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                    FRASE DO DIA

Você tem que ver o fracasso 
como o começo e o meio, 
mas nunca o entenda como 
um fim.

Jessica Herrin, 
CEO e fundadora da Stella & Dot 
Company.
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Brasil fecha janeiro com déficit de US$ 176 milhões 
na balança comercial.
As exportações totalizaram US$ 19,673 bilhões no 
mês passado. Pela média diária, houve aumento de 
25,3% sobre o desempenho do mesmo mês de 2021. 
Já as importações alcançaram US$ 19,849 bilhões e 
tiveram aumento, também pela média diária, de 
24,6% sobre janeiro do ano passado.  
Em sua projeção mais recente, a secretaria estima 
que a balança comercial registre em 2022 um 
superávit de US$ 79,4 bilhões, resultado de US$ 
284,3 bilhões em exportações e US$ 204,9 bilhões 
em importações. A corrente de comércio ficaria em 
US$ 489,2 bilhões.
Fonte: Valor
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Confiança empresarial cai em janeiro e atinge 
menor nível desde abril, diz FGV.
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV Ibre) caiu 2,5 pontos em janeiro, para 91,6 
pontos, menor nível desde abril de 2021 (89,6 
pontos). Na métrica de médias móveis trimestrais, o 
indicador recuou pela quarta vez seguida, agora em 
3,0 pontos.
O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) caiu 
4,5 pontos, para 91,3 pontos, menor nível desde abril 
de 2021 (87,8 pontos).  O Índice de Expectativas 
(IE-E) caiu 3,0 pontos, para 91,4 pontos, menor valor 
desde março de 2021 (85,2 pontos). Ambos 
recuaram pela terceira vez consecutiva e acumulam 
perda de mais de oito pontos nesse período, se 
afastando do nível de neutralidade de 100 pontos. 
Fonte::Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/01/brasil-fecha-janeiro-com-deficit-de-us-176-milhoes-na-balanca-comercial.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/31/bndes-firma-acordo-com-banco-mundial-sobre-agenda-climatica-e-biodiversidade.ghtml
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BTG Pactual compra Elite Investimentos e acirra 
disputa com XP.
Em comunicado, o BTG diz que a aquisição faz parte da 
estratégia de expansão no segmento de assessoria de 
investimentos. No mês passado, a XP também fez 
movimentos nesse sentido comprando o Banco Modal 
e uma participação minoritária na Suno Research.
Segundo o BTG, a operação anunciada faz parte do 
foco dos acionistas da Elite em buscar a excelência no 
campo de assessoria financeira. Fundada em 1983, a 
Elite é famosa por ser a corretora em que operava Luiz 
Barsi, maior investidor pessoa física do Brasil.
O acordo inclui a totalidade dos negócios da Elite, que 
serão integralmente absorvidos pelo BTG Pactual após 
todas as aprovações regulatórias necessárias. 
Fonte:Bloomberg Línea

CVM suspende decisão que limitava dividendos.
Em uma decisão provisória, a CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários) suspendeu a decisão que limitava 
a distribuição de dividendos do fundo de investimento 
imobiliário Maxi Renda FII (MXRF11), administrado 
pelo BTG Pactual, por uma mudança no critério 
contábil.
O documento reconhece que a decisão de dezembro, 
embora dissesse respeito a um único fundo de 
investimento, poderia repercutir no restante da 
indústria, que tem 1,5 milhão de investidores no país.
Conforme a área técnica da CVM, a administração do 
MXRF11 vem distribuindo dividendos aos cotistas 
baseados no regime de caixa, mesmo quando os 
rendimentos superavam o lucro contábil do exercício.
Fonte: Bloomberg Línea 

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/01/btg-pactual-compra-elite-investimentos-e-acirra-disputa-com-xp/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/01/maxi-renda-cvm-suspende-decisao-que-limitava-dividendos/
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Lula encontra Boulos e empurra debate sobre 
divisão da esquerda em SP.
O encontro ocorre no momento em que a 
esquerda está dividida em São Paulo, já que o PT 
vai lançar o ex-prefeito Fernando Haddad para o 
Palácio dos Bandeirantes. 
Há ainda a pré-candidatura de Márcio França 
(PSB) no campo progressista.  A reunião foi 
tratada como um encontro informal entre Boulos 
e Lula —os presidentes do PT e do PSOL não 
participaram. 
Ficou acertado que haverá nova reunião, dessa 
vez com os dirigentes dos partidos, para tratar 
também da questão das candidaturas em São 
Paulo.
Fonte: Folha de São Paulo

Presidente da Câmara sinaliza que proposta para 
frear preço dos combustíveis tratará apenas do 
diesel.
Após reunião com o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou na última segunda-feira (31) que o projeto 
que tratará do preço dos combustíveis deve se 
restringir à tributação do óleo diesel. 
A redução de impostos sobre gasolina e álcool não 
deve ser incluída na proposta. Ele indicou que o 
governo estuda alguma medida em relação ao preço 
do gás de cozinha.
Está descartada que a redução do ICMS, tributo 
cobrado pelos estados sobre os combustíveis, seja 
incluída no texto da PEC. A proposta ficará restrita a 
tributos federais.
Fonte: Valor

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/lula-encontra-boulos-e-empurra-debate-sobre-divisao-da-esquerda-em-sp.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/01/presidente-da-camara-sinaliza-que-proposta-para-frear-preco-dos-combustiveis-tratara-apenas-do-diesel.ghtml
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Argentina fecha acordo para ter usina nuclear 
chinesa.
Autoridades da Argentina anunciaram nesta 
terça-feira um acordo de US$ 8,3 bilhões em 
investimentos com a China para a construção de 
uma nova usina nuclear na província de Buenos 
Aires.
A nova usina terá capacidade de gerar 1.200 
megawatts e deverá ter suas obras concluídas em 
até oito anos e meio. Segundo a imprensa 
argentina, a central terá vida útil de 60 anos e 
respeitará os requisitos exigidos pela Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIE).  O contrato 
entre a Nucleoelétrica Argentina S.A. e a 
Corporação Nuclear Nacional da China (CNNC) prevê 
transferência de tecnologia para que a Argentina 
passe a fabricar o combustível usado na usina, que 
será construída na central de Zárate.
Fonte::Valor

Putin faz manobras militares em uma nova frente 
contra a Ucrânia.
Depois de fazer manobras militares em Belarus, na 
Crimeia e junto ao leste ucraniano, o governo de 
Vladimir Putin abriu uma nova frente de pressão sobre 
Kiev: promoveu um raro exercício com tropas russas 
estacionadas na Transdnístria.
O território é um encrave separatista pró-Rússia na 
Moldova, uma antiga república soviética, e fica 
espremido entre o país e a Ucrânia. Desde 1992 é 
autônomo, e tem seu status garantido por tropas do 
Kremlin.  Com isso, é aberta uma quarta frente de 
preocupações para o Ocidente, que teme uma invasão 
russa que Putin nega ter interesse em promover. 
Diferentemente das manobras anteriores, a 
movimentação na Transdnístria gera medo não de 
uma invasão, mas sim da busca de um precedente 
para guerra.
Fonte: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/01/argentina-fecha-acordo-para-ter-usina-nuclear-chinesa.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/putin-faz-manobras-militares-em-uma-nova-frente-contra-a-ucrania.shtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
As ações subiram pelo terceiro dia na terça-feira, com Wall Street tentando se recuperar após um janeiro 
selvagem.  O Dow Jones Industrial Average subiu 273,38 pontos, ou 0,8%, para 35.405,24. O S&P 500 subiu 
0,7%, para 4.546,54 pontos. O Nasdaq Composite avançou 0,7%, para 14.346.
Fonte: CNBC

Ásia
Os mercados de ações asiáticos estão em alta na quarta-feira, com a maioria dos mercados da região 
fechados para o feriado do Ano Novo Lunar, seguindo as indicações amplamente positivas de Wall Street 
durante a noite, já que fortes ganhos são vistos nos setores de energia e materiais em meio a commodities 
mais altas. 
Fonte: Nasdaq

Europa 
As ações europeias subiram na quarta-feira em meio a um impulso positivo nos mercados globais. O 
pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,8% no meio da manhã, com as ações de viagens e lazer subindo 1,8% para 
liderar os ganhos, já que quase todos os setores e principais bolsas entraram em território positivo.
Fonte: CNBC

https://www.cnbc.com/2022/01/31/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.nasdaq.com/articles/asian-markets-trade-mostly-higher-1
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/02/european-markets-head-for-higher-open-amid-global-gains-.html
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Petróleo
Os preços do petróleo terminaram pouco alterados na terça-feira, com as tensões geopolíticas e a oferta 
global apertada apoiando o mercado, mesmo quando alguns especularam que a Opep + pode aumentar a 
oferta mais do que o esperado.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Minério de ferro segue em US$ 146,78 por tonelada com feriado na China.
Fonte: Valor

Ouro
Os preços do ouro estenderam os ganhos para uma segunda sessão na terça-feira, com o dólar recuando e as 
tensões contínuas sobre a Ucrânia sustentando a demanda de porto seguro do metal.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-edges-higher-tight-supply-post-pandemic-recovery-2022-02-01/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/01/minrio-de-ferro-segue-em-us-14678-por-tonelada-com-feriado-na-china.ghtml
https://www.reuters.com/markets/europe/gold-muted-weaker-dollar-counters-rate-hike-bets-2022-02-01/






EUA:

● Juros de Hipotecas de 30 anos 
MBA;

● Índice de Compras MBA;
● Índice do Mercado Hipotecário;
● Estoques de Petróleo Bruto;
● Estoques de Óleo para 

Aquecimento.
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União Europeia:

● IPC-núcleo (Mensal);
● IPC (Mensal);
● IHCP excluindo Energia e 

Alimentos (Mensal);
● IPP (Mensal) (Dez).

Brasil:

● IPC-Fipe (Mensal) (Jan);
● Produção Industrial (Mensal) 

(Dez);
● Decisão da Taxa de Juros Selic.

China:

● Feriado - Festival da 
Primavera.
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