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RADAR DA SEMANA 
§ Mais uma vez as bolsas nos EUA renovaram as máximas última sexta-feira, agora impulsionadas pelo payroll.

O relatório apresentou a criação de 850 mil postos de trabalho, moderadamente acima do esperado, reforçando a

recuperação saudável da economia por lá. Um número muito acima do esperado poderia ter sido interpretado como

uma pressão inflacionária, fazendo com que as bolsas reagissem negativamente, mas não foi o que aconteceu.

§ No destaque dessa semana fica a divulgação da Ata da última reunião do Fed, Banco Central americano, na quarta-

feira que deve trazer mais detalhes sobre a sinalização de retirada de estímulos, podendo impactar as bolsas. Dados

de atividade na Europa e Ásia seguem mostrando recuperação sólida, o que é favorável para as ações.

§ São pontos de atenção global (i) medidas de restrição que o governo chinês tem colocado a empresas de tecnologia,

como a suspensão do aplicativo Didi (app de transporte do país, similar ao Uber) e (ii) casos da variante Delta, apesar

da proliferação do vírus os casos de óbito no Reino Unido seguem estáveis e contidos, o que favorece a reabertura.

§ No Brasil, o aumento das tensões políticas por conta da CPI da Pandemia com foco nas investigações sobre
compra de vacinas podem continuar refletindo em mais volatilidade no mercado de ações.

MOVES EM DESTAQUE 
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§ A semana mais curta, com bolsas fechadas nos EUA na segunda por conta do 4 de Julho e sem negociação no

Brasil na sexta-feira com o feriado em São Paulo, deve contar também com menos liquidez (volume de negócios).

• A semana começa com perspectiva positiva para as principais commodities. Petróleo opera em alta

aguardando a decisão da Opep+, países produtos do material, sobre os níveis de produção para os próximos

meses. A decisão era para ter saído na ultima semana mas Arábia Saudita e EUA não chegaram a um consenso.

Minério também em alta impulsionado pela expectativa de aumento da demanda com a retomada da atividade em

siderúrgicas chinesas.

• O cenário político mais ruidoso na ultima semana teve impacto negativo no real, fazendo com que a nossa
moeda perdesse força mais uma vez frente ao dólar que volta a ser cotado próximo dos R$5,05. Além da visão

negativa do investir global para o Brasil, o desgaste político pode colocar em risco a pauta de reformas.

• A curva de juros no Brasil começou a semana em alta, acompanhando o dólar, com os ruídos domésticos. As

acusações de corrupção envolvendo a compra de vacina trazem tornam o ambiente brasileiro mais incerto, o que

aumento o risco de se investir no Brasil e reflete na expectativa do aumento de juros para que o risco esteja “melhor

precificado”.

• O mercado de ações pode continuar a repercutir o cenário adverso com (i) discussões em relação a 2ª fase da
Reforma Tributária, (ii) ruídos políticos, e (iii) consequente aumento da curva de juros, que tende a ser
negativo para investimentos em bolsa.
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Recomendações em aberto

Recomendações encerradas

Atualização!

Devido ao momento de incertezas tanto internas quanto externas, decidimos por não apresentar nenhuma
operação nova para essa semana. Deve-se ter em mente que não operar também é operar até que o mercado nos

apresente uma situação favorável novamente.

A operação de Aeris segue em aberto com oscilação de -2,61%.
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DISCLAIMER - Analista: Pietra Guerra – CNPI-T: 2531 e Analista: Filipe GS Fradinho – CNPI-T: 2145

Este relatório de análise foi elaborado pela Clear Corretora, uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP”) de acordo com todas as exigências na Resolução
CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer
tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua
divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Clear não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Este
relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. O(s) signatário(s)
deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente,
inclusive em relação à Clear e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s)
remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Clear. O analista responsável
pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no
relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da Clear estão obrigados ao cumprimento de todas as
regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo
XP. O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da Clear. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os
tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu
perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos
anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste
material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede
de relacionamento da Clear, podendo também ser divulgado no site da Clear. 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 Clear. A Ouvidoria da Clear tem a missão de servir de canal de contato sempre que
os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771
5454. SAC. 0800 774 0402. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Clear:
https://www.clear.com.br/site/custos A Clear se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da
utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é
executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como
informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os
melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macro econômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos
Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O
investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Clear. Ação é uma fração
do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia
conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de
resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado,
o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em
significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente
neste tipo de produto.
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