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Horário País Indicador
Estimativa 

Mediana

Resultado 

Anterior

06:00   EUR Variação no Emprego (Trimestral)   0,5%

06:00   EUR PIB (Trimestral) (Q1) 0,2% 0,2%

08:00   BRL IGP-10 - Índice de Inflação (Mensal) (Mensal) (Mai) 2,5%

09:00   USD Discurso de Bullard, Membro do FOMC  

09:30   USD Vendas no Varejo (Mensal) (Abr) 0,9% 0,7%

10:15   USD Utilização da Capacidade Instalada (Abr) 78,5% 78,3%

10:15   USD Produção Industrial (Mensal) (Abr) 0,4% 0,9%

11:00   USD Estoques das Empresas (Mensal) (Mar) 1,8% 1,5%

11:00   USD Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Mar) 2,3%

14:00   EUR Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE  

15:00   USD Discurso de Powell, Presidente do Fed  

15:30   USD Discurso de Mester, membro do FOMC  

17:30   USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 1,618M

22:30   CNY Preços de Imóveis (Anual) (Abr) 1,5%

Agenda de Indicadores 

Cenário Econômico 
 

Brasil: O diretor do BC Bruno Serra ajudou a reduzir as apostas em um BC mais hawkish, ao 
sinalizar que a Selic não deve subir tanto quando os investidores apostavam. O mercado vai 
checar esta aposta mais branda com o IGP-10, que sai logo mais e tem expectativa de forte 
desaceleração. 

Governo publica MP que altera cálculo para piso mínimo do frete. Sempre que o preço do 
diesel tiver oscilação superior a 5% no mercado nacional, a ANTT deverá publicar nova norma 
com pisos mínimos para o transporte rodoviário de cargas, segundo Medida Provisória 
publicada no Diário Oficial. 
 

Internacional: EUA: futuros em NY sobem com o retorno do apetite ao risco nos mercados. 
Petróleo sobe pelo 5º dia em Nova York e supera US$ 115 com sinais de fortalecimento do 
mercado do produto e após a China acenar com alívio em algumas medidas de restrição 
contra o coronavírus. Presidente do Fed, Jerome Powell, dará entrevista em evento ao vivo 
do Wall Street Journal às 15:00. 

EUROPA: Ações industriais e de recursos básicos são destaques no avanço amplo do Stoxx 
Europe 600, que caminha para o terceiro dia de ganhos. Produto Interno Bruto (PIB) da zona 
do euro referente ao primeiro trimestre foi levemente revisado para cima, mostrando alta de 
0,3% ante os três meses anteriores e ganho de 5,1% no confronto anual. Os dados, que podem 
influenciar o Banco Central Europeu (BCE) a ser mais contido no aperto da política 
monetária, levaram o euro a reduzir ganhos em relação ao dólar. 

ÁSIA: Em Xangai, o comércio segue reabrindo gradualmente, uma vez que o número de 
novos casos de infecção por covid-19 na maior cidade chinesa vem caindo de forma 
constante há mais de duas semanas. O progresso no combate à doença abafou 
preocupações com os números de indústria e consumo da China referentes a abril, que 
vieram bem abaixo das expectativas. Autoridades chinesas também apontaram indícios de 
que a atividade na segunda maior economia do mundo voltou a ganhar força neste mês. 
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Bovespa 108.232,74 1,22%

S&P 500 Fut (Nova York) 4.075,00 1,68%

Dow Jones Fut (Nova York) 32.688,00 1,45%

S&P 500 VIX 26,75 -2,58%

Merval (Buenos Aires) 89.964,80 1,32%

DAX (Frankfurt) 14.166,38 1,45%

CAC 40 (Paris) 6.432,50 1,33% Ouro (US$/Onça troy) 1.828,74 0,25%

FTSE 100 (Londres) 7.533,09 0,91% Dólar comércial R$ 5,0440 -0,34%

Nikkei 225 (Tóquio) 26.547,05 0,42% Café (BM&F) 278,45 0,02%

SSE Composite (Shanghai) 3.093,70 0,65% Milho (BM&F) 100,30 -0,30%

Minério de Ferro - 

Dalian/ Futuro
122,90 0,91%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Petróleo WTI        

(US$/barril)

Petróleo Brent 

(US$/barril)

112,23 0,41%

114,78 0,41%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Bolsas & Commodities 

VALE (VALE3) - concluiu programa de recompra de ações, iniciado em outubro, com 200 milhões de 
ações recompradas, ao preço médio de US$ 17,56 por ação. Companhia anunciou novo programa de 
recompra, limitado a 500 milhões de ações ON e seus respectivos ADRs. 

ELETROBRAS (ELET3) - teve lucro líquido de R$ 2,716 bilhões no 1TRI22, alta de 68,8% sobre o 1TRI21; 
receita somou R$ 9,181 bilhões no 1TRI22, alta de 11,8% na comparação anual. Ebitda recorrente cresceu 
9,6%, para R$ 5,428 bilhões. 

MAGAZINE LUIZA (MGLU3) - registrou prejuízo ajustado de R$ 98,8 milhões no 1TRI, ante lucro de R$ 
81 milhões de um ano antes; Ebitda ajustado somou R$ 434,2 milhões, alta de 1,7% em relação ao 
mesmo período de 2021. 

ITAÚSA (ITSA4) - teve lucro líquido de R$ 3,719 bilhões no 1TRI22, alta de 68,5% sobre o 1TRI21. retorno 
sobre o patrimônio (ROE) médio subiu 7,4 pontos percentuais no trimestre. A Itaúsa explicou que a 
venda de 2,14% do capital da XP no trimestre impactou o resultado em R$ 1,1 bilhão, líquido de 
impostos, e elevou o caixa da holding em R$ 1,8 bilhão. 

EQUATORIAL (EQTL3) - registrou lucro líquido ajustado de R$ 505 milhões no 1TRI, alta de 26,1% na 
comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 1,685 bilhão no 1TRI22, crescimento de 55,8% em relação 
ao 1TRI21. 

VIBRA ENERGIA (VBBR3) - teve lucro líquido de R$ 325 milhões no 1TRI22, queda de 33,9% sobre o 
1TRI21; Ebitda ajustado caiu 6,3%, para R$ 1,107 bilhão. 

EDP (ENBR3) - obteve autorização da ONS para operação comercial de transmissão entre SP e MG; 
assim, companhia passou a receber a Receita Anual Permitida de R$ 248 milhões. 

BANCO INTER (BIDI11) - teve lucro líquido de R$ 27,470 milhões no 1TRI22, alta de 31,8% sobre o 1TRI22. 
As receitas de serviços atingiram R$ 522 milhões, crescimento de 152% quando comparado ao 1T21. As 
receitas foram alavancadas principalmente pelo crescimento nas receitas de floating e Inter Shop que 
totalizaram, respectivamente, R$ 143 milhões e R$ 101 milhões no trimestre. 

IRB (IRBR3) - teve lucro líquido de R$ 80,5 milhões no 1TRI, alta de 58% contra um ano antes. 

NUBANK - teve prejuízo de US$ 45,1 milhões no 1TRI22, 26,8% menor do que o previsto. 

HAPVIDA (HAPV3) - registrou prejuízo líquido de R$ 182 milhões no 1TRI, revertendo lucro líquido de 
um ano antes; Ebitda somou R$ 284,4 milhões, queda de 39,1% na comparação anual. 

UNIPAR (UNIP6) - registrou lucro de R$ 449 milhões no 1TRI, alta de 59% na comparação anual. 

Empresas 
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HELBOR (HBOR3) - teve lucro líquido de R$ 10,843 milhões no 1TRI22, queda de 60,3% sobre o 1TRI21. 

EZTEC (EZTC3) e construtora Adolpho Lindenberg (Cal) iniciaram parceria, anunciada em fevereiro, 
com projetos de VGV de R$ 1,750 bilhão em 6 anos. 

ECORODOVIAS (ECOR3) - Leilão do sistema Rio-Valadares, que engloba 727 quilômetros de rodovias 
entre o Rio de Janeiro e Governador Valadares (MG), teve apenas a companhia como interessada, 
segundo fontes. (Valor) 

INEPAR (INEP4) - registrou prejuízo atribuído aos controladores de R$ 53,5 milhões no 1TRI, mais que 
o triplo do prejuízo de R$ 14,5 milhões de um ano antes. 

BBM LOGÍSTICA teve prejuízo líquido de R$ 18,6 milhões no 1TRI22. 

TELEBRAS ampliou prejuízo em 31,5% no 1TRI22, para R$ 75,781 milhões. 

AMBIPAR teve lucro líquido de R$ 49,0 milhões no 1TRI22, alta de 52% sobre o 1TRI21. 

BOA SAFRA SEMENTES registrou prejuízo líquido de R$ 7 milhões no 1TRI, ante prejuízo de R$ 2,8 
milhões de um ano antes; Ebitda ficou negativo em R$ 16,3 milhões, contra R$ 145 mil negativos 
reportados no mesmo período/2021. 

AGROGALAXY registrou prejuízo líquido de R$ 44,7 milhões no 1TRI, 131% acima do prejuízo de R$ 19,3 
milhões de um ano antes; Ebitda ajustado somou R$ 130,3 milhões, crescimento de 356% na 
comparação anual. 

CLEAR SALE reverteu lucro e registrou prejuízo líquido de R$ 39,2 milhões no 1TRI; Ebitda ficou 
negativo em R$ 52,9 milhões, ante resultado positivo de R$ 27,8 milhões registrado no mesmo período 
de 2021. 

GETNINJAS teve prejuízo líquido de R$ 3,7 milhões no 1TRI22, queda de 34% sobre o 1TRI21. 

SPRINGS GLOBAL teve prejuízo líquido de R$ 64,8 milhões no 1TRI22, alta de 131,4% sobre a perda do 
1TRI21. 

TRADERS CLUB teve prejuízo ajustado de R$ 16,092 milhões no 1TRI22, frente a lucro de R$ 1,620 
milhão/1TRI21. 

VERO teve lucro líquido de R$ 4,897 milhões no 1TRI22, queda de 67,6% sobre o 1TRI21. 

METALFRIO teve prejuízo líquido de R$ 2,8 milhões no 1TRI22, frente a lucro de R$ 4,0 milhões no 
1TRI21. 

TOTVS. Governo de Cingapura passou a deter de forma isolada 4,912% do capital social da companhia, 
o que corresponde a 30.316.119 de ações ON. 

 

LOCAWEB. BlackRock reduziu participação acionária na companhia de 10,14% para 9,66%, 
passando a deter 57.040.939 de ações ON. 
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Participação dos Investidores no Volume Total do Segmento Bovespa

Dados acumulados entre : 02/05/2022 e 13/05/2022

Compras Vendas Saldo no Mês - Maio Saldo do Dia 13/05

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

Investidores Individuais 44.589.035,00R$       7,71% 42.511.691,00R$       7,35% 2.077.344,00R$            (210.960,00)R$               

Institucionais 74.498.552,00R$       12,88% 65.358.691,00R$       11,30% 9.139.861,00R$            237.383,00R$                 

Investidor Estrangeiro 156.703.634,00R$    27,08% 169.594.593,00R$    29,31% (12.890.959,00)R$        (272.526,00)R$               

Instituições Financeiras 9.651.995,00R$         1,67% 9.657.363,00R$         1,67% (5.368,00)R$                   363,00R$                         

Outros 3.858.528,00R$         0,67% 2.179.405,00R$         0,38% 1.679.123,00R$            245.740,00R$                 

Acumulado do Ano (2022)

Tipo de Investidores Saldo

Investidor Estrangeiro 44.758.835,00R$       

Institucionais (54.379.823,00)R$     

Investidores Individuais (4.505.886,00)R$        

Defasagem de 2 dias úteis

 * A partir de 01/04, os dados relativos a investimentos realizados por clubes de investimento serão consolidados junto com investidores 

individuais e Empresas Públicas e Privadas, passam a compor a l inha “Outros”. 

 

 

 

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         

mailto:rchinchila@terrainvestimentos.com.br

