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Cenário Brasil arazulcapital.com

Inflação pelo IPCA fica em 0,54% em janeiro, maior
taxa para o mês desde 2016.
É o maior resultado para um mês de janeiro desde 2016,
quando foi 1,27%. Já o resultado acumulado em 12 meses
atingiu a marca de 10,38%, acima dos 10,06% observados
em 12 meses anteriores.
As informações foram divulgadas há pouco pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em janeiro de
2021, o IPCA teve inflação de 0,25%. A taxa de janeiro de
2022 ficou abaixo da mediana das projeções de 42
instituições financeiras e consultorias, ouvidas pelo Valor
Data, de uma expansão de 0,56%. O resultado ficou dentro
do intervalo das projeções, que iam de 0,41% e 0,65%.
Fonte: Valor

Comércio nacional fechou 2021 com alta de 1,4% no
volume de vendas.
O volume de vendas no varejo nacional (conceito restrito)
caiu 0,1% em dezembro, frente a novembro, na série com
ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Com isso, o comércio
teve crescimento de 1,4% em 2021, frente ao ano anterior,
após alta de 1,2% em 2020.
O mês de dezembro também registrou queda de 2,9%
frente a igual mês de 2020. O resultado de 2021 do varejo
restrito veio igual à mediana estimada pelo Valor Data,
apurada junto a 17 consultorias e instituições financeiras,
que era de alta de 1,4%. O intervalo das projeções para o
varejo restrito ficava entre 1,2% e 2,2%.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/09/inflacao-pelo-ipca-fica-em-054percent-em-janeiro-maior-taxa-para-o-mes-desde-2016.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/09/comercio-nacional-fechou-2021-com-alta-de-14percent-no-volume-de-vendas.ghtml
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Empresas e Mercados arazulcapital.com

Vale reduz distância da Rio Tinto e ruma para retomar
liderança em minério.
As minas australianas da Rio Tinto produziram 84,1
milhões de toneladas da matéria-prima siderúrgica no
último trimestre do ano passado. Em seu relatório de
produção de quinta-feira, a Vale reportará 85,6 milhões de
toneladas, de acordo com a estimativa média dos analistas.
Agora, as duas empresas estão niveladas, e até mesmo
apresentando guidances idênticos para 2022, de 320-335
milhões de toneladas, embora o da Rio Tinto seja para
embarques e o da Vale seja para produção. A empresa
sediada no Rio de Janeiro, no entanto, continua a repetir o
mantra do foco em valor em relação a volume de produção,
com receio de inundar um mercado que ainda está se
recuperando de um baque no segundo semestre do ano
passado.
Fonte: Bloomberg Línea

Cade aprova venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo
com restrições.
As três concorrentes terão de garantir acesso à
infraestutura por outras empresas do setor, por meio da
venda de estações de rádio-base e do aluguel de parte do
espectro da Oi a outras operadoras, a fim de propiciar
condições de entrada de outros players no mercado.
As três concorrentes adquiriram os ativos em leilão judicial,
em dezembro de 2020, por R$ 16,5 bilhões. Com a
obtenção do aval regulatório do Cade e da Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações) à transação, o grupo de
telefonia espera avançar no seu processo de saída de
recuperação judicial, em que se encontra desde 2016, após
acumular dívida bruta de R$ 64 bilhões com cerca de 55 mil
credores.
Agora, com a aprovação do Cade e da Anatel, TIM, Claro e
Vivo terão de cumprir o acordo de compromissos acertados
com as autoridades, a fim de mitigar os riscos de formação
de um cartel.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/10/vale-reduz-distancia-da-rio-tinto-e-ruma-para-retomar-lideranca-em-minerio/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/09/cade-aprova-venda-da-oi-movel-para-claro-tim-e-vivo-com-restricoes/
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Cenário Político arazulcapital.com

PSB vai propor regras para diminuir protagonismo do
PT em federação.
O PSB vai sugerir alteração no chamado quórum qualificado
para aprovação de decisões.
A ideia, que será apresentada amanhã, durante reunião de
cúpula partidária, em Brasília, é passar de dois terços para
quatro quintos o total de votos necessários para
deliberações na assembleia da federação.
O PSB pretende também rediscutir o número de vagas de
cada partido em caso de formalização da união. A
composição encaminhada até o momento leva em
consideração a proporcionalidade da Câmara dos
Deputados.
Fonte: Valor

Ala anti-Doria do PSDB pressiona governador e avalia
desembarque da pré-candidatura.
Caciques do partido estão insatisfeitos com o desempenho
eleitoral de Doria e criticam as ações do governador
paulista dentro do PSDB. Na pesquisa Datafolha mais
recente, de dezembro, o governador recebeu entre 3% e 4%
das intenções de voto.
Expoentes do grupo anti-Doria se reuniram na noite de
terça-feira em Brasília para definir qual rumo seguirão na
disputa presidencial. Entre as opções estão o apoio à pré-
candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS), o
lançamento da pré-candidatura do governador gaúcho,
Eduardo Leite, à Presidência pelo PSD e a possibilidade de
pressionar o PSDB a desistir da candidatura própria.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/09/psb-vai-propor-regras-para-diminuir-protagonismo-do-pt-em-federao.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/09/ala-anti-doria-do-psdb-pressiona-governador-e-avalia-desembarque-da-pre-candidatura.ghtml
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Cenário Mundial arazulcapital.com

Europa busca alternativa para gás com temor de
conflito na Ucrânia.
A gigante norueguesa de gás natural Equinor afirmou que
está bombeando a todo vapor, o que significa que não há
margem para aumentar as remessas para a Europa no caso
de uma interrupção no abastecimento da Rússia.
A maior empresa de energia da Noruega, que responde por
mais de 20% do gás entregue à Europa, aumentou a
produção dos enormes campos do Mar do Norte à medida
que a escassez de oferta da região elevou os preços do
combustível a níveis recordes.
Os países europeus entraram em contato com
exportadores de gás como o Azerbaijão e o Catar para
avaliar o potencial de mais suprimentos caso o conflito da
Ucrânia escale e reduza os fluxos russos. Moscou negou
repetidamente que planeja invadir o país vizinho.
Fonte: Bloomberg Línea

UE propõe plano de 43 bi de euros para produzir
semicondutores
A União Europeia, que esteve na vanguarda do
desenvolvimento de chips, viu sua participação de mercado
cair nas últimas décadas para apenas 9% da produção
global.
Mas a escassez de semicondutores, que freia a indústria
automotiva há três anos com o fechamento forçado de
muitas fábricas, causou um choque. As tensões
geopolíticas em torno da China, bem como a pandemia,
aumentaram a conscientização sobre a necessidade de
produzir na Europa esses componentes essenciais
importados principalmente de Taiwan e da Coreia. A ponto
de convencer a Comissão a flexibilizar o seu rígido quadro
de ajudas estatais e a assumir uma política industrial
intervencionista num continente tradicionalmente muito
aberto à concorrência global.
Fonte: Folha de São Paulo

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/09/europa-busca-alternativa-para-gas-com-temor-de-conflito-na-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/ue-propoe-plano-de-43-bi-de-euros-para-produzir-semicondutores.shtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
O avanço no mercado de ações dos EUA ganhou ritmo no final da tarde desta quarta conforme a trégua no 
sell-off dos títulos do Tesouro americano trouxe alívio aos investidores preocupados nas últimas semanas 
com o aperto da política monetária.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados acionários asiáticos estão sendo negociados principalmente em alta nesta quinta-feira, 
estendendo os ganhos recentes, seguindo as indicações amplamente positivas de Wall Street da noite para 
o dia, já que as ações de tecnologia espelharam seus pares no Nasdaq e os operadores reagiram a algumas 
notícias otimistas sobre os lucros corporativos.
Fonte:: Nasdaq

Europa 
As ações europeias estavam cautelosas na manhã de quinta-feira após uma enxurrada de lucros
corporativos, enquanto os investidores globais aguardam a última leitura da inflação nos EUA.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/09/nasdaq-100-sobe-21-com-rali-tech-e-tregua-no-mercado-de-titulos/
https://www.nasdaq.com/articles/asian-markets-mostly-higher-5
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/10/european-stocks-as-global-markets-await-key-us-inflation-data.html


Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira após uma
queda inesperada nos estoques de petróleo dos EUA na
sessão anterior, enquanto os investidores aguardavam o
resultado das negociações nucleares EUA-Irã que poderiam
adicionar suprimentos de petróleo rapidamente aos
mercados globais.
Fonte: Reuters

Gás Natural
Os preços do gás natural continuaram a cair na quarta-
feira, testando suporte crítico. A medida vem antes do
relatório de inventário de quinta-feira do Departamento de
Energia. As expectativas são para um sorteio de 211 Bcf de
acordo com a Natural Gas Intelligence.
Fonte: FX Empire

https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-steady-as-investors-eye-usiran-nuclear-talks-2760890
https://www.fxempire.com/forecasts/article/natural-gas-prices-drop-sharply-ahead-of-inventory-report-893544
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EUA:

● Relatório Mensal da OPEP;
● Pedidos Contínuos por Seguro-

Desemprego;
● IPC (Mensal) (Jan).

Grã Bretanha:

● Pronunciamento de Bailey, gov. 
do BoE;

● PCSI da Thomson Reuters/IPSOS 
- Reino Unido (Fev).

Brasil:
● Crescimento do Setor de 

Serviços (Anual) (Dez).

arazulcapital.comAgenda do Dia

União Europeia:
● Discurso de Luis de Guindos, do 

BCE;
● Pronunciamento de Lane, do 

BCE;
● Discurso de Elderson, do BCE.
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