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Exterior opera em baixa antes de payroll nos 

EUA 

Nesta sexta-feira, as bolsas na Europa operam com 

sinal negativo após a divulgação de indicadores 

econômicos da região que frustraram as 

expectativas. Além disso, as persistentes incertezas 

referentes à variante ômicron do coronavírus seguem 

no radar dos investidores. Os índices futuros em Nova 

York também recuam, enquanto os investidores 

aguardam a divulgação do payroll. A expectativa de 

um payroll mais forte, com criação de 573 mil vagas 

em novembro, de 531 mil em outubro, deve reforçar o 

tom mais duro dos últimos dias do presidente do 

Federal Reserve, Jerome Powell, que disse que a 

escalada da inflação pode levar a instituição a 

acelerar a retirada de estímulos. Já o dólar sobe ante 

a maioria das moedas emergentes e ligadas a 

commodities, enquanto os contratos futuros de 

petróleo estendem ganhos um dia após acordo da Opep+ para manter o atual plano de aumento 

da produção da commodity. Aqui no Brasil, o destaque fica por conta da produção industrial de 

outubro. A mediana do mercado para o dado da indústria aponta para crescimento de 0,7%, após 

queda de 0,4% em setembro. A fraqueza das bolsas internacionais, por sua vez, pode atrapalhar o 

apetite local, embora o mercado já esteja mais aliviado após a aprovação da PEC dos Precatórios 

no Senado ontem. 

 

Agenda econômica 03/12 

Brasil: Será conhecido o PMI do setor de serviços e composto (10h) e a produção industrial de 

outubro (9h). 

EUA: A agenda desta sexta-feira traz a divulgação do relatório de emprego (payroll), com os dados 

de geração de postos de trabalho e salário médio por hora. Também sai o índice de gerentes de 

compras (PMI) do setor de serviços e composto. 

 

Europa: As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,2% em outubro ante setembro. Analistas 

previam avanço um pouco maior, de 0,3%. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do 

bloco tiveram expansão de 1,4%. A Eurostat também revisou suas estimativas para as vendas de 

setembro, para queda mensal de 0,4% e ganho anual de 2,6%. 

 

O PMI de serviços do Reino Unido caiu de 59,1 em outubro para 58,5 em novembro. O resultado 

definitivo ficou ligeiramente abaixo da leitura preliminar do mês passado e da previsão de analistas, 

de 58,6 em ambos os casos. O avanço acima da marca de 50 também mostrou que o setor de 

serviços britânico se expandiu em ritmo mais forte no último mês. Já o PMI composto britânico, que 

engloba serviços e indústria, cedeu de 57,8 para 57,6 no mesmo período. 

 

 

 

Bolsa Variação

Dow Jones* ▼  0,2%

Nasdaq* ▼  0,3%

S&P* ▼  0,3%

Londres (FTSE) ▲  0,1%

Frankfurt (DAX) ▼  0,3%

Tóquio** ▲  1,0%

Xangai** ▲  0,9%

Hong Kong** ▼  0,1%
*Futuros; **M ercados já fechados
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O PMI de serviço da zona do euro avançou de 54,6 em outubro a 55,9 na leitura final de novembro. 

Apesar do avanço, o resultado ficou aquém do indicador preliminar, de 56,6. O PMI composto, que 

engloba serviços e indústria, se elevou de 54,2 a 55,4 na passagem de outubro a novembro, também 

abaixo da preliminar, que apontava para 55,8.  

 

O PMI de serviços da Alemanha subiu de 52,4 em outubro a 52,7 na leitura final de novembro. O 

resultado superou a expectativa de analistas, de 53,4. O PMI composto, que engloba serviços e 

indústria, avançou de 52 em outubro a 52,2 em novembro. 

 

China: O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços da China caiu de 53,8 em outubro para 

52,1 em novembro. Esse foi o terceiro mês consecutivo em que o indicador ficou acima de 50, o que 

marca expansão da atividade, embora o crescimento tenha sido o mais lento no período, de acordo 

com comunicado. O PMI de composto, que engloba serviços e indústria, recuou de 51,5 para 51,2 na 

mesma base comparativa. 

Japão: O PMI composto do Japão, que engloba os setores industrial e de serviços, avançou de 50,7 

em outubro para 53,0 em novembro. O resultado colocou o PMI japonês em território de expansão, 

acima de 50, pelo segundo mês consecutivo. Foi também o maior avanço nos negócios no Japão 

em 27 meses. 
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Destaques Corporativos 
 

Proteínas:  

Alteramos a recomendação de JBS e Marfrig para Neutro (de Compra) - Ciclo de carne bovina 

dos EUA provavelmente se tornou negativo 

As margens da carne bovina dos EUA estão se deteriorando mais rápido do que esperávamos (-44% 

em base anual). Embora provavelmente haja volatilidade à frente, uma nova redução na oferta de gado 

no próximo ano provavelmente levará a custos ainda mais elevados. Dado o risco / retorno 

equilibrado, estamos rebaixando os players norte-americanos de bovinos JBS e Marfrig para Neutro. 

Cortamos o preço-alvo para JBS para R$ 36,00 e para MRFG para R$ 23,00, uma vez que assumimos 

margens mais conservadoras para carne bovina nos EUA no 4T21-2023. Nossa previsão de EBITDA está 

em média. 10% abaixo do consenso para esses nomes. Agora, nossa primeira escolha no setor é a BRF 

(Compra, preço-alvo de R$ 32,00), dada a redução de custos e possível M&A. 

Nossa visão: As ações da JBS estão sendo negociadas a um EV / EBITDA de meio de ciclo (ano de 2023) 

de 5,1x, e MRFG de 4,8x (ex-BRF), ambos em linha com a média histórica. Riscos para nossa visão: 1) A 

interrupção relacionada ao COVID pode levar a margens de carne bovina maiores do que o esperado; 

2) uma listagem da JBS nos Estados Unidos pode ser um gatilho positivo em 2022; e 3) A fusão e 

aquisição da Marfrig com a BRF pode ser um gatilho positivo para a primeira, dependendo da avaliação, 

uma vez que os investidores podem precificar sinergias potenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leandro Fontanesi   
       
 

Ricardo França  
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A opinião do nosso time de grafistas 
 

Ibovespa: Resistência passa aos 107.500 pts 

O Ibovespa encerrou o último pregão com forte valorização, defendendo mais uma vez o suporte na 

linha dos 102.000, evitando uma queda mais forte em direção aos 98.500 (média móvel de 500 dias), 

nível de stop loss, cuja perda, poderia resultar em oscilações ainda mais bruscas. Do lado superior, em 

caso de continuidade do movimento de reação nos próximos dias, o índice encontrará principal 

resistência no teto do canal de baixa que passa hoje na região dos 107.500 e apenas a quebra deste 

ponto, o liberaria novamente para a tendência de alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendação do dia*: Metalúrgica Gerdau PN 

COMPRA: GOAU4 a 11,60 com primeiro objetivo aos 11,74 (ganho estimado entre +0,70% e +1,21%) e 

um segundo aos 12,18 (ganho estimado entre +4,48% e +5%). O stop ficaria marcado em 11,23 (perda 

estimada entre -3,19 e -3,67%). 

*Operação de SWING CURTO 

aguardando ponto de entrada 

(com margem de entrada de até 

0,50% acima do ponto de 

entrada sugerido), válida 

apenas para o próximo pregão 

(03/12/2021). 

**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

3-dez Brasil 09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal outubro

3-dez Brasil 10:00 Markit: Índice PMI composto novembro

3-dez Alemanha 05:55 Índice PMI Markit composto - final novembro

3-dez Área do Euro 06:00 Índice PMI Markit composto - final novembro

3-dez Reino Unido 06:30 Índice PMI composto - final novembro

3-dez EUA 10:30 Taxa de desemprego novembro

3-dez EUA 10:30 Variação na folha de pagamentos novembro

3-dez EUA 12:00 Índice ISM do setor de serviços 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 02/12/2021

Ouro (US$/onça troy) 1768,46/onça ▼  0,5%

Minério de Ferro 

(US$/ton)
98,35 ▼  3,0%

Petróleo Brent 

(US$/barril)
71,04/barril ▲  1,0%

Ibovespa (02/12) 3,66% 104.466

Dólar Comercial (02/12) -0,19% R$ 5,66

Euro (02/12) -0,37% R$ 6,39

CDS¹ Brasil - 5 anos (02/12) 235,80

CDI Anualizado (02/12) 7,65%

Poupança Nova (02/12) 0,44%

IPCA (novembro/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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Ligações Internacionais 

+55 21 2529 0810 

Demais Regiões do Brasil 

0800 724 8282 

Região Metropolitana (RJ e SP) 

4004 8282 

 

 

 

RESEARCH ÁGORA 

José Francisco Cataldo Ferreira 

CNPI - Estrategista de Análise - Pessoas Físicas 

 

Ricardo Faria França 

CNPI - Analista de Investimentos 

 

Maurício A. Camargo 

CNPI-T - Analista Gráfico 

 

Ernani Teixeira R. Júnior 

CNPI-T - Analista Gráfico 

 

Maria Clara W. F. Negrão 

CNPI - Analista de Investimentos 

Flávia Andrade Meireles 

CNPI - Analista de Investimentos 

 

Wellington Antonio Lourenço 

CNPI - Analista de Investimentos 

 

Henrique Procopio Colla 

CNPI-T - Analista Gráfico 

 

DIRETOR GERAL 

Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira 

 

DIRETOR  

Ricardo Barbieri de Andrade 

 

 

 

 

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). 


