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N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Brasil arazulcapital.com

Cancelamentos devem levar serviços a ter receita
33,7% menor que a registrada no carnaval pré-
pandemia.
A projeção é da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC). A entidade informou em
nota, contudo, que os produtos mais consumidos na data já
estão quase 9% mais caros e devem alcançar 10% até o
feriado.
Segundo a confederação, o carnaval deve movimentar R$
6,45 bilhões, volume 21,5% acima de igual período de 2021,
quando as celebrações foram suspensas devido à
pandemia. Mas o montante, caso confirmado, ainda ficará
33,7% inferior ao observado na festa de 2020, antes de as
quarentenas serem decretadas. Empregos temporários
também não devem chegar ao nível pré-pandemia. A
previsão é que a festa venha a gerar 16,5 mil vagas entre
janeiro e fevereiro deste ano. O número é quase o dobro de
igual período em 2021, mas ainda 38% inferior ao
registrado no carnaval de 2020.
Fonte: Valor

13 empresas desistiram do IPO em janeiro, recorde
no Brasil.
Depois de bater recorde em 2021, o número de empresas
interessadas em abrir capital na B3 (Bolsa de Valores de
São Paulo) minguou. Só em janeiro, 13 empresas
desistiram do IPO (oferta pública inicial) e outra teve o
pedido cancelado, segundo dados da CVM (Comissão de
Valores Mobiliários). O número de empresas brasileiras que
desistiram da operação em janeiro é o maior para um mês
desde o início da pandemia de covid-19. Também é o maior
volume de desistências registrado em 1 mês desde 2017 –
início da série histórica da CVM. O recorde anterior era o de
outubro de 2020 (10 desistências).
Fonte: Poder 360

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/14/cancelamentos-devem-levar-servicos-a-ter-faturamento-337percent-menor-que-o-registrado-no-carnaval-pre-pandemia.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/13-empresas-desistiram-do-ipo-em-janeiro-recorde-no-brasil/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Empresas e Mercados arazulcapital.com

Banco do Brasil (BBAS3) tem lucro de R$ 5,9 bilhões
no balanço do 4º trimestre, resultado acima do
esperado e 60% superior na comparação anual.
O consenso do mercado era de um lucro de R$ 4,78
bilhões, segundo os analistas consultados pela Refinitiv.
Já o lucro líquido contábil, após itens extraordinários,
somou R$ 5,352 bilhões, alta de 67,3% na comparação
anual, mas recuo de 16,1% frente terceiro trimestre.
O lucro recorrente em 2021 somou RF$ 21,021 bilhões,
ante R$ 13,884 bilhões de um ano antes. Já o lucro líquido
contábil atingiu R$ 19,710 bilhões, frente R$ 12,697
bilhões de 2020.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em
inglês) em termos ajustados foi de 16,3%, alta de 5,5
pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de
2021 e ante dado de 14,3% no quarto trimestre de 2020. O
Índice de Basileia atingiu 17,76%, sendo 11,94% de capital
principal.
Fonte: Infomoney

XP quer R$ 350 bilhões em escritórios ‘private’ até
fim de 2024.
A XP pretende expandir de cerca de R$ 70 bilhões para R$
350 bilhões até o fim de 2024 o volume de recursos sob
custódia em escritórios de agentes autônomos que servem
ao segmento de private banking.
O plano envolve aumentar a presença em regiões fora de
São Paulo e Rio de Janeiro por meio de escritórios parceiros
locais, diz Frederico Maluf, chefe da área de private banking
B2B da XP, em entrevista.
No último ano, a XP firmou 14 novas parcerias com
escritórios de private banking, segmento em que atende a
clientes com pelo menos R$ 10 milhões investidos na
empresa.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.infomoney.com.br/mercados/banco-do-brasil-bbas3-balanco-quarto-trimestre-2021/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/14/xp-quer-r-350-bilhoes-em-escritorios-private-ate-fim-de-2024/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Político arazulcapital.com

Relator de projetos para combustíveis mantém
mudanças na política de preços da Petrobras.
Relator no Senado dos projetos que tratam de
combustíveis, Jean Paul Prates (PT-RN) irá manter, em seu
parecer final, dispositivos que alteram a política de preços
dos combustíveis da Petrobras, criando um imposto sobre
a exportação de petróleo bruto e um programa de
estabilização de preços no mercado interno.
As medidas contrariam a equipe econômica, que enxerga o
tributo como um obstáculo a novos investimentos no país.
Além disso, o texto final vai sugerir a cobrança monofásica
do ICMS apenas sobre o diesel e biodiesel, com alíquotas
uniformes em todos os Estados.
Fonte: Valor

Lula e Alckmin reiteram aliança e evitam ‘salto alto’.
Em seu terceiro encontro desde o ano passado, o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador
Geraldo Alckmin demonstraram sintonia e disposição para
caminharem juntos na corrida presidencial deste ano.
A eventual dobradinha na disputa pelo Palácio do Planalto
está “99% concretizada”, segundo relatos de participantes
de um jantar em que eles se reuniram na sexta-feira na
casa do ex-prefeito Fernando Haddad.
Líder nas pesquisas de intenção de voto à Presidência da
República, Lula reforçou que a composição com o ex-
tucano tem potencial para atrair uma parcela do eleitorado
de centro e de centro-direita, que resistiriam a embarcar
em uma chapa composta apenas por políticos associados a
partidos de esquerda.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/14/relator-de-projetos-para-combustiveis-mantem-mudancas-na-politica-de-precos-da-petrobras.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/14/lula-e-alckmin-reiteram-alianca-e-evitam-salto-alto.ghtml


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

Cenário Mundial arazulcapital.com

Rússia diz que há chance de acordo sobre Ucrânia
com o Ocidente.
Com a crise entre Rússia e Ucrânia entrando em uma
semana decisiva, o governo de Vladimir Putin emitiu sinais
de abertura diplomática ao Ocidente.
É um padrão repetitivo, que reforça as suspeitas daqueles
que acreditam que Putin quer dizer que está pronto para a
guerra, mas que de fato não pretende iniciar uma. No
raciocínio inverso, vocalizado por críticos do russo
principalmente nos EUA e no Reino Unido, há o temor de
que ele só esteja ganhando tempo para preparar uma ação
militar contra o vizinho.
Seja qual for a verdade, a sinalização foi dupla, dada por
ministros de seu governo em encontros televisionados no
Kremlin –ou seja, havia a intenção de passar um recado
público.
Fonte: Folha de São Paulo

Preços de energia na Europa sobem com tensão
crescente sobre a Ucrânia.
Os preços do gás natural e da eletricidade na Europa
subiram mais de 10%, com as tensões sobre a escalada
militar da Rússia perto da Ucrânia entrando em uma
semana potencialmente decisiva, com os EUA alertando
que uma invasão pode ser iminente.
Uma escalada corre o risco de piorar a crise energética da
Europa, potencialmente atingindo os suprimentos de gás e
petróleo – e aumentando o espectro de apagões. A Rússia
é a principal fonte de gás natural da Europa, com cerca de
um terço de suas exportações fluindo através de gasodutos
ucranianos.
E as instalações de armazenamento da Europa já estão em
baixa, com preços cinco vezes mais altos do que o normal
para esta época do ano. Alumínio, níquel e trigo também
subiram com os temores de uma escalada. O aumento dos
custos de energia e outras matérias-primas já está fazendo
com que a inflação suba.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/russia-diz-que-ha-chance-de-acordo-sobre-ucrania-com-o-ocidente.shtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/14/precos-de-energia-na-europa-sobem-com-tensao-crescente-sobre-a-ucrania/


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
Os mercados de ações enfrentaram outra sessão de grandes oscilações, enquanto os operadores avaliavam 
os últimos desenvolvimentos geopolíticos em meio a preocupações com um erro no ajuste de política do 
Federal Reserve.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
As ações asiáticas caíram na terça-feira, ecoando um declínio em Wall Street, em meio a preocupações com 
o aumento das tensões na Ucrânia sobre os milhares de soldados russos que estão se acumulando em sua 
fronteira.
Fonte:: Market Watch

Europa 
As ações europeias subiram na manhã de terça-feira, depois que o Ministério da Defesa da Rússia anunciou
que havia começado a devolver algumas tropas às bases de implantação após exercícios de treinamento
perto da fronteira ucraniana.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/14/bolsa-de-ny-cai-e-petroleo-dispara-com-tensao-geopolitica-e-treasuries/
https://www.marketwatch.com/story/asian-markets-mostly-lower-as-investors-watch-ukraine-tensions-01644896616
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/15/europe-markets-russia-ukraine-concerns-persist.html


Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
O petróleo saltou à medida que as tensões geopolíticas
latentes entre a Rússia e a Ucrânia mantiveram o mercado
no limite e a volatilidade em alta. O contrato de petróleo
West Texas Intermediate (WTI) ultrapassou os US$ 95 o
barril pela primeira vez desde 2014
Fonte: Bloomberg Línea

Ouro
Na divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York, Os
Futuros de Ouro em Abril foram negociados na entrega a
US$ 1.879,15 por onça troy no momento da escrita,
subindo 0,52%.
Fonte: Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/14/petroleo-wti-bate-maior-nivel-desde-2014-em-meio-a-tensoes-na-ucrania/
https://br.investing.com/news/economy/cafe-arabica-sobe-3-diante-de-queda-de-estoques-certificados-para-minima-de-20-anos-972290
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arazulcapital.comAgenda do Dia

● Variação no Emprego 
(Anual);

● Encontro do Eurogrupo;
● PIB (Trimestral) (Q4);
● Balança Comercial (Dez);
● Percepção Econômica 

ZEW (Fev).

● Núcleo do IPP (Mensal) 
(Jan);

● IPP (Anual) (Jan);
● Transações Líquidas de 

Longo Prazo (Dez);
● Estoques de Petróleo 

Bruto Semanal API;
● Índice Empire State de 

Atividade Industrial (Fev).

● IGP-10 - Índice de 
Inflação (Mensal) (Mensal) 
(Fev).
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