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N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Brasil arazulcapital.com

Turismo nacional cresceu 12% em 2021, com receita
de R$ 152,4 bilhões.
O volume, no entanto, ainda está abaixo do verificado em
2019, quando a soma alcançou R$ 201,2 bilhões, 24,2% a
mais, já descontada a inflação do período.
Transporte aéreo foi a atividade que mais cresceu, com alta
de 28% e faturamento anual de R$ 37,7 bilhões. Em
seguida, está o grupo de alojamento e alimentação, com
acréscimo de 13,1%, somando R$ 45,2 bilhões. Essas foram
as atividades com maior retração em 2020, o que explica,
em parte, as altas mais expressivas. Para a FecomercioSP,
entretanto, observa-se “recuperação sólida” com o avanço
da vacinação.
Os demais segmentos que tiveram aumento em 2021
foram: transporte aquaviário (8,8%), transporte terrestre
(7,2%), locação de veículos, agências e operadoras (2,5%) e
atividades culturais, recreativas e esportivas (1,6%).
Fonte: Valor

Balança comercial do Brasil tem superávit de US$
837 mi na 3ª semana de fevereiro.
O valor resulta de US$ 5,506 bilhões em exportações e US$
4,669 bilhões em importações no período. Em fevereiro, a
balança acumula superávit de US$ 2,548 bilhões e, no ano,
de US$ 2,333 bilhões.
A média diária de exportações em fevereiro, até a terceira
semana (US$ 1,124 bilhão), avançou 23,6% sobre igual mês
de 2021. As vendas foram puxadas pela alta de 73,3% nos
embarques da agropecuária, acompanhadas de aumento
de 20,8% da indústria de transformação e de 7,3% da
indústria extrativa.
A média diária de desembarques até a terceira semana de
fevereiro, por sua vez, avançou 16,6%, para US$ 942,13
milhões, quando comparada a fevereiro de 2021. O
crescimento foi sustentado pelas compras da indústria
extrativa (116,6%) e de transformação (14%). As
importações agropecuárias, em contrapartida, recuaram
13,9% até a terceira semana de fevereiro.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/21/turismo-nacional-cresceu-12percent-em-2021-com-receita-de-r-1524-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/21/balanca-comercial-do-brasil-tem-superavit-de-us-837-mi-na-3a-semana-de-fevereiro.ghtml


N O T Í C I A S  D O  D I A

Empresas e Mercados arazulcapital.com

Vasco faz acordo para vender 70% do clube por R$
700 milhões.
O presidente do time de futebol Vasco da Gama, Jorge
Salgado, fechou, nos Estados Unidos, um acordo para
venda de 70% da futura SAF (Sociedade Anônima do
Futebol) do clube. A transformação em sociedade anônima
depende de aprovação do conselho deliberativo e de uma
assembleia geral de sócios.
Por R$ 700 milhões, a porcentagem deve ser negociada
com o fundo americano 777 Partners.
O documento assinado pelos investidores e por Salgado
estabelece um prazo de 90 dias para o clube obter as
aprovações necessárias. O valor pode ser ainda maior
porque há a perspectiva de investimentos também no
estádio de São Januário (que podem chegar a R$ 350
milhões) e o pagamento de mais R$ 700 milhões de
dívidas. Outros 20% podem ser negociados com
torcedores, mas o clube deverá sempre ficar com pelo
menos 10% das ações.
Fonte: Valor

Movida cresce e diminui diferença para a líder
Localiza.
A Movida (MOVI3) encerrou o quarto trimestre do ano
passado com um lucro líquido de R$ 276,7 milhões. O
melhor resultado já obtido pela empresa de aluguel e
comercialização de carros seminovos é praticamente duas
vezes superior ao registrado no mesmo período de 2020,
quando a companhia fechou com um lucro líquido de R$
138,7 milhões.
Com o desempenho positivo, a empresa mais nova do
mercado de locação no Brasil tem corrido para se
aproximar da líder, Localiza (RENT3). Até o terceiro
trimestre do ano passado, a empresa mantinha uma frota
de pouco mais de 273 mil veículos, enquanto a aspirante a
líder encerrou 2021 com 187 mil veículos.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/21/vasco-faz-acordo-para-vender-70percent-do-clube-por-r-700-milhoes.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/21/movida-cresce-e-diminui-diferenca-para-a-lider-localiza/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Político arazulcapital.com

Bolsonaro sinaliza reajuste à PRF: "Quem a gente
puder salvar na frente, a gente salva“.
O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta segunda-feira
que deve conceder reajuste a policiais rodoviários federais
antes de outras categorias. Ele, no entanto, não deixou
claro se junto com a PRF haverá aumentos para policiais
federais e funcionários do sistema prisional, conforme o
governo previu ao destinar R$ 1,7 bilhão no Orçamento
deste ano para recomposição salarial do funcionalismo.
Algumas dezenas de policiais rodoviários federais
acompanharam a cerimônia e foram chamados ao palco no
momento do discurso do presidente. Bolsonaro pediu
"compreensão" aos servidores, disse que todas as
categorias merecem ser valorizadas, mas ponderou que o
país sofreu "um baque na economia" por causa da
pandemia.
Fonte: Valor

Atuação de Moro e crise reduziram antipetismo mais
que percepção de inocência de Lula, diz pesquisa.
O antipetismo perdeu a força que tinha em 2018, mas isso
se deve menos ao convencimento da inocência do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que à crise
econômica e à entrada do ex-juiz Sergio Moro na corrida
eleitoral.
O presidente Jair Bolsonaro ganha o benefício da dúvida
porque não chegou a receber o selo de corrupto pela
justiça, mas a prerrogativa não se estende aos filhos.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/21/bolsonaro-sinaliza-reajuste-a-prf-quem-a-gente-puder-salvar-na-frente-a-gente-salva.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/21/atuao-de-moro-e-crise-reduziram-antipetismo-mais-que-percepo-de-inocncia-de-lula-diz-pesquisa.ghtml


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

Cenário Mundial arazulcapital.com

Putin manda tropas para áreas separatistas e amplia
tensão na Ucrânia.
O presidente Vladimir Putin anunciou que está
reconhecendo duas autoproclamadas repúblicas
separatistas no leste da Ucrânia, numa dramática escalada
no impasse da Rússia com o Ocidente, enquanto os EUA e
seus aliados continuam alertando que em breve as tropas
podem invadir o país vizinho.
Esses temores foram ampliados pelos detalhes dos
decretos assinados por Putin, incluindo uma ordem para o
Ministério da Defesa enviar o que ele chamou de “forças de
manutenção da paz” para as regiões separatistas.
Não havia detalhes até agora sobre quantas tropas
poderiam entrar, ou quando, mas a Rússia já havia acusado
a Ucrânia de ter um destacamento significativo de seus
próprios soldados na linha de contato com os separatistas.
Fonte: Bloomberg Línea

Inglaterra suspenderá todas as restrições contra a
covid-19.
Em um discurso no Parlamento, Johnson afirmou que a
exigência de fazer quarentena após apresentar resultado
positivo para o vírus será suspensa a partir de 24 de
fevereiro.
Com isso, o governo também deixará de pagar uma licença
para aqueles que precisavam se ausentar do trabalho
devido ao isolamento. Outra exigência que será descartada
para indivíduos totalmente vacinadas é a que obrigava que
pessoas que tivessem contato com infectados se
submetessem a testes rápidos durante um período de sete
dias.
Segundo Johnson, até o dia 1º de abril, as pessoas que
apresentarem resultado positivo para o vírus serão
aconselhadas a ficar em casa. Após esse período, as
autoridades pedirão que todos “exerçam a
responsabilidade pessoal”, disse o primeiro-ministro.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/21/putin-manda-tropas-para-areas-separatistas-e-amplia-tensao-na-ucrania/
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/21/inglaterra-suspender-todas-as-restries-contra-a-covid-19.ghtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
Os futuros de ações dos EUA caíram conforme piorou o impasse sobre a Ucrânia. Nesta segunda, os futuros 
do S&P 500 (ESH2) e do Nasdaq 100 (NQH2) tiveram baixa, enquanto o mercado de ações dos EUA 
permaneceu fechado devido a um feriado.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações em toda a Ásia estavam em um mar vermelho em meio à ameaça de uma invasão 
em grande escala da Ucrânia pela Rússia.
Fonte: The Straits Times

Europa 
As ações europeias caíram nesta terça-feira, com os mercados globais sendo abalados pelos
desdobramentos da crise Rússia-Ucrânia. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,7% no meio da manhã,
tendo caído até 1,8% na abertura.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/21/futuros-de-ny-recuam-e-rublo-desaba-com-aumento-de-tensao-geopolitica/
https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/asia-stocks-slide-oil-jumps-as-russia-orders-troops-to-ukraine-regions
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/22/european-markets-watch-as-russia-ukraine-tensions-escalate.html


Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
O petróleo atingiu seu nível mais alto desde 2014 nesta
terça-feira, quando as tensões entre a Rússia e a Ucrânia
aumentaram depois que Moscou ordenou que tropas
fossem para duas regiões separatistas no leste da Ucrânia,
aumentando as preocupações com a oferta que estão
elevando os preços para quase US$ 100 o barril.
Fonte: Reuters

Gás Natural
Os Futuros do Gás Natural subiram durante a sessão dos
Estados Unidos na segunda-feira. Na Bolsa Mercantil de
Nova York, Os Futuros do Gás Natural em Abril foram
negociados na entrega a US$ 4,681 por milhões de
unidades térmicas Britânicas no momento da escrita,
subindo 6,95%.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-climbs-growing-fears-conflict-over-ukraine-2022-02-22/
https://br.investing.com/news/commodities-news/os-futuros-do-gas-natural-subiram-durante-a-sessao-dos-estados-unidos-975972
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 Dívida Líquida do Setor 
Público (Jan);

 Necessidade de 
Financiamento Líquido do 
Setor Público (Jan);

 Discurso de Ramsden, 
Membro do MPC;

 Índice CBI Tendências 
Industriais (Fev).

 Índice de Preços de 
Imóveis (Anual) (Dez);

 PMI Industrial (Fev);
 Confiança do Consumidor 

CB (Fev);
 PMI Composto Markit

(Fev);
 PMI do Setor de Serviços 

(Fev).

 Confiança do Consumidor 
FGV (Fev);

 IPCA-15 (Mensal) (Fev).

GRÃ-BRETANHA EUA BRASIL



Bons Negócios

Rua Pascoal Pais 525, 10º andar

Condomínio RM Square 

Brooklin São Paulo | SP 04581-060

research@arazulcapital.com

arazulcapital.com.br

mailto:research@arazulcapital.com
http://arazulcapital.com.br
http://twitter.com/arazulr
http://twitter.com/arazulr
http://instagram.com/arazul.capital
http://instagram.com/arazul.capital
https://www.linkedin.com/company/arazul-capital
https://www.linkedin.com/company/arazul-capital
http://t.me/arazulcapital
http://t.me/arazulcapital

