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O maior risco de todos é 
não tomar nenhum risco.

Mellody Hobson, 
Presidente da Starbucks 
Corporation.
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BC alerta para efeito inflacionário de PECs em 'ata 
de recados.
As propostas para reduzir a tributação de 
combustíveis no ano eleitoral podem ter efeito 
negativo sobre a taxa de câmbio, levando a uma 
inflação mais alta e, consequentemente, à 
necessidade de uma taxa básica de juros ainda mais 
elevada. A avaliação, já era consenso no mercado e 
no Ministério da Economia e foi explicitada nesta 
terça-feira (8) pelo Banco Central.  Na ata do Copom 
(Comitê de Política Monetária), a instituição não cita 
as propostas que estão em discussão no governo e 
no Congresso, mas afirma que "mesmo políticas 
fiscais que tenham efeitos baixistas sobre a inflação 
no curto prazo podem causar deterioração nos 
prêmios de risco" e levar ao "aumento das 
expectativas de inflação e, consequentemente, um 
efeito altista na inflação prospectiva".
Fonte: Folha de São Paulo
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Exportações de carne suína crescem 18,2% em 
janeiro.
Foram totalizados 74.600 toneladas em janeiro deste 
ano ante 63.100 toneladas do mesmo período em 
2021. Os dados são da ABPA (Associação Brasileira 
de Proteína Animal). As receitas com as vendas a 
outros países totalizaram US$ 160,7 milhões no 
último mês. Saldo 9,7% maior do que o de janeiro de 
2021, que foi de US$ 146,5 milhões.
Segundo o presidente da associação, Ricardo Santin, 
o bom ritmo dos embarques ajudou a reduzir a 
pressão sobre os custos de produção, que vem 
impactando o custo logístico nas exportações.
O principal comprador de carne suína do Brasil foi a 
China, com 31.400 toneladas no mês. Mas 
apresentou queda de 3,5% em relação ao que foi 
vendido em janeiro de 2021 ao país asiático.
Fonte: Poder 360

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-alerta-para-efeito-inflacionario-de-pecs-em-ata-de-recados.shtml
https://www.poder360.com.br/agronegocio/exportacoes-de-carne-suina-crescem-182-em-janeiro/
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Empresas e Mercados arazulcapital.com

Lucro da XP salta 76% em 2021 e chega a R$ 4 
bilhões.
No 4º trimestre, o lucro registrado foi de R$ 1 bilhão 
–alta de 51% no ano e de 5% ante o período anterior.
A receita líquida no ano subiu 48% e chegou a R$ 12 
bilhões. As despesas da companhia também 
aumentaram: foram R$ 989 milhões no 4º trimestre, 
avanço de 38% sobre o mesmo período de 2020. No 
ano, foram R$ 3,8 bilhões, alta de 46%.
Foram registrados 3,4 milhões de clientes ativos em 
dezembro, segundo a XP. A alta é de 23% em 1 ano.
Fonte: Poder 360

BR Malls confirma ‘conversa preliminar’ para fusão 
com Ancar.
Alvo de uma oferta pela Aliansce Sonae (ALSO3), a 
administradora de shoppings BR Malls (BRML3) 
confirmou nesta terça que iniciou “conversas 
preliminares” com a Ancar para combinação de seus 
negócios, de acordo com comunicado ao mercado.  
Segundo a BR Malls, não existe ainda qualquer 
definição sobre termos e condições de eventual 
operação, inclusive sobre ativos envolvidos e 
respectivas avaliações financeiras.
A Ancar é controlada pelo fundo canadense CDPQ e 
mais a família Carvalho e tem um portfólio de 24 
shoppings com mais de 4,5 mil lojas no país.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.poder360.com.br/economia/lucro-da-xp-salta-76-em-2021-e-chega-a-r-4-bilhoes/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/08/br-malls-confirma-conversa-preliminar-para-fusao-com-ancar-ivanhoe/
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Cenário Político arazulcapital.com

Lei Rouanet: governo reduz cachê e limite de 
captação.
O governo federal publicou nesta 3ª feira 
(8.fev.2021) mudanças nas regras para o 
financiamento de projetos culturais pela Lei 
Rouanet. Entre as novidades oficializadas está a 
redução do limite de R$ 45.000 para R$ 3.000 de 
cachê para artistas solo. A atualização das regras 
foi publicada no DOU (Diário Oficial da União).
O pacote de mudanças já havia sido anunciado 
pelo governo. As novas regras para os projetos 
financiados pelo incentivo fiscal do Pronac 
(Programa Nacional de Apoio à Cultura) foram 
determinadas   em uma instrução normativa da 
Secretaria Especial de Cultura. O texto também 
prevê a redução do limite de valor que pode ser 
captado de empresas, além do prazo para 
conseguir os recursos.
Fonte:Poder 360

TSE oficializa criação da União Brasil.
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou nesta 
terça-feira (8) a fusão do PSL com o DEM e a criação 
da União Brasil, que nasce como o maior partido da 
Câmara dos Deputados. 
O PSL e o DEM têm, juntos, 81 cadeiras na Câmara, à 
frente do segundo colocado, o PT, que tem 53.
Mas, como mostrou a Folha, a tendência é de que 
entre 20 e 30 deputados bolsonaristas do PSL 
deixem a legenda.Eles devem se filiar ao PL, que 
atualmente tem em seus quadros o presidente Jair 
Bolsonaro. Ele se elegeu pelo então nanico PSL em 
2018, mas se desfiliou da sigla no ano seguinte. 
 O novo partido contará com quase R$ 800 milhões 
de fundo eleitoral para distribuir aos seus candidatos.
Fonte: Folha de São Paulo

https://www.poder360.com.br/governo/lei-rouanet-governo-reduz-cache-e-limite-de-captacao/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/tse-oficializa-criacao-da-uniao-brasil-veja-o-tamanho-do-novo-partido.shtml
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Cenário Mundial arazulcapital.com

Protesto de caminhoneiros canadenses 
congestiona ponte nos EUA.
Os protestos contra a obrigatoriedade da vacina e 
as restrições devido à covid-19 se ampliaram em 
todo o Canadá, com caminhoneiros impedindo o 
tráfego comercial em passagens críticas de 
fronteira, incluindo a Ambassador Bridge em 
Detroit.  A estrutura quase centenária que conecta 
a cidade a Windsor, em Ontário, foi fechada em 
ambas as direções na segunda-feira (7). A travessia 
terrestre é o elo mais importante para mercadorias 
que circulam entre o Canadá e os Estados Unidos e 
uma via crucial para fornecedores e fabricantes de 
autopeças. Cerca de 1,4 milhão de caminhões 
entraram nos EUA por Detroit no ano passado, 
quase todos pela ponte.
Fonte::Bloomberg Línea

Sem Merkel, Macron busca se projetar com Ucrânia 
às vésperas da eleição na França.
Emmanuel Macron resolveu concentrar esforços no 
conflito que opõe a Rússia a potências do Ocidente 
sob o temor de uma invasão da Ucrânia.  Sem Angela 
Merkel no comando da Alemanha, interlocutora mais 
próxima de Vladimir Putin nos 16 anos em que os dois 
mandatários coincidiram no poder, coube ao 
presidente francês buscar assumir o papel de 
porta-voz dos interesses da Europa ocidental em 
diálogos em Moscou.
Sua tentativa de se cacifar com a projeção 
internacional adotando o papel de mediador da crise, 
às vésperas de concorrer a um segundo mandato 
—ele lidera as pesquisas, com cerca 25% das 
intenções de voto contra 18% da segunda colocada, 
Marine Le Pen—, se contrapõe à retórica mais 
agressiva do presidente americano Joe Biden.
Fonte: Folha de São Paulo

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/08/protesto-de-caminhoneiros-canadenses-congestiona-ponte-nos-eua/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/sem-merkel-macron-busca-se-projetar-com-ucrania-as-vesperas-da-eleicao-na-franca.shtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

C O N T I N U A ⇢

EUA
Os mercados de ações dos EUA subiram nesta terça, com ganhos em ações cíclicas e small caps sinalizando 
uma melhora na confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento em meio ao aperto monetário.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
As ações asiáticas subiram na quarta-feira depois que Wall Street se recuperou, enquanto os investidores 
esperavam por dados de inflação dos EUA que podem influenciar o ritmo dos aumentos das taxas de juros 
do Federal Reserve.
Fonte:: Market Watch

Europa 
As ações europeias avançaram na manhã de quarta-feira, acompanhando os ganhos globais, enquanto os 
investidores aguardam os principais dados de inflação dos EUA que devem ser divulgados na quinta-feira.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/08/sp-500-e-nasdaq-sobem-com-melhora-na-confianca-em-wall-street/
https://www.marketwatch.com/story/asian-markets-rise-as-investors-await-u-s-inflation-data-01644380975
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/09/european-markets-head-for-buoyant-open-ahead-of-us-inflation-data-.html


C O N T I N U A ⇢

Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo caíram pela terceira sessão na quarta-feira com a realização de lucros devido a 
preocupações de um possível aumento na oferta do Irã, apesar dos dados da indústria mostrarem uma queda 
surpreendente nos estoques de petróleo dos EUA.
Fonte: Reuters

Café Arábica
O café arábica subiu 3% na ICE nesta terça-feira, atingindo a marca de 2,50 dólares por libra, impulsionado por 
um declínio nos estoques certificados ao nível mais baixo em mais de 20 anos.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-nudge-up-after-api-data-shows-surprise-drop-us-stocks-2022-02-09/
https://br.investing.com/news/economy/cafe-arabica-sobe-3-diante-de-queda-de-estoques-certificados-para-minima-de-20-anos-972290




EUA:

● Juros de Hipotecas de 30 anos 
MBA;

● Índice de Compras MBA;
● Índice do Mercado Hipotecário;
● Estoques no Atacado (Mensal);
● Estoques de Petróleo Bruto;
● Leilão Americano Note a 10 

anos.
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Grã Bretanha:

● Índice RICS de Preços de Imóveis 
(Jan);

● BoE MPC Member Pill Speech.

Brasil:

● IPCA (Anual) (Jan);
● Vendas no Varejo (Mensal) (Dez);
● IPCA com Ajuste (Mensal) (Jan);
● Confiança do Consumidor 

Reuters/Ipsos (Fev);
● Fluxo Cambial Estrangeiro.
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