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                    FRASE DO DIA

Eu vou te dizer como se 
tornar rico. Feche as portas. 
Tenha medo quando os 
outros forem gananciosos. 
Seja ganancioso quando os 
outros estiverem com 
medo.

Warren Buffett, 
Um dos maiores investidores de 
todos os tempos.
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Produção industrial sobe 3,9% em 2021, mas se 
encontra 0,9% abaixo do patamar pré-pandemia.
O avanço de 2021 não chega a compensar, no 
entanto, a queda de 4,5% de 2020. É o primeiro ano 
de expansão após dois recuos seguidos (1,1% em 
2019 e o de 4,5% em 2020). O setor se encontra 0,9% 
abaixo do patamar de fevereiro de 2020, período 
pré-pandemia.
O desempenho reflete um ano de 2021 marcado por 
quedas da produção frente ao mês anterior em oito 
dos 12 meses do ano. As únicas exceções foram os 
meses de janeiro, maio, novembro e dezembro.
Fonte: Valor
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Brasil tem 1ª queda na média móvel de casos após 
alta de 786%.
Foram registrados também 172.903 novos casos de 
covid. Ao todo são 25.793.112 diagnósticos 
confirmados.
Considera-se que há tendência de alta quando a 
variação da curva na comparação com 14 dias antes 
é igual ou superior a 15%. O movimento é de queda 
quando a diferença é igual ou inferior a -15%. Há 
estabilidade quando a oscilação fica na faixa de 15% a 
-15%. 
A média móvel de casos indica 172.903 registros por 
dia, representando a 1ª queda desde o dia 16 de 
janeiro e após uma variação de 786%, no dia 17 de 
janeiro. Os dados mostram uma tendência de alta 
com uma variação de 125% em relação a duas 
semanas atrás.
Fonte::Poder 360

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/02/producao-industrial-sobe-39percent-em-2021-mas-nao-compensa-queda-registrada-no-ano-anterior.ghtml
https://www.poder360.com.br/coronavirus/brasil-tem-1a-queda-na-media-movel-de-casos-apos-alta-de-786/
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Ações da Meta, dona do Facebook, caem mais de 20% 
no after market.
O motivo seria a divulgação dos resultados do quarto 
trimestre que vieram abaixo das expectativas de Wall 
Street. Este é o primeiro balanço da empresa após a 
‘repaginada’, em função dos projetos em torno do 
metaverso.
De acordo com a corretora Avenue, o lucro por ação da 
companhia foi de US$ 3,67, ante consenso de US$ 
3,84. O número de usuários ativos mensais de 2,91 
bilhões também veio aquém do esperado, já que as 
projeções apontavam para 2,95 bilhões. Por outro 
lado, a receita de US$ 33,67 bilhões surpreendeu 
positivamente, superando os US$ 33,4 bilhões 
estimados pelos investidores.
Fonte:E-investidor

Volvo anuncia investimento de R$ 1,5 bilhão no 
Brasil.
Os recursos serão usados, principalmente, no 
desenvolvimento de novos caminhões e ônibus, que 
são produzidos na fábrica de Curitiba. Isso incluirá, na 
fase final, o início de produção de caminhões e ônibus 
elétricos no Brasil.  
Os recursos abrangem, também, a finalização de 
investimentos para o desenvolvimento de motores 
para atender à nova regra de emissões, chamada de 
Euro 6, que entrará em vigor no Brasil em janeiro de 
2023. 
Segundo o presidente do grupo Volvo na América 
Latina, Wilson Lirmann, o novo plano de investimentos 
será também direcionado ao desenvolvimento de 
digitalização e serviços conectados.
Fonte: Valor

https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/acoes-meta-facebook-caem-after-market/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/02/volvo-anuncia-investimento-de-r-15-bilho-no-brasil.ghtml
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Governo muda regras da prova de vida do INSS.
A promessa do governo federal, com isso, é 
tornar o processo mais fácil para os beneficiários. 
As novas normas foram divulgadas após 
cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com 
a presença de Bolsonaro, e valerão para os 
segurados que fizerem aniversário a partir da 
data da publicação da portaria.  
De acordo com o governo, a prova de vida agora 
será feita a partir do cruzamento de dados entre 
as bases governo federal. Na prática, o instituto 
planeja fazer proativamente um cruzamento de 
informações para confirmar que o titular do 
benefício, nos dez meses posteriores ao seu 
último aniversário, realizou algum ato registrado 
em bases de dados próprias da autarquia ou 
mantidas e administradas pelos órgãos públicos 
federais ou cartórios notariais.
Fonte: Valor

Governo estuda corte no IPI para pressionar 
governadores a mudarem ICMS de combustíveis.
De acordo com técnicos ouvidos pela Folha, a 
redução no IPI pode ter um impacto de 
aproximadamente R$ 40 bilhões —dos quais R$ 20 
bilhões nos cofres federais e R$ 20 bilhões na 
arrecadação de estados e municípios, uma vez que a 
receita com o imposto é repartida entre os entes. 
Segundo membros do governo, há cenários com 
corte de 10% a 50% nas alíquotas do IPI.  Caso a 
proposta seja implementada, apenas cigarros e 
bebidas continuariam com tributação mais elevada. 
Já produtos de linha branca ou automóveis teriam a 
carga reduzida.
Fonte: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/02/governo-muda-regras-da-prova-de-vida-do-inss.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/governo-estuda-corte-no-ipi-para-pressionar-governadores-a-mudarem-icms-de-combustiveis.shtml
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Estados Unidos devem enviar 3 mil soldados em 
apoio à Otan ao Leste Europeu.
Segundo as instruções do presidente e de acordo 
com as recomendações do secretário (da Defesa, 
Lloyd) Austin, o departamento vai reposicionar mais 
ao leste algumas unidades estacionadas na Europa 
— afirmou um dos funcionários.  — Estas forças 
não vão lutar na Ucrânia — enfatizou. — Esses 
movimentos não são permanentes. Respondem às 
circunstâncias atuais — disse.
Desse total, cerca de mil serão transferidos da 
Alemanha para a Romênia, e outros 2 mil partirão 
da grande base americana de Fort Bragg, na 
Carolina do Norte, para Alemanha e Polônia, 
acrescentaram as mesmas fontes.
Fonte::GZH

Mortes por covid-19 no mundo registram maior 
número diário em quase 9 meses.
De acordo com os dados da plataforma, na terça-feira 
(1º) o mundo registrou 14.303 óbitos causados pela 
doença. O número é o maior contabilizado desde 7 de 
maio do passado, quando foram registradas 14.418 
mortes. 
O novo pico registrado no período ocorre em meio à 
proliferação da variante ômicron do novo coronavírus. 
Na média móvel dos últimos sete dias registrada até 
terça, de 10.094 mortes, a quantidade é a maior em 
cinco meses — em 27 de agosto de 2021, a média 
estava em 10.127 óbitos.
Fonte: Valor

https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2022/02/estados-unidos-devem-enviar-3-mil-soldados-em-apoio-a-otan-ao-leste-europeu-ckz5ol8jq003x01fbarklvomv.html
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/02/mortes-por-covid-19-no-mundo-registram-maior-numero-diario-em-quase-9-meses.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os mercados de as ações dos EUA consolidaram o movimento de alta na última quarta e tiveram o maior rali 
de quatro dias desde novembro de 2020, com a volta dos investidores em busca de oportunidades no setor 
de tecnologia.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados da Ásia-Pacífico foram negociados mistos na quinta-feira em meio a algumas preocupações 
persistentes sobre o crescimento global e as tensões geopolíticas em andamento.
Fonte: CNBC

Europa 
As ações europeias caíram na manhã de quinta-feira, com os investidores se concentrando no resultado da 
próxima reunião de política do Banco Central Europeu, já que os dados de inflação na zona do euro 
continuam sendo uma preocupação.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/02/ny-engata-recuperacao-e-tem-maior-rali-de-quatro-dias-desde-novembro/
https://www.cnbc.com/2022/02/03/asia-markets-us-economy-jobs-report-oil-prices-geopolitical-tension.html
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/03/european-markets-head-for-muted-open-as-investors-await-ecb-decision.html
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram na quarta-feira depois que a Opep + manteve os aumentos moderados 
planejados na produção, apesar da pressão dos principais consumidores para aumentar a produção mais 
rapidamente.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
As chuvas mais fortes que o normal que inundaram o sul do Brasil no mês passado estão aparecendo nos 
dados comerciais do país, com os embarques de minério de ferro em janeiro chegando ao nível mais baixo em 
pelo menos seis anos.  O clima adverso interrompeu as minas no estado de Minas Gerais, com empresas 
como a produtora nº 2 do mundo, a Vale SA, interrompendo as operações nos primeiros dias do ano.
Fonte: Bloomberg

Soja
Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago subiram pela sétima sessão consecutiva nesta 
quarta-feira e atingiram seu maior nível em quase oito meses, com as previsões de uma colheita brasileira 
menor e uma demanda maior por suprimentos dos EUA, disseram traders.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-after-draw-us-stocks-eyes-opec-decision-2022-02-02/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-02/downpours-drag-down-brazil-iron-ore-shipments-to-lowest-in-years
https://br.investing.com/news/economy/soja-sobe-em-chicago-por-preocupacao-com-oferta-e-perspectiva-de-exportacoes-dos-eua-970399






EUA:

● Pedidos Contínuos por 
Seguro-Desemprego;

● Produtividade do Setor Não 
Agrícola (Trimestral) (Q4);

● PMI Composto Markit (Jan);
● PMI de do Setor de Serviços 

Markit (Jan).
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União Europeia:

● PMI Composto Markit (Jan);
● PMI do Setor de Serviços (Jan);
● IPP (Mensal) (Dez);
● Taxa de Facilidade Permanente 

de Depósito (Fev);
● Decisão da Taxa de Juros (Fev).

Brasil:

● PMI Composto Markit (Jan);
● PMI de do Setor de Serviços 

Markit (Jan).

China:

● Feriado - Festival da 
Primavera.
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