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NESTA MANHÃ

● As ações caíram na Ásia. O Nikkei 225 do Japão perdeu 1,68% e o índice Hang Seng de Hong Kong
terminou em queda de 1,84%.

● Na Europa, o Stoxx Europe 600 avança levemente 0,2%. Os preços ao consumidor foram
5,8% mais altos em fevereiro na zona do euro do que no ano anterior. Foi o quarto mês
consecutivo em que a taxa de inflação atingiu um recorde, apresentando ao Banco Central
Europeu uma escolha difícil entre apoiar o crescimento em declínio e reprimir os preços acelerados
impulsionados pela ameaça ao fornecimento de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os
preços do gás natural e do carvão atingiram recordes históricos, aprofundando a crise energética da
região. A Opep e seus aliados concordaram em outra adição marginal nos suprimentos para
abril, em uma reunião discreta que foi ofuscada pela turbulência do mercado desencadeada
pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

● Na Rússia, a negociação de ações e derivativos foi fechada pelo terceiro dia nesta semana. O
rublo russo caiu 0,7% em relação ao dólar, sendo negociado a 110,27 por dólar, contra 83 na
sexta-feira. A agência de notícias russa Interfax informou que uma nova rodada de
negociações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia deve ocorrer no fim desta semana, de
acordo com uma fonte no Kremlin.

● Os futuros dos índices de Wall Street sobem, depois de um dia de queda de mais de 1,5%. As
ações estão oscilando fortemente nos últimos dias, com a escalada da guerra travada pela Rússia na
Ucrânia. Os investidores estão respondendo a desenvolvimentos rápidos no campo de batalha, uma
saraivada de sanções ocidentais contra Moscou e grandes empresas cortando laços com a Rússia.
Ao impulsionar os preços da energia, o conflito aumentou a incerteza em relação ao
provável aumento das taxas de juros este ano.

● Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos subiram a 1,79%, após descer a 1,71%, com
o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que o banco central espera aumentar as taxas
de juros no final deste mês para combater a inflação em meio a um mercado de trabalho apertado,
enquanto a invasão da Ucrânia pela Rússia adiciona incerteza às perspectivas dos EUA.

● O ouro spot é cotado a US$ 1.923 a onça.
● Os preços do petróleo estão acima de US$ 110 o barril pela primeira vez desde 2014, quando

as refinarias se recusaram a comprar petróleo russo, tendo que avançar no suprimento global de
energia. Os contratos futuros de petróleo Brent, referência internacional, subiram 6,8%,
para US$ 112,12 o barril, estendendo seu avanço até agora neste ano para 44%.

● O Bitcoin retomou o patamar de US$ 44 mil  e acumula alta de 15% no mês.

AGENDA DO DIA

● Discurso do Presidente do Fed no Congresso EUA
● 07:00    Zona do Euro: Índice de Preços ao Consumidor CPI (Fev)
● 10:15    EUA:  Relatório de Emprego no Setor Privado ADP (Fev)
● 15:00    EUA: Livro Bege
● 22:45    China:  PMI do Setor de Serviços Caixin (Fev)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts)* 113.141,94 1,39% 0,23% 0,89% 7,94%

DI Jan 2025 (bps)* 11,43% 4 3 21 83

Dólar PTAX (R$)* R$ 5,1394 0,43% 0,11% -4,07% -7,90%

NASDAQ (pts) 13.532,46 -1,59% -1,18% -1,59% -13,50%

* Cotações de 25/02

BRASIL: às vésperas do feriadão de Carnaval, o Ibovespa fechou o mês na sexta-feira (25) com
ganhos e perto dos 114 mil pontos. O dólar encerrou avançou frente ao real. No mês, entretanto, recuou
4%. A curva dos juros futuros voltou a abrir, refletindo a pressão sobre inflação com os dados do IGP-M e a
alta das commodities.

EXTERIOR: os principais índices das bolsas americanas encerraram a sessão da terça-feira (01) no
vermelho, diante da intensificação dos ataques russos contra a Ucrânia. O setor financeiro foi o mais
prejudicado em Nova York, em meio ao impacto das restrições aos bancos russos e também à busca
crescente por títulos públicos, que derrubam os rendimentos dos papéis. O destaque positivo foi o
segmento de energia, que registrou outro dia de ganhos, com a alta do preço do petróleo.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: a invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou uma
enxurrada de mudanças de classificação de crédito na sexta-feira (25), com a S&P reduzindo a nota
da Rússia para o status de "junk", a Moody's colocando o país em revisão para um rebaixamento para o
mesmo patamar e a Fitch cortando a Ucrânia de B para CCC, por preocupações com calotes derivados do
ataque. O banco central da Rússia elevou o juro de 9,5% para 20%, na tentativa de evitar a fuga de
capitais, e fechou as negociações de ações na segunda e terça-feira para conter mais turbulências. O
presidente russo ignorou as sanções econômicas, o derretimento da moeda e as condenações da ONU. Mais
de 500.000 pessoas já fugiram da Ucrânia. A Rússia foi banida de participar de competições
esportivas e da Copa do Mundo no Qatar.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: os gastos dos consumidores avançaram mais do que o esperado
no mês passado, apesar da inflação e da variante ômicron, segundo estimativas divulgadas na sexta (25)
pelo Bureau of Economic Analysis. O índice de preços de gastos de consumo pessoal (PCE) subiu para 6,1%
em janeiro em relação ao ano anterior, o ritmo mais rápido em quatro décadas. Após o ajuste pela
inflação, os gastos do consumidor aumentaram 1,5% em janeiro, enquanto a renda das famílias
após os impostos caiu 0,5%. A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan divulgou que sua
medida de confiança do consumidor caiu para 62,8 em fevereiro, nível mais baixo em mais de uma
década, com as famílias preocupadas com a inflação e os aumentos das taxas de juros.
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INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 1,83% em
fevereiro, ante 1,82% no mês anterior. Com este resultado o índice acumula alta 3,68% no ano e de 16,12%
em 12 meses. A alta das commodities, com destaque para os grãos e combustíveis, foi o que mais
pesou na apuração da inflação ao produtor. Segundo dados do Banco Central (BC) divulgados nesta
sexta-feira (25), o setor público consolidado registrou, em janeiro de 2022, superávit primário
recorde de toda a série histórica, R$101,8 bilhões. A dívida bruta do governo em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB) caiu de 80,3% para 79,6%, o menor percentual desde abril de 2020, quando foi de
78,40%.

DECRETO DE REDUÇÃO DO IPI: o Presidente Jair Bolsonaro decretou a redução de 25% na alíquota do IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira
(25). Essa medida diminui a carga tributária sobre a indústria e sobre quem revende os produtos
industriais e auxilia no controle da inflação. “A melhor política industrial que podemos fazer é reduzir
os impostos sobre a indústria brasileira”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para o Comitê
Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), a medida
causará um agravamento da situação fiscal de Estados e municípios, que terão comprometida sua
capacidade de manter serviços públicos essenciais à população. O Comsefaz estima um impacto fiscal de R$
20,9 bilhões. (Broadcast / Valor)

REFORMA TRIBUTÁRIA: o senador Roberto Rocha, relator da proposta de emenda à Constituição (PEC)
110, que promove alterações na tributação sobre consumo em um dos capítulos da reforma
tributária, espera que o texto seja aprovado este ano nas duas Casas do Congresso, em entrevista ao
Globo. No novo parecer apresentado pelo senador, o eixo segue sendo a criação de um imposto sobre
valor agregado (IVA) Dual , com um tributo exclusivo para a União (PIS e Cofins) e outro para estados e
municípios (ICMS e ISS). Outra mudança foi a criação de um regime diferenciado para tributação de
combustíveis, determinando a cobrança de um valor fixo por litro, e com alíquota única em todo o país. O
objetivo é solucionar a alta dos preços de gasolina e diesel. A expectativa é que o relatório da PEC 110
seja votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado depois do Carnaval.

IMPOSTO DE RENDA 2022: as regras para a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física referente ao exercício de 2022, ano-calendário de 2021, pela pessoa física
residente no Brasil foram publicadas no Diário Oficial da União na sexta-feira (25), por meio da Instrução
Normativa da Receita Federal. Entre as principais regras está o prazo para envio da declaração, que se inicia
no dia 7 de março e termina no dia 29 de abril de 2022. Além disso, o PIX foi implementado como forma de
pagamento e de recebimento no IR deste ano. Outra novidade é a declaração pré-preenchida para
quem tiver uma conta gov.br nível prata ou nível ouro.

COVID-19: em 24 horas, foram notificadas 274 mortes. Com isso, a média móvel de óbitos nos últimos 7 dias
é de 598 - ficando abaixo da marca de 600 após 28 dias. O país também registrou 23.393 novos casos
conhecidos de Covid-19. Na vacinação, 80,36% já tomou a 1ª dose, 72,24% está 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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