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FRASE DO DIA
A guerra é um massacre 
entre gente que não se 
conhece, para proveito de 
pessoas que se conhecem, 
mas não se massacram.

Paul Valéry,
Filósofo, escritor e poeta
francês.
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IPCA-15 avança 0,99% em fevereiro e é o maior para o
mês desde 2016.
Em fevereiro de 2021, o IPCA-15 teve variação de 0,48%. A
alta é a maior para um mês de fevereiro desde 2016
(1,42%). O resultado ficou acima das 37 projeções de
analistas de consultorias e instituições financeiras
consultados pelo Valor Data, que estimavam alta de 0,87%
em fevereiro, e também fora do intervalo das estimativas,
que era de 0,77% a 0,96%.
No resultado acumulado em 12 meses, o IPCA-15 ficou em
10,76% em fevereiro, ante 10,20% no número registrado
até janeiro. É o maior resultado acumulado em 12 meses
desde fevereiro de 2016 (10,84%). Em novembro de 2021,
o acumulado em 12 meses tinha ficado em 10,73%.
Fonte: Valor

Arrecadação tem alta real de 18,3% em janeiro e soma
R$ 235,3 bi, maior patamar para o mês desde 1995.
Sem correção inflacionária, a arrecadação mostrou uma
alta de 30,57% em janeiro ante o mesmo mês do ano
passado.
Considerando somente as receitas administradas pela
Receita, houve elevação real de 14,66% no mês, somando
R$ 217,421 bilhões, na comparação com o mesmo mês do
ano passado. A alta nominal ficaria em 26,56%. Já a receita
própria de outros órgãos federais (onde estão os dados de
royalties de petróleo, por exemplo) foi de R$ 17,901 bilhões
no mês passado, aumento real de 92,53% na comparação
com o mesmo mês de 2021.
Em termos nominais, essas receitas subiriam 112,52% em
janeiro em relação ao mesmo mês de 2021. Além disso, o
governo deixou de arrecadar R$ 6,244 bilhões no mês
passado devido a desonerações tributárias. Em janeiro do
ano passado, as desonerações somaram R$ 5,783 bilhões.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/23/ipca-15-avanca-099percent-em-fevereiro-e-e-o-maior-para-o-mes-desde-2016.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/23/arrecadacao-tem-alta-real-de-183percent-em-janeiro-e-soma-r-2353-bi-maior-patamar-para-o-mes-desde-1995.ghtml
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Petrobras tem vendas recordes e bate estimativa de
lucro com alta do petróleo.
A Petrobras (PETR4) teve um lucro líquido de R$ 31,5
bilhões no quarto trimestre do ano passado, resultado 47%
menor que o registrado no mesmo período do ano anterior,
mas acima das estimativas do consenso dos analistas da
Bloomberg de R$ 26,06 bilhões.
A estatal de petróleo teve receitas totais recordes de R$
134,2 bilhões no último trimestre do ano passado - 79%
superior à obtida no mesmo período de 2020. A empresa
atribui o desempenho à alta de 16% no valor do petróleo do
tipo Brent, referência para a Petrobras, além do aumento
no consumo com a retomada econômica após o auge da
pandemia.
As vendas no mercado interno somaram R$ 100,9 bilhões
no quarto trimestre de 2021, volume 87% maior do que no
mesmo período de 2020.
Fonte: Bloomberg Línea

Rede D’Or anuncia compra da SulAmérica Seguros em
negócio de R$ 125 bi.
A Rede D’Or (RDOR3) anunciou nesta quarta-feira a compra
da SulAmérica Seguros (SULA11), a maior seguradora
brasileira do ramo de saúde no país com mais de 7 milhões
de usuários.
O negócio se dará por meio de troca de ações e da
incorporação da seguradora pela maior rede de hospitais
brasileira. Juntas, as duas companhias têm um valor de
mercado combinado de R$ 124,8 bilhões, segundo dados
da Bloomberg.
Com a aquisição, a Rede D’Or assumirá o controle dos
negócios da SulAmérica, que além de seguro saúde, atua
com assistência odontológica, seguros de vida, previdência
privada e gestão de recursos. As duas empresas
continuarão atuando de forma independente.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/23/petrobras-tem-vendas-recordes-e-bate-estimativa-de-lucro-com-alta-do-petroleo/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/23/rede-dor-anuncia-a-compra-da-sulamerica-seguros/
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Moraes pede que PGR investigue viagem de Carlos
Bolsonaro à Rússia.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), enviou à Procuradoria-Geral da República
(PGR) um pedido de investigação sobre a viagem do
vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) à Rússia. Ele
integrou a comitiva de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro.
O requerimento foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) no âmbito do inquérito que apura as milícias
digitais antidemocráticas.
Segundo ele, é necessário investigar os possíveis reflexos
da viagem sobre a integridade das eleições deste ano, já
que Carlos tem histórico de disseminação de "fake news" e
faz parte do chamado "gabinete do ódio". O senador
lembra que o governo russo pediu que a comitiva fosse
reduzida, ocasião em que Bolsonaro manteve o nome do
filho e do assessor da Presidência Tercio Arnaud em
detrimento de ministros de Estado.
Fonte: Valor

Percepção do risco eleitoral no Brasil diminuiu, dizem
gestores.
A percepção do risco eleitoral melhorou um pouco e
contribui para a valorização dos ativos brasileiros neste
começo de 2022, na avaliação de nomes influentes da
indústria de fundos de investimento, reunidos em uma
conversa durante evento promovido pelo BTG Pactual,
nesta quarta-feira (23).
Para desenvolver seu raciocínio, os gestores conduziram o
debate com abordagens próprias, mas que têm em comum
a premissa de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, deve ser o vice da chapa do ex-presidente Lula,
uma escolha com potencial de rachar a esquerda e o PT,
que hostilizava as gestões do ex-tucano. Ainda sem
partido, Alckmin analisa o plano de se filiar ao PSB,
comandado pelo ex-ministro Gilberto Kassab.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/23/moraes-pede-que-pgr-investigue-viagem-de-carlos-bolsonaro-a-russia.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/23/percepcao-do-risco-eleitoral-no-brasil-diminuiu-dizem-gestores/
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Rússia inicia invasão em larga escala da Ucrânia.
Após quatro meses de crise com o Ocidente, a Rússia
decidiu atacar a Ucrânia nesta quinta-feira, estabelecer
uma presença militar no Donbass, naquilo que Kiev
classificou do começo de uma invasão total.
Há sinais claros de um ataque amplo. Putin disse estar
cumprindo o que havia prometido: enviar tropas para
apoiar as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e
Lugansk.
Há explosões ouvidas em diversos pontos do país, e o
governo da Ucrânia afirma que soldados russos
desembarcaram em Odessa, importante porto do mar
Negro no sul do país, e cruzaram a fronteira perto de
Kharkiv. Ainda não há confirmação. "A invasão da Ucrânia
começou", afirmou, por sua vez, o ministro do Interior
ucraniano, Denis Monastirski, citando ataques com
artilharia e mísseis. "É uma invasão total", disse seu colega
chanceler, Dmitro Kuleba no Twitter.
Fonte: Valor

Biden diz que EUA e aliados responderão a ataque
'injustificado' da Rússia à Ucrânia.
Os Estados Unidos e seus aliados responderão de maneira
unida e decisiva a "um ataque não provocado e injustificado
das forças militares russas" à Ucrânia, disse o presidente
dos EUA, Joe Biden, depois que explosões foram ouvidas na
capital ucraniana de Kiev.
Biden disse que anunciará nesta quinta-feira (24) outras
medidas a serem impostas à Rússia pelos Estados Unidos
e seus aliados. Destacou ainda que informou o presidente
ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em um telefonema na
noite de quarta-feira (23), sobre as medidas que os
Estados Unidos estão tomando para reunir a condenação
internacional à invasão da Ucrânia pela Rússia. Biden disse
que os Estados Unidos e seus aliados e parceiros imporão
sanções severas à Rússia e continuarão a fornecer apoio e
assistência à Ucrânia.
Fonte:Valor

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/24/putin-anuncia-operacao-militar-especial-no-leste-da-ucrania.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/24/biden-diz-que-eua-e-aliados-respondero-a-ataque-injustificado-da-rssia-ucrnia.ghtml
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EUA
Os futuros de ações dos EUA aprofundaram a queda nesta quinta-feira após a informação de que o 
presidente Vladimir Putin decidiu realizar uma operação militar no leste da Ucrânia.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Com a invasão russa na Ucrânia, as ações asiáticas caíram para o seu menor patamar no mês de fevereiro 
nesta quinta-feira.
Fonte:: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias caíram acentuadamente nesta quinta-feira, depois que a Rússia iniciou um ataque à
Ucrânia, transformando uma crise diplomática de longa data em um conflito militar. O Stoxx 600 pan-
europeu caiu 3,6% no final da manhã, com os bancos caindo 6,6% para liderar as perdas, já que todas as
principais bolsas do setor caíram em território negativo.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/24/mercados-mantem-sell-off-com-tensao-crescente-na-ucrania/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/24/mercados-mantem-sell-off-com-tensao-crescente-na-ucrania/
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/24/european-markets-set-to-plunge-after-russia-launches-attack-on-ukraine.html
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Petróleo
Os preços do petróleo saltaram depois que a agência de
notícias TASS informou que o presidente russo, Vladimir
Putin, decidiu realizar uma operação especial para
“proteger” a região de Donbas. O petróleo Brent avançava
2,6%, para US$ 99,36 o barril, enquanto o ouro atingiu seu
nível mais alto em mais de um ano com o aumento da
demanda pelo ativo paraíso. Os preços do petróleo Brent,
negociado em Londres, disparavam 6%, a Us$ 103,41
Fonte: Bloomberg Línea

Ouro
Os preços do ouro dispararam na quinta-feira, movendo-se
para máximas de vários meses, à medida que os
investidores corriam para um porto seguro em meio a
preocupações geopolíticas globais. A Ucrânia declarou uma
emergência e o Ocidente impôs mais sanções à Rússia por
enviar tropas para o leste da Ucrânia, enquanto Moscou
bombardeava Kiev.
Fonte: The Economic Times

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/24/petroleo-salta-6-com-invasao-russa-a-ucrania/
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/gold-rate-today-yellow-metal-tops-rs-51000-on-mcx-silver-jumps-rs-1000/articleshow/89789653.cms
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● Pesquisa CBI de Varejo e 
Distribuição (Fev);

● Pronunciamento de 
Bailey, gov. do BoE;

● BoE MPC Member Pill 
Speech;

● Confiança do Consumidor 
GfK (Fev).

● PIB (Trimestral) (Q4);
● Pedidos Iniciais por 

Seguro-Desemprego;
● Índice de Preços do PIB 

(Trimestral) (Q4);
● Venda de Casas Novas 

(Jan);
● Estoques de Petróleo 

Bruto;
● Discurso de Bostic, 

membro do FOMC;
● Discurso de Mester, 

membro do FOMC.

● Taxa de Desemprego;
● Empréstimos Bancários 

(Mensal) (Jan).
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