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Tony Robbins,
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N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Brasil arazulcapital.com

Expectativa de vida brasileira cai 4,4 anos com
pandemia.
A pandemia de covid-19 tirou 4,4 anos de expectativa de
vida no Brasil e antecipou em uma década a desaceleração
do crescimento da mão de obra. A crise sanitária foi um
choque que deve acelerar o decrescimento da população,
mas não mudar o rumo da tendência demográfica que
vinha em curso no Brasil.
Em 2019, uma pessoa nascida no Brasil tinha expectativa
de viver, em média, até os 76,6 anos. Hoje vive cerca de
72,2 anos. “O primeiro impacto da pandemia é o aumento
da mortalidade e, como consequência, forte redução da
expectativa de vida”, afirma a pesquisadora Ana Amélia
Camarano, coordenadora de Estudos e Pesquisas de
Igualdade de Gênero, Raça e Gerações, da Diretoria de
Estudos e Políticas Sociais (Disoc), do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).
Fonte: Valor

BC apressa regulação de criptomoedas para conter
fraudes bilionárias.
O Banco Central avalia a elaboração de diretrizes para
impor fiscalização às transações financeiras com
criptomoedas no Brasil, como o bitcoin, e definir
penalidades para conter a explosão de golpes e fraudes.
A iniciativa foi relatada pelo presidente da autoridade
monetária, Roberto Campos Neto, a presidentes de bancos
importantes no país.
De acordo com os banqueiros, a proposta de regulação
deve ser enviada ao Congresso ainda no primeiro trimestre.
A ideia é que as regras entrem em vigor até o final deste
ano.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/21/expectativa-de-vida-brasileira-cai-44-anos-com-pandemia.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-apressa-regulacao-de-criptomoedas-para-conter-fraudes-bilionarias.shtml


N O T Í C I A S  D O  D I A

Empresas e Mercados arazulcapital.com

Stone ‘encolhe’ R$ 132 bi e cria alerta para fintechs
do Brasil.
Após abalar o setor de pagamentos brasileiro, a Stone
procurou focar no que prometia ser uma operação ainda
mais lucrativa: crédito. Ao longo dos últimos anos, a
empresa começou a emprestar para pequenos e médios
negócios no Brasil todo. Mas a companhia subestimou os
riscos e a inadimplência explodiu, forçando a Stone a
interromper a originação de crédito no ano passado. Desde
então, os problemas têm crescido. E os investidores, ficado
cada vez mais impacientes.
A companhia com sede em São Paulo viu suas ações caírem
88% até quinta-feira, apagando US$ 25,6 bilhões (R$ 132
bilhões) em valor de mercado. O que era uma das empresas
de tecnologia financeira que mais crescia no mundo se
tornou um alerta para fintechs em geral, sobre os desafios
da expansão para mercados dominados há décadas por
grandes bancos.
Fonte: Bloomberg Línea

Ambev e Anitta apostam em Carnaval exclusivo para
vacinados.
A Ambev (ABEV3) desenvolveu um novo produto em
parceria com a cantora Anitta para o Carnaval deste ano -
que, apesar de ter blocos de rua cancelados nas principais
capitais do país, ainda terá festas privadas. Esse não é o
primeiro lançamento da cervejaria com a estrela do pop,
mas há uma novidade: a ação será exclusiva para pessoas
vacinadas contra a covid-19.
A empresa prevê espalhar promotores pela principais
capitais do país para distribuir uma bebida alcoólica
congelada, que tem formato de um sachê alongado - como
um geladinho ou sacolé - somente para quem apresentar
comprovante de pelo menos duas doses da vacina e tiver
mais de 18 anos.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/18/stone-encolhe-r-132-bi-e-cria-alerta-para-fintechs-do-brasil/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/18/ambev-e-anitta-apostam-em-carnaval-exclusivo-para-vacinados/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Político arazulcapital.com

TSE vai decidir sobre sigilo de doação eleitoral, e
entidades temem retrocesso.
Entidades que defendem a transparência das informações
públicas estão preocupadas com a possibilidade de o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) impor sigilo sobre dados de
doadores eleitorais e de pessoas que prestem serviços
para campanhas políticas.
A discussão se dá num processo em que o TSE analisa a
aplicação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no
contexto eleitoral. A corte criou um grupo de trabalho e
tem colhido sugestões sobre o tema. Ainda não há prazo
para julgamento em plenário. A falta de decisão sobre o
assunto ligou o alerta de organizações que integram o
Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas.
Fonte: Folha de São Paulo

Eduardo Leite no PSD para disputar a Presidência é
dado como certo.
A migração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, do PSDB para o PSD para concorrer à Presidência já é
dada como certa no meio político. Embora a troca de
partido ainda esteja em negociação, líderes gaúchos de
diferentes correntes políticas ouvidos pela reportagem
tratam o tema como assunto consumado.
Fonte: Valor

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/tse-vai-decidir-sobre-sigilo-de-doacao-eleitoral-e-entidades-temem-retrocesso.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/18/migrao-de-eduardo-leite-do-psdb-para-o-psd-para-disputar-presidncia-dada-como-certa.ghtml


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

Cenário Mundial arazulcapital.com

UE vai à OMC contra China em disputa sobre
licenciamento de tecnologia de smartphones.
A União Europeia (UE) abriu nesta sexta-feira (18) um novo
processo contra a China na Organização Mundial de
Comércio (OMC) para questionar uma estratégia de Pequim
para definir taxas de licenciamento de tecnologia de
smartphones e supostas violações de patentes de
empresas do bloco.
A avaliação das autoridades europeias é que as políticas
chinesas estão prejudicando a inovação e o crescimento
econômico da Europa, além de privar as empresas da
região das possibilidades de fazer valer os direitos que lhes
dão vantagem tecnológica.
Fonte:: Valor

Argentina planeja criar estatal de alimentos para
conter a inflação.
O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira que
planeja criar uma empresa nacional de alimentos. Trata-se
de uma nova tentativa de conter a inflação após o fracasso
da política de controle de preços implementada nos últimos
meses.
O anúncio foi feito pela porta-voz do governo, Gabriela
Cerrutti, que disse que a medida permitirá que os alimentos
de pequenos e médio produtores cheguem às famílias com
os preços mais baixos.
Cerrutti disse que o governo está buscando estratégicas
para permitir que os pequenos produtores possam
distribuir suas mercadorias mais facilmente e para
dissociar os preços de produtos sazonais do mercado
internacional. Apesar do anúncio, a porta-voz do governo
de Alberto Fernández não deu detalhes de como a empresa
funcionaria ou quando ela começará a operar.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/18/ue-vai-omc-contra-china-em-disputa-sobre-licenciamento-de-tecnologia-de-smartphones.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/17/argentina-planeja-criar-estatal-de-alimentos-para-conter-a-inflao.ghtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
Os futuros de ações dos EUA subiram na segunda-feira, devido ao otimismo de um possível encontro sobre 
a Ucrânia entre o presidente Joe Biden e Vladimir Putin.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
As ações asiáticas apontam para queda na segunda-feira devido aos riscos geopolíticos e aos crescentes 
pedidos de autoridades do Federal Reserve por taxas de juros mais altas para combater a inflação.
Fonte:: Bloomberg Línea

Europa 
Os mercados europeus estavam agitados na segunda-feira, apesar de algumas esperanças de uma solução
diplomática para as tensões Rússia-Ucrânia. O índice pan-europeu Stoxx 600 pairava em torno da linha
plana no meio da manhã.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/21/futuros-de-acoes-dos-eua-sobem-nessa-segunda-feira-com-a-proposta-de-encontro-de-biden-putin/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/20/acoes-da-asia-apontam-para-queda-com-traders-avaliando-risco-geopolitico/
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/21/europe-markets-hopes-of-russia-ukraine-solution-emerge.html


Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo subiram ligeiramente na segunda-
feira, com novos esforços diplomáticos para resolver a crise
na Ucrânia proporcionando algum alívio às preocupações
com a oferta que mantiveram os preços do petróleo perto
de US$ 100 o barril.
Fonte: Reuters

Ouro
Os preços do ouro caíram no comércio volátil nesta
segunda-feira, quando uma possível cúpula entre os
presidentes dos EUA e da Rússia para discutir a Ucrânia
encorajou o sentimento de risco e afastou os investidores
de ativos portos-seguros.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-jumps-fresh-warnings-over-ukraine-russia-conflict-2022-02-20/
https://www.reuters.com/markets/europe/gold-slips-over-8-month-high-biden-putin-meeting-plans-ease-demand-2022-02-21/
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arazulcapital.comAgenda do Dia

● PMI Composto;
● PMI Industrial (Fev);
● PMI do Setor de Serviços.

● Feriado - Dia do 
Presidente.

● Discurso de Bowman, 
Membro do FOMC.

● Boletim Focus.
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