
Morning Call
Segunda-Feira, 14 de fevereiro de 2022

VIRE O CELULAR

PARA UMA 

MELHOR

VISUALIZAÇÃO

HORIZONTAL



Í N D I C E arazulcapital.com

FRASE DO DIA
Não procure a agulha no 
palheiro. Compre o 
palheiro.

John Bogle, 
“Pai” dos fundos de 
investimento negociados em 
bolsa.

Notícias do Dia
⤷ Notícias do Brasil
⤷ Notícias de Empresas e Mercados
⤷ Notícias da Política
⤷ Notícias Internacionais

Mercados Internacionais
Petróleo e Commodities
Bolsas de Valores
Agenda do Dia



N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Brasil arazulcapital.com

Ministério da Saúde rejeita 4ª dose para toda a
população.
Segundo pessoas que acompanharam as discussões, a
definição se deu após a análise de novos dados sobre o
cenário epidemiológico no Brasil.
O entendimento é que ainda não há dados científicos que

comprovem a necessidade de uma quarta dose.
A nota informativa ainda será publicada. Novas discussões

devem ocorrer na próxima semana.
Na nota divulgada na semana passada, o Ministério da
Saúde afirmou que ainda era preciso compreender a
situação do país para decidir sobre ampliar o uso da quarta
dose.
Fonte: Valor

Atividade econômica do Brasil cresce 4,5% em 2021,
mostra IBC-Br.
A atividade econômica brasileira subiu 0,33% em dezembro
na comparação mensal, fechando o ano de 2021 com um
avanço de 4,5% em relação ao ano anterior, mostrou o
indicador IBC-Br do Banco Central na última sexta-feira
(11).
O indicador marcou 139,73 pontos, o maior desde agosto
de 2021. O IBC-Br é conhecido pelo mercado como uma
prévia do Produto Interno Bruto (PIB) e um importante
indicador sobre as atividades da economia no país.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/11/ministerio-da-saude-rejeita-4a-dose-para-toda-a-populacao.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/11/atividade-economica-do-brasil-cresceu-45-em-2021-mostra-ibc-br/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Empresas e Mercados arazulcapital.com

Hyundai e Kia chegam de mansinho enquanto Europa
adota carros elétricos.
O mercado de automóveis da Europa evoluiu rumo aos
carros elétricos no ano passado, com mais de 10% dos
veículos novos registrados sendo alimentados
inteiramente por bateria. A Volkswagen (VOW3) já fez
alarde sobre bater de frente com Elon Musk.
A Tesla (TSLA) avançou graças às importações do Model 3
de Xangai. Renault (RNLSY) e Stellantis (STLA) também
entraram na onda. E no meio da confusão, ali estavam: as
marcas coreanas tiveram um ótimo 2021, e seus veículos
elétricos contribuíram muito para isso.
A Hyundai (HYMTF) e a Kia (KIMTF) foram respectivamente

a primeira e a segunda em ganhos de participação entre os
membros da Associação Europeia de Fabricantes de
Automóveis. Os bons ventos continuaram em alguns dos
principais mercados da região em 2022. No Reino Unido, a
Kia foi a marca mais vendida em janeiro.
Fonte: Bloomberg Línea

Klabin e iFood lançam parceria para descontos em
embalagens sustentáveis.
O benefício será incluído no programa Vantagens do Chef, o
serviço de ajuda oferecido pelo iFood a estabelecimentos
com ajuda para a compra de produtos e serviços. Na
parceria com a Klabin, os credenciados terão acesso a
embalagens ecológicas mais baratas, que podem ser
compradas pela plataforma online da papeleira.
Em nota enviada à Bloomberg Línea pela assessoria da
Klabin, Douglas Dalmasi, diretor do Negócio de Embalagens
da empresa, escreve que a iniciativa é também uma
maneira de aumentar a base de clientes, “ampliando o
alcance de nossa estratégia comercial para o segmento”.
Os restaurantes terão cupons de desconto para aproveitar
a base de produtos da Klabin, que oferece soluções em
embalagens de papel, renováveis e recicláveis.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/13/hyundai-e-kia-chegam-de-mansinho-enquanto-europa-adota-carros-eletricos/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/11/klabin-e-ifood-lancam-parceria-para-descontos-em-embalagens-sustentaveis/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Político arazulcapital.com

TSE finaliza resposta às Forças Armadas sobre
segurança da urna eletrônica.
Segundo a corte, o requerimento, com “dezenas de
perguntas de natureza técnica”, foi apresentado em
dezembro pelo representante dos militares na Comissão de
Transparência Eleitoral, o general Heber Garcia Portella.
O TSE, no entanto, apontou que a demanda chegou em

uma data próxima ao início do recesso do Judiciário,
"quando os profissionais das áreas técnicas fazem uma
pausa", mas que o documento já começou a ser elaborado
e seria concluído nos “próximos dias”.
Na “live” desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro
afirmou que as Forças Armadas estavam esperando uma
resposta do TSE sobre o assunto.
Fonte: Valor

Bolsonaro reafirma visita à Rússia, apesar da
escalada de tensões na Ucrânia.
Na quarta-feira (16) se reúne com Putin e empresários
locais em meio à preocupação do agronegócio brasileiro
sobre a política protecionista russa em torno de
fertilizantes essenciais para as lavouras.
Segundo o assessor de segurança nacional do presidente
Joe Biden, Jake Sullivan, uma invasão pode ocorrer na
semana que vem ou até mesmo no fim de semana. Sullivan
disse ainda que não há informações se Putin já tomou a
decisão, mas a inteligência americana trabalha com um
cenário de uma ocupação rápida da capital, Kiev.
Fonte: CNN

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/11/tse-finaliza-resposta-as-forcas-armadas-sobre-seguranca-da-urna-eletronica.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-reafirma-visita-a-russia-apesar-da-escalada-de-tensoes-na-ucrania/


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

Cenário Mundial arazulcapital.com

Biden congela US$ 7 bilhões de fundos afegãos
mantidos nos EUA.
Por meio de uma ordem executiva, Biden ordenou que
“todas as propriedades e interesses em propriedades” do
banco central afegão nos EUA fossem “bloqueados” e
transferidos para uma conta no Federal Reserve Bank de
Nova York, bloqueando efetivamente os direitos do Talibã
de acessar os ativos.
Biden prometeu ainda direcionar US$ 3,5 bilhões para
ajuda humanitária e preservar o restante para as famílias
das vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro. A
decisão encerra meses de incerteza sobre os fundos do
banco central afegão nos EUA. Ele vinha enfrentando
pressões para manter a assistência humanitária para o
povo afegão e, ao mesmo tempo, garantir que pagamentos
ordenados pela Justiça às famílias das vítimas dos ataques
de 2001 fossem honrados.
Fonte: Valor

Biden promete à Ucrânia ação ‘rápida e decisiva’ em
caso de invasão russa.
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia minimizou
as tensões na fronteira com a Rússia, dizendo que não
houve “mudança fundamental” nas perspectivas.
A ligação Putin-Biden de uma hora de duração no sábado,
que parecia ter feito pouco progresso geral, encerrou uma
rodada febril de negociações entre líderes nacionais e
diplomatas depois que os EUA disseram que a inteligência
indica que a Rússia pode atacar a Ucrânia antes que os
Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim terminem no
próximo fim de semana. Vários países pediram aos seus
cidadãos que deixem a Ucrânia.
A Rússia negou repetidamente que planeja uma invasão,
enquanto os EUA e seus aliados da Otan alertam que um
acúmulo de quase 130 mil soldados russos perto da
fronteira ucraniana pode ser uma preparação para fazê-lo,
inclusive via Bielorrússia do norte.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/11/biden-congela-us-7-bilhoes-de-fundos-afegaos-mantidos-nos-eua.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/13/biden-promete-a-ucrania-acao-rapida-e-decisiva-em-caso-de-invasao-russa/


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
Os futuros de ações caíram na manhã de segunda-feira, com os investidores continuando a monitorar as 
tensões em desenvolvimento entre a Ucrânia e a Rússia e os possíveis aumentos das taxas do Fed.
Fonte: CNBC

Ásia
Os mercados de ações asiáticos caíram na segunda-feira em meio à preocupação com uma possível invasão 
russa da Ucrânia.
Fonte:: Market Watch

Europa 
Os mercados europeus recuaram acentuadamente na segunda-feira, com os investidores continuando a
acompanhar as tensões na Ucrânia e comentários de autoridades do Federal Reserve dos EUA sobre as
perspectivas das taxas de juros.
Fonte: CNBC

https://www.cnbc.com/2022/02/13/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.marketwatch.com/story/asian-markets-fall-oil-prices-rise-on-ukraine-invasion-fears-01644813754
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/14/europe-markets-ukraine-concerns-escalate-fed-remarks-in-focus.html


Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo estavam estáveis nesta segunda-
feira em negociações oscilantes, depois de atingir o maior
nível em mais de sete anos devido a temores de que uma
possível invasão da Ucrânia pela Rússia possa desencadear
sanções dos EUA e da Europa que interromperiam as
exportações de um dos maiores produtores do mundo.
Fonte: Reuters

Soja
Os contratos futuros da soja da bolsa de Chicago (CBOT)
subiram na última sexta-feira com a diminuição das
estimativas de colheita na América do Sul, embora as
negociações tenham permanecido voláteis um dia depois
que os preços atingiram a máxima de nove meses,
disseram analistas.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-clamber-towards-7-year-highs-russia-ukraine-tensions-2022-02-14/
https://br.investing.com/news/economy/soja-avanca-na-cbot-com-foco-na-america-do-sul-cereais-sobem-com-temores-sobre-ucrania-973518
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arazulcapital.comAgenda do Dia

● Produção Industrial 
(Anual) (Dez);

● Discurso de Christine 
Lagarde, Presidente do 
BCE.

● Discurso de Bullard, 
Membro do FOMC;

● Leilão Americano Bill a 3 
meses;

● Leilão Americano Bill a 6 
meses;

● Boletim Focus.

GRÃ-BRETANHA EUA BRASIL
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