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NESTA MANHÃ

● As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em baixa. O índice japonês Nikkei caiu 1,58%,
enquanto o Hang Seng tombou 1,87% em Hong Kong. Na China, os mercados ficaram estáveis,
ao retornar de dois dias de feriados. O Xangai Composto teve ligeira alta de 0,02%. A falta de
apetite por risco na Ásia se seguiu a mais uma rodada de perdas em Wall Street. Os últimos dados
de atividade do setor de serviços chinês, por sua vez, foram desanimadores. O PMI de serviços da
China medido pela S&P Global e Caixin Media caiu para 42 em março, voltando a indicar contração e
tocando o menor patamar desde fevereiro de 2020, fase inicial da pandemia de covid-19.

● Na Europa, as bolsas estão no vermelho. O índice Stoxx Europe 600 recua 1,06%. As
encomendas às fábricas alemãs caíram pela primeira vez em quatro meses no período que
antecedeu a invasão da Ucrânia pela Rússia, ressaltando as preocupações com o crescimento
mais lento da maior economia da Europa.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street indicam uma abertura negativa. O Fed divulga
a ata de sua última reunião de política monetária e Washington deverá anunciar mais sanções à
Rússia, desta vez mirando autoridades

● A venda global de títulos avança. O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,65% e o do
título de dois anos em 2,56%. Os comentários de Brainard colocaram os holofotes ainda mais
firmes na ata da reunião do Fed prevista para hoje, que deve fornecer pistas sobre o ritmo dos
aumentos das taxas de juros e do chamado aperto quantitativo, o processo de redução dos títulos
do banco central.

● Os contratos futuros do Brent sobem 1,26% a US$ 106,53 o barril.
● O ouro está de lado a US$ 1.925,55 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 45,2 mil.

AGENDA DO DIA

● 06:00 Zona do Euro: Índice de Preços ao Produtor PPI (Fev)
● 08:00 Brasil: IGP-DI (Mar)
● 15:00 EUA: Ata do FOMC - Comitê de Política Monetária do Federal Reserve
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: os ativos domésticos acompanharam o movimento negativo observado no exterior, com os
investidores aproveitando para realizar parte dos ganhos acumulados. O Ibovespa recuou 1,97%, aos
118.885,15 pontos. O dólar subiu 1,11%, a R$ 4,6590, em sintonia com a valorização da moeda
americana no exterior. Os juros também foram influenciados pelas forças do cenário externo, cujas
taxas subiram durante todo o dia. As agendas de segunda (4) e terça (5) foram forçosamente esvaziadas
pela greve dos funcionários do Banco Central. No Tesouro, os servidores decidiram prosseguir com a
operação-padrão e o sindicato da categoria alertou sobre o risco para os leilões de títulos públicos.

EXTERIOR: a combinação entre novas sanções a caminho para a Rússia, os comentários mais duros de
dirigentes do Fed, o lockdown em Xangai e seus eventuais impactos nas cadeias globais de produção
azedou o humor dos investidores globais. As bolsas de Nova York fecharam em queda. O Dow Jones
recuou 0,80%, o S&P 500 tombou 1,26% e o Nasdaq desabou 2,26%. As declarações dos
presidente do Federal Reserve (Fed) de Kansas City, Esther George, e da diretora Lael Brainard, à
véspera da divulgação da ata do comitê de política monetária da instituição, catapultaram os
rendimentos dos Treasuries e fortaleceram o dólar. George, em entrevista à Bloomberg, pontuou que
um aumento de 50 pontos-base "é uma opção que consideramos entre outras coisas". Já Brainard afirmou
que a instituição "continuará a apertar a política monetária de modo metódico, com uma série de altas nos
juros". Durante discurso em evento virtual do Fed Minneapolis, ela disse que a instituição "está preparada
para adotar ações mais fortes" nesse aperto, caso o quadro na inflação demande, enfatizando a
"importância crucial" de levar os preços para baixo, mas sem deixar de apoiar a economia. O mercado
também acompanhou a divulgação de índices econômicos.

GUERRA NA UCRÂNIA: a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que novas sanções deverão ser
anunciadas contra a Rússia na quarta-feira (6), e que terão como alvo especialmente autoridades e o
sistema financeiro do país. A União Europeia (UE) propôs novas sanções à Rússia, incluindo o
embargo à importação de carvão russo, no valor de 4 bilhões de euros por ano, e preveem veto a
transações com quatro bancos russos, entre eles o VTB, o segundo maior do país. O presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky dirigiu-se ao Conselho de Segurança das Nações Unidas com uma lista de
acusações de atrocidades russas e um pedido de reforma ou dissolução da instituição. O chefe da
Otan pediu o rápido reabastecimento das forças de Kiev, antecipando um ataque russo ao sudeste da
Ucrânia. A República Tcheca está enviando tanques para a Ucrânia, o primeiro país estrangeiro a fazê-lo
desde o início da invasão russa. Os EUA e a União Europeia disseram que ajudariam as autoridades
ucranianas a reunir evidências para investigações sobre supostos crimes de guerra, enquanto a França disse
que está abrindo sua própria investigação. A Rússia rejeitou relatos de civis mortos e reforçou
posições para apoiar seu objetivo de estabelecer controle sobre as regiões de Donetsk e Lugansk.
(WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o índice gerente de compras (PMI) do setor de serviços divulgado
pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM) subiu de 56,5 em fevereiro para 58,3 em março, de acordo
com expectativa de analistas. O PMI de serviços medido pela S&P Global subiu de 56,5 em fevereiro para
58 em março. O déficit comercial do país diminuiu ligeiramente em fevereiro, encolhendo 0,1% no
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mês, mas permanecendo próximo de um recorde. Tanto as exportações quanto as importações
subiram à medida que o conflito iminente na Ucrânia elevou os preços das commodities. O déficit no
comércio de bens e serviços caiu para US$ 89,19 bilhões ajustados sazonalmente em fevereiro, informou o
Departamento de Comércio, em comparação com um déficit de US$ 89,23 bilhões em janeiro, que foi o
recorde mensal de todos os tempos para o déficit comercial. As importações subiram 1,3%, para US$ 317,8
bilhões, enquanto as exportações cresceram 1,8%, para US$ 228,6 bilhões em fevereiro. Embora o déficit
tenha caído em relação ao nível recorde de janeiro, foi o segundo maior déficit mensal já registrado.

POLÍTICA NO BRASIL: a Receita Federal publicou no Diário Oficial, a Instrução Normativa nº 2.077, que
prorroga para 31 de maio de 2022 o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda das Pessoas Físicas, da Declaração Final de Espólio e Declaração de Saída Definitiva do País. O
imposto a pagar apurado também teve seu vencimento adiado para o final do mês de maio, mas as
restituições seguirão o cronograma anterior, sem alteração. As datas permitidas para a opção pelo
débito automático passam a ser 10 de maio, para a primeira cota, e até 31 de maio para as demais, ou seja,
para as declarações enviadas após o dia 10 de maio, o pagamento da primeira cota deverá ser realizado com
DARF. A prorrogação visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19 que possam
dificultar o preenchimento correto e envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não
estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados. Para saber os movimentos dos
candidatos às próximas eleições, como o governo planeja arcar com o aumento de subsídios e a agenda do
Senado, acesse o Panorama Político.

COVID-19: o Brasil registrou 205 mortes nas últimas 24 horas. A média móvel semanal de óbitos foi de
185. Também foram diagnosticados 36.465 novos casos no período. Na vacinação, 75,12% da
população está com o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)

3

https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/receita-federal-prorroga-o-prazo-da-declaracao-do-imposto-de-renda
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.077-de-4-de-abril-de-2022-390752682
https://analise.orama.com.br/blog/2022/04/05/panorama-politico-05-04-2022/
http://click.m.orama.com.br/?qs=7b13844e0903718b9f18ddde070b278f5e5e77e71fff9360df05ac5fdf1ea5f06bbd0b29a37359a01d8722e1e7a8a5212360031c898b5519
http://click.m.orama.com.br/?qs=7b13844e0903718b28478c45aec9c6550227909bd5f69418128e32b50d3d0c8117ed279df14bb06c365659602650d769d7e395f1f41fe88f
http://click.m.orama.com.br/?qs=7b13844e0903718b27a45a3a4ac21fe0896aa01aa2fb6c1989965da475713a61fd06908972b0288cf204d1db67a7525157faa98233cd7cbd
http://click.m.orama.com.br/?qs=7b13844e0903718b8a9a34a59e1737a785352f6c02bbcb111ad0414c0e465b13d830521bf35f45177bfbf47b5effd9a9cb143fc893a76474


PANORAMA DIÁRIO | 06.04.2022

PAINEL DE COTAÇÕES

As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação
de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de
relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em outros meios de comunicação da Órama. Fica
proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Órama.
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