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Horário País Órgão Indicador Referência 
Estimativa 
Mediana 

Resultado 
Anterior 

05:55 Alemanha Markit Economics PMI Composto Fev 56,2 56,2 

06:00 Zona do Euro Markit Economics PMI Composto Markit Fev 55,8 55,8 

06:30 Reino Unido Markit Economics PMI Composto Fev 60,2 60,2 

07:00 Zona do Euro Eurostat IPP (Mensal) Jan 2,3% 2,9% 

07:00 Zona do Euro Eurostat Taxa de Desemprego Jan 7,0% 7,0% 

10:00 Brasil Markit Economics PMI Industrial Markit Fev   47,8 

10:30 EUA Department of Labor 
Pedidos Iniciais por Seguro-
Desemprego 

    248K 

11:45 EUA Markit Economics PMI Composto Markit Fev   56 

12:00 EUA FED 
Depoimento de Powell, 
Presidente do Fed   

      

  

Agenda de Indicadores 

Cenário Econômico 

Mercado Interno: No Brasil, ontem Rodrigo Pacheco afirmou ser necessário “impedir” 
a elevação dos preços da gasolina diante do novo aumento do barril do petróleo, 
devido a esse motivo, na semana que vem o senado vai retomar os debates sobre 
projetos que visam frear o preço dos combustíveis, como a questão relacionada ao 
ICMS e a criação do fundo de estabilização de preços. O STF retoma hoje o 
julgamento sobre o fundo eleitoral, devendo formar maioria para manter o valor de 
R$ 4,9 bilhões que foi aprovado pelo Congresso. Para as Eleições o TSE fechou 
acordo com LinkedIn para combater às fake News, ao todo, nove plataformas se 
comprometeram a colaborar com o TSE, sendo elas: Twitter, TikTok, Facebook, 
WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai. No radar de hoje, AES Brasil divulga 
seus resultados do quarto trimestre de 2021, após o fechamento do mercado. 

Mercado externo: EUA: índices futuros operam de forma mista, com investidores de 
olho no petróleo que continua a subir, chegando aos US$ 115, com isso mercado fica 
atentos para o possível aumento da inflação, que já se encontra bastante elevada no 
país. Powell ontem informou que continua marcado para este mês elevar a taxa de 
juros do país, apesar das incertezas em torno do conflito na Ucrânia; para hoje, 12h, 
Powell apresentará para o Senado o relatório de política monetária. 

Na Europa, bolsas operam em baixa, com os conflitos que seguem na Ucrânia, além 
disso, está marcado para hoje a segunda rodada de negociações em relação à guerra 
de Rússia e Ucrânia. Encontro está marcado para acontecer em Belarus para um 
possível cessar-fogo, segundo o principal negociador russo, Vladimir Medinski. 

Na Ásia, bolsas fecharam de forma mista com os conflitos entre Rússia e Ucrânia que 
continuam acontecendo, fazendo com que o preço do petróleo e outros materiais 
continue a subir. Lá na China, o Ministro de Relações Exteriores mostrou 
solidariedade à Ucrânia e disse estar “extremamente preocupado com os danos aos 
civis”, colocando Pequim a disposição para ajudar em um cessar-fogo e solução 
diplomática para a Guerra. 
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Bovespa 115.173,61 1,80%

S&P 500 Fut (Nova York) 4.377,10 0,05%

Dow Jones Fut (Nova York) 33.835,30 -0,05%

S&P 500 VIX 30,52 1,79%

Merval (Buenos Aires) 87.969,87 2,59%

DAX (Frankfurt) 13.901,88 -0,70%

CAC 40 (Paris) 6.486,55 -0,18% Ouro (US$/Onça troy) 1.922,30 0,64%

FTSE 100 (Londres) 7.396,94 -0,44% Dólar comércial 5,10 -1,28%

Nikkei 225 (Tóquio) 26.393,03 0,70% Café (BM&F) 278,30 0,27%

SSE Composite (Shanghai) 3.481,11 -0,09% Milho (BM&F) 99,70 -0,03%

Ferro 62% (Dalian - 

China - US$/ton)
126,29 6,83%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Petróleo WTI        

(US$/barril)

Petróleo Brent 

(US$/barril)

110,60 2,40%

112,93 1,97%

Índice
Último 

Fechamento
Variação

Bolsas & Commodities 

TELEFÔNICA (VIVT3) – assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com Anatel, 
no valor de R$ 435 milhões; acordo, aprovado pelo órgão em dezembro, prevê a troca 
de multas por investimentos. 

BRB (BSLI3) – registrou lucro líquido de R$ 608 milhões em 2021, crescimento de 35,2% 
em relação ao ano anterior. 

BR MALLS (BRML3) – vendeu 30% de sua participação no Center Shopping Uberlândia 
para os sócios atuais, por R$ 307 mi. O grupo permanecerá com 21% de participação no 
empreendimento e se manterá como administrador e comercializador do shopping. 

HERMES PARDINI (PARD3) – concluiu a aquisição de 60% do Instituto de Análises 
Clínicas de Santos (IACS), anunciada em novembro, por R$ 100,98 milhões; transação 
será analisada em AGE a ser convocada. 

VIBRA ENERGIA (VBBR3) – anunciou a conversão das debêntures e exercício de opção 
de compra da Comerc Participações. Dessa forma, a companhia passou a deter 50% da 
Comerc. 

MATER DEI (MATD3) -  comprou participação de 75% a 80% do Hospital e Maternidade 
Santa Clara, em Uberlândia (MG), por valor entre R$ 175,5 milhões e R$ 187,4 milhões. 
Grupo também concluiu a aquisição de 100% do capital social do Centro de Tomografia 
Computadorizada Uberlândia (CDI). Operação foi feita por meio da aquisição de 94,8% 
do Hospital Santa Genoveva, concluída no mês passado, por R$ 309 milhões. 
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Empresa Código
Valor  

provento*
Tipo Data de Pagamento

Banco Mercantil BMIN4 R$ 0,7226 JSCP 15/03/2022

Camil CAML3 R$ 0,0590 JSCP 14/03/2022

JHSF JHSF3 R$ 0,1607 Dividendo 14/03/2022

Ultrapar UGPA3 R$ 0,1704 Dividendo 11/03/2022

BRF BRFS3 R$ 0,3148 JSCP 15/03/2022

BRF BRFS3 R$ 0,0858 Dividendo 15/03/2022

Mercantil do Brasil MERC4 R$ 0,0858 Dividendo 15/03/2022

Mercantil do Brasil MERC4 R$ 0,3148 JSCP 15/03/2022

Gerdau GGBR4 R$ 0,2000 Dividendo 16/03/2022

Metalurgica Gerdau GOAU4 R$ 0,1000 Dividendo 17/03/2022

Mitre MTRE3 R$ 0,1008 Dividendo 16/03/2022
*Valores líquidos

Quinta-feira, 03 de março de 2022

Sexta-feira, 04 de março de 2022

Segunda-feira, 07 de março de 2022

Participação dos Investidores no Volume Total do Segmento Bovespa

Dados acumulados entre : 01/02/2022 e 24/02/2022

Compras Vendas Saldo no Período

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

Investidores Individuais 94.029.535,00R$       7,95% 101.075.968,00R$    8,55% (7.046.433,00)R$        

Clubes de Investimento 1.468.252,00R$         0,12% 1.865.862,00R$         0,16% (397.610,00)R$           

Institucionais 142.092.346,00R$    12,01% 163.384.721,00R$    13,81% (21.292.375,00)R$     

Investidor Estrangeiro 322.984.444,00R$    27,31% 295.221.549,00R$    24,96% 27.762.895,00R$       

Empresas Públicas e Privadas 6.533.935,00R$         0,55% 7.929.937,00R$         0,67% (1.396.002,00)R$        

Instituições Financeiras 23.614.262,00R$       2,00% 21.925.201,00R$       1,85% 1.689.061,00R$         

Outros 688.413,00R$            0,06% 7.949,00R$                 0,00% 680.464,00R$            

Acumulado do Ano (2022)

Tipo de Investidores Saldo

Investidor Estrangeiro 60.253.861,00R$       

Institucionais (49.667.738,00)R$     

Investidores Individuais (13.471.742,00)R$     

Defasagem de 2 dias úteis

Dividendos & JCP 

Participação dos Investidores 
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Quinta-feira, 03 de março de 2022 

AES BRASIL AESB3 Resultado 4T21 - Após o fechamento 

Sexta-feira, 04 de março de 2022 

FERBASA FESA4 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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