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Cenário Brasil arazulcapital.com

Taxa média de desemprego cai para 13,2% em 2021.
O resultado ficou abaixo da mediana das expectativas das
consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor
Data, que era de 13,5%. As projeções iam de 13,2% a 13,7%.
No quarto trimestre, a taxa de desemprego nacional foi de
11,1%. A taxa ficou abaixo da registrada no quarto trimestre
de 2020, quando foi de 14,2%.
Sazonalmente há redução da taxa de desemprego no fim
do ano, em função das vagas temporárias que geralmente
crescem nesta época. O resultado ficou pouco abaixo da
mediana das expectativas de consultorias e instituições
financeiras ouvidas pelo Valor Data, que apontava para
11,2%. O intervalo das projeções ia de 11,1% a 11,7%.
Em 2021, a média anual de desempregados ficou em 13,9
milhões, ante 13,8 milhões em 2020. O grupo é formado
por pessoas de 14 anos ou mais que buscaram emprego,
mas não encontraram. No último trimestre de 2021, o país
tinha 12 milhões de desempregados.
Fonte: Valor

Governo central tem superávit primário de R$ 76,5 bi
em janeiro, o melhor da série histórica.
Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, o
resultado registrado no primeiro mês de 2022 é reflexo de
um superávit de R$ 92,613 bilhões do Tesouro Nacional, de
um rombo de R$ 16,010 bilhões na Previdência Social e de
um resultado negativo de R$ 64 milhões do BC.
A meta fiscal para 2022 é de um déficit de R$ 170,5
bilhões. O Tesouro Nacional informou ainda que a receita
líquida total do governo central registrou aumento real de
18,2% em janeiro, contra um ano antes, somando R$
203,105 bilhões.
Enquanto isso, as despesas totais cresceram 2,2% na
mesma comparação. No mês, ficaram em R$ 126,566
bilhões. De acordo com o Tesouro, o aumento real nas
despesas em janeiro pode ser explicado pelo pagamento de
benefícios e auxílios do Programa Auxílio Brasil, que
somaram R$ 7,2 bilhões.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/24/taxa-mdia-anual-de-desemprego-em-2021-recua-para-132-pontos-percentuais-em-2021-ante-138-em-2020-diz-ibge.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/24/governo-central-tem-superavit-primario-de-r-765-bilhoes-em-janeiro.ghtml
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Empresas e Mercados arazulcapital.com

Vale tem aumento de lucro de mais de 300% em
2021.
A mineradora Vale (VALE3) apresentou seus resultados do
quarto trimestre na noite de hoje (24), com um aumento de
360% nos lucros de 2021 em comparação ao ano anterior. A
companhia registrou ganho de US$ 22,4 bilhões no ano
passado, ante os US$ 4,88 bilhões de 2020.
A Vale atribuiu o aumento do lucro líquido de 2021 ao
maior EBITDA ajustado proforma e sólidos resultados
financeiros. Os lucros antes de juros, impostos, depreciação
e amortização do ano passado ficaram em US$ 33,77
bilhões, um aumento de 54% em relação a 2020.
No quarto trimestre, a mineradora registrou um lucro
líquido de US$ 5,4 bilhões, acima dos US$ 3,8 bilhões do
trimestre anterior e dos US$ 739 milhões do mesmo
período de 2020. A companhia havia registrado um recuo
na produção de minério de ferro em seu relatório de vendas
no início do mês.
Fonte: Bloomberg Línea

Irmãos herdeiros do Itaú vão reestruturar fatia de R$
59 bi.
A família Moreira Salles iniciou uma grande reestruturação
societária de sua participação no Itaú Unibanco, o banco
mais valioso da América Latina.
Fernando e Pedro Moreira Salles estão comprando a
participação de seus irmãos, João e Walther, na holding que
controla a fatia da família no Itaú, segundo comunicado ao
mercado. João e Walther possuem cerca de 10% do banco,
uma participação atualmente avaliada em cerca de R$ 22
bilhões.
As compras serão realizadas via instrumentos de liquidez
pagos ao longo de alguns anos, segundo uma pessoa com
conhecimento do assunto, que pediu para não ser
identificada porque a informação não é pública. Concluídas
todas as transações, Fernando terá 13% do Itaú e Pedro,
11,6%.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/24/vale-divulga-aumento-de-lucro-de-mais-de-300-em-2021/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/24/irmaos-moreira-salles-vao-reestruturar-fatia-de-r-59-bi-no-itau/
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Cenário Político arazulcapital.com

STF tem 5 votos a 1 para manter Fundão Eleitoral de
R$ 4,9 bilhões.
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), votou pela manutenção do Fundo Eleitoral
para Financiamento de Campanha – o Fundão, que este
ano ficou em R$ 4,9 bilhões.
O placar está 5 a 1 nesse sentido. A sessão foi suspensa e o
julgamento em plenário será retomado na próxima quinta-
feira. O STF não vai se reunir na quarta-feira devido ao
feriado de carnaval.
Barroso proferiu um voto médio entre o do relator, ministro
André Mendonça, e o da corrente formada pelos ministros
Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Edson
Fachin.
Assim como Mendonça, o ex-presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) entendeu que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) não pode se antecipar à Lei
Orçamentária Anual e fixar de antemão o valor do Fundão.
Fonte: Valor

Câmara aprova volta dos cassinos, 75 anos após sua
proibição.
A partir de hoje serão votados os destaques apresentados
pelos partidos para tentar modificar a proposta. O texto do
relator Felipe Carreras (PSB-PE) sofreu uma série de
alterações de última hora – como um critério turístico a ser
determinado pelo governo federal, além do populacional
para a emissão de licenças para abertura de cassinos.
A formatação final ainda depende da votação dos
destaques hoje. A regra geral aprovada é haver emissão de
licenças para 3 cassinos em estado com mais de 25
milhões de habitantes (só São Paulo se encaixa), dois para
estados com entre 15 e 25 milhões (Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Bahia tem 14); nos demais, seria uma licença por
Estado, além de eventuais licenças por critérios turísticos.
Quanto ao jogo do bicho, seria emitida uma licença a cada
700 mil habitantes e bingos, uma para cada 150 mil
habitantes.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/24/stf-retoma-fundo-eleitoral-e-nunes-marques-vota-para-manter-placar-esta-1-a-1.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/24/camara-aprova-volta-dos-cassinos-75-anos-apos-sua-proibicao/
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Biden anuncia sanções que atingem um terço dos
bancos russos e diz que Putin será ‘pária
internacional’.
O presidente americano prometeu atingir duramente a
economia russa com sanções contra um terço dos bancos
russos, mas voltou a descartar o engajamento militar direto
dos EUA no conflito.
— Temos um trilhão de bens congelados, um terço dos

bancos russos serão cortados do sistema financeiro —
afirmou o americano, que descartou por ora impor sanções
diretamente contra o presidente russo. — Sempre
expusemos os planos e falsos pretextos da Rússia. Putin é
o agressor, Putin escolheu essa guerra e agora ele e seu
país sofrerão as consequências.
Biden também anunciou o envio de mais soldados dos EUA
para Alemanha e Polônia, reiterando que as forças
americanas não serão enviadas à Ucrânia.
Fonte: O Globo

Taiwan relata nove aeronaves chinesas em sua zona
de defesa aérea.
A Força Aérea de Taiwan alertou, nesta quinta-feira (24)
que nove aeronaves chinesas entraram em sua zona de
defesa aérea, de acordo com o ministério da Defesa local,
algo que acontece no mesmo dia em que a Rússia invadiu a
Ucrânia.
O ministério disse que oito caças chineses J-16 e um avião
de reconhecimento Y-8 foram avistados, que voaram em
uma área a Nordeste das Ilhas Pratas, controladas por
Taiwan, no extremo superior do Mar do Sul da China.
Taiwan reclama de tais missões regulares da força aérea
chinesa nos últimos dois anos, embora as aeronaves não se
aproximem de Taiwan.
Fonte: CNN

https://oglobo.globo.com/mundo/biden-anuncia-sancoes-que-atingem-um-terco-dos-bancos-russos-diz-que-putin-sera-paria-internacional-25408445
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/taiwan-relata-nove-aeronaves-chinesas-em-sua-zona-de-defesa-aerea/


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
Os futuros de ações dos EUA recuaram com os investidores analisando as implicações econômicas e de 
política monetária do conflito na Ucrânia e das sanções ocidentais à Rússia.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados acionários asiáticos estão sendo negociados em grande parte em alta na sexta-feira, seguindo 
as indicações amplamente positivas de Wall Street durante a noite, com os comerciantes recuperando as 
ações com uma pechincha após a recente liquidação em meio à escalada contínua da crise Rússia-Ucrânia.
Fonte:: Nasdaq

Europa 
As ações europeias estavam em alta na manhã de sexta-feira, acompanhando uma frágil recuperação
global, já que os participantes do mercado avaliaram o impacto das sanções ocidentais contra a Rússia
depois que o Kremlin lançou uma invasão da Ucrânia. O Stoxx 600 pan-europeu subiu cerca de 0,7% durante
as negociações da manhã em Londres, com as principais bolsas e quase todos os setores em território
positivo.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/25/asia-sustenta-recuperacao-mas-futuros-de-ny-caem-em-meio-a-receio-com-ucrania/
https://www.nasdaq.com/articles/asian-markets-mostly-sharply-higher
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/25/europe-markets-russia-ukraine-crisis-in-focus-as-west-imposes-sanctions.html
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Petróleo
Os preços do petróleo eram negociados perto de US$ 100 o
barril em Londres depois de atingir uma alta de sete anos
em meio a temores de que a invasão da Ucrânia pela
Rússia afetará a oferta do segundo maior exportador de
petróleo do mundo.
Fonte: Bloomberg Línea

Ouro
Os Futuros do Gás Natural caíram durante a sessão
europeia na sexta-feira. Na Bolsa Mercantil de Nova York,
Os Futuros do Gás Natural em Abril foram negociados na
entrega a US$ 4,560 por milhões de unidades térmicas
Britânicas no momento da escrita, caindo 1,96%.
Fonte: Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/25/petroleo-e-negociado-perto-de-us-100-com-temores-por-abastecimento-na-europa/
https://br.investing.com/news/commodities-news/os-futuros-do-gas-natural-cairam-durante-a-sessao-europeia-977564
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● PIB - Alemanha 
(Trimestral) (Q4);

● PIB - França (Trimestral) 
(Q4);

● Encontro do Eurogrupo;
● Discurso de Christine 

Lagarde, Presidente do 
BCE;

● EUR - Posições líquidas 
de especuladores no 
relatório da CFTC.

● Núcleo de Pedidos de 
Bens Duráveis (Mensal) 
(Jan);

● Núcleo do Índice de 
Preços PCE (Mensal) (Jan);

● Pedidos de Bens Duravéis
(Mensal) (Jan);

● Vendas Pendentes de 
Moradias (Mensal) (Jan);

● Relatório de Política 
Monetária do Fed.

● IGP-M (Mensal) (Fev);
● Dívida Líquida/PIB (Jan);
● Balanço Orçamentário 

(Jan);
● Superávit Orçamentário 

(Jan);
● Dívida Bruta/PIB (Mensal) 

(Jan);
● BRL – Posições líquidas 

de especuladores no 
relatório da CFTC.

Europa EUA BRASIL
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