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Horário País Indicador
Estimativa 

Mediana

Resultado 

Anterior

04:30   EUR PMI Composto - Alemanha (Jun) 53,1 53,7

05:00   EUR Relatório Mensal do BCE  

05:00   EUR PMI Composto Markit (Jun) 54,0 54,8

09:30   USD Transações Correntes (Q1) -271,6B -217,9B

09:30   USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 229K 229K

10:45   USD PMI Industrial (Jun) 56,4 57,0

10:45   USD PMI Composto Markit (Jun) 53,6

10:45   USD PMI do Setor de Serviços (Jun) 53,5 53,4

11:00   USD Depoimento de Powell, Presidente do Fed  

12:00   USD Estoques de Petróleo Bruto 1,956M

17:30   USD Resultados do Teste de Estresse Bancário do Fed  

Agenda de Indicadores 

Cenário Econômico 

Brasil: No radar fica a discussão do governo em torno do auxílio caminhoneiro de até R$ 1.000. 
Políticos e líderes evangélicos desejam se distanciar de Milton Ribeiro, reverendo presbiteriano, 
alegando que a indicação do ex-ministro da Educação não foi deles. A prisão de Ribeiro é assunto 
tóxico para o presidente Jair Bolsonaro, que tenta vender a imagem de que faz um governo sem 
corrupção. Ribeiro foi preso ontem na Operação Acesso Pago. Nem a CPI do MEC, nem a CPI da 
Petrobras têm acolhimento no gabinete de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). 

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concede entrevista após apresentação do 
diretor de política econômica do BC, Diogo Guillen, a partir das 11:00. Dirigentes falam após ata 
da última reunião mostrar sinalização um pouco mais hawkish, com o compromisso de manter 
a Selic mais alta por mais tempo. 

 

Internacional: EUA: Jerome Powell volta a falar, desta vez na Câmara, depois de preocupar os 
mercados com fala sobre possibilidade de recessão. O presidente do BC americano concordou 
que aumentos acentuados das taxas poderiam desencadear uma desaceleração e disse que a 
tarefa de projetar um pouso econômico suave é “muito desafiadora”. 

EUROPA: PMI composto da zona do euro, que engloba indústria e serviços, recuou para 51,9 em 
junho, atingindo o menor patamar em 16 meses, num momento de disparada da inflação e de 
tendência mundial de aperto monetário. Em sua última reunião de política monetária, o Banco 
Central Europeu (BCE) preparou o terreno para começar a elevar juros a partir de julho. 
Investidores na Europa também estão atentos hoje à presidente do BCE, Christine Lagarde, que 
participa de reunião de cúpula do Conselho Europeu, e a PMIs dos EUA. 

ÁSIA: entre as bolsas destaque de alta para Xangai e Hang Seng - Hong Kong sustentadas por 
promessas de mais apoio à economia chinesa. Ontem, o presidente chinês, Xi Jinping, reiterou o 
compromisso de ampliar esforços para que a segunda maior economia do mundo cumpra metas 
estabelecidas para este ano, inclusive a de crescer 5,5%, e minimizar os impactos da pandemia 
de covid-19. 

Petróleo recua novamente à medida que a preocupação com uma desaceleração econômica 
global se intensifica. Minério de ferro sobe em Singapura depois que o presidente Xi Jinping 
prometeu atingir metas econômicas para o ano, apesar do impacto na atividade provocados 
pelos lockdowns e problemas no setor imobiliário. 
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Bovespa 99.522,32 -0,16%

S&P 500 Fut (Nova York) 3.781,00 0,57%

Dow Jones Fut (Nova York) 30.590,00 0,35%

S&P 500 VIX 29,13 0,62%

Merval (Buenos Aires) 85.662,48 -1,02%

DAX (Frankfurt) 13.047,69 -0,73%

CAC 40 (Paris) 5.940,82 0,41% Ouro (US$/Onça troy) 1.828,68 -0,49%

FTSE 100 (Londres) 7.109,08 0,28% Dólar comércial R$ 5,1955 0,01%

Nikkei 225 (Tóquio) 26.149,55 0,08% Café (BM&F) 291,05 -0,33%

SSE Composite (Shanghai) 3.320,15 1,62% Milho (BM&F) 90,55 0,06%

Minério de Ferro - 

Cingapura
116,40 6,84%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Petróleo WTI        

(US$/barril)

Petróleo Brent 

(US$/barril)

105,70 -0,46%

111,41 -0,30%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Bolsas & Commodities 

NATURA (NTCO3) - S&P Global atribuiu rating brAAA para a 11ª emissão de debêntures da NATURA 
no valor de até R$ 1,879 bilhão, com perspectiva estável. BlackRock atingiu 5% de participação 
das ações ON emitidas pela companhia, passando a deter 69.070.720 de papéis do tipo; 
formulário de referência divulgado pela empresa em 13/6 não especificava a participação da 
gestora. 

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR (PCAR3) - comunicou que concluiu o programa de recompra de ações 
da Éxito, sociedade colombiana controlada pela companhia. Grupo recebeu o valor total de R$ 
398,1 milhões pela venda de 3,40% de sua participação. Após a efetivação da recompra, GPA 
passou a deter 96,52% do capital social da Éxito, sendo 91,52% diretamente pelo grupo e 5,00% 
por sua subsidiária GPA2 Empreendimentos e Participações. 

SULAMÉRICA (SULA11) - informou que Rede D’Or aumentou participação acionária de 12% para 
15,08%. 

HYPERA (HYPE3) - aprovou a distribuição de R$ 194,7 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,3077 
por ação ON; ex em 28/6. Pagamento será realizado até o final do exercício social de 2023, em 
data ainda a ser divulgada pela companhia. 

PAGUE MENOS (PGMN3) - deve começar operação integrada com Extrafarma em agosto, 
segundo Luiz Renato Novais, CFO da Pague Menos. Cade aprovou ontem a venda da Extrafarma 
para a Pague Menos, determinando a venda de pontos comerciais da rede de farmácias que 
pertencia à Ultrapar em oito cidades com menos de 200 mil habitantes no Nordeste. 

LOCALIZA (RENT3) - Cade aprovou comprador de ativos da Unidas para conclusão de fusão com 
a companhia; fechamento da combinação de negócios ocorrerá em 1º/7. 

RUMO (RUMO3) - Goldman Sachs manteve recomendação de compra para a ação da empresa, 
com preço-alvo de R$ 20. Banco destacou que início de pedágio na BR163 no 2º semestre deve 
tornar a companhia ainda mais competitiva em relação ao transporte rodoviário. 

GPS PARTICIPAÇÕES. Squadra Investimentos atingiu 5,15% em ações ON emitidas, passando a 
deter 34,5 milhões de papéis do tipo; anteriormente, gestora não constava na relação de acionistas 
com participação relevante. 

SUZANO (SUZB3) - concluiu aquisição das empresas Vitex e Parkia; operação, avaliada em US$ 
667 mi, foi anunciada em 28/4. 

 

ROSSI informou que não foi citada na ação judicial referente a um requerimento de falência 

Empresas 
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Participação dos Investidores no Volume Total do Segmento Bovespa

Dados acumulados entre : 02/05/2022 e 20/06/2022

Compras Vendas Saldo no Mês - Junho Saldo do Dia 20/06

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

Investidores Individuais 55.164.435,00R$       6,85% 52.510.604,00R$       6,52% 2.653.831,00R$            (157.794,00)R$               

Institucionais 111.954.147,00R$    13,91% 119.544.669,00R$    14,85% (7.590.522,00)R$           422.603,00R$                 

Investidor Estrangeiro 214.021.455,00R$    26,59% 212.260.269,00R$    26,37% 1.761.186,00R$            (369.636,00)R$               

Instituições Financeiras 16.373.252,00R$       2,03% 15.566.321,00R$       1,93% 806.931,00R$               (107.607,00)R$               

Outros 4.936.901,00R$         0,61% 2.568.328,00R$         0,32% 2.368.573,00R$            212.432,00R$                 

Acumulado do Ano (2022)

Tipo de Investidores Saldo

Investidor Estrangeiro 53.240.795,00R$       

Institucionais (70.796.463,00)R$     

Investidores Individuais 3.306.290,00R$         

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         

ELIZ SAPUCAIA 
ANALISTA DE ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS 
eliz.costa@terrainvestimentos.com.br   
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