
PANORAMA DIÁRIO | 29.04.2022

NESTA MANHÃ

● As bolsas na Ásia fecharam em alta. Na China, o índice Xangai Composto avançou 2,41%.
Segundo a mídia estatal chinesa, o Politburo prometeu se esforçar mais para impulsionar o
crescimento e, ao mesmo tempo, conter o atual surto de covid-19. A política de "tolerância zero" de
Pequim contra a doença tem pesado no desempenho da economia chinesa, que vem dando sinais
contundentes de desaceleração. Em Hong Kong, o Hang Seng saltou 4,01%. O apetite por risco
na região asiática também foi impulsionado pelo desempenho do dia anterior das bolsas de Nova
York, favorecidas por balanços positivos de grandes empresas dos EUA. Já a Bolsa de Tóquio não
operou, devido a um feriado nacional no Japão.

● Na Europa, as bolsas estão em alta.. O índice Stoxx Europe 600 avança 062%, impulsionado
pelos exportadores da região para os quais a demanda de matérias-primas chinesas é fundamental.
A movimentada temporada de balanços também ajudou a restaurar a confiança após um início de
ano turbulento, atenuando as perdas de abril para as ações europeias. O principal benchmark
regional está caminhando para registrar uma queda de 1,3% no mês. O Produto Interno Bruto
(PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2022, segundo dados preliminares
divulgados pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.. O resultado ficou em linha
com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação anual, o
PIB do bloco teve expansão de 5% entre janeiro e março, um pouco maior do que o
consenso do mercado, de 4,9%. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro
atingiu a máxima histórica de 7,5% em abril, também de acordo com dados preliminares divulgados
pela Eurostat. O resultado deste mês ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pelo
The Wall Street Journal.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street apontam para uma abertura no vermelho. No
pré-mercado da Nasdaq, a Amazon recuava 8,61%, após informar que teve prejuízo líquido de US$
3,8 bilhões no primeiro trimestre. Intel caia 3,48% depois de ter projetado receita decepcionante
para o trimestre atual. A Apple perdia 2,46% com alerta de fabricante de iPhone sobre impacto de
gargalos de oferta em suas métricas operacionais.

● O rendimento do T-Notes de 10 anos sobe a 2,86%.
● Os contratos futuros do Brent avançam 1,46% a US$ 108,83 o barril.
● A cotação do ouro voltou a ser negociada acima de US$ 1.900 a onça.
● O Bitcoin recua a US$ 38,9 mil.

AGENDA DO DIA

● 9:00 Brasil: PNAD Contínua (Mar)
● 9:30 EUA: PCE Núcleo (Mar)
● 9:30 Brasil: Setor Externo/Conta Corrente (Mar)
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-29/china-s-politburo-pledges-efforts-to-meet-economic-targets?sref=jiTXxhzN
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa encerrou a sessão com ganhos de 0,52%, a 109.918,97 pontos. O grau de
recuperação da referência da B3, no entanto, foi em parte contido pelas perdas nas ações de grandes
bancos, embora muito moderadas depois do meio da tarde (Itaú PN -0,82%, Bradesco PN -0,92% no
fechamento), em contraponto a ganhos sólidos nas gigantes das commodities, especialmente Vale ON
(+2,47%), que anunciou programa de recompra de R$ 41 bilhões, e nas siderúrgicas (Usiminas PNA +4,07%,
Gerdau PN +2,91%). Com o petróleo em alta, Petrobras ON e PN subiram, respectivamente, 0,72% e 0,67%.
Ao longo da tarde, além de acompanhar os movimentos em Nova York, a melhora do Ibovespa se
correlacionou também à acomodação do dólar, a R$ 4,9400 no encerramento, em baixa de 0,54%,
após ter chegado a R$ 5,0451 no pico da sessão. Nem mesmo a bateria de dados macroeconômicos
domésticos nesta quinta-feira tirou do investidor de renda fixa os olhos do exterior. Os juros mais curtos
subiram. A ponta mais longa cedeu.

EXTERIOR: os mercados acionários de Nova York registraram ganhos. Os resultados trimestrais de algumas
empresas ampararam o movimento, mesmo após uma leitura pior do que a previsão do PIB dos EUA no
primeiro trimestre. O índice Dow Jones subiu 1,85%, o S&P 500 avançou 2,47% e o Nasdaq teve alta
de 3,06%. O quadro nos mercados acionários chegou a ficar misto no fim da manhã, após o Wall Street
Journal informar a partir de fontes que a Alemanha retirou sua oposição a um embargo ao petróleo da
Rússia. Antes de publicar balanço depois do fechamento, Apple subiu 4,52% e Amazon, 4,65%. Tesla recuou
0,45%, com volatilidade recente, diante de avaliações entre investidores sobre qual será o impacto da
compra do Twitter pelo CEO daquela empresa, Elon Musk. Já a Boeing recuou 0,16%, um dia após balanço
que frustrou o mercado. Entre os setores do S&P 500, serviços de comunicação e tecnologia lideraram os
ganhos, mas energia também mostrou força, em jornada de ganhos para o petróleo. O índice DXY do
dólar, que mede a moeda americana ante seis rivais fortes, subiu 0,69%, aos 103,6690 pontos,
enquanto o euro baixava a US$ 1,05. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha
acelerou para 7,4% em abril, ante 7,3% em fevereiro, segundo dados preliminares divulgados pela
Destatis. O resultado superou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 7,2%.
Em relação a março, o CPI alemão subiu 0,8% em abril. Neste caso, a projeção do mercado era de alta de
0,5%.

GUERRA NA UCRÂNIA: a guerra entre Ucrânia e Rússia criou uma situação de "incrível
imprevisibilidade e incerteza" para a Europa e o crescimento econômico no continente "só pode
desacelerar, sob risco de estagnar", segundo afirmou o comissário para Economia da União Europeia,
Paolo Gentiloni. Ele ainda disse que a duração da guerra e a extensão de seus impactos sobre o setor de
energia, confiança e comércio internacional definirão como se portará a economia do continente perante a
crise. As forças armadas da Rússia estão avançando lentamente no leste da Ucrânia, com o aparente
objetivo de cortar as forças ucranianas, mas ainda não conseguiram, segundo analistas. O secretário-geral
das Nações Unidas, António Guterres, em Kiev se encontrou com o presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky, chamou a guerra na Ucrânia de “um absurdo no século 21”, durante visitas a
várias cidades ao redor da capital que foram ocupadas por soldados russos e onde investigações sobre
potenciais crimes de guerra estão em curso. A Ucrânia apresentou suas primeiras acusações de crimes
de guerra contra soldados russos, acusando 10 deles de fazer civis reféns e maltratá-los no subúrbio de
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Bucha, em Kiev. Agricultores ucranianos disseram que as forças russas encheram campos com minas
e destruíram equipamentos, que Kiev diz ser uma campanha para atrapalhar a indústria agrícola do país.
O presidente Biden pediu ao Congresso US$ 33 bilhões em ajuda militar, econômica e humanitária
para a Ucrânia e que aprovasse uma legislação visando os oligarcas russos. Os EUA estão com falta
de algumas armas em meio aos esforços para armar a Ucrânia. A Alemanha está pronta para parar de
comprar petróleo russo, abrindo caminho para uma proibição de importação da UE, disseram
autoridades do governo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia do que chamou de
chantagem energética para impedir os países europeus de ajudarem Kiev. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o Produto Interno Bruto (PIB) do país registrou inesperada
contração de 1,4% no primeiro trimestre deste ano, em termos anualizados, de acordo com a leitura
preliminar do dado divulgada pelo Departamento do Comércio. Analistas consultados pelo The Wall Street
Journal previam avanço de 1,0%. Essa foi a primeira queda trimestral do indicador desde o início da
pandemia, em 2020. O resultado representa um drástico enfraquecimento em relação ao
crescimento anualizado de 6,9% nos três últimos meses de 2021. No mesmo documento, o órgão do
governo americano informou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE) subiu à taxa
anualizada de 7,8% entre janeiro e março. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de
alimentos e energia, avançou 5,2% no mesmo intervalo. No primeiro trimestre, a maior economia do
planeta foi afetada pela ressurgência no número de casos de coronavírus, em meio à disseminação da
variante Ômicron. O número de pedidos de auxílio-desemprego caiu 5 mil na semana passada, a 180
mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho americano. O
resultado veio em linha com o que previam analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O
total de pedidos da semana anterior foi revisado para cima, de 184 mil a 185 mil. Já o número de pedidos
continuados na semana encerrada em 16 de abril ficou em 1,408 milhão.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a
1,41% em abril, de 1,74% em março, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado
ficou perto do piso da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,45%, e inferior à mediana do levantamento
(1,70%). O teto era de 2,48%. A queda da soja, milho e café contribuíram para abrandar a inflação ao
produtor. Por outro lado, o aumento dos preços do diesel, da gasolina e dos adubos/fertilizantes continuou
pressionando o índice. O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e
de transformação, registrou alta de 3,13% em março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A taxa de fevereiro foi revista de um avanço de 0,56% para uma elevação de 0,54%. O
Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 0,9 ponto na passagem de março para abril, na série
com ajuste sazonal, para 85,9 pontos, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias
móveis trimestrais, o indicador subiu 0,3 ponto. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 5,3 pontos, para
92,9 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) caiu 6,8 pontos, para 79,6 pontos. O Índice de
Confiança de Serviços (ICS) subiu 4,0 pontos na passagem de março para abril, na série com ajuste
sazonal, para 96,2 ponto, informou também a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis
trimestrais, o índice avançou 1,7 ponto, a primeira elevação no ano de 2022. O Índice de Situação Atual
(ISA-S) subiu 5,1 pontos, para 96,0 pontos, maior nível desde abril de 2014, quando estava em 96,3 pontos.
O Índice de Expectativas (IE-S) avançou 2,9 pontos, para 96,6 pontos. Após a criação de 329.404 vagas em
fevereiro (dado revisado), o mercado de trabalho formal desacelerou e registrou um saldo positivo de
136.189 carteiras assinadas em março, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No acumulado dos três
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primeiros meses de 2022, o saldo do Caged já é positivo em 615.173 vagas. O mercado financeiro já esperava
uma desaceleração no ritmo de abertura de vagas formais em março, mas o resultado veio acima da
mediana da pesquisa do Projeções Broadcast, de 125 mil postos de trabalho. As estimativas variavam de
94.314 a 305.000 vagas criadas. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$
164,147 bilhões em março. O valor arrecadado no mês passado foi o maior para meses de março
desde o início da série histórica, que começou em 1995. Em relação a fevereiro deste ano, houve
aumento de 8,65% no recolhimento de tributos. O resultado das receitas veio dentro do intervalo de
expectativas das instituições ouvidas pelo Broadcast Projeções, que ia de R$ 148,192 bilhões a R$ 166,661
bilhões. O dado divulgado hoje superou a mediana, de R$ R$ 156,416 bilhões. No primeiro trimestre, a
arrecadação federal somou R$ 548,132 bilhões, o maior volume para o período desde o início da série
histórica. O montante representa um avanço real de 11,08% na comparação com os primeiros três meses do
ano passado. A Receita Federal informou que o valor recorde da arrecadação registrado em março se deve
principalmente à alta no pagamento de tributos que incidem sobre o lucro e faturamento: Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).

POLÍTICA NO BRASIL: a pesquisa Modalmais Futura mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) continua na liderança da corrida presidencial, com 41,1% das intenções de voto, seguido
do presidente Jair Bolsonaro (PL) com 35,3%. Os outros concorrentes não atingem os dois dígitos. Luiz
Inácio Lula da Silva deu uma missão ao economista Gabriel Galípolo, que passou a ser um dos
conselheiros do petista sobre assuntos da área. O ex-presidente do Banco Fator foi escalado para ouvir
as demandas dos empresários e representantes do mercado financeiro.

Para mais notícias sobre Brasília, acesse o Panorama Político.
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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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