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Horário País Órgão Indicador Referência 
Estimativa 
Mediana 

Resultado 
Anterior 

04:00 Reino Unido Office for National Statistics IPC (Mensal) Jan -0,2% 0,5% 

04:00 Reino Unido Office for National Statistics IPP Produtos Acabados (Mensal) Jan 0,6% 0,3% 

04:00 Reino Unido Office for National Statistics 
Índice de Preços no Varejo (RPI) 
(Mensal) 

Jan   1,1% 

07:00 Z. do Euro Eurostat Produção Industrial (Mensal) Dez 0,3% 2% 

09:00 EUA MBA Índice de Compras MBA     282,3 

10:30 EUA Bureau of Labor Statistics 
Preços de Bens Exportados 
(Mensal) 

Jan 0,9% -1,8% 

10:30 EUA Department of Labor 
Preços de Bens Importados 
(Mensal) 

Jan 1,1% -0,2% 

10:30 EUA Census Bureau Vendas no Varejo (Mensal) Jan 1,6% -1,9% 

11:15 EUA FED Produção Industrial (Mensal) Jan 0,4% -0,1% 

11:15 EUA FED Vendas da Indústria (Mensal) Jan 0,5% -0,3% 

12:30 EUA EIA 
Atividade das refinarias de 
Petróleo pela EIA (Semanal) 

    0,329M 

16:00 EUA FED Atas da Reunião do FOMC         

  

Agenda de Indicadores 

Cenário Econômico 

Mercado Interno: No Brasil, Rodrigo Pacheco informou que projetos relacionados ao 
preço dos combustíveis estão prontos para serem votados hoje, esses projetos 
seriam para criação de uma conta para estabilização dos preços e mudanças na 
cobrança do ICMS, além da ampliação do vale-gás a famílias carentes. Bolsonaro terá 
hoje encontro com Putin na Rússia. No radar de hoje, WEG, EDP, Totvs e Banco Pine 
divulgam seus resultados do quarto trimestre de 2021. 

Mercado externo: EUA: índices futuros apresentam leve alta após alívio das tensões 
entre Rússia e Ucrânia, assim como com o mercado aguardando pela divulgação da 
ata da reunião do FOMC. Biden comunicou ontem que ainda é possível um ataque 
russo à Ucrânia e que defenderia cada centímetro do território junto à Otan. 

Na Europa, bolsas seguem majoritariamente em alta, com investidores de olho no 
cenário geopolítico após Rússia retirar parte de suas tropas das fronteiras com a 
Ucrânia, além disso, a Rússia anunciou hoje o fim de manobras militares na península 
ucraniana anexada à Crimeia. No Reino Unido, dados do CPI de janeiro subiram 5,5% 
na comparação anual, atingindo maior nível desde 1992. 

Na Ásia, bolsas fecharam em alta com alívio entre Ucrânia e Rússia, além de dados 
econômicos que mostraram que a inflação, tanto o CPI como o PPI, da China estão 
desacelerando. O CPI veio em 0,4% na comparação mensal em janeiro, esperado era 
de 0,5%; enquanto o IPP veio em 9,1% na comparação anual em janeiro, esperado era 
de 9,5% 
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Bovespa 114.828,18 0,82%

S&P 500 Fut (Nova York) 4.464,90 0,02%

Dow Jones Fut (Nova York) 34.960,00 0,04%

S&P 500 VIX 25,19 -0,97%

Merval (Buenos Aires) 87.803,68 0,27%

DAX (Frankfurt) 15.448,26 0,23%

CAC 40 (Paris) 6.985,26 0,08% Ouro (US$/Onça troy) 1.856,20 0,15%

FTSE 100 (Londres) 7.591,48 -0,23% Dólar comércial 5,18 -0,75%

Nikkei 225 (Tóquio) 26.865,19 2,22% Café (BM&F) 303,35 -0,10%

SSE Composite (Shanghai) 3.465,83 0,57% Milho (BM&F) 97,09 0,04%

Ferro 62% (Dalian - 

China - US$/ton)
113,65 -1,10%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Petróleo WTI        

(US$/barril)

Petróleo Brent 

(US$/barril)

92,07 0,75%

93,28 0,76%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Bolsas & Commodities 

PETRORIO (PRIO3) – registrou lucro líquido de R$ 894,3 milhões no 4TRI, alta de 32% na 
comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 1,2 bilhão, crescimento de 166% em 
relação ao mesmo período de 2020. Lucro em 2021 foi de R$ 1,3 bilhão, alta de 152% 
sobre 2020; Ebitda ajustado em 2021 somou R$ 2,8 bilhões, crescimento de 225% em 
relação a 2020. 

PETROBRAS (PETR4) E GASPETRO –concluíram saída da Gasmar com venda para 
Termogás; operação foi finalizada com pagamento de R$ 56,9 milhões para a Gaspetro. 
Demanda por gás natural cresceu 6% a cada ano nos últimos 21 anos, motivada pelo 
aumento do consumo por parte dos grandes clientes, em especial a indústria e as 
termelétricas, de acordo com a Petrobras. 

BANRISUL (BRSR6) – teve lucro líquido consolidado de R$ 948,535 milhões em 2021, 
alta de 30,4% sobre 2020; lucro líquido ajustado subiu 20,1% no 4TRI sobre o 4TRI20, 
para R$ 258 milhões. Instituição prevê aumento de 24% a 29% na sua carteira de crédito 
total em 2022; banco estima rentabilidade sobre patrimônio líquido médio de 9% a 13% 

CAIXA SEGURIDADE (CXSE3) – registrou lucro líquido de R$ 545,7 milhões no 4TRI, alta 
de 20,4% na comparação anual; lucro líquido em 2021 foi de R$ 1,896 bilhão, 
crescimento de 7,2% ante 2020. 

CARREFOUR (CRFB3) – teve lucro líquido ajustado de R$ 766 milhões no 4TRI, queda 
de 13,5% sobre 4TRI20; Ebitda ajustado subiu 1,4% no 4TRI, para R$ 1,757 bilhão. 

COGNA (COGN3) -  comunicou que ajustou prazo para programa de recompra de 250 
milhões de ações, anunciado no dia 10; prazo será de 12 meses a partir de 11 de fevereiro. 
Grupo recebeu aval do MEC para iniciar graduação em Medicina em Bacabal (MA). 

WEG (WEGE3) -  aprovou R$ 861 mi em dividendos complementares, o equivalente a 
R$ 0,2052 por ação; ex a partir do dia 21. 

Empresas 
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Empresa Código
Valor  

provento*
Tipo Data de Pagamento

Itaú ITUB4 R$ 0,0116 JSCP 11/03/2022

Engie Brasil EGIE3 R$ 0,7828 Dividendo 17/03/2022

Itaú ITUB4 R$ 0,0150 JSCP 01/04/2022
*Valores líquidos

Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

Participação dos Investidores no Volume Total do Segmento Bovespa

Dados acumulados entre : 01/02/2022 e 11/02/2022

Compras Vendas Saldo no Período

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

Investidores Individuais 46.033.042,00R$       8,49% 48.353.282,00R$       8,92% (2.320.240,00)R$        

Clubes de Investimento 809.377,00R$            0,15% 959.516,00R$            0,18% (150.139,00)R$           

Institucionais 62.710.369,00R$       11,57% 74.500.945,00R$       13,74% (11.790.576,00)R$     

Investidor Estrangeiro 146.632.567,00R$    27,05% 133.559.695,00R$    24,64% 13.072.872,00R$       

Empresas Públicas e Privadas 3.029.572,00R$         0,56% 2.779.095,00R$         0,51% 250.477,00R$            

Instituições Financeiras 11.523.641,00R$       2,13% 10.916.988,00R$       2,01% 606.653,00R$            

Outros 332.968,00R$            0,06% 2.014,00R$                 0,00% 330.954,00R$            

Acumulado do Ano (2022)

Tipo de Investidores Saldo

Investidor Estrangeiro 45.563.838,00R$       

Institucionais (40.165.939,00)R$     

Investidores Individuais (8.745.549,00)R$        

Defasagem de 2 dias úteis

Dividendos & JCP 

Participação dos Investidores 
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Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2021 

BTG PACTUAL BPAC11 Resultado 4T21 - Antes da abertura 

EDP ENERGIAS BR ENBR3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

KEPLER WEBER KEPL3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

PINE PINE4 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

TOTVS TOTS3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

WEG WEGE3 Resultado 4T21 - Antes da abertura 

Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2021 

AERIS AERI3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

BMG BMGB4 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

BR PROPERTIES BRPR3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

ELEKTRO EKTR4 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

NEOENERGIA NEOE3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

RUMO S.A RAIL3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

TAESA TAEE11 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

 

 

 

 

 

 

 

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         

Agenda Corporativa 
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