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Horário País Órgão Indicador Referência 
Estimativa 
Mediana 

Resultado 
Anterior 

04:55 Alemanha Markit Economics PMI Industrial Mar 57,6 58,4 

05:00 Zona do Euro Markit Economics PMI Industrial Mar 57 58,2 

05:30 Reino Unido Markit/CIPS PMI Industrial Mar 55,5 55,5 

06:00 Zona do Euro Eurostat IPC (Mensal)      0,9% 

09:00 Brasil IBGE Produção Industrial (Mensal) Fev   -2,4% 

09:30 EUA Bureau of Labor Statistics Payroll do Governo Mar   24,0K 

09:30 EUA BEA Taxa de Desemprego Mar 3,7% 3,8% 

10:00 Brasil Markit Economics PMI Industrial Markit Mar   49,6 

10:45 EUA Markit PMI Industrial Mar 58,5 57,3 

15:00 Brasil 
Ministério do 

Desenvolvimento 
Balança Comercial Mar   4,00B 

  

Agenda de Indicadores 

Cenário Econômico 

Mercado Interno: No Brasil, Governo deverá elevar hoje a CSLL dos bancos de 20% 
para 25% para compensar Refis do Simples, além disso, Bolsonaro decidiu manter 
por mais 30 dias a redução do IPI em 25% após expectativa de que o governo 
anunciaria ontem corte adicional para 33%. Na noite de ontem, Doria acabou 
renunciando ao cargo para concorrer à Presidência da República, com isso, o vice-
governador do estado, Rodrigo Garcia, assume o cargo e passa a ser candidato à 
reeleição. Ontem foi apresentada a PL das “fake News”, propondo que tenha 
validade imediata a partir de sua sanção, projeto deverá se aprovado ainda esse 
mês pela Câmara. No radar de hoje, PMI industrial e saldo da balança comercial. 

Mercado externo: EUA: índices futuros operam no positivo, mercado aguarda pela 
divulgação do Payroll, além de acompanhar questões referentes ao petróleo e os 
juros das Treasuries. O petróleo opera com leve alta, no aguardo da reunião da 
Agência Internacional de Energia, em que será discutido nova liberação de reservas 
de petróleo de emergência. Já os títulos do Tesouro de 2 e 10 anos se inverteram 
pela primeira vez desde 2019, segundo especialistas, medida pode indicar que o 
país caminha para uma recessão. 

Na Europa, bolsas operam em alta, investidores avaliam o início de um novo mês 
e um novo trimestre com expectativas de novas negociações de paz entre Rússia 
e Ucrânia. Mais cedo foram divulgados dados de PMI industrial da Alemanha, Zona 
do Euro e Reino Unido, todos vieram levemente abaixo das expectativas, porém 
acima de 50 pontos, indicando expansão. Foi divulgado o IPC anual da Zona do 
Euro de março que veio bastante elevado, em 7,5% na comparação anual, acima 
das expectativas que eram de 6,6% 

Na Ásia, bolsas fecharam mistas após divulgação de dados econômicos da China e 
do Japão mais fracos que o esperado, além das incertezas entre a guerra da Rússia 
com a Ucrânia. Já a respeito da Covid, tanto na China como em Hong Kong, as 
preocupações com o recente surto diminuíram. 
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Bovespa 119.999,23 -0,22%

S&P 500 Fut (Nova York) 4.545,80 0,62%

Dow Jones Fut (Nova York) 34.792,70 0,60%

S&P 500 VIX 20,54 -1,46%

Merval (Buenos Aires) 90.867,58 0,10%

DAX (Frankfurt) 14.467,78 0,37%

CAC 40 (Paris) 6.698,14 0,57% Ouro (US$/Onça troy) 1.949,20 -0,92%

FTSE 100 (Londres) 7.534,96 0,26% Dólar comércial 4,77 -0,44%

Nikkei 225 (Tóquio) 27.821,43 -0,56% Café (BM&F) 281,55 0,00%

SSE Composite (Shanghai) 3.282,72 0,94% Milho (BM&F) 91,40 0,01%

Petróleo WTI        

(US$/barril)

Petróleo Brent 

(US$/barril)

100,28 0,13%

104,71 0,49%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Ferro 62% (Dalian - 

China - US$/ton)
145,58 3,46%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Bolsas & Commodities 

PETROBRAS (PETR4) – comunicou indicações de Caio Ramalho e Gaspar Carreira Jr. 
para membro titular e membro suplente do conselho fiscal representado por 
acionistas preferencialistas. A eleição será no dia 13. A estatal fechou com a União 
contrato de arrendamento de áreas, instalações portuárias e infraestruturas públicas 
no complexo portuário de Santos, no valor de R$ 7 bilhões. 

CCR (CCRO3) – informou que Autoban, SPVias e ViaOeste assinaram aditivo definitivo 
ao contrato de concessão com governo de SP e que ViaOeste assumiu investimentos 
de novo acesso a Osasco e às obras na rodovia SP-280. 

HYPERA (HYPE3) - concluiu aquisição de 12 marcas de medicamentos da Sanofi no 
Brasil, México e Colômbia, por US$ 190 mi. 

ALUPAR (ALUP11) – Subsidiária Elte recebeu da Cetesb licença prévia de viabilidade 
socioambiental da Subestação Domênica Rangoni de 345/138 kV. 

RAÍZEN (RAIZ4) – aprovou distribuição de R$ 287,2 milhões em JCP, o equivalente a 
R$ 0,0277 por ação; ex na próxima 4ªF. 

TELEFÔNICA (VIVT3) – vai pagar R$ 250 milhões em JCP até 31/07/23, o equivalente 
a R$ 0,1492 por ação; ex a partir de hoje. 

PORTO SEGURO (PSSA3) – aprovou a distribuição de dividendos complementares ao 
mínimo obrigatório e adicionais de, respectivamente, R$ 23,709 milhões e R$ 261,729 
milhões. Valores equivalem, respectivamente, a R$ 0,0371 e R$ 0,4103 por ação; ex a 
partir de hoje. 
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Participação dos Investidores no Volume Total do Segmento Bovespa

Dados acumulados entre : 02/03/2022 e 29/03/2022

Compras Vendas Saldo no Período

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

Investidores Individuais 97.273.315,00R$       7,04% 107.387.588,00R$    7,77% (10.114.273,00)R$     

Clubes de Investimento 1.351.361,00R$         0,10% 1.922.782,00R$         0,14% (571.421,00)R$           

Institucionais 171.822.796,00R$    12,44% 191.197.024,00R$    13,84% (19.374.228,00)R$     

Investidor Estrangeiro 388.103.968,00R$    28,09% 361.087.151,00R$    26,13% 27.016.817,00R$       

Empresas Públicas e Privadas 8.080.827,00R$         0,58% 5.337.177,00R$         0,39% 2.743.650,00R$         

Instituições Financeiras 24.004.194,00R$       1,74% 23.872.881,00R$       1,73% 131.313,00R$            

Outros 208.306,00R$            0,02% 40.163,00R$               0,00% 168.143,00R$            

Acumulado do Ano (2022)

Tipo de Investidores Saldo

Investidor Estrangeiro 89.030.831,00R$       

Institucionais (71.728.267,00)R$     

Investidores Individuais (23.006.518,00)R$     

Defasagem de 2 dias úteis  

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Código
Valor  

provento*
Tipo Data de Pagamento

Bradesco BBDC3 R$ 0,0147 JSCP 02/05/2022

Bradesco BBDC4 R$ 0,0161 JSCP 02/05/2022

Raia Drogasil RADL3 R$ 0,0147 JSCP 02/05/2022

EDP Brasil ENBR3 R$ 1,3938 Dividendo -
*Valores líquidos

Sexta-feira, 01 de abril de 2022

Terça-feira, 05 de abril de 2022

Segunda-feira, 04 de abril de 2022

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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