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Ipea eleva previsão de IPCA em 2022 de 4,9% para
5,6%.
A variação projetada para o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) também foi revista, de 4,6% para 5,5%. A
nova estimativa do Grupo de Conjuntura do instituto reflete
uma combinação de inflação corrente elevada, pressões
persistentes de commodities, cadeias produtivas
desreguladas e condições climáticas menos favoráveis para
algumas culturas agrícolas neste início de ano.
O Ipea espera altas mais intensas de preços para alimentos
(4,5% para 6,1%), para bens livres (3,7% para 5%) e também
para monitorados (5,4%) para 6%).
Por outro lado, foram mantidas as estimativas de serviços
livres (5,2%) e educação (7,9%). Neste caso, o instituto cita a
continuidade de condições como crescimento econômico
moderado e recuperação gradual do mercado de trabalho,
impedindo uma retomada mais forte da demanda interna.
Fonte: Valor

Governo sinaliza que poderá autorizar a utilização
dos saldos do FGTS para pagamento de dívidas.
O governo pode autorizar que pessoas utilizem seus saldos
no FGTS para pagar dívidas, disse há pouco o ministro da
Economia, Paulo Guedes, em evento do BTG Pactual, nesta
terça-feira (22). Ele comentou que o cidadão pode estar
devendo no banco, ao mesmo tempo em que tem dinheiro
parado no fundo e questionou por que não autorizar o
saque.
A medida foi citada pelo ministro quando ele listou as

iniciativas ainda a serem lançadas pelo governo.
Citou também um programa para geração de 2 milhões de
empregos que é a retomada de uma Medida Provisória
(MP) lançada no ano passado, criando programas de
empregos para jovens. A MP foi rejeitada no Senado,
depois que a Câmara incluiu uma série de novos
dispositivos e transformou a proposta em uma
“minirreforma trabalhista”.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/22/ipea-eleva-previso-de-ipca-em-2022-de-49-pontos-percentuais-para-56.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/22/governo-sinaliza-que-podera-autorizar-a-utilizacao-dos-saldos-do-fgts-para-pagamento-de-dividas.ghtml
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Nubank: Lucro supera expectativa no primeiro
resultado após IPO.
A Nu Holdings (NU), controladora do Nubank, registrou um
lucro líquido ajustado de US$ 3,2 milhões no quarto
trimestre do ano passado, resultado 79,2% menor do que o
ganho de US$ 15,4 milhões obtido no mesmo período do
ano anterior. O resultado positivo ficou acima das projeções
de perdas de US$ 30 milhões dos analistas ouvidos pela
Bloomberg.
O resultado ajustado desconsidera ganhos e perdas
extraordinários no período e era longamente esperado por
ser o primeiro após o IPO em dezembro, quando a
companhia chegou à bolsa valendo US$ 41,5 bilhões. Após
a divulgação dos resultados, as ações subiram 7,7% para
US$ 9,48 no aftermarket de Nova York.
No último trimestre do ano passado, a receita total somou
US$ 635,9 milhões - expansão de 224,3% em relação ao
mesmo período de 2020, já livre de efeitos cambais.
Fonte: Bloomberg Línea

Vale reforça interesse em vender 50% da CSP.
A Vale (VALE3) reforçou nesta terça-feira (22) o interesse
em vender sua fatia de 50% na CSP (Companhia Siderúrgica
do Pecém). Em novembro do ano passado, a mineradora já
havia dito que “a CSP é foco de potencial alienação por ser
um ativo non-core para a Vale”.
O comunicado foi uma resposta a notícias publicadas na
mídia local de que a Vale negocia sua fatia na CSP com a
Gerdau, CSN, ArcelorMittal e NLMK, e que o bilionário
Aditya Mittal, da ArcelorMittal, esteve no Ceará no último
dia 28 de janeiro para tratar do assunto. A assessoria de
imprensa da Arcelor disse à Bloomberg Línea que a
companhia não comenta rumores de mercado. O capital da
CSP é formado ainda pelas sul-coreanas Dongkuk (30%) e
Posco (20%), além da Vale (50%).
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/22/nubank-no-1-resultado-apos-ipo-banco-tem-queda-de-79-no-lucro/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/22/vale-reforca-interesse-em-vender-50-da-csp/
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Fachin toma posse como novo presidente do TSE e
diz estar 'atento' aos ataques às instituições.
O ministro Edson Fachin tomou posse como presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em solenidade na noite
dessa terça-feira (22), na sede da Corte. Ao discursar, ele
disse estar “atento” aos ataques às instituições. E também
apontou como principal desafio da sua gestão o combate
às “fake news” sobre o sistema eleitoral. “A democracia é, e
sempre foi, inegociável”, disse.
Fachin assume o lugar de Luís Roberto Barroso e comanda
o TSE até agosto, quando será substituído por Alexandre de
Moraes, que foi empossado como vice-presidente do
tribunal. "Prometo bem e fielmente cumprir os deveres e
atribuições em harmonia com a Constituição e as leis",
afirmou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ao
assinar sua posse no TSE.
Fonte: Valor

Presidente da Câmara diz ter possibilidade de se
candidatar a um novo mandato e defende jogos de
azar.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não descartou
a possibilidade de concorrer à reeleição no comando da
Casa no próximo ano. Ao falar para uma plateia de
investidores, Lira disse que é possível tentar manter-se no
cargo.
Questionado se apoiará a reeleição do presidente Jair
Bolsonaro, Lira disse que por uma questão de “coerência”
deverá fazer campanha pelo presidente em seu Estado,
Alagoas. O parlamentar vinculou essa decisão ao fato de o
presidente de seu partido, Ciro Nogueira, ser o ministro da
Casa Civil no governo Bolsonaro.
Lira defendeu mudanças no sistema político brasileiro a
partir de 2030 e afirmou que pretende pautar o debate da
mudança do presidencialismo para o semipresidencialismo
nos próximos meses.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/22/fachin-toma-posse-como-novo-presidente-do-tse.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/22/presidente-da-camara-diz-ter-possibilidade-de-se-candidatar-a-um-novo-mandato-e-defende-jogos-de-azar.ghtml
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Biden anuncia sanções contra bancos e fecha acesso
da Rússia aos mercados ocidentais.
Biden disse que instituições financeiras dos EUA serão,
agora, proibidas de processar transações do VEB Bank e do
banco militar russo. Além disso, a Casa Branca também
aplicará sanções contra a dívida soberana da Rússia.
O presidente americano também afirmou que imporá
sanções contra oligarcas russos e suas famílias, em um
esforço para atingir pessoas próximas ao líder russo,
Vladimir Putin. O discurso de Biden foi uma resposta à
decisão de Putin de reconhecer a independência das
províncias de Luhansk e Donetsk, no leste da Ucrânia. Mais
cedo, o Parlamento russo aprovou o envio de tropas do
país para as duas áreas controladas pelos separatistas.
Além das sanções, Biden anunciou, hoje, que autorizou o
deslocamento de mais tropas americanas que já estão na
Europa para os países bálticos que integram a Organização
do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
Fonte: Valor

Empresas se preparam para inflação mais longa após
covid nos EUA.
À medida que as empresas e os consumidores dos EUA
enfrentam a inflação mais alta em quatro décadas, algumas
companhias já apostam que esses aumentos de custos
durarão mais do que muitos economistas estão prevendo.
Na fabricante de peças de equipamentos agrícolas HCC, o
presidente Brian Nelson está contando com dois a três
anos de custos mais altos. A empresa, com sede em
Mendota, Illinois, e que é fornecedora para indústrias como
a Deere, está antecipando este ano um aumento
percentual de dois dígitos em sua massa salarial. Ainda é
um território novo para empresas, incluindo a HCC, que por
décadas operaram em uma economia dos EUA onde as
taxas de inflação raramente ultrapassavam a meta de 2%
do Federal Reserve. Mas com os preços subindo mais do
que o dobro dessa marca, e sem nenhum sinal de terem
atingido o pico, a dinâmica está começando a mudar o
comportamento.
Fonte: Bloomberg Líinea

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/22/biden-anuncia-sancoes-contra-bancos-e-fecha-acesso-da-russia-aos-mercados-ocidentais.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/23/empresas-se-preparam-para-inflacao-mais-longa-apos-covid-nos-eua/
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EUA
Os futuros de ações dos EUA subiram na manhã desta quarta-feira, com os investidores avaliando o escopo 
das sanções impostas à Rússia para avaliar os riscos geopolíticos do impasse sobre a Ucrânia. 
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações asiáticos se recuperaram na quarta-feira depois que Wall Street caiu na ansiedade 
sobre a autorização do presidente Vladimir Putin para enviar soldados russos ao leste da Ucrânia. 
Fonte:: Market Watch

Europa 
As ações europeias subiram na quarta-feira, com os investidores digerindo uma forte rodada de ganhos
corporativos, continuando a monitorar os últimos desenvolvimentos na crise Rússia-Ucrânia.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/23/futuros-de-ny-apontam-recuperacao-apesar-de-sancoes-a-russia/
https://www.marketwatch.com/story/asian-markets-rebound-after-wall-street-falls-on-ukraine-tensions-01645587536
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/23/european-markets-investors-watch-ukraine-russia-crisis-unfold.html
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Petróleo
Os preços do petróleo se estabilizaram nesta quarta-feira
após atingirem máximas de sete anos na última sessão,
quando ficou claro que a primeira onda de sanções dos EUA
e da Europa à Rússia por enviar tropas ao leste da Ucrânia
não interromperia o fornecimento de petróleo.
Fonte: Reuters

Açúcar
Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE subiram nesta
terça-feira, com o aumento das tensões Rússia-Ucrânia
impulsionando os preços da energia. O açúcar bruto para
março fechou em alta de 0,28 centavo, ou 1,5%, a 18,48
centavos de dólar por libra-peso, a máxima de uma
semana.
Fonte: Reuters

https://www.cnbc.com/2022/02/23/european-markets-investors-watch-ukraine-russia-crisis-unfold.html
https://br.investing.com/news/economy/acucar-bruto-avanca-na-ice-acompanhando-petroleo-cafe-robusta-tambem-sobe-976482
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● IPC-núcleo (Anual) (Jan);
● IPC (Anual) (Jan);
● IHCP excluindo Energia e 

Alimentos (Anual) (Jan);
● Discurso de Luis de 

Guindos, do BCE;
● Pronunciamento de 

Schnabel, do BCE.

● Juros de Hipotecas de 30 
anos MBA;

● Índice do Mercado 
Hipotecário;

● Estoques de Petróleo 
Bruto Semanal API.

● IPCA-15 (Mensal) (Fev);
● Transações Correntes 

(USD) (Jan);
● Investimento Estrangeiro 

Direto (USD) (Jan);
● Fluxo Cambial 

Estrangeiro.

União Europeia EUA BRASIL
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