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                    FRASE DO DIA

Algumas pessoas acham 
que o foco significa dizer 
sim para a coisa em que 
você irá se focar. Mas não é 
nada disso. Significa dizer 
não às centenas de outras 
boas ideias que existem. 
Você precisa selecionar 
cuidadosamente.

Steve Jobs, 
Fundador da Apple. 
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Expansão da atividade no Brasil desacelera em 
janeiro, diz IHS Markit.
O Índice Consolidado de dados de Produção (PMI) 
calculado pela IHS Markit para o Brasil caiu de 52,0 
em dezembro para 50,9 em janeiro, sinalizando uma 
taxa de crescimento marginal. Resultados acima de 
50 pontos indicam expansão.
Os dados dos subsetores indicaram o aumento mais 
lento na atividade de serviços em oito meses e a 
redução mais acentuada da produção desde maio de 
2020, diz a IHS Markit.
Fonte: Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

BC amplia acesso a depósitos voluntários 
remunerados.
Autorizados no Brasil há pouco mais de 6 meses, os 
depósitos remunerados estavam disponíveis apenas 
para as 12 instituições financeiras que atuam como 
dealers do BC. A partir de 2ª feira (7.fev), também 
poderão ser acessados pelas instituições financeiras 
titulares de conta Reservas Bancárias ou de Conta de 
Liquidação.
Fonte::Poder 360

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/03/expansao-da-atividade-do-setor-de-servicos-no-brasil-desacelera-em-janeiro-diz-ihs-markit.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/bc-amplia-acesso-a-depositos-voluntarios-remunerados/
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Credores aprovam plano de recuperação judicial do 
Hopi Hari.
No ano passado, as empresas concorrentes do Hopi 
Hari (Beto Carrero, Playcenter e Wet’n Wild) entraram 
com pedido de aprovação de proposta alternativa de 
pagamento aos credores, mas a atual gestão 
anunciou, em seguida, um acordo com o banco 
norte-americano de investimentos Whitehall & 
Company LLC, com promessa de aplicar até US$ 500 
milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) no empreendimento
Hoje, o presidente do parque deu uma nova versão 
sobre esse acordo, dizendo que nunca teve contato 
com o banco, mas com seu acionista majoritário, a 
Brooklyn International Group.  A expectativa da atual 
gestão é reestruturar suas obrigações com os 
credores e expandir suas atrações.
Fonte:Bloomberg Línea

Amazon anuncia aumento no Prime e ações sobem 
18%.
O lucro da companhia superou as expectativas, 
ajudado pela divisão de computação em nuvem, e os 
investidores aplaudiram o aumento de preço do 
serviço de assinatura.  
As vendas do quarto trimestre aumentaram 9,4%, para 
US$ 137,4 bilhões, disse a empresa. O lucro foi de US$ 
27,75 por ação, auxiliado em grande parte por um 
ganho antes dos impostos do investimento da 
empresa na Rivian Automotive Inc., que abriu seu 
capital em novembro. Analistas, em média, projetaram 
receita de US$ 137,8 bilhões e lucro de US$ 3,77 por 
ação, segundo dados compilados pela Bloomberg.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/03/credores-aprovam-plano-de-recuperacao-judicial-do-hopi-hari/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/03/amazon-anuncia-aumento-no-prime-e-acoes-sobem/
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Tarcísio confirma candidatura ao governo de São 
Paulo.
Perguntado sobre a possibilidade de formar uma 
chapa que não seja única e com políticos do 
centrão, Freitas respondeu que vai trabalhar, em 
uma possível vitória, com a mesma configuração 
técnica com que montou o ministério que lidera 
hoje.
O nome mais provável que deverá assumir o 
Ministério da Infraestrutura em seu lugar é o 
secretário-executivo da pasta, Marcelo Sampaio, 
que tem a confiança do ministro e uma boa 
relação com o presidente Jair Bolsonaro (PL).
Fonte: Poder 360

Deputado apresenta PEC que permite zerar 
impostos sobre combustíveis e gás em 2022 e 
2023.
O deputado Christino Áureo (PP-RJ) protocolou nesta 
quinta-feira proposta de emenda constitucional (PEC) 
para permitir que a União, Estados e municípios 
reduzam parcialmente ou até zerem os impostos 
sobre combustíveis e o gás de cozinha em 2022 e 
2023 sem precisarem compensar a queda de 
arrecadação com o aumento de outros tributos. 
O texto servirá como base para as discussões que o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende fazer para 
zerar os impostos federais sobre a gasolina e o 
diesel, que vem tendo seguidas altas por causa da 
política de preços da Petrobras, que tem vendido os 
combustíveis com base nos preços do mercado 
internacional.  
Fonte: Valor

https://www.poder360.com.br/eleicoes/tarcisio-confirma-candidatura-ao-governo-de-sao-paulo/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/03/deputado-apresenta-pec-que-permite-zerar-impostos-sobre-combustiveis-e-gas-em-2022-e-2023.ghtml
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Ação dos EUA contra terrorismo na Síria deixa ao 
menos 13 mortos, incluindo 6 crianças.
Segundo o pentágono, as forças especiais foram 
bem-sucedidas em uma missão contraterrorista, 
que fontes sírias acreditam ter sido direcionada 
contra um jihadista vinculado à Al Qaeda. 
Os EUA informaram que nenhuma das mortes foi 
de americanos, mas não identificou as vítimas.  
Vários grupos jihadistas ligados à Al Qaeda operam 
no noroeste da Síria, o último grande bastião dos 
rebeldes que lutam contra o presidente Bashar 
al-Assad na guerra síria, que dura mais de uma 
década. Líderes do grupo Estado Islâmico também 
se esconderam na área.
Fonte::Folha de São Paulo

BC do Reino Unido aumenta juros para 0,5% em 
votação dividida.
O Comitê de Política Monetária votou para aumentar o 
custo de captação em 0,25 ponto percentual para 0,5% 
na quinta-feira. Quatro dos nove membros do comitê 
pediram uma elevação de 0,50 ponto, o que não 
ocorria desde que o banco central ganhou autonomia 
do governo, em 1997.  
A decisão inaugurou uma nova era, na qual o Banco da 
Inglaterra começará a se desfazer de 895 bilhões de 
libras esterlinas (US$ 1,2 trilhão) em títulos 
acumulados na última década para estimular a 
economia.  O anúncio veio logo após o chanceler do 
Tesouro, Rishi Sunak, apresentar um programa de 9 
bilhões de libras para ajudar a população a arcar com o 
aumento dos gastos com energia. O combustível mais 
caro ajuda a explicar por que o banco central teme que 
a inflação chegue ao triplo da meta da instituição.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/acao-dos-eua-contra-terrorismo-na-siria-deixa-ao-menos-13-mortos-incluindo-6-criancas.shtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/03/bc-do-reino-unido-aumenta-juros-para-05-em-votacao-dividida/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
O pior sell-off de ações de tecnologia desde o outono de 2020 derrubou os índices de ações dos EUA, 
interrompendo uma sequência de recuperação de quatro dias.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados acionários asiáticos estão sendo negociados de forma mista nesta sexta-feira, seguindo as 
indicações amplamente negativas de Wall Street durante a noite, com os traders reagindo a alguns relatórios 
otimistas de lucros dos EUA e aos anúncios de política monetária do Banco da Inglaterra e do Banco Central 
Europeu.
Fonte: Nasdaq

Europa 
As ações europeias caíram na quinta-feira após sinais de que o Banco Central Europeu provavelmente 
aumentaria as taxas este ano, enquanto os resultados fracos do dono do Facebook, Meta, aumentaram a 
pressão sobre as ações globais de tecnologia.
Fonte: Business Recorder

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/03/nasdaq-derrete-42-no-maior-sell-off-tech-em-quase-dois-anos/
https://www.nasdaq.com/articles/asian-markets-show-mixed-trend-7
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.brecorder.com/news/40151978/european-shares-dealt-double-whammy-by-hawkish-ecb-tech-slump
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram no pregão do final do dia na quinta-feira, elevando o preço de referência do 
petróleo dos EUA a US$ 90 o barril pela primeira vez desde 2014 devido a preocupações contínuas com a 
oferta e à queda do clima frio nos Estados Unidos.
Fonte: Reuters

Carne Bovina
O volume recorde de exportações brasileiras de carne bovina em janeiro elevou as cotações da arroba do boi 
no mercado interno. No mês passado, o indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), da Esalq/USP, com base no Estado de São Paulo, alcançou média de R$ 338,46 por arroba, um 
patamar inédito em termos reais.
Fonte: Valor

https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-take-breather-opec-sticks-output-plans-2022-02-03/
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/02/03/recorde-de-embarques-de-carne-em-janeiro-elevou-preco-do-boi.ghtml






EUA:

● Payroll do Governo (Jan);
● Discurso de Broadbent, Membro 

do MPC;
● Relatório de Emprego (Payroll) 

não-agrícola (Jan);
● Taxa de Desemprego (Jan).
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União Europeia:

● Vendas no Varejo (Mensal) (Dez);
● Posições líquidas de 

especuladores no relatório da 
CFTC.

Brasil:

● Posições líquidas de 
especuladores no relatório da 
CFTC.

China:

● Feriado - Festival da 
Primavera.
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