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                    FRASE DO DIA

Investidores deveriam 
saber que empolgação e 
custos são seus inimigos.

Warren Buffett, 
Co-Fundador da Berkshire 
Hathaway. 
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Indicadores apontam desaceleração da indústria no 
2º semestre de 2021, diz CNI.
No segundo semestre, houve desaceleração do 
emprego e tendência de queda do faturamento e da 
utilização da capacidade instalada. 
Entre os pontos que contribuíram para essa queda 
estão a persistência da crise de covid-19 e a 
desordem das cadeias de suprimentos, que ainda 
contribuem para que a recuperação não se complete 
e mantenha o contexto de incerteza e altos custos na 
indústria de transformação. 
O volume de horas trabalhadas caiu ao longo do 
primeiro semestre, mas voltou a registrar altas 
consistentes nos últimos três meses do ano. Dessa 
forma, a comparação entre dezembro de 2021 e o 
mesmo mês de 2020 indica alta de 1,4%.
Fonte: Valor
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Crise hídrica custou R$ 28 bilhões para o país, 
aponta ministério.
A crise hídrica de 2021 custou R$ 28 bilhões ao país, 
informou ontem a secretária-executiva do Ministério 
de Minas e Energia, Marisete Pereira, ao participar de 
evento do Credit Suisse. Segundo ele, o cálculo 
considerando o custo de medidas emergenciais para 
evitar o pior: apagões (cortes de carga no sistema) e 
programa racionamento compulsório do consumo à 
população, como em 2001 e 2002.
Fonte::Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/04/indicadores-apontam-desaceleracao-da-industria-no-2o-semestre-de-2021-diz-cni.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/04/crise-hidrica-custou-r-28-bilhoes-para-o-pais-aponta-ministerio.ghtml
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Saraiva revê plano de recuperação judicial com dívida 
de R$ 271,5 mi.
Em recuperação judicial desde 2018, a Saraiva 
(SLED3), que foi a maior rede de livrarias do Brasil, 
ainda tem o futuro incerto, sem um acordo definitivo 
com seus credores. A companhia fechou 2021 com 
uma dívida de R$ 271,5 milhões, patrimônio negativo 
de R$ 560,7 milhões e prejuízo de R$ 15,7 milhões, 
segundo dados divulgados na sexta-feira (4).
Enquanto não é votado um aditivo ao plano de 
recuperação judicial sobre a forma de pagamento aos 
credores, os papéis da Saraiva negociados na Bolsa 
caem nos filtros que detectam possíveis movimentos 
especulativos.
Fonte:Bloomberg Línea

Arezzo&Co levanta R$ 830 milhões a R$ 82,35/ação.
A Arezzo&Co acaba de precificar seu follow-on, 
levantando R$ 830 milhões numa oferta para financiar 
sua expansão orgânica e agenda de M&As.  Em meio a 
um mercado volátil, a oferta saiu a R$ 82,35 por ação, 
um desconto de 0,70% em relação ao fechamento de 
hoje e 0,5% acima dos R$ 81,91 de 26 de janeiro, o dia 
anterior ao launch. 
O hot issue foi integralmente colocado em meio à 
demanda de investidores internacionais (40%) e locais. 
O processo de alocação está em curso na hora da 
publicação, com a participação de algumas das 
maiores gestoras do Leblon.
Fonte: Brazil Journal

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/07/saraiva-reve-plano-de-recuperacao-judicial-com-divida-de-r-2715-mi/
https://braziljournal.com/arezzoco-levanta-r-830-milhoes-a-r-8235acao
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Após pedido de bloqueio de bens, Moro acusa 
subprocurador-geral de abuso de poder.
O ex-juiz Sergio Moro afirmou hoje estar perplexo 
com o pedido do subprocurador-geral do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União (TCU), Lucas Furtado, para que o órgão 
declare a indisponibilidade de seus bens como 
medida cautelar por suposta sonegação de 
impostos sobre os pagamentos que o ex-ministro 
da Justiça recebeu da Alvarez & Marsal.
Fonte: Valor

PEC do Senado sobre combustíveis prevê 
desoneração para energia, auxílio diesel e subsídio 
para gás.
Batizada pela área econômica de “PEC da 
Irresponsabilidade Fiscal” e “PEC Kamikaze”, a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) elaborada 
pelo senador Carlos Fávaro (PSD-MT) permite que a 
União repasse até R$ 5 bilhões a Estados e 
municípios, para projetos de mobilidade urbana que 
beneficiem idosos. 
Cria ainda um auxílio diesel de R$ 1.200 para 
caminhoneiros e eleva de 50% para 100% o subsídio 
ao gás de cozinha para famílias de baixa renda.  Mas 
o que acendeu o sinal de alerta na área econômica é 
o ponto que permite reduzir tributos sobre 
combustíveis e energia. Nesses dois itens, o custo é 
estimado em R$ 75 bilhões. 
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/04/apos-pedido-de-bloqueio-de-bens-moro-acusa-subprocurador-geral-de-abuso-de-poder.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/04/pec-do-senado-sobre-combustiveis-preve-desoneracao-para-energia-auxilio-diesel-e-subsidio-para-gas.ghtml
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Áustria se torna 1º país da Europa a obrigar 
vacina contra a covid-19.
A Áustria se tornou o primeiro país da Europa a 
tornar obrigatória a vacinação contra a covid-19 
para todas as pessoas com mais de 18 anos. Com 
as novas regras, quem recusar a vacina poderá ser 
multado em até 3,6 mil euros (R$ 21,8 mil).  
O projeto de lei proposto pelo governo conservador 
do premiê Karl Nehammer foi aprovado no fim da 
noite de quinta-feira (03) no Bundesrat, a câmara 
alta do parlamento, por 47 votos a favor e 12 
contrários.
Fonte::Valor

Aumento de empregos nos EUA supera estimativas.
Os empregadores dos Estados Unidos mantiveram a 
onda de contratações do mês passado, mesmo com 
um aumento recorde nas infecções por covid-19 e 
com o isolamento, e o aumento dos salários aumentou 
a pressão sobre o Federal Reserve para aumentar as 
taxas de juros.  
O Payroll não-agrícola teve aumento de 467 mil em 
janeiro, após um ganho de 510 mil revisado para cima 
em dezembro, segundo relatório do Departamento do 
Trabalho do País divulgado nesta sexta-feira (4). A taxa 
de desemprego subiu para 4%, e o salário médio por 
hora também aumentou.
A estimativa mediana em uma pesquisa da Bloomberg 
com economistas foi de um avanço de 125 mil no 
payroll, embora as previsões variassem amplamente.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/04/ustria-se-torna-1-pas-da-europa-a-obrigar-vacina-contra-a-covid-19.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/04/aumento-de-empregos-nos-eua-supera-estimativas/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros do índice de ações dos EUA foram silenciados nas negociações da manhã de segunda-feira, 
depois que o S&P registrou sua melhor semana de 2022, impulsionado por relatórios de lucros trimestrais e 
um relatório de emprego de janeiro melhor que o esperado.
Fonte: CNBC

Ásia
A semana abre num tom cauteloso nesta segunda-feira (7) nos mercados asiáticos em meio à intensificação 
das apostas em aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve e à medida que os operadores aguardam a 
retomada das negociações na China, após um feriado de uma semana.
Fonte:: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias estavam mistas na segunda-feira, com os investidores continuando a considerar os 
dados de empregos da semana passada dos EUA e as decisões do banco central na Europa.
Fonte: CNBC

https://www.cnbc.com/2022/02/06/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/06/futuros-na-asia-cautela-a-medida-que-china-reabre-apos-feriado/
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/07/european-markets-investors-digest-data-central-bank-moves.html
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Petróleo
Os preços do petróleo caíram US$ 1 na segunda-feira, com sinais de progresso nas negociações nucleares 
EUA-Irã que podem levar à remoção das sanções dos EUA às vendas de petróleo iranianas compensando as 
preocupações sobre a escassez de suprimentos.
Fonte: Reuters

Cacau
O processamento de cacau no Brasil, quinto maior consumidor de chocolate do mundo, recuperou-se do 
impacto da pandemia, e a indústria projeta um aumento de até 5% em 2022 à medida que o país, um dos mais 
atingidos pela Covid-19, reabre.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-falls-after-signs-progress-us-iran-nuclear-talks-2022-02-07/
https://br.investing.com/news/stock-market-news/industria-de-cacau-do-brasil-ve-alta-de-5-no-processamento-em-2022-971226






EUA:

● Índice de Tendência de Emprego 
(Jan);

● Leilão Americano Bill a 3 meses;
● Leilão Americano Bill a 6 meses;
● Crédito ao Consumidor (Dez);
● Total de Vendas de Veículos.
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União Europeia:

● Confiança do Investidor Sentix 
(Fev);

● Discurso de Christine Lagarde, 
Presidente do BCE.

Brasil:

● Boletim Focus;
● Produção de Veículos (Mensal) 

(Jan);
● Vendas de Veículos (Mensal) 

(Jan).
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