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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta sexta-feira em alta, sustentadas pelo bom
desempenho dos futuros de Nova York, que acabou deixando as fortes perdas que Wall Street
sofreu ontem em segundo plano. O Hang Seng liderou os ganhos, com salto de 3,24%, depois de
não operar nos últimos três dias em razão do feriado do ano-novo lunar.

● Na Europa, os índices operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, em dia de
payroll nos EUA e digerindo as decisões de política monetária da região. Ontem, as bolsas
europeias sofreram uma rodada de perdas depois de o Banco da Inglaterra (BoE) elevar seu juro
básico pela segunda vez consecutiva, a 0,50%, e o Banco Central Europeu (BCE) alertar para riscos
inflacionários. O Stoxx 600 recua 0,83%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York subiram com firmeza ao longo da
madrugada, após a Amazon divulgar lucro trimestral melhor do que o esperado, mas já
reduziram os ganhos. O mercado vai ficar atento à divulgação do relatório de empregos dos EUA
de janeiro. Esse payroll vem na mesma semana que a pesquisa ADP mostrou um inesperado
corte de vagas no setor privado americano.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent avançam 1,32% a US$ 92,31 o barril.
● O ouro spot sobe 0,38% e é cotado a US$ 1.811,69 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,82%.

AGENDA DO DIA

● Feriado do ano novo na China.
● 07:00 - Zona do Euro: Venda no Varejo (Dez)
● 10:30 - EUA: Relatório de Emprego Payroll (Jan)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 111.695,94 -0,18% -0,19% -0,40% 6,56%

DI Jan 2025 (bps) 10,88% -11 -47 -34 28

Dólar PTAX (R$) R$ 5,3025 0,13% -1,72% -1,02% -4,98%

NASDAQ (pts) 13.878,82 -3,74% 0,79% -2,54% -11,29%

BRASIL: o Ibovespa registrou leve queda. Os investidores focaram na alta dos juros domésticos e nos
rumos dos principais produtores de materiais básicos do país, como Vale e Petrobras. Os movimentos de
política monetária não apenas no Brasil, mas também no Reino Unido e na Zona do Euro,
traduziram-se em uma sessão volátil para o mercado de câmbio doméstico nesta quinta-feira (03).
A sinalização emitida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de que pretende, em
março, desacelerar o ritmo de elevação da Selic repercutiu fortemente no mercado de juros e, no fim do
pregão regular, as taxas futuras de curto prazo exibiram queda firme. Porém, a inclinação da curva de
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juros aumentou, em um movimento que ainda refletiu a disparada dos yields dos títulos do
Tesouro americano e de outros soberanos.

EXTERIOR: um tombo histórico nas ações da Meta, a dona do Facebook, levou para o fundo o
mercado acionário dos Estados Unidos nesta quinta-feira (03). Depois de divulgar uma queda anual
de 8% nos lucros no quarto trimestre, os papéis da empresa afundaram 26,39%, na maior queda desde a
abertura de capital da companhia em 2012. O Nasdaq, que concentra empresas do setor de tecnologia,
despencou 3,74%. O S&P 500 afundou 2,44%, interrompendo a recuperação iniciada nos últimos dias. O
Dow Jones caiu 1,45%.

POLÍTICA MONETÁRIA NO EXTERIOR: o Banco da Inglaterra (BoE) anunciou uma alta de 0,25 ponto
percentual na taxa básica de juros do país, ao mesmo tempo em que o Banco Central Europeu
(BCE), começa a soar mais inclinado à retirada de estímulos, o que leva a curva de juros na união
monetária a antecipar, já para este ano, o início do ciclo de aperto monetário. Embora o BCE não tenha
anunciado nenhuma mudança na política monetária, a presidente Christine Lagarde soou mais
preocupada com a inflação e disse que não poderia se comprometer com a decisão sobre o encontro de
março. Os comentários fizeram o euro testar a máxima em duas semanas sobre o dólar. Somado à
valorização da libra, o movimento fez o DXY estender a queda vista nos últimos dias. (WSJ)

SEGURO-DESEMPREGO NOS EUA: o número de solicitações iniciais diminuiu para 238.000, com
ajuste sazonal na semana encerrada em 29 de janeiro, ante 261.000 na semana anterior, informou o
Departamento do Trabalho. O declínio nas solicitações iniciais pode ser um sinal tranquilizador antes
do relatório de emprego de janeiro, que deve mostrar que os ganhos de emprego desaceleraram ou
caíram no mês passado por causa do avanço da ômicron. ( WSJ)

PEC DOS COMBUSTÍVEIS DA CÂMARA: ontem (03), foram apresentadas duas Propostas de Emenda à
Constituição, uma na Câmara e outra no Senado. O deputado Christino Áureo (PP-RJ) protocolou o
texto redigido por um funcionário da Casa Civil, o subchefe-adjunto de Finanças Públicas, Oliveira
Alves Pereira Filho, para permitir que a União, Estados e municípios reduzam parcialmente ou até
zerem os impostos sobre combustíveis e o gás de cozinha em 2022 e 2023, sem precisarem
compensar a queda de arrecadação com o aumento de outros tributos, que é exigida pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Integrantes da equipe de Guedes ficaram contrariados pelo fato de o texto
ter sido elaborado pela Casa Civil. A versão da Câmara, ainda permite o corte de tributos de "caráter
extrafiscal", o que inclui IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras) e Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). O impacto pode chegar a R$ 54
bilhões para a União, segundo cálculos internos do governo. Com o corte nos impostos do diesel, por
exemplo, o impacto seria de R$ 17 bilhões. O texto do deputado não inclui até agora a possibilidade de
cortar os tributos sobre energia elétrica, o que elevaria o impacto a R$ 75 bilhões. A proposta
precisa de 171 assinaturas necessárias para que possa tramitar na Casa. (Broadcast / Valor / Poder 360)

PEC DOS COMBUSTÍVEIS DO SENADO: também ontem (03), o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) apresentou
uma outra PEC sobre o mesmo tema. Segundo Fávaro, a sua proposta é mais “profunda” que a da Câmara e
tem “cunho social”. Essa PEC permite que União, estados e municípios reduzam os tributos sobre os
preços de diesel, biodiesel, gás e energia elétrica até 2023, sem demandar uma fonte de
compensação. O projeto também prevê um auxílio diesel a caminhoneiros autônomos e vale gás de
100%, por dois meses, para 17 milhões de brasileiros. Foi incluída a criação de um fundo com os
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dividendos da Petrobras e que também receberia o valor arrecadado nos dois leilões de pré-sal,
previstos para este ano. Além disso, o texto determina repasse de recursos da União para
assegurar a mobilidade dos idosos no serviço de transporte público. Já no sistema do Senado, são
necessárias 27 assinaturas para dar início à tramitação. Auxiliares do presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), afirmaram que, após a coleta de assinaturas, Alexandre Silveira (PSD-MG) deve ser o
indicado à relatoria da matéria. (CNN / Poder 360)

COVID-19: o Brasil registrou nesta quinta-feira (03) 917 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 689 -- a maior registrada desde 26 de agosto do
ano passado (quando estava em 696). Também houve recorde de casos conhecidos registrados em um
só dia. Foram 286.050 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos
7 dias foi a 188.116. Na vacinação, 77,29% da população já tomou a 1ª dose e 70,11% estão com o
esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)

As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação
de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de
relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em outros meios de comunicação da Órama. Fica
proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Órama.
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