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                    FRASE DO DIA

As quatro palavras mais 
perigosas nos 
investimentos são: “Dessa 
vez é diferente”.

John Templeton, 
Fundador Templeton Growth 
Fund.
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Governadores decidem estender por 60 dias 
congelamento do ICMS de combustíveis.
Ao todo, 21 chefes de Executivos estaduais firmaram 
uma nota em que defendem a prorrogação da 
medida, que está em vigor desde 1º de novembro e 
expira em 31 de janeiro.
Pressionados pela ideia do presidente Jair Bolsonaro 
de incluir o tributo estadual na PEC dos 
Combustíveis, - que abrirá a possibilidade de baixar 
tributos sobre ativos energéticos sem necessidade 
de compensação de receita.
Fonte: Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Brasil fecha 2021 com déficit de US$ 28 bi nas 
contas externas e US$ 46,4 bi em investimento 
direto.
No mesmo mês de 2020, o saldo da conta corrente 
foi negativo em US$ 8,458 bilhões.
Para o ano, o BC projetava déficit em conta corrente 
de US$ 30 bilhões, conforme divulgado pela 
autoridade monetária no último Relatório Trimestral 
de Inflação (RTI).
Em dezembro, houve saída líquida de Investimento 
Direto no País (IDP), no valor de US$ 3,935 bilhões, 
segundo o Banco Central. A estimativa da autoridade 
monetária era de ingresso líquido de US$ 3 bilhões. 
Em dezembro do ano passado, por sua vez, o IDP 
tinha somado entrada de US$ 1,102 bilhão.
Fonte::Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/26/governadores-decidem-estender-por-60-dias-congelamento-do-icms-de-combustiveis.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/26/brasil-fecha-2021-com-deficit-de-us-28-bi-nas-contas-externas-e-us-464-bi-em-investimento-direto.ghtml
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Empresas e Mercados arazulcapital.com

Azul diz que Latam não deu chance à sua oferta de 
US$ 13 bilhões.
Latam “rejeitou totalmente” a oferta da Azul de 
comprar a operadora que está em processo de 
recuperação judicial, embora a venda seja um negócio 
melhor para os credores, segundo argumenta a Azul 
em novos documentos judiciais.  
A Azul há meses vem manifestando interesse em uma 
parceria com a chilena Latam, mas a companhia aérea 
em recuperação se recusou a se envolver seriamente 
em negociações, disseram advogados da Azul em 
documentos judiciais. A Azul disse que seu acordo 
delineado em um documento de 11 de novembro 
avalia a Latam em US$ 13 bilhões e forneceria mais 
aos credores do que a atual proposta, que está prestes 
a buscar a aprovação do tribunal.
Fonte:Bloomberg Línea

Tesla tem lucro recorde, mas faz alerta para 
problemas com fornecedor.
A montadora, com sede em Austin, Texas, divulgou 
lucro no quarto trimestre de US$ 2,88 bilhões, ou US$ 
2,54 por ação, excluindo alguns itens, com fortes 
vendas de seus modelos de mercado de massa. Isso 
ficou acima das estimativas dos analistas de US$ 2,36 
por ação. 
A Tesla entregou mais de 936 mil veículos em todo o 
mundo em 2021, um aumento de 87% em relação ao 
ano anterior e acima da expansão média anual de 50% 
projetada ao longo de vários anos. Mas agora a 
empresa está alertando que a escassez que reduziu as 
vendas para a maioria das outras grandes montadoras 
também apertará a Tesla.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/26/azul-diz-que-latam-nao-deu-chance-a-sua-oferta-de-us-13-bilhoes/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/26/tesla-tem-lucro-recorde-mas-alerta-para-problemas-com-fornecedor/
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Rosa Weber dá 5 dias para Saúde explicar nota 
técnica antivacina e com defesa de cloroquina.
O despacho aconteceu em um pedido 
apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade, 
que acionou o STF para anular a nota técnica. A 
sigla também pediu que o secretário seja 
afastado e investigado tanto criminalmente, pelo 
Ministério Público Federal (MPF), quanto 
administrativamente, pelo Ministério da Saúde.
Após a polêmica, a pasta recuou e editou uma 
nova versão da nota técnica sem a tabela que 
fazia a comparação, de forma equivocada, entre 
as duas substâncias.
Fonte: Valor

Bolsonaro ressalta compromissos ambientais do 
Brasil em carta à OCDE.
Na carta-convite aos países e num comunicado, os 
membros da OCDE enfatizaram que deve ser 
considerado o comprometimento dos países com 
metas de redução de desmatamento e perda de 
biodiversidade na avaliação para autorizar a entrada 
na entidade.
A retórica antiambiental de Bolsonaro —e o avanço 
do desmatamento na Amazônia— são apontados 
como os maiores obstáculos hoje nas relações do 
país com os Estados Unidos e países europeus.
Fonte: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/26/rosa-weber-da-5-dias-para-saude-explicar-nota-tecnica-antivacina-e-com-defesa-de-cloroquina.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/bolsonaro-ressalta-compromissos-ambientais-do-brasil-em-carta-a-ocde.shtml
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Cenário Mundial arazulcapital.com

Rússia diz ter recebido resposta dos EUA a 
demandas sobre Ucrânia.
O embaixador dos EUA em Moscou, John Sullivan, 
entregou a resposta ao vice-ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Alexander Grushko. O 
conteúdo do documento não foi revelado, mas a 
Casa Branca já havia antecipado que as principais 
exigências do Kremlin eram inaceitáveis.
Em meio às preocupações de que a Rússia poderá 
invadir a Ucrânia, Moscou exigiu garantias de que 
uma eventual entrada do país e de outras 
ex-repúblicas soviéticas será negada pela Otan. O 
Kremlin também quer que a aliança militar 
ocidental retire tropas e equipamentos militares de 
sua vizinhança.
Fonte::Valor

Federal Reserve (Fed) sinaliza que juros podem subir 
em breve.
o Banco Central americano manteve a meta da taxa de 
juros de referência estável entre 0% e 0,25% mas, em 
um movimento que não surpreendeu, indicou que um 
aumento de 0,25 ponto percentual em sua taxa básica 
de juros de curto prazo provavelmente ocorrerá já em 
reuniões próximas, o primeiro aumento desde 
dezembro de 2018.
O Fomc destacou que completará a retirada das 
compras de títulos no começo de março e, na 
sequência, pode ser apropriado elevar a taxa dos Fed 
Funds.  A expectativa também é de iniciar a redução do 
balanço do Fed após iniciada a alta das taxas. 
Fonte::Infomoney

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/26/russia-diz-ter-recebido-resposta-dos-eua-a-demandas-sobre-ucrania.ghtml
https://www.infomoney.com.br/economia/federal-reserve-sinaliza-que-pode-ser-apropriado-aumento-dos-juros-em-breve/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os contratos futuros de índices de ações dos EUA também recuam depois que o discurso do Fed acabou com 
um rali que se formava em Wall Street na quarta-feira.  O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 
anos (GT10) foram a 1,86% e a diferença entre os rendimentos de cinco e 30 anos se tornou a mais estreita 
desde o início de 2019.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações asiáticos iniciaram os negócios nesta quinta-feira em forte baixa, com os investidores 
avaliando o sinal do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de uma alta das taxas de juros em março 
e a possibilidade de aumentos em cada uma das reuniões de política monetária ao longo do ano.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias recuaram nesta quinta-feira, com os mercados globais reagindo mal à última decisão de 
política monetária do Federal Reserve dos EUA. O pan-europeu Stoxx 600 caiu 1% no início do pregão, com as 
ações de tecnologia caindo 3% para liderar as perdas, já que todos os setores caíram em território negativo, 
exceto os bancos, que ganharam 0,6%.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/27/asia-tem-forte-baixa-e-futuros-de-ny-sinalizam-perdas-no-pos-fed/
https://www.infomoney.com.br/economia/federal-reserve-sinaliza-que-pode-ser-apropriado-aumento-dos-juros-em-breve/
https://www.cnbc.com/2022/01/27/european-markets-nervous-as-investors-react-to-fed-decision-ukraine.html
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Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
O petróleo subiu na quarta-feira, chegando a US$ 90 o barril pela primeira vez em sete anos, apoiado na 
oferta restrita e nas crescentes tensões políticas entre a Rússia e a Ucrânia, somadas às preocupações com 
mais interrupções em um mercado já apertado.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
O preço do minério de ferro subiu mais de 2% na sexta-feira, registrando um terceiro ganho semanal 
consecutivo em meio a esperanças de forte demanda, alimentada pelas novas medidas de estímulo da China.  
De acordo com a Fastmarkets MB, os finos de 62% Fe importados para o norte da China estavam mudando de 
mãos por US$ 137,36 a tonelada durante as negociações da manhã, um aumento de 2,3% em relação ao 
fechamento de quinta-feira.
Fonte: Mining.com

Soja
Os preços da soja fecharam em alta na bolsa de Chicago nesta quarta-feira, acompanhando a valorização de 
seus derivados e refletindo também as incertezas climáticas nas áreas de cultivo da América do Sul. O 
contrato com vencimento em março, o mais negociado atualmente, valorizou-se 2,33% (32,75 centavos de 
dólar), fechando a US$ 14,440 o bushel, e a posição seguinte, para maio, subiu 2,19% (31 centavos de dólar), a 
US$ 14,470 o bushel.
Fonte: Valor

https://www.reuters.com/business/energy/oil-dips-profit-taking-ahead-fed-update-2022-01-26/
https://www.mining.com/iron-ore-price-posts-third-weekly-gain-on-strong-demand-hopes/
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/01/26/commodities-soja-ignora-china-e-sobe-mais-de-2percent-em-chicago.ghtml






EUA:

● Pedidos Contínuos por 
Seguro-Desemprego;

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

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

● PIB (Trimestral) (Q4);
● Leilão Americano Bill e Notes;
● Estoque de Gás Natural.
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Japão:

● IPC-núcleo - Tóquio (Anual) (Jan);
● IPC de Tóquio excluindo 

Alimentos e Energia (Mensal) 
(Jan).

Brasil:

● Reunião do CMN.



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://instagram.com/arazul.capital
https://www.linkedin.com/company/arazul-capital
http://t.me/arazulcapital

