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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as da China
registrando perdas superiores a 1% após o banco central local deixar suas taxas de juros mais
importantes inalteradas. No Japão, o Nikkei subiu 0,86%, impulsionado por ações do setor
automotivo.

● Na Europa, as ações operam em alta refletindo os bons resultados dos balanços de empresas da
região. O índice Stoxx Europe 600 avança 0,96%.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street apontam para uma abertura mista com divulgação de
resultados no radar. O mercado não deixa de acompanhar os comentários de dirigentes do FED, que
podem indicar reforçar uma postura mais dura contra a inflação..

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,8659%
● Os contratos futuros do Brent sobem 0,81% a US$  107,49 o barril.
● O ouro é cotado a US$ 1.953,09, uma alta de 0,16%
● O Bitcoin é negociado a US$ 41,5 mil.

AGENDA DO DIA

● Brasil: Julgamento sobre a capitalização da Eletrobras no TCU
● Reuniões do G7 e G20 no FMI
● 09:00 - Brasil: IBC-Br (não deve  ser divulgado em razão da greve do BC)
● 11:30 - EUA: Estoques de Petróleo Bruto
● 11:30 - EUA: Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC
● 14:00 - Brasil: Receita Tributária Federal
● 15:00 - EUA: Livro Bege

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa recuou ontem 0,55% a 115.057 pontos, se descolando do exterior. O índice teve
sua terceira sessão seguida em baixa e foi pressionado pela queda dos papéis dos grandes bancos e da Vale
(VALE3, -3,19%). A fraqueza nas ações da mineradora é reflexo de um cenário de menor otimismo com o
crescimento econômico da China. Em meio a demanda fraca e restrições relacionadas à covid-19, o
minério de ferro cedeu 2,6%. O mercado também aguardava a prévia operacional do primeiro trimestre da
Vale. Os destaques positivos ficaram com as ações do Banco Inter (BIDI11) que avançaram 9,15%, após a
empresa anunciar a retomada de sua organização societária, que pode culminar na listagem de suas ações
na Nasdaq. O dólar comercial fechou em alta de 0,45% a R$ 4,6680, em uma semana com menor
liquidez por conta do feriado. As falas de autoridades monetárias sobre aumento da inflação e as pressões
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para reajuste dos servidores também balizaram os negócios. No mercado de juros futuros, os contratos
encerraram esta terça-feira perto da estabilidade, com viés de queda na ponta curta e de alta nos ramos
mais longos da curva a termo.

EXTERIOR: os três principais índices acionários de Wall Street fecharam a sessão desta terça-feira
(19) em alta, em dia marcado pela divulgação de resultados corporativos trimestrais. O Dow Jones
subiu 1,45%, o S&P 500 avançou 1,61% e o Nasdaq teve ganhos de 2,15%. O bom desempenho ocorreu
apesar do contínuo aumento dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano. O pregão também
foi marcado pela queda dos preços dos barris de petróleo, em dia em que o Fundo Monetário
Internacional (FMI) reduziu sua projeção de crescimento global de 4,4% (em janeiro) para 3,6%, o que deve
afetar a demanda pela commodity. Com isso, o setor de energia foi o único a fechar o dia em terreno
negativo. No pós-mercado, as ações da Netflix caíam 23,47%, depois da companhia divulgar seus
resultados trimestrais. Ainda que o lucro tenha crescido 141,2% no primeiro trimestre, na comparação com
os mesmos três meses de 2021, a projeção é que a base de assinantes sofra no segundo trimestre, com a
projeção de perda de 2 milhões de usuários. Segundo o relatório da empresa, apenas com o cancelamento
da operação na Rússia foram perdidos 700 mil assinantes.

GUERRA NA UCRÂNIA: a Rússia lançou o que o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, chamou de
“segunda fase” das operações na Ucrânia. Após uma noite de bombardeios de artilharia ao longo de uma
linha de frente de quase 500 km, as forças russas tomaram um bolsão de território, incluindo a cidade de
Kreminna. Como resultado, eles ameaçam cercar uma área no topo da frente oriental que, de acordo com
um analista militar, detém até 40% das tropas ucranianas na região. Colunas de tanques e outros
veículos blindados também foram vistos indo para o norte na estrada do porto sudeste de
Mariupol, a cidade sitiada onde o último grupo de defensores está agora entrincheirado nos bunkers de
uma siderúrgica. O número de refugiados da guerra na Ucrânia se aproxima de cinco milhões, de
acordo com as Nações Unidas. (Bloomberg / WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel
Kashkari, afirmou hoje que se a inflação não diminuir por conta de persistência em problemas nas cadeias
de fornecimento, o trabalho da autoridade ficará mais difícil, o que pode incluir um aperto maior. Em evento
da Luther College, o dirigente avaliou que o avanço da variante Ômicron do coronavírus na China coloca
maiores desafios para lidar com a inflação, esta que está "muito alta", segundo sua visão. (Broadcast)

POLÍTICA NO BRASIL: o governo passou a avaliar a possibilidade de conceder aumento linear de 5% a
partir de julho deste ano, acrescido do aumento de R$ 400 no tíquete-alimentação. Até então, as
duas medidas vinham sendo apresentadas de forma separada. O aumento no auxílio-alimentação era a
opção preferida da equipe econômica, por beneficiar principalmente os servidores com menor salário. Era
uma saída que não demandaria alterações na lei orçamentária, nem o corte de gastos já programados. No
entanto, a ideia não agradou a integrantes do Palácio do Planalto, porque a medida não atenderia aos
servidores aposentados. (Valor - acesse também  o Panorama Político da Órama).

CAPITALIZAÇÃO DA ELETROBRAS: o Tribunal de Contas da União (TCU) começa a julgar nesta quarta-feira
(20) a segunda e última etapa do processo de privatização da Eletrobras. Ontem (19) as ações ON e PNB
recuaram 4,40% e 3,33%, com a possibilidade do pedido de vistas de Vital do Rêgo. O ministro do
TCU alegou que não será possível analisar o texto porque o voto do relator não estava disponível nos
sistemas até ontem à noite. Com isso, o prazo pode ser estendido por mais 60 dias. O governo busca
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abreviar esse período para uma semana. O BNDES têm insistido que o tribunal deve aprovar a operação
até, no máximo, o dia 27 de abril. Dessa forma, ainda seria possível liquidar a privatização em 13 de maio.
Depois dessa data, não será mais possível usar na operação os resultados da Eletrobras referentes ao
quarto trimestre do ano passado, sendo exigido o demonstrativo do 1T2021. (Valor / CNN)

GREVE NO BC: servidores do Banco Central (BC) decidiram, em assembleia realizada ontem (19),
suspender a greve a partir de hoje (20). A categoria, que estava em greve desde 1º de abril, permanecerá
em operação padrão e fará paralisações diárias das 14h às 18h. A decisão foi tomada depois de reunião
com o presidente do BC, na segunda (18), quando Roberto Campos Neto afirmou que o reajuste linear de
5% para todo o funcionalismo público é consenso entre os ministros e chancelado pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL). Os servidores declararam que 5% são insuficientes e apresentaram contraproposta com
reajuste de 27% concedido apenas a partir de 1º de julho. A proposta original previa reposição já no
primeiro semestre deste ano. De acordo com o Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central),
Campos Neto também garantiu a implementação de duas demandas sobre reestruturação de carreira e se
comprometeu a conseguir uma reunião entre os membros das entidades dos servidores e o ministro Ciro
Nogueira (Casa Civil). .Se as negociações não avançarem nas próximas semanas com uma nova oferta do
governo, a greve será retomada automaticamente a partir de 3 de maio. (Folha)
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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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