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Horário País Órgão Indicador Referência 
Estimativa 
Mediana 

Resultado 
Anterior 

04:00 Alemanha Statistisches Bundesamt PIB (Trimestral) Q4 -0,7% -0,7% 

04:00 Alemanha Destatis 
Preços de Bens Importados 
(Mensal) 

Jan 1,5% 0,1% 

07:00 Z. do Euro European Commission Confiança do Consumidor Fev -8,5 -8,8 

07:00 Z. do Euro Eurostat 
Expectativas de Inflação ao 
Consumidor 

Fev   38,4 

07:00 Z. do Euro Economic&Financial Affai Confiança Industrial  Fev 14,2 13,9 

A definir Brasil 
Ministério do Trabalho e 

Emprego 
Índice de Evolução de Emprego do 
CAGED  

Jan -162,00K -265,80K 

08:00 Brasil FGV IGP-M (Mensal) Fev   1,8% 

09:30 Brasil Ministério da Fazenda Balanço Orçamentário Jan   -54,249B 

10:30 EUA Census Bureau 
Pedidos de Bens Duravéis 
(Mensal) 

Jan 0,6% -0,7% 

A definir EUA Federal Reserve 
Relatório de Política Monetária do 
Fed 

      

14:00 Brasil Receita Federal Receita Tributária Federal     193,90B 

  

Agenda de Indicadores 

Cenário Econômico 

Mercado Interno: No Brasil, o STF deve formar maioria para manter os R$ 4,9 bilhões 
em recursos públicos destinados ao Fundo Eleitoral para Financiamento de 
Campanha, conhecido como Fundão, a sessão começou a ser votada ontem, mas 
acabou sendo suspensa e deve ser retomada na semana que vem. Câmara aprovou 
ontem projeto que legaliza jogo de azar, como cassinos, bingos e jogo do bicho, 
rejeitando tributação maior em cima dessas atividades, que terão impostos menores 
do que remédios e alimentos, texto agora segue para ser aprovado no Senado. No 
radar de hoje, divulgação de dados do IGP-M de fevereiro. 

Mercado externo: EUA: índices futuros operam no negativo com mercado 
analisando os impactos de curto e médio prazo que as sanções à Rússia podem 
causar, uma vez que a situação entre Rússia e Ucrânia, apesar de ataques e invasão 
via forças terrestres, aéreas e navais não terem sido tão fortes como era esperado 
pelo mercado, além do aumento das sanções contra a Rússia que ajudaram a aliviar 
os temores. 

Na Europa, bolsas operam em patamar positivo com diversas sanções sendo 
impostas à Rússia na expectativa de reduzir a capacidade do país de realizar 
negócios via algumas ações como o congelamento dos ativos bancários e corte das 
empresas estatais, porém ainda mantiveram o país no Swift sem restrições ou 
sanções à exportação de petróleo e gás. 

Na Ásia, bolsas fecharam majoritariamente em alta devido ao cenário mais 
“controlado” entre Rússia e Ucrânia após os países anunciarem suas sanções e com 
reunião da Otan marcada para hoje, além disso temos o início de posição de tropas 
pela Alemanha para reforçar a segurança da Europa. 
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Bovespa 111.591,87 -0,37%

S&P 500 Fut (Nova York) 4.271,50 -0,55%

Dow Jones Fut (Nova York) 33.105,50 -0,57%

S&P 500 VIX 31,68 1,48%

Merval (Buenos Aires) 91.359,52 -2,89%

DAX (Frankfurt) 14.156,92 0,75%

CAC 40 (Paris) 6.611,77 1,39% Ouro (US$/Onça troy) 1.926,30 -0,88%

FTSE 100 (Londres) 7.350,05 1,98% Dólar comércial 5,10 2,06%

Nikkei 225 (Tóquio) 25.970,82 1,95% Café (BM&F) 287,90 -1,40%

SSE Composite (Shanghai) 3.451,41 0,63% Milho (BM&F) 98,82 0,19%

Ferro 62% (Dalian - 

China - US$/ton)
107,75 -3,13%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Petróleo WTI        

(US$/barril)

Petróleo Brent 

(US$/barril)

92,81 -0,25%

95,42 -0,02%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Bolsas & Commodities 

VALE (VALE3) – registrou lucro líquido atribuído aos acionistas de US$ 5,427 bilhões no 
quarto trimestre de 2021. O resultado representa um crescimento de 39,6% em relação 
ao terceiro trimestre de 2021 e 7,34 vezes superior ao registrado no quarto trimestre de 
2020. A mineradora ainda anunciou a distribuição de US$ 3,5 bilhões em dividendos – 
ou R$ 3,7 por ação. 

AMERICANAS SA (AMER3) – registrou lucro líquido de R$ 490 milhões no 4TRI, alta de 
20,5% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 1,072 bilhão, queda de 10,8% 
em relação ao mesmo período de 2020. 

GRENDENE (GRND3) – teve lucro líquido recorrente de R$ 234,2 milhões no 4TRI, queda 
de 25,6% sobre o 4TRI20; Ebitda recorrente somou R$ 199,3 milhões no 4TRI, redução 
de 20,4% sobre 4TRI20. Empresa pagará R$ 73,2 milhões em dividendos no dia 18 de 
maio, o equivalente a R$ 0,0812 por ação; ex em 3/5. 

HYPERA (HYPE3) – registrou lucro líquido de R$ 353 milhões no 4TRI, avanço de 12,1% 
na comparação anual; Ebitda de operações continuadas somou R$ 566,9 milhões, alta 
de 62,4% em relação ao mesmo período de 2020. Empresa aprovou programa de 
recompra de até 10 milhões de ações, o que representa até 2,50% do total emitido pela 
empresa. 

SANEPAR (SAPR4) – registrou lucro líquido de R$ 332 milhões no 4TRI, alta de 14% na 
comparação anual; Ebitda somou R$ 576,5 milhões, crescimento de 5,4% em relação ao 
mesmo período de 2020. 

RANDON (RAPT4) -  teve lucro líquido de R$ 153,1 milhões no 4TRI, queda de 69% sobre 
o 4TRI20; Ebitda consolidado caiu 61,3% no 4TRI, para R$ 258,8 milhões. Empresa prevê 
receita líquida consolidada entre R$ 9,5 bi e R$ 11 bi em 2022; margem Ebitda deve ficar 
entre 13% e 16%. 

LOCALIZA (RENT3) -  aprovou aumento de capital da Localiza Fleet em R$ 100 milhões, 
com a emissão de 17.213.392 ações ordinárias ao preço de R$ 5,81; capital social da 
companhia passará para R$ 700 milhões. 

 

Empresas 



      São Paulo, 25 fevereiro de 2022. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Código
Valor  

provento*
Tipo Data de Pagamento

Itaú ITUB4 R$ 0,0150 JSCP 01/04/2022

Telefônica VIVT3 R$ 0,0913 JSCP 31/07/2022

Itausa ITSA4 R$ 0,0200 Dividendo 01/04/2022

Banco do Brasil BBAS3 R$ 0,3558 Dividendo 11/03/2022

Banco do Brasil BBAS3 R$ 0,3861 JSCP 11/03/2022

Bradesco BBDC4 R$ 0,0161 JSCP 02/03/2022
*Valores líquidos

Quarta-feira, 02 de março de 2022

Segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022

Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Participação dos Investidores no Volume Total do Segmento Bovespa

Dados acumulados entre : 01/02/2022 e 22/02/2022

Compras Vendas Saldo no Período

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

Investidores Individuais 81.922.654,00R$       7,92% 87.407.657,00R$       8,45% (5.485.003,00)R$        

Clubes de Investimento 1.316.021,00R$         0,13% 1.653.213,00R$         0,16% (337.192,00)R$           

Institucionais 124.696.615,00R$    12,06% 144.769.270,00R$    14,00% (20.072.655,00)R$     

Investidor Estrangeiro 282.578.631,00R$    27,33% 257.011.020,00R$    24,85% 25.567.611,00R$       

Empresas Públicas e Privadas 5.526.589,00R$         0,53% 7.267.800,00R$         0,70% (1.741.211,00)R$        

Instituições Financeiras 20.393.901,00R$       1,97% 18.919.262,00R$       1,83% 1.474.639,00R$         

Outros 599.630,00R$            0,06% 5.820,00R$                 0,00% 593.810,00R$            

Acumulado do Ano (2022)

Tipo de Investidores Saldo

Investidor Estrangeiro 58.058.577,00R$       

Institucionais (48.448.018,00)R$     

Investidores Individuais (11.910.312,00)R$     

Defasagem de 2 dias úteis

Dividendos & JCP 

Participação dos Investidores 
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Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 

BRB BANCO BSLI3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

MARCOPOLO POMO4 Resultado 4T21 - Antes da abertura 

Quarta-feira, 02 de março de 2022 

AURA MINERALS AURA33 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 

mailto:rchinchila@terrainvestimentos.com.br
mailto:hsanchez@terrainvestimentos.com.br

