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N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Brasil arazulcapital.com

Serviços atingem crescimento recorde de 10,9% em
2021 e recuperam perdas de 2020.
O volume de serviços prestados no país teve alta de 1,4%
em dezembro, frente a novembro. Com isso, o volume de
serviços encerrou o ano passado com alta de 10,9%,
recuperando a perda de 7,8% de 2020. A taxa de 2021
também foi recorde da série histórica da pesquisa, iniciada
em 2012.
Em novembro, o setor tinha subido 2,7%. Na comparação
com dezembro de 2020, o volume de serviços em
dezembro de 2021 teve alta de 10,4%.
A mediana de 15 consultorias, com projeções reunidas pelo
Valor Data, era de crescimento de 10,7% em 2021. Em
2020, o ano em que a pandemia começou, o setor teve
queda recorde de 7,8%, no volume de serviços.
Fonte: Valor

Turismo cresceu mais de 20% em 2021, mas não
recuperou o que perdeu em 2020, diz IBGE.
O volume de prestação de serviços ligados ao turismo no
Brasil teve um crescimento acima de 20% em 2021, mas a
magnitude não foi suficiente para compensar o que tinha
perdido no primeiro ano da pandemia, quando medidas de
isolamento social suspenderam planos de viagens e o
consumo de outros serviços ligados ao setor, como
restaurantes.
O indicador de atividades turísticas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas (IBGE) fechou 2021 com
expansão de 21,1%, após perda de 36,7% em 2020.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/10/servicos-atingem-crescimento-recorde-de-109percent-em-2021-e-recuperam-perdas-de-2020.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/10/turismo-cresceu-mais-de-20-pontos-percentuais-em-2021-mas-no-recuperou-o-que-perdeu-em-2020-diz-ibge.ghtml


N O T Í C I A S  D O  D I A

Empresas e Mercados arazulcapital.com

Binance investirá US$ 200 milhões na Forbes.
A Binance Holdings, controladora da maior exchange de
criptomoedas do mundo, está fazendo um investimento
estratégico de US$ 200 milhões na Forbes, editora de
notícias de mais de 100 anos.
A Forbes concordou em abrir o capital no ano passado por
meio de uma fusão com a empresa de cheques em branco
Magnum Opus Acquisition. A combinação de negócios deve
ser concluída ainda no primeiro trimestre de 2022, com a
empresa sendo negociada sob o código FRBS da Bolsa de
Valores de Nova York.
Fonte: Bloomberg Línea

Iveco anuncia investimento de R$ 1 bilhão na
América Latina até 2025.
Segundo o presidente da empresa na América Latina,
Márcio Querichelli, o novo investimento abrangerá várias
frentes. A maior parte será usada no desenvolvimento de
novos produtos. Isso inclui caminhões e ônibus movidos a
gás, que já começam a ser testados.
Outra parte do investimento será destinada a novos
processos fabris e recrutamento de pessoal. Segundo
Querichelli, existe a intenção de abrir novas vagas, a
maioria na fábrica mineira, que, hoje, conta com cerca de
2,5 mil empregados (quase mil dessas vagas foram abertas
no ano passado). O restante dos recursos contemplará a
nacionalização de peças, além de pós-vendas e
concessionárias.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/10/binance-investira-us-200-milhoes-na-forbes/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/10/iveco-anuncia-investimento-de-r-1-bilhao-na-america-latina-ate-2025.ghtml


N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Político arazulcapital.com

Lira vai propor a Pacheco projeto para mudar ICMS
sobre combustíveis.
Após reunião com líderes partidários, o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que pretende se
reunir nos próximos dias com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que discutam soluções
em que o Poder Legislativo possa apostar em relação ao
preço elevado dos combustíveis. Uma das possibilidades
levantadas por ele é a análise pelos senadores do projeto
que torna fixo o ICMS de combustíveis, aprovado pela
Câmara ano passado.
Questionado sobre preocupações do Ministério da
Economia com os textos em tramitação no Congresso
sobre o preço dos combustíveis, o parlamentar do PP
lembrou que as PECs “nunca saem como chegam”.
Fonte: Valor

Congresso torna proteção de dados pessoais um
direito fundamental do cidadão.
Presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco
(PSD-MG) afirmou que a mudança mostra o “valor
inegociável da liberdade individual” e garante a unificação
da legislação sobre o assunto. “O novo mandamento
constitucional reforça a liberdade dos brasileiros, pois ele
vem instalar-se na Constituição em socorro dos dados
pessoais do cidadão”, disse.
A promulgação foi acompanhada por entidades do setor e
representantes da União Europeia, que tem liderado as
discussões no mundo sobre proteção de dados pessoais e
regulamentação das grandes empresas de tecnologia.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/10/lira-vai-propor-a-pacheco-projeto-para-mudar-icms-sobre-combustiveis-um-debate-sem-vaidade.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/10/congresso-torna-proteo-de-dados-pessoais-um-direito-fundamental-do-cidado.ghtml


N O T I C I A S  D O  D I A

Cenário Mundial arazulcapital.com

China acusa EUA de má gestão de riscos com satélite
de Musk.
Os EUA não responderam aos pedidos de informações
quando os satélites Starlink da SpaceX no ano passado
chegaram perigosamente perto da estação espacial
chinesa, disse o porta-voz do Ministério das Relações
Exteriores da China, Zhao Lijian, em uma coletiva de
imprensa regular na quinta-feira em Pequim.
A reclamação acontece após a própria Nasa, a agência
espacial americana, alertar sobre os perigos dos satélites
de Musk. O plano de aumentar a frota de satélites da
SpaceX em 30 mil unidades pode colocar em risco a
Estação Espacial Internacional e dificultar os esforços para
observar ataques de asteroides potencialmente
catastróficos, disse a Nasa em comunicado na quarta-feira
(9).
Fonte: Bloomberg Línea

Inflação ao consumidor nos EUA fica acima do
esperado em janeiro.
O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos
indicou uma alta de 7,5% em janeiro, na comparação com o
mesmo mês do ano passado, superando a expectativa dos
economistas consultados pelo "The Wall Street Journal", de
inflação de 7,2% no período, e anotando a maior leitura
desde fevereiro de 1982. Na comparação com o mês
anterior, o índice indicou alta de 0,6% em janeiro, também
superando a expectativa, de alta de 0,4%.
O núcleo do indicador, que exclui os preços dos elementos
mais voláteis de alimentos e energia, subiu 6,0% na
comparação com janeiro do ano passado, anotando o maior
salto desde agosto de 1982, e 0,6% contra a leitura do mês
anterior, anotando o seu sétimo mês consecutivo de
ganhos de mais de 0,5%. Ambos os dados superaram as
expectativas de consenso, de 5,9% e 0,4%, respectivamente.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/10/china-acusa-eua-de-ma-gestao-de-riscos-com-satelite-de-musk/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/10/inflacao-ao-consumidor-nos-eua-fica-acima-do-esperado-em-janeiro.ghtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
Os futuros de ações dos EUA caíram na manhã desta sexta. Na quinta, o Nasdaq 100, referência em 
tecnologia, liderou as quedas, com as ações dos EUA encerrando uma sequência de dois dias de valorização.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações e de títulos mantiveram as perdas nesta sexta-feira na Ásia, depois que os 
Treasuries e as ações de Wall Street desabaram com a alta na inflação dos EUA para o maior patamar em 
quatro décadas. O movimento levou a comentários agressivos de um dirigente do Federal Reserve, que teve 
forte impacto nos mercados.
Fonte:: Bloomberg Línea

Europa 
Os mercados europeus recuaram na sexta-feira depois que uma impressão de inflação nos EUA mais
quente do que o esperado e comentários agressivos de um funcionário do Federal Reserve consolidaram as
expectativas de aumentos mais agressivos das taxas de juros.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/11/bolsas-asiaticas-e-futuros-de-ny-recuam-com-tensao-sobre-alta-de-juro/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/11/bolsas-asiaticas-e-futuros-de-ny-recuam-com-tensao-sobre-alta-de-juro/
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/11/europe-markets-red-hot-us-inflation-print-rattles-stocks.html


Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, depois que a
Agência Internacional de Energia (AIE) disse que os
mercados de petróleo estavam apertados, mas ainda
caminhavam para perdas semanais devido a preocupações
com a inflação e EUA-Irã, o que poderia aumentar a oferta
global.
Fonte: Reuters

Milho
O milho de março terminou em queda de 5 centavos a
6,4175 dólares por bushel, após subir para 6,6275 dólares,
a máxima em um gráfico contínuo desde 24 de junho.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/markets/europe/oil-prices-slip-hot-us-inflation-concerns-2022-02-11/
https://br.investing.com/news/commodities-news/soja-e-milho-fecham-em-queda-apos-liquidacao-volatil-que-atingiu-maximas-de-varios-meses-973146


arazulcapital.comAgenda do Dia

● Investimento das 
Empresas (Trimestral) 
(Q4);

● Produção do Setor de 
Construção (Anual) (Dez);

● PIB (Mensal);
● Balança Comercial (Dez).

● Relatório de Política 
Monetária do Fed;

● Expectativas de Inflação a 
5 anos Michigan (Fev);

● Confiança do Consumidor 
Michigan - Leitura Final 
(Fev).

● IBC-Br;
● BRL – Posições líquidas 

de especuladores no 
relatório da CFTC.
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