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Bolsa 

O Ibovespa marcou mais uma alta (1,55%) fechando aos 89.250 pontos, 

impulsionado pelo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, 

que puxou as bolsas de NY na parte da tarde. O volume de negócios somou R$ 

16,1 bilhões. O petróleo teve nova queda nos preços no mercado internacional 

com o WTI para jan/19 a US$ 50,29 o barril (-2,46%) e o Brent para fevereiro a 

US$ 59,09 o barril, na ICE (-2,16%). Este comportamento pesou sobre as ações 

da Petrobras. Hoje a agenda econômica traz a inflação de novembro medida o 

IGP-M com queda de 0,49% no M/M e alta de 9,68% no A/A e a taxa de 

desemprego nacional em 11.7% em outubro. No exterior saíram indicadores de 

confiança na economia, indústria e serviços, acima da expectativa e nos EUA, 

dados pouco relevantes para hoje. As bolsas internacionais operam em alta na 

zona do euro e fecharam em baixa na Ásia. Do lado doméstico, na reta final de 

fechamento do mês a B3 pode seguir em alta. 

Câmbio 

A moeda americana teve dia de queda (0,93%) no mercado à vista, cotada a R$ 

3,8330 no fechamento. Da mesma forma que os outros mercados, o dólar 

reagiu ao discurso do presidente do Fed. 

Juros  

Os juros futuros encerraram o dia com recuo nas taxas do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/20 passando de 7,012% na terça-feira para 6,960% 

e a do DI para jan/25 recuou de 9,772% para 9,71%. O comportamento dos 

juros refletiu o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, 

indicando que o ciclo de aperto monetário norte-americano está perto do fim. 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

8:00 IGPM inflacao FGV M/M Novembro -0,45% -0,49% 0,89%

8:00 IGPM inflacao FGV A/A Novembro 9,72% 9,68% 10,79%

9:00 Taxa de desemprego nacional Outubro 11,70% 11,70% 11,9%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

11:30 Renda pessoal Outubro 0,40% 0,2%

11:30 Gastos  pessoais Outubro 0,40% 0,4%

11:30 Gastos  pessoais  rea is Outubro 0,3%

11:30 Deflator DCP (m/m) Outubro 0,20% 0,1%

11:30 Deflator DCP (a/a) Outubro 2,00% 2,0%

11:30 Principal  DCP (m/m) Outubro 0,20% 0,2%

11:30 Principal  DCP (a/a) Outubro 1,90% 2,0%

11:30 Novos  pedidos  seguro-desemprego 24-Nov-18

11:30 Seguro-desemprego 17-Nov-18

13:00 Vendas  de casas  pendentes  (m/m) Outubro 1,00% 0,5%

13:00 Vendas  de casas  pendentes  NAS A/A Outubro -3,4%

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

8:00 Confiança na economia Novembro 1,091 109,5 109,8

8:00 Indicador de Cl ima para  os  Negócios Novembro 1,01

8:00 Confiança industria l Novembro 3,0

8:00 Confiança em serviços Novembro 13,6
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 89.251 1,5 2,1 16,8

Ibovespa Fut. 89.250 1,5 1,8 14,7

Nasdaq 7.292 2,9 (0,2) 5,6

DJIA 25.366 2,5 1,0 2,6

S&P 500 2.744 2,3 1,2 2,6

MSCI 2.030 1,5 0,4 (3,5)

Tóquio 22.263 0,4 1,6 (2,2)

Xangai 2.567 (1,3) (1,4) (22,4)

Frankfurt 11.299 (0,1) (1,3) (12,5)

Londres 7.005 (0,2) (1,7) (8,9)

Mexico 40.989 3,0 (6,7) (16,9)

India 36.170 1,3 5,0 6,2

Rússia 1.113 1,4 (1,1) 0,0

Dólar - vista R$ 3,85 (0,6) 3,5 16,4

Dólar/Euro $1,14 0,7 0,5 (5,3)

Euro R$ 4,39 0,2 4,1 10,2

Ouro $1.221,21 0,5 0,5 (6,3)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Cemig S.A. (CMIG4) – Teleconferência de resultados do 3T18 e 9M18 

A Cemig realizou ontem sua teleconferência sobre o 3T18 e 9M18. A demora se justifica 

dado que, “após a publicação dos resultados do trimestre, foram identificadas divergências 

na contabilização da amortização da CVA e outros componentes financeiros homologados 

na revisão tarifária da Cemig Distribuição, desde junho de 2018. A companhia optou então 

pela reapresentação dos dados do 3º trimestre, a fim de refletir de forma mais adequada a 

sua situação patrimonial e o seu desempenho operacional”.  

Cotadas a R$ 12,47/ação (valor de mercado de R$ 18,2 bilhões), suas ações registram alta 

de 92,9% este ano, acima da alta de 19,0% do IEE e da valorização de 16,8% do Ibovespa. O 

preço justo de R$ 13,00/ação traz um potencial de valorização de 4,3%. Os múltiplos para 

2018 são: P/L de 16,7x e VE/EBITDA de 8,9x. 

Principais aspectos abordados na teleconferência 

Ajustes nas principais linhas de resultado das demonstrações financeiras do 3T18 da sua 

controlada Cemig Distribuição (Cemig D). Destaque para o acréscimo de R$ 220 milhões na 

Receita e no EBITDA, e de R$ 149 milhões no lucro líquido. Com isso o lucro da Cemig passa 

dos R$ 96 milhões anteriormente divulgados para R$ 245 milhões, agora em linha com o 

esperado. Com esse ajuste, no 9M18, o lucro eleva-se de R$ 500 milhões para R$ 698 

milhões; o EBITDA soma R$ 2,79 bilhões e a Receita Líquida, R$ 16,79 bilhões. 

Perdas na Cemig D ainda acima da meta regulatória. Ao final de setembro de 2018 o índice 

de Perdas Totais/CargaFio eram de 12,99% (ante 13,14% de jun18) mas ainda acima da 

Meta Regulatória de 11,75%. Já as Peras Não Técnicas eram de 11,43%, acima de 11,13% de 

jun/18 e de 7,31% em base regulatória. A empresa reiterou que busca estreitar esse “gaap” 

o mais breve possível acreditando que a retomada da economia e do consumo possa ajudar 

na consecução de suas metas. 

Alienação pela RME de ações da Light. A RME-Rio Minas Energia Participações S.A. (RME), 

integrante do bloco de controle da Light S/A, vendeu em 27/nov. 4.350 mil ações, que 

representam 2,13% do capital social da Light, pelo valor total de R$ 64,5 milhões (preço 

médio de R$ 14,83/ação). Com essa venda, a soma das participações da Cemig (com 

26,06%), RME (com 10,90%) e LEPSA – Luce Empreendimentos e Participações S.A. (com 

13,03%), passam a ser de 49,99%. Demais acionistas são: BNDESPAR com 9,4% e o Mercado 

com 38,5%. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Esta operação de venda veio no contexto da decisão de não realizar, no momento, a Oferta 

Pública de Ações, ancorada por fundos de investimento liderados por GP Investments, Ltd., 

explicada basicamente pelo preço. A Cemig reafirmou a decisão de alienar a totalidade de 

sua participação no capital social da Light, conforme seu Programa de Desinvestimento já 

divulgado, observada as oportunidades de mercado. 

Alienação dos ativos de telecomunicações. A Cemig concluiu dia 1º de novembro a venda 

dos seus ativos de telecomunicações, pelo valor de R$ 655 milhões, acima do valor contábil 

de R$ 250 milhões e cujo ganho de capital será registrado no 4T18. 

Eurobonds – Ultrapassagem de franquia. Conforme divulgado, a operação de mútuo 

concedido pela Cemig GT para a Cemig D resultou na ultrapassagem de franquia presente 

na Limitação de Pagamentos Restritos, no montante de R$ 630 milhões, a ser pago em duas 

parcelas (novembro e dezembro de 2018), sendo que a primeira amortização (novembro) já 

resultou no reenquadramento das condições previstas na cláusula “Limitação de 

Pagamentos Restritos”. Ressalte-se que todos os demais covenants permanecem em 

conformidade, em especial, a relação Dívida Líquida/EBITDA.  

Prioridade permanece na redução da dívida aliado ao crescimento da geração operacional. 

Ao final do 3T18 a dívida líquida consolidada da companhia era de R$ 13,3 bilhões, em linha 

com o trimestre anterior (R$ 13,4 bilhões), com alavancagem de 3,7x o EBITDA (ante 3,6x o 

EBITDA no 2T18). O prazo médio foi alongado para 4,2 anos e o custo da dívida reduzido, 

sendo, ao final de set/18, de 9,33% (Nominal) e 4,65% (Real). 

Agências de rating (Fitch, Moodys e S&P) melhoram a avaliação da companhia, para Grau 

de Investimento, em escala nacional. Dentre os aspectos citados, a melhora da qualidade 

de crédito e da liquidez da companhia, conseguida através da alienação de ativos e do 

refinanciamento de dívidas; somado a maior eficiência operacional e o aumento de EBITDA. 

 

 

Copel Energia (CPLE6) – Liberação de Recursos do BNDES para Cutia e Baixo Iguaçu 

A Copel informou que ontem (28/nov) ocorreu a primeira Liberação de Recursos dos 

Contratos de Financiamento do BNDES para a implantação do Empreendimento Eólico 

Cutia (R$ 513 milhões) e da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (R$ 161 milhões).  

Este ano as CPLE6 registram alta de 36,2% para uma cotação de R$ 32,45/ação, 

correspondente a um valor de mercado de R$ 8,9 bilhões. Nesse preço os múltiplos para 

2019 são: P/L de 7,0x e VE/EBITDA de 6,0x. 
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Vemos a notícia dentro do esperado, uma operação de financiamento no curso dos 

negócios da companhia. Estes dois contratos preveem amortização em 192 parcelas 

(vencimento em 16 anos) e carência de 6 meses. 

O Empreendimento Eólico Cutia consiste na implantação do Complexo Eólico Cutia e do 

Complexo Eólico Bento Miguel, os quais são formados por 13 parques eólicos, localizados 

no Rio Grande do Norte, e totalizam 312,9 MW de capacidade instalada. 

O empreendimento denominado Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, construído pelo Consórcio 

Empreendedor Baixo Iguaçu – CEBI, com 30% de participação da Copel, tem potência 

instalada de 350,2 MW e garantia física de 171,3 MW médios. Está localizado no Rio Iguaçu, 

entre os Municípios de Capanema e de Capitão Leônidas Marques, e entre a UHE 

Governador José Richa e o Parque Nacional do Iguaçu, no Estado do Paraná. 

 

Eletropaulo (ELPL4) – Atualização do guidance de EBITDA 

A Eletropaulo atualizou suas projeções de EBITDA para os próximos 4 exercícios, sendo de 

R$ 1,24 bilhão em 2018, R$ 1,76 bilhão em 2019, R$ 2,27 bilhões em 2020 e R$ 3,075 

bilhões para 2021. 

Ao preço de ontem (R$ 32,50/ação) equivalente a um valor de mercado de R$ 6,5 bilhões, 

suas ações registram alta de 98,8% este ano. Os múltiplos esperados para 2019 são: R$ 

22,1x e VE/EBITDA de 7,5x. 

Segundo a companhia, a expectativa de EBITDA considera (i) a redução de penalidades e 

devoluções associadas à melhora dos indicadores de qualidade (DEC e FEC) e perdas; (ii) 

gestão da receita e inadimplência; e (iii) o aumento do número de unidades consumidoras, 

como anteriormente divulgado, de 7,2 milhões em 2018 para cerca de 7,6 milhões em 

2021. 

Outras premissas para o guidance de EBITDA são os ganhos de eficiência devido à maior 

produtividade por unidade consumidora de aproximadamente 30%, "refletido no indicador 

opex por unidade consumidora de aproximadamente R$ 288 em 2018 para cerca de R$ 206 

em 2021".  

A base de ativos regulatória estimada é de R$ 1,157 mil por unidade consumidora em 2021. 

Já a energia distribuída de 43 TWh em 2018 deve subir para 47 TWh em 2021. Os 
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investimentos para o ciclo 2018-2022 situam-se em R$ 5,72 bilhões, acima dos R$ 4,94 

bilhões informados em 15 de maio. 

 

Petrobras (PETR4) - Venda de ativos 

A Petrobras fez ontem, durante o pregão, dois comunicados acerca da venda de vários 

campos de petróleo em terra e águas rasas.  O valor das duas operações somadas chega a 

US$ 823 milhões. 

A venda de ativos é sempre uma boa notícia para a Petrobras.  Afinal, este é um dos pilares 

do processo de reestruturação que a empresa está passando.  A Petrobras já vendeu ativos 

no valor de US$ 13,6 bilhões em 2015 e 2016 e tem como meta fazer desinvestimento de 

US$ 21 bilhões no biênio 2017-2018.  Este objetivo não deve ser atingido.  Em 2018, a 

empresa deve receber um total de US$ 7 bilhões por estas vendas, sendo US$ 2 bilhões no 

segundo semestre. 

No primeiro comunicado, a Petrobras informou a venda que assinou o contrato para a 

cessão de 100% dos direitos sobre os campos de Pargo, Carapeba e Vermelho, localizadas 

em águas rasas na costa do estado do Rio de Rio de Janeiro.  O comprador foi a empresa de 

petróleo europeia Perenco, que pagará US$ 370 milhões, sendo 20% (US$ 74 milhões) 

agora na assinatura do contrato e o restante no final da transação. 

O segundo anúncio foi a aprovação do Conselho de Administração para a cessão de 34 

campos terrestres, localizados na Bacia Potiguar, para a 3R Petroleum.  O valor da operação 

é de US$ 453 milhões, sendo 7,5% desse valor (US$ 34 milhões) a ser pago na assinatura do 

contrato (prevista para o dia 07 de dezembro) e o restante no fechamento da operação. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 33,00/ação, 

indicando um potencial de alta em 29%.  Em 2018, esta ação já subiu 59,0%, comparado a 

uma alta de 16,8% do Ibovespa. 

 

CCR (CCRO3) - Homologação do resultado de leilão 

A CCR informou que Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT homologou o 

resultado do leilão, no qual arrematou a concessão da Rodovia de Integração do Sul por 30 

anos. 

Este leilão foi realizado no dia 1 de novembro, com a CCR apresentando um deságio de 

40,5% sobre a tarifa básica, que terá um valor de R$ 4,30545 (referência de julho/2018) a 
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ser cobrado em ambos os sentidos da rodovia.  A Rodovia de Integração do Sul inclui 

trechos das BRs 101, 290 (Porto Alegre a Osório), 386 (entre Canoas a Carazinho) e 448 

(Rodovia do Parque).   

Esta é uma boa notícia para a CCR, que amplia e “rejuvenesce” seu portfólio de ativos com 

esta aquisição. 

Nossa recomendação para CCRO3 é de Compra com Preço Justo de R$ 13,00/ação, 

indicando um potencial de alta em 13%. 

 

BC: Operações de Crédito do SFN registram queda de 0,2% em outubro e crescimento de 
3,5% em 12 meses 

O saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) incluindo as 

operações com recursos livres e direcionados somou R$ 3.165 bilhões em outubro de 2018, 

com queda de 0,2% em relação a setembro, refletindo a valorização do Real de 7,1% no 

mês, que resultou na queda de 1,6% do saldo destinado às empresas para R$ 1.418 bilhões, 

e se compara ao crescimento de 1,1% do saldo destinado às famílias, que somou R$ 1.746 

bilhões.  

Na comparação interanual, a carteira total de crédito cresceu 3,5%, abaixo de 3,9% no mês 

anterior. Nos últimos 12 meses o crescimento de 3,5% se explica pela evolução de 9,4% do 

saldo das operações com recursos livres, que compensaram a queda de 2,4% do saldo das 

operações com recursos direcionados – notadamente do crédito para as empresas. Já a 

redução de 0,2% do saldo de crédito em outubro acontece num cenário de alta dos juros e 

dos spreads, e estabilidade da inadimplência em 3,0% (sendo de 4,1% nos livres e 1,9% nos 

direcionados).  

Os indicadores de crédito têm melhorado de forma consistente, mas a retomada segue de 

forma mais lenta, principalmente nas empresas. O BC espera a continuidade gradual da 

recuperação da economia, com expansão do PIB estimada em 1,4% para 2018 e de 2,4% em 

2019.  

Nesse ambiente, os bancos têm construído seus resultados, principalmente focados na 

expansão das outras receitas (serviços, seguros e cartões), redução das despesas com PDD 

e crescimento das Despesas Operacionais, em linha com a inflação. Assim, o SFN segue 

capitalizado e adequadamente provisionado, com os padrões de concessão, ajustados e à 

espera da retomada do crédito de forma mais sustentável a partir do ano que vem.  
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Tomando por base as ações dos grandes bancos, seguimos com recomendação de COMPRA 

para Itaú Unibanco (ITUB4), Itaúsa (ITSA4), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e 

Santander Brasil (SANB11). 

Destaques do Relatório de Operações de Crédito de outubro  

A retomada do crédito segue em ritmo abaixo do inicialmente previsto, mas é constante 

desde dezembro de 2016. Em outubro as concessões de crédito somaram R$ 322 bilhões 

(acima de 295 milhões em set/18), com aumento de 9,2% no mês, influenciadas pelo 

número de dias úteis (três a mais que setembro). Nas demais bases de comparação, as 

novas contratações também crescem. No acumulado do ano, comparativamente a igual 

período do ano anterior, destaque para a elevação de 11,4% no crédito total, 13,6% na 

carteira de empresas e 9,9% em pessoas físicas. 

Os empréstimos para as famílias vêm sustentando o crescimento do crédito neste ano. Na 

carteira de pessoas físicas, as operações com recursos livres cresceram 1,5% no mês e 9,5% 

em doze meses para R$ 917 milhões, com destaque para o crescimento de saldos nas 

modalidades de cartão de crédito à vista, cheque especial, consignado e veículos. O saldo 

do crédito direcionado para as pessoas físicas aumentou 0,6% no mês e 5,0% em doze 

meses, atingindo R$ 829 bilhões, em virtude das expansões no crédito rural e imobiliário. 

 

Já os empréstimos para empresas, olhando de forma consolidada (livres e direcionados), 

registram queda em ambas as bases de comparação, mensal e em doze meses. A carteira 

de pessoas jurídicas com recursos livres reduziu-se 1,3% no mês (elevação de 9,3% em doze 

meses), para R$ 766 bilhões, devido às liquidações sazonais em contratos de descontos de 

duplicatas e recebíveis e reduções nas modalidades sujeitas à variação cambial (repasses 

externos e financiamentos a exportações). O crédito às empresas com recursos 

direcionados recuou 2,0% no mês e queda de 10,5% em doze meses, somando R$ 653 

bilhões, reflexo principal da apreciação cambial nas operações com recursos do BNDES. 
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A taxa média de juros das operações contratadas em outubro alcançou 24,6% após alta de 

0,2pp no mês, como forma de manutenção de rentabilidade dado a leve redução dos saldos 

dos empréstimos. Nos últimos doze meses a taxa registra queda de 2,8pp. Na carteira com 

recursos livres, a taxa de juros alcançou 38,0% (+0,1 pp no mês e queda de 5,5pp em doze 

meses). Nas contratações livres com pessoas físicas, houve redução de 0,1pp em base 

mensal para 51,9%, explicada pela queda de 1,0pp no cheque especial; queda de 6,7pp no 

cartão regular e de 1,1pp no cartão não regular. No crédito livre a empresas, a taxa de juros 

das contratações permaneceu estável em 20,4%, sendo que a taxa de juros do crédito livre, 

excluindo-se as operações rotativas, aumentou 0,2pp para 29,5%. 

No crédito direcionado, a taxa geral elevou-se 0,4pp para 8,4%, destacando-se aumento de 

1,0pp no segmento das empresas, para 9,7%, notadamente nos financiamentos para 

investimentos do BNDES (+1,2pp). No segmento das famílias a taxa cresceu 0,1pp para 

7,7%. 

O spread bancário referente às contratações de outubro alcançou 18,0% com alta de 0,6pp 

no mês e queda de 2,6pp em doze meses (sendo de 24,0% em PF e 9,2% em PJ). Na carteira 

com recursos livres, os spreads cresceram 1,0pp no mês para 29,6% (queda de 5,5pp em 

doze meses) e alta de 0,3pp nos direcionados para 4,0% (queda de 0,6pp em doze meses).  

De acordo com o BC, na carteira livre não rotativa, o spread aumentou 1,2pp em outubro, 

para 20,7%. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa (em %) M/M 
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Fluxo de Capital Estrangeiro 

 26/11/18 30 dias Mês Ano

Saldo (53,2) (8.646,1) (4.132,8) (10.042,3)
Fonte: B3  
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 110.703 290.494

Venda 222.754 182.814

Líquido -112.051 107.680

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Novembro 2018

CDS Brasil 5 anos -0,02% 4,35% 31,66%

Minerio de Ferro -3,55% -12,72% -10,52%

Petroleo Brent -1,12% -23,02% -16,01%

Petroleo WTI -1,01% -23,78% -17,54%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Sexta-feira 09:00 BR PIB (t/t) 3T 0,2%

30/11/2018 09:00 BR PIB (a/a) 3T 1,0%

09:00 BR PIB acumulado 3T 1,4%

10:30 BR Resultado primário do setor públ ico consol idado Outubro -24,6 bi

10:30 BR Resultado nominal  do setor públ ico consol idado Outubro -39,2 bi

10:30 BR Coeficiente % da dívida/PIB Outubro 52,2%

08:00 EURO Taxa de desemprego Outubro 8,1%

08:00 EURO IPC principal  (a/a) Novembro 1,1%

08:00 EURO Estimativa  do IPC (a/a) Novembro 2,2%

Segunda-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 30/nov 0,05%

03/11/2018 10:00 BR Markit Bras i l  PMI Manufatura Novembro 51,1

15:00 BR Balança Comercia l  semanal 02/dez

BR Uti l i zação da capacidade CNI (Sazonal ) Outubro 77,8%

00:00 BR Vendas  de veículos  Fenabrave Novembro 254.732

00:00 BR Balança comercia l  mensal Novembro  6121mi

00:00 BR Total  de exportações Novembro  22226mi

00:00 BR Total  de importação Novembro  16105mi

12:45 EUA PMI Manufatura  Markit EUA Novembro 55,4

13:00 EUA Gastos  com construção (m/m) Outubro 0,40% 0,0%

13:00 EUA ISM Manufaturados Novembro 58,0             57,7

13:00 EUA ISM Preços  pagos Novembro 71,6

13:00 EUA ISM New Orders Novembro 57,4

07:00 EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Novembro 51,5

Terça-feira 05:00 BR IPC-Fipe (mensal ) Novembro 0,48%

04/11/2018 09:00 BR Produção industria l  (m/m) - AS Outubro -1,8%

09:00 BR Produção industria l  (a/a) Outubro -2,0%

08:00 EURO IPP (m/m) Outubro 0,5%

08:00 EURO IPP (a/a) Outubro 4,5%

23:45 CH Caixin China PMI Composto Novembro 50,5

23:45 CH Caixin China PMI Serviços Novembro 50,8

Quarta-feira 10:00 BR Markit Bras i l  PMI Composto Novembro 50,5

05/11/2018 10:00 BR Markit Bras i l  PMI Serviços Novembro 50,5

10:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 30/nov

11:15 EUA ADP - Variação setor empregos Novembro 210mi l 227mi l

11:30 EUA Produtividade de produtos  não-agrícolas 3T 2,40% 2,2%

11:30 EUA Custo da mão-de-obra 3T 1,00% 1,2%

12:45 EUA PMI Serviços  Novembro 54,4

12:45 EUA PMI Composto Novembro 54,4

07:00 EURO PMI Composto Zona do Euro Novembro 52,4

08:00 EURO Vendas  a  varejo (m/m) Outubro 0,0%

08:00 EURO Vendas  no varejo (a/a) Outubro 0,8%
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 

referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 

relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 

nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 

Planner Corretora de Valores. 

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 Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 

analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 

alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 

598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 

mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 


