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N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Brasil arazulcapital.com

A empresários, Guedes diz que governo lançará
pacote de crédito de R$ 100 bi na semana que vem.
Segundo adiantou o ministro, serão atendidos desde
microempreendedores individuais (MEIs) até empresas
com faturamento de R$ 300 milhões ao ano.
Guedes antecipou o anúncio quando foi questionado sobre
a manutenção do Programa Nacional de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Pronampe) em 2022. Confirmou que
a linha de crédito criada na pandemia será reativada. Da
mesma forma, haverá aportes no Fundo Garantidor de
Investimentos (FGI), que dá suporte ao Programa
Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac), que atende a
empresas de médio e grande portes.
Fonte: Valor

Confiança do comércio cai 1,2% em fevereiro e anula
otimismo de janeiro, diz CNC.
Após duas altas consecutivas, o Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec), da Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), caiu 1,2%
em fevereiro ante janeiro, para 119,3 pontos.
Na comparação com fevereiro do ano passado, o recuo é de
14,2%, informou ainda a entidade. Para a CNC, a queda de
confiança entre os varejistas esse mês, na prática, “anula”
otimismo verificado pelo mesmo indicador em janeiro. Em
fevereiro ante janeiro, os três tópicos usados para cálculo
do Icec tiveram queda. É o caso das retrações observadas
em condições atuais do empresário do comércio (1,4%);
expectativas (-1,6%) e intenções de investimentos (-0,9%).
Em contrapartida, no entanto, na comparação com
fevereiro de 2021, houve altas nos três tópicos,
respectivamente de 25,3%, de 7,1% e de 15,3%, em
fevereiro desse ano.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/16/a-empresrios-guedes-diz-que-governo-lanar-pacote-de-crdito-de-r-100-bi-na-semana-que-vem.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/16/secretarios-de-fazenda-rejeitam-mudanca-no-icms-dos-combustiveis-e-apontam-alta-na-carga-tributaria.ghtml


N O T Í C I A S  D O  D I A

Empresas e Mercados arazulcapital.com

BNDES vende R$ 1,9 bilhão em ações da JBS em
bloco.
O BNDES vendeu 50 milhões de ações da JBS (JBSS3) por
R$ 37,52 cada em bloco nesta quarta-feira (16), segundo
pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para
não serem identificadas porque a informação ainda não é
pública.
O leilão de R$ 1,9 bilhão na B3 foi realizado pelo BTG
Pactual (BPAC11) e saiu pelo preço mínimo, um desconto
de cerca de 3% em relação ao fechamento de terça-feira de
R$ 38,68, disseram as pessoas.
Em dezembro, o BNDES começou a se desfazer de ações
da JBS e levantou R$ 2,7 bilhões, também por meio de um
‘block trade’.
Fonte: Bloomberg Línea

Heineken alerta que inflação deve reduzir consumo
de cerveja.
A Heineken alertou que está enfrentando a pior inflação em
uma década e disse que os consumidores podem reduzir o
consumo de cerveja, ameaçando a recuperação da
pandemia.
A cervejaria disse que aumentará os preços de sua cerveja
em valores “corajosos” para compensar a alta dos custos
de matéria-prima e energia e as taxas de envio. É provável
que isso prejudique a demanda por cerveja nas famílias já
afetadas pelo aumento do custo de aquecimento,
alimentos e roupas.
A Heineken adiou a atualização de seu guidance para 2023
até o final do ano, em meio à crescente incerteza sobre o
crescimento econômico e a inflação.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/16/bndes-vende-r-19-bilhao-em-acoes-da-jbs-em-bloco-fontes/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/16/heineken-alerta-que-inflacao-deve-reduzir-consumo-de-cerveja/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Político arazulcapital.com

Secretários de Fazenda rejeitam mudança no ICMS
dos combustíveis e apontam alta na carga tributária.
Secretários estaduais de Fazenda são contra as mudanças
no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) dos combustíveis que integram o projeto de lei
complementar (PLP) 11/2020. O texto está na pauta de
votações do Senado nessa quarta-feira (16). Por outro lado,
apoiam outra proposta que pode ser votada, o projeto de
lei (PL) 1.472/2021, que muda a política de preços da
Petrobras e cria um fundo de estabilização.
Fonte: Valor

Bolsonaro agradece Putin por defender soberania
brasileira na Amazônia.
Após um encontro reservado, os presidentes Vladimir Putin
e Jair Bolsonaro fizeram uma declaração conjunta em que
prometeram ampliar a cooperação e a interação entre
Rússia e Brasil. O mandatário brasileiro iniciou sua fala
após o encontro indicando que apreciou a posição de seu
colega sobre a Amazônia.
Bolsonaro disse que o encontro favoreceu tratativas para
ampliação de parcerias nas áreas de tecnologia, energia,
defesa e agronegócio, onde os russos são importantes
fornecedores de fertilizantes para os produtores
brasileiros.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/16/secretarios-de-fazenda-rejeitam-mudanca-no-icms-dos-combustiveis-e-apontam-alta-na-carga-tributaria.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/16/em-moscou-bolsonaro-agradece-putin-por-defender-soberania-brasileira-na-amaznia.ghtml


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

Cenário Mundial arazulcapital.com

Rússia enviou mais 7 mil soldados para fronteira com
Ucrânia, dizem EUA.
Os EUA informaram que até 7 mil soldados russos foram
adicionados aos mais de 100 mil já próximos às fronteiras
com a Ucrânia, rejeitando declarações russas de que teriam
começado a retirar algumas das tropas do local.
As observações de autoridades dos EUA seguiram
comentários anteriores do secretário-geral da OTAN, Jens
Stoltenberg, de que não há provas de retirada de
contingente militar e que a Rússia parecia estar mantendo
sua presença no local.
O Kremlin negou a informação e afirmou que mais tropas
estavam retornando às suas bases depois que algumas
manobras terminaram na Crimeia, que a Rússia anexou em
2014.
Fonte: Bloomberg Línea

Bolsonaro vai a Hungria para ver líder iliberal Orbán
após visita a Putin.
Depois da visita ao ícone iliberal Vladimir Putin, Jair
Bolsonaro fará uma rápida visita à capital da Hungria,
Budapeste. Irá se encontrar com um expoente do time na
Europa, o premiê Viktor Orbán.
Assim como o brasileiro, o húngaro enfrentará eleições
decisivas neste ano —só que logo ali, em abril. Ainda que
seja insondável o ganho de imagem que Orbán possa vir a
ter com Bolsonaro, a visita parece fazer parte de um
movimento para que ele galvanize sua base de apoio.
Pouco se sabe sobre o que Bolsonaro fará em Budapeste,
viagem que foi incluída de última hora na esteira da visita a
Putin. A Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência)
e o Itamaraty não divulgaram o motivo do deslocamento
até esta semana, quando surgiram acordos bilaterais a
serem assinados nas áreas de defesa e cultura,
humanitária e de gestão de recursos hídricos.
Fonte: Folha de São Paulo

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/17/russia-enviou-mais-7-mil-soldados-para-fronteira-com-ucrania-dizem-eua/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/bolsonaro-vai-a-hungria-para-ver-lider-iliberal-orban-apos-visita-a-putin.shtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
As ações subiram na tarde da quarta-feira após a ata da última reunião do Federal Reserve trazer um certo 
alívio ao ser vista com um pouco mais “dovish” do que os traders esperavam.  O mercado de ações se 
recuperou após a divulgação do documento do banco central com o S&P 500 (SPX) apagando as perdas.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações asiáticos estão sendo negociados principalmente em alta nesta quinta-feira, apesar 
dos sinais principalmente negativos dos mercados globais durante a noite, em meio a um aumento nos 
preços do petróleo bruto e à medida que os comerciantes reagiram a algumas notícias otimistas de lucros 
corporativos e aliviando as preocupações geopolíticas após as notícias de algumas tropas russas sendo 
retiradas da fronteira ucraniana.
Fonte:: Market Watch

Europa 
As ações europeias estavam mistas na quinta-feira, com os investidores continuando a monitorar as
tensões geopolíticas na Europa Oriental, enquanto digeriam uma série de relatórios de lucros corporativos.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/16/ata-do-fed-traz-alivio-e-mercados-recuperam-parte-de-perdas/
https://www.nasdaq.com/articles/asian-markets-mostly-higher-6
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/17/europe-markets-investors-track-earnings-geopolitical-tensions.htmlhttps:/www.cnbc.com/2022/02/17/europe-markets-investors-track-earnings-geopolitical-tensions.html


Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo subiram mais de 1% na quarta-feira,
com investidores avaliando declarações conflitantes sobre
a possível retirada de algumas tropas russas da Ucrânia.
Fonte: Reuters

Ouro
O ouro saltou mais de 1% na quinta-feira, com notícias
russas de um incêndio de morteiro no leste da Ucrânia
levando investidores a ativos de refúgio, enquanto sinais
dovish da ata de reunião do Federal Reserve dos EUA
também sustentaram o ouro.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-hold-steady-russia-ukraine-tensions-cool-2022-02-16/
https://www.reuters.com/markets/europe/gold-prices-near-8-month-high-dovish-fed-minutes-weigh-dollar-yields-2022-02-17/
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arazulcapital.comAgenda do Dia

● Licenciamento de 
Veículos (Anual) (Jan).

● Licenças de Construção 
(Mensal) (Jan);

● Pedidos Contínuos por 
Seguro-Desemprego;

● Construção de Novas 
Casas (Jan);

● Discurso de Bullard, 
Membro do FOMC.

● Reunião do CMN.

GRÃ-BRETANHA EUA BRASIL
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