 

risco e alavancagem de vantagens competitivas. A Vale continua no caminho certo; nenhuma 

mudança estratégica anunciada. 

A previsão de produção de minério de ferro para 2022 em 320-335 milhões de toneladas desapontou 

nossas expectativas, embora, por outro lado, deva ajudar a apoiar o mercado de minério de ferro em 

2022. Espera-se que os custos totais diminuam levemente em relação aos níveis atuais de US$ 45 / 

tonelada em 2022 devido a prêmios mais altos e frete mais baixo, enquanto C1 deve permanecer em 

US$ 17 / tonelada em 2022 (contra nossa expectativa de cerca de US$ 16). O investimento de US$ 5,8 

bilhões em 2022 e aproximadamente US$ 6,0 bilhões depois disso está em linha com os modelos do 

BBI. Alocação de capital: a otimização do portfólio ainda está em cima da mesa, enquanto as perdas de 

caixa estão se dissipando. A remuneração dos acionistas (dividendos e recompras) continuará a 

desempenhar um papel importante. 

Nossa visão: Embora a orientação de produção para minério de ferro e metais básicos tenha sido 

geralmente mais fraca do que nossas expectativas e as de consenso, acreditamos que a avaliação 

continua a ser muito descontada (3,3x EV / EBITDA, em um cenário de US$ 100 / tonelada de minério 

de ferro e 325 milhões de toneladas de vendas em 2022). Portanto, mantemos nossa recomendação 

de Compra para VALE. 

 

 
 

 

 

 

Thiago Lofiego   
       
 

José Cataldo  
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A opinião do nosso time de grafistas 
 

Ibovespa: Segue pressionado no curto prazo 

A semana começou com volatilidade do Ibovespa que tentou alta na abertura (chegou a subir mais de 

1,80%), mas perdeu força no final do pregão, encerrado apenas com leve valorização de 0,58%. O 

índice não consegue engatar em uma reação mais definitiva e o provável para os próximos dias, seria 

a continuidade do atual movimento negativo em direção aos objetivos que ainda apontam para 97.500 

e 93.500 pts. Do lado superior, a resistência permanece marcada no teto do canal de baixa que passa 

na região dos 107.500 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendação do dia*: Carrefour ON 

VENDA: CRFB3 a 15,48 com primeiro objetivo aos 15,28 (ganho estimado entre +0,80% e +1,29%) e um 

segundo aos 14,72 (ganho estimado entre +4,43% e +4,91%). O stop ficaria marcado em 15,99 (perda 

estimada entre -3,29 e -3,81%). 

*Operação de SWING CURTO 

aguardando ponto de entrada 

(com margem de entrada de até 

0,50% abaixo do ponto de 

entrada sugerido), válida 

apenas para o próximo pregão 

(30/11/2021). 

**Caso o stop ou o objetivo 

sejam atingidos antes do preço 

de entrada, a operação não será 

validada.   

***Sugestão de saída parcial de 

50% em cada objetivo. Caso o 

primeiro objetivo seja atingido, 

ajustar o stop para o preço de 

entrada. 

 

 

 

 

Maurício A. Camargo* 

Analista Gráfico, CNPI-T 

Ernani Reis 

Analista Gráfico, CNPI-T 

Henrique P. Colla 

Analista Gráfico, CNPI-T 

 
 

* Analista de valores mobiliários credenciado responsável pelas 
declarações nos termos do Art 21 da Resolução N°20 da CVM 
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Agenda Econômica e Indicadores 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Data Região Horário Indicador Referência

30-nov Brasil 09:00 IBGE: PNAD Contínua setembro

30-nov Brasil 09:00 IBGE: Pnad Contínua Trimestral 3º tri

30-nov Brasil 09:30 BCB: Nota à Imprensa - Política Fiscal outubro

30-nov Brasil Caged: Geração de emprego formal outubro

30-nov Área do Euro 07:00 Índice de preços ao consumidor - final novembro

30-nov EUA 12:00 Confiança do consumidor - Conference Board novembro

Fonte : Bloomberg

Agenda

José Cataldo* 

Estrategista 
* Analista de valores mobiliários credenciado responsável pelas 

declarações nos termos do Art 21 da Resolução N°20 da CVM 
 

Commodities Cotação 29/11/2021

Ouro (US$/onça troy) 1784,06/onça ▼  0,5%

Minério de Ferro 

(US$/ton)
99,95 ▲  3,4%

Petróleo Brent 

(US$/barril)
82,15/barril ▼  0,1%

Ibovespa (29/11) 0,58% 102.814

Dólar Comercial (29/11) 0,25% R$ 5,61

Euro (29/11) -0,06% R$ 6,33

CDS¹ Brasil - 5 anos (29/11) 254,60

CDI Anualizado (29/11) 7,65%

Poupança Nova (29/11) 0,36%

IPCA (outubro/Acumulado Ano) 1,25% 8,24%

Selic (a.a.) 7,75%

Fonte: Broadcast

INDICADORES FINANCEIROS

¹Credit Default Swap: Proteção contra o não cumprimento de obrigações de um 

determinado emitente
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Disclaimer 

Este relatório foi preparado pela equipe de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ágora), sociedade sob controle indireto do Banco Bradesco S.A. O 

presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora. 

A distribuição desse relatório é realizada somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta ou recomendação de qualquer valor mobiliário. As informações contidas neste 

relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação, entretanto, não representam por parte da Ágora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, 

projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas no julgamento dos analistas de investimento envolvidos na sua elaboração e são limitadas às companhias e aos ativos 

objetos de sua análise nos termos da Resolução CVM nº 20, e estão, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio. 

A Ágora esclarece que reproduziu no presente relatório análises realizadas pela Bradesco Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, sendo ambas sociedades integrantes do grupo econômico do 

Banco Bradesco S.A. Os analistas de investimentos declaram que pactuam com as opiniões expressadas nas referidas análises ora reproduzidas. 

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Resolução CVM n° 20: 

Os analistas de investimento declaram que as opiniões contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais sobre o comportamento dos valores mobiliários objeto 

desse relatório, e que foram elaboradas de forma totalmente independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora e demais empresas do grupo Bradesco. 

A remuneração dos analistas de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora. 

Consulte os riscos da operação e compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 

Declarações nos termos do Art. 22 da Resolução Nº 20, referentes às empresas cobertas pelos analistas de investimento da Ágora e Bradesco Corretora:  

O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas Cielo S.A. e Fleury S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto 

pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A.. 

Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de 

análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A Ágora CTVM está participando como distribuidora nas ofertas públicas das seguintes empresas: 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhia e/ou prestou serviços de outra natureza para 

as seguintes empresas: AES Brasil Energia S.A., Allied Tecnologia S.A., Ânima Holding S.A., B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão., Banco BTG Pactual S.A., Banco Inter S.A., Blau Farmaceutica S.A., Brisanet 

Participacoes S.A., CCR S.A., Companhia Brasileira de Aluminio., Companhia Brasileira de Distribuição., CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Eletrica Paulista., Companhia de Saneamento 

do Paraná - Sanepar, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., CSN Mineração S.A., Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações., Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., 

Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Eletromidia S.A., Energisa S.A., Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., Fleury 

S.A., G2D Investment Ltd., Guararapes Confecções S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Hospital Mater Dei S.A., Hypera S.A., HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., Light Serviços 

de Eletricidade S.A., JHSF Participações S.A., Livetech da Bahia Industria e Comercio S.A., LOG Commercial Properties e Participações S.A., Magazine Luiza S.A., Méliuz S.A., Mobly S.A., Multiplan 

Empreendimentos Imobiliários S.A., Notre Dame Intermédica Participações S.A., Oceanpact Serviços Marítimos S.A., Positivo Tecnologia S.A., Raizen S.A., Rede D'or S.A., Rumo S.A., Sendas 

Distribuidora S.A., Vale S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e Via Varejo S.A. 

Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: AES Brasil Energia 

S.A., Allied Tecnologia S.A., Ânima Holding S.A., B3 S.A. - Brasil., Bolsa, Balcão, Banco BTG Pactual S.A., Banco Inter S.A., Blau Farmaceutica S.A., Brisanet Participacoes S.A., CCR S.A., Companhia 

Brasileira de Distribuição., Companhia Brasileira de Aluminio., CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Eletrica Paulista., Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Cruzeiro do Sul 

Educacional S.A., CSHG Logística - FII., CSN Mineração S.A., Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações., Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., Diagnosticos da 

América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Eletromidia S.A., Energisa S.A., Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., Fleury S.A., G2D 

Investment Ltd., Guararapes Confecções S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Hospital Mater Dei S.A., Hypera S.A., HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., JHSF Participações 

S.A., Light Serviços de Eletricidade S.A., Livetech da Bahia Industria e Comercio S.A., LOG Commercial Properties e Participações S.A., Magazine Luiza S.A., Méliuz S.A., Malls Brasil Plural - FII., Mobly 

S.A., Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Notre Dame Intermédica Participações S.A., Oceanpact Serviços Marítimos S.A., Petrobras Distribuidora S.A.Positivo Tecnologia S.A., Raizen S.A., 

Petro Rio S.A., Rede D'or S.A., Rumo S.A., Sendas Distribuidora S.A., Vale S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., Via Varejo S.A. e Vinci Logística - FII. A Bradesco 

Corretoraestá partcipando como distribuidora nas ofertas públicaas das seguintes empresas: 3R Petroleum Oleo e Gas S.A. 

A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da AMBIPAR Participações e Empreendimentos S.A. e Fomento Economico Mexicano FEMSA 

(FMXB34). 


