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Horário País Órgão Indicador Referência 
Estimativa 
Mediana 

Resultado 
Anterior 

04:00 Alemanha Destatis Vendas no Varejo (Mensal) Out 0,6% -2,5% 

05:55 Alemanha Markit Economics PMI Industrial Nov   57,6 

06:00 Z. do Euro Markit Economics PMI Industrial Nov 58,5 58,6 

06:30 Reino Unido Markit/CIPS PMI Industrial Nov 57,7 58,2 

09:00 Brasil IBGE IPP (Mensal) Out   0,4% 

10:00 Brasil Markit Economics PMI Industrial Markit Nov   51,70 

10:15 EUA ADP 
Variação de Empregos Privados 
ADP 

Nov 480K 571K 

11:45 EUA Markit PMI Industrial Nov   59,1 

15:00 Brasil 
Ministério do 

Desenvolvimento 
Balança Comercial Nov   2,00B 

  

Agenda de Indicadores 

Cenário Econômico 

Mercado Interno: No Brasil, PEC dos Precatórios foi aprovada ontem na CCJ e segue agora 
para votação no Senado, em que caso aprovada, deverá abrir espaço para o pagamento de 
R$ 400 por mês e cerca de 17 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil em 2022; além disso, 
via MP, parecer garante que o Auxílio Brasil tenha programa permanente implantado sem 
fonte de financiamento, driblando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Marcada para hoje, a 
partir das 9h, a sabatina de André Mendonça na CCJ do Senado, que poderá assumir, por 
indicação de Bolsonaro, a vaga no STF deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello. 
Bolsonaro enviou ao Congresso dois projetos de lei, um no valor de R$ 2,8 bilhões para 
viabilizar o custeio do Auxílio Emergencial para as pessoas em situação de vulnerabilidade 
devido à pandemia da covid-19; e o outro de R$ 300 milhões, em favor do Ministério da 
Cidadania, para o pagamento do auxílio gás. Foi confirmado ontem os dois primeiros casos 
da variante Ômicron da América Latina pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, além disso, 
mais três pessoas são investigadas, em Guarulhos, Brasília e Belo Horizonte, com isso, 
cidade de São Paulo estuda se realmente irá liberar a retirada do uso de máscaras em 
espaços abertos no dia 11. 

Mercado externo: EUA: índices futuros voltam a subir após fechar o dia ontem em baixa, 
devido aos temores com a variante Ômicron e eficácia das vacinas existentes. Ontem 
Powell falou a respeito da aceleração da redução do programa de compras de títulos, que 
deve ser discutida na reunião do Fed deste mês, a decisão deverá ser tomada, segundo ele, 
pois a economia está "muito forte e as pressões inflacionárias estão mais altas". 

Na Europa, índice EuroStoxx 600 apresenta alta de 0,6% com destaque positivo para o setor 
de viagens e lazer e negativo para o de bens domésticos, além disso, preço do petróleo 
avança após a forte queda de ontem com o anúncio da Moderna de que as vacinas não 
devem ser efetivas contra a variante Ômicron, enquanto isso, a Pfizer, em parceria com a 
BioNTech, já informou que vacina oferecerá proteção contra qualquer doença grave da 
nova variante. 

Na Ásia, bolsas fecharam em alta, com destaque para a divulgação do PMI Caixin/Markit 
de atividade fabril na China, que marcou 49,9 pontos em novembro, abaixo do resultado 
de outubro que foi de 50,6. 
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Bovespa 101.915,45 -0,87%

S&P 500 Fut (Nova York) 4.589,60 1,23%

Dow Jones Fut (Nova York) 34.552,20 0,89%

S&P 500 VIX 24,92 -12,54%

Merval (Buenos Aires) 79.094,93 0,28%

DAX (Frankfurt) 15.320,73 1,46%

CAC 40 (Paris) 6.812,11 1,35% Ouro (US$/Onça troy) 1.776,50 0,59%

FTSE 100 (Londres) 7.157,35 1,39% Dólar comércial 5,63 0,72%

Nikkei 225 (Tóquio) 27.821,76 0,41% Café (BM&F) 276,05 0,02%

SSE Composite (Shanghai) 3.576,89 0,36% Milho (BM&F) 88,79 0,05%

Petróleo WTI        

(US$/barril)

Petróleo Brent 

(US$/barril)

66,18 4,97%

69,23 5,17%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Ferro 62% (Dalian - 

China - US$/ton)
97,94 1,63%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Bolsas & Commodities 

PETROBRAS (PETR4) - finalizou a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) e seus 
ativos logísticos na Bahia para a MC Brazil Downstream Participações, empresa do 
grupo Mubadala Capital, por US$ 1,8 bilhão. O Mubadala pretende aumentar 
capacidade da refinaria e diversificar a produção. 

GERDAU (GGBR4) e METALÚRGICA GERDAU (GOAU4) - concluíram as etapas da 
reorganização societária de subsidiária mexicana 

COPEL (CPLE6) – informou que concluiu a aquisição do Complexo Eólico Vilas instalado, 
no Rio Grande do Norte, com 186,7 MW de capacidade instalada. O valor total 
atualizado da transação é de R$ 1,08 bilhão. 

AES BRASIL (AESB3) – comunicou que concluiu a incorporação da AES Tietê. 

SUZANO (SUZB3) – aumentou em US$ 20 o preço da tonelada da celulose na Ásia. O 
reajuste já está valendo. 

CCR (CCRO3) – O conselho de administração aprovou a 4ª emissão de notas 
promissórias comerciais, em quatro séries, para distribuição pública com esforços 
restritos, em regime de garantia firme de colocação, no valor de R$ 2,3 bilhões. 

ÂNIMA EDUCAÇÃO (ANIM3) – fechou acordo para a aquisição de 51% do Ibcmed 
Serviços de Educação por R$ 10 milhões. 

DASA (DASA3) – informou que foi concluída a aquisição do hospital HBA, da Bahia, por 
R$ 850 milhões. 

ALLIAR (AALR3) – Karla Maciel Dolabella assumirá diretoria de RI com renúncia de 
Gabriel Rozenberg. 

Empresas 
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Participação dos Investidores no Volume Total do Segmento Bovespa

Dados acumulados entre : 01/11/2021 e 26/11/2021

Compras Vendas Saldo no Período

Tipo de Investidores R$ MIL Part. (%) R$ MIL Part. (%)

Investidores Individuais 91.737.961,00R$       7,92% 93.174.376,00R$       8,04% (1.436.415,00)R$        

Clubes de Investimento 1.540.935,00R$         0,13% 1.770.688,00R$         0,15% (229.753,00)R$           

Institucionais 150.798.030,00R$    13,01% 153.531.645,00R$    13,25% (2.733.615,00)R$        

Investidor Estrangeiro 300.368.587,00R$    25,92% 298.782.678,00R$    25,78% 1.585.909,00R$         

Empresas Públicas e Privadas 7.622.481,00R$         0,66% 4.447.862,00R$         0,38% 3.174.619,00R$         

Instituições Financeiras 27.315.901,00R$       2,36% 27.685.134,00R$       2,39% (369.233,00)R$           

Outros 21.401,00R$               0,00% 12.914,00R$               0,00% 8.487,00R$                 

Acumulado do Ano (2021)

Tipo de Investidores Saldo

Investidor Estrangeiro 56.289.433,00R$       

Institucionais (64.525.993,00)R$     

Investidores Individuais 1.626.336,00R$         

Defasagem de 2 dias úteis
 

 

 

 

 

Empresa Código
Valor  

provento*
Tipo Data de Pagamento

Bradesco BBDC3 R$ 0,0147 JSCP 03/01/2022

Bradesco BBDC4 R$ 0,0161 JSCP 03/01/2022

Petrobrás PETR3 R$ 2,4379 Dividendo 15/12/2021

Petrobrás PETR3 R$ 0,8126 Dividendo 15/12/2021

Petrobrás PETR4 R$ 2,4379 Dividendo 15/12/2021

Petrobrás PETR4 R$ 0,8126 Dividendo 15/12/2021

Arezzo ARZZ3 R$ 0,2883 JSCP 31/01/2022

Arezzo ARZZ3 R$ 0,2632 Dividendo 31/01/2022

Ferbasa FESA3 R$ 0,1910 JSCP 16/12/2021

Ferbasa FESA4 R$ 0,2101 JSCP 16/12/2021
*Valores líquidos

Quarta-feira, 01 de dezembro de 2021

Sexta-feira, 03 de dezembro de 2021

Terça-feira, 07 de dezembro de 2021

Dividendos & JCP 

Participação dos Investidores 
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Este relatório foi elaborado pela Terra Investimentos D.T.V.M LTDA., para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa 

autorização da Terra Investimentos. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, 

mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não 

representam por parte da Terra Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as 

informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento 

e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam 

riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros, e a rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. O investimento em Ações, Fundos Imobiliários 

e BDRs não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Nos termos do Artigo 21 da Resolução CVM nº20, de 25 de fevereiro de 2021, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) 

pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e 

autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos.  

DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S) 

Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela 

elaboração deste relatório declara(m) ainda que: (I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC; (II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às 

quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos; (III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou 

indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (IV) 

Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, 

mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação 

específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.  

DISCLAIMER  

RÉGIS CHINCHILA                                 
CNPI EM-426                                           
ANALISTA DE INVESTIMENTOS                
rchinchila@terrainvestimentos.com.br         

HELOÏSE SANCHEZ                                 
                                         
ASSISTENTE DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS                
hsanchez@terrainvestimentos.com.br         
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