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RESUMO Mercados globais seguiram com maior aversão à risco. Na 
Europa, o STOXX 600 caiu cerca de 2%; enquanto, nos EUA, o S&P 500 
também recua. Lá fora, investidores permanecem céticos com o quadro de 
desaceleração econômica global, e desdobramentos relacionados à 
paralisação parcial do governo dos EUA. No Brasil, Ibovespa se mostrou 
resiliente ao longo do pregão, e encerrou a sessão próximo da estabilidade.  

 
CENÁRIO EXTERNO 

 
Nos EUA: o “shutdown”... Segundo as projeções da Casa Branca, a cada duas 
semanas de paralisação parcial do governo americano, a produção da 
economia dos EUA é reduzida em 0,1% do PIB. Kevin Hasset, diretor do 
Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, não especificou, 
entretanto, se essa redução será no nível do PIB americano ou no rimo de 
crescimento anualizado. Vamos acompanhar, mas isto é algo que deve trazer 
mais volatilidade para ativos de risco no exterior...  
  
Nos EUA: o comando da Câmara... A democrata Nancy Pelosi foi eleita líder 
da Câmara dos Representantes nesta 5ª feira (03). Pelosi, que já exerceu o 
cargo entre 2007 e 2011, será a principal voz da oposição à agenda de Donald 
Trump nos seus últimos dois anos de governo. Agora, Nancy tem o poder de 
seguir com as investigações acerca do Presidente Trump.  
  
Na agenda de hoje... O índice de atividade industrial do ISM (Instituto para 
Gestão da Oferta, em inglês) diminuiu seu ritmo de crescimento no último 
mês de 2018. O resultado foi de 54,1 em dezembro, frente uma leitura de 60,7 
em novembro e uma expectativa do mercado de 57,7 (segundo a Bloomberg). 
Lembrando: uma leitura de 50 ainda caracteriza expansão do setor. Ainda 
assim, a recente desaceleração é atribuída à: (i) recente volatilidade dos 
mercados financeiros; (ii) aumento da taxa de juros; (iii) arrefecimento 
econômico em escala global (principalmente da china); e (iv) constante 
tensão comercial com os chineses.  
  
Mais dados da agenda de hoje... A divulgação dos dados de emprego do setor 
privado americano trouxe uma alta de 271.000 vagas para o mês de 
dezembro. O resultado superou os 157.000 novos empregos criados em 
novembro e os 180.000 esperados pelo mercado (de acordo com a 
Bloomberg). Vale ressaltar: a leitura de hoje é uma sinalização positiva dos 
números do Payroll, que saem amanhã pela manhã. A expectativa é de uma 
alta de 180.000 de empregos para dezembro.  

 
BRASIL 

 
Mais uma indicação... O ex-presidente da Brasilprev Paulo Valle será indicado 
para o cargo de Secretário de Previdência Complementar. Segundo a mídia 
local, o nome já foi decidido e será oficializado nos próximos dias. A 
secretaria de Valle que será subordinada à secretaria Secretaria Especial de 
Previdência do Ministério da Economia, cuidará tanto de previdência aberta 
quanto fechada e englobará a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc). 
  
Favoritismo ampliado... Após garantir o apoio do PSL e do PRB ontem, o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), angariou mais aliados hoje 
(03). O PPS – que conta com 8 deputados – também confirmou apoio à sua 
reeleição à Presidencia da Câmara.  
  
Sobre a previdência... O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou 
hoje que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer apresentar a reforma 
da previdência até a próxima segunda feira (07).  
  
Alinhamento total... O senador eleito Major Olímpio (PSL-SP), candidato à 
Presidência do Senado e do Congresso Nacional, prometeu “alinhamento 
total e integral” ao Palacio do Planalto sob Jair Bolsonaro, em entrevista 
nesta quinta-feira (03).  
  

“Eu, se estiver na presidência do Senado, o alinhamento com o discurso do 
governo, com o discurso de Jair Bolsonaro com os compromissos, aí é total e 

integral”  
– Major Olímpio, Candidato à Presidência do Senado. 
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 91.444 0,47% 4,05% 4,05% 18:11:30

BRL (R$/US$) 3,76 0,73% 3,24% 3,24% 17:59:58

DI Jan 19 6,40% 0 p.p. -1 p.p. 0 p.p. 02/01/2019

DI Jan 21 7,24% 5 p.p. -69 p.p. -12 p.p. 17:59:58

CDS 5 anos (em p.b.) 203 -3 p.p. -5 p.p. -5 p.p. 18:26:07

SBSP3  R$   37,02 7,71% SUZB3  R$         36,43 -5,62%

ELET6  R$   34,20 6,01% VALE3  R$         49,00 -4,09%

ELET3  R$   31,00 5,98% BRFS3  R$         21,49 -3,98%

ENBR3  R$   14,77 4,16% BRAP4  R$         29,90 -3,83%

SANB11  R$   47,25 3,30% CMIG4  R$         13,92 -2,66%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.454 -2,23% -2,10% -2,10% 18:11:54

Dow Jones (EUA) 22.713 -2,71% -2,64% -2,64% 18:26:49

Nasdaq (EUA) 6.474 -2,89% -2,44% -2,44% 18:26:49

IPC (México) 41.811 -1,09% 0,41% 0,41% 18:06:49

STOXX 600 (Europa) 334 -0,98% -1,10% -1,10% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.693 -0,62% -0,53% -0,53% 14:35:30

DAX (Alemanha) 10.417 -1,55% -1,35% -1,35% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.611 -1,66% -2,52% -2,52% 15:40:45

NIKKEI 225 (Japão) 20.015 -0,31% 0,00% 0,00% 28/12/2018

SHANGAI (China) 2.464 -0,04% -1,18% -1,18% 06:30:02

ASX 200 (Austrália) 5.633 1,36% -0,23% -0,23% 04:07:23

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa 
sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de 
veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de 
compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser 
visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de 
investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores 
experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de 
investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. 
Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita 
a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por 
qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, 
nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 
independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. “ 
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