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NESTA MANHÃ

● Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, em meio às incertezas da
guerra na Ucrânia e temores com a persistência da inflação alta.

● As bolsas europeias abriram em alta, tentando se recuperar de perdas de ontem ainda de
olho na guerra russo-ucraniana. O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,8% em
janeiro ante dezembro, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas do
país. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street
Journal, que previam alta de 0,2%. O Stoxx Europe 600 sobe 0,72%.

● Não haverá negociação de ações na Bolsa de Moscou nesta sexta-feira, o fechamento do
mercado de ações da Rússia atinge a marca de duas semanas. Em um aviso publicado em seu
site na noite de quinta-feira, o Banco Central da Rússia disse que não haveria negociação de ações
na bolsa no dia seguinte. O mercado de câmbio da Bolsa de Moscou estará aberto. As negociações
de ações na Bolsa de Moscou estão fechadas desde 25 de fevereiro – um dia depois que as forças
russas invadiram a Ucrânia – embora o mercado de câmbio da bolsa tenha reaberto. O fechamento
do mercado congelou efetivamente o comércio das ações das maiores empresas da Rússia. Após a
imposição de duras sanções ocidentais a Moscou, o preço dos certificados de depósitos globais
listados em Londres de empresas como o Sberbank despencou nos centavos, antes que a
negociação dos GDRs das empresas fosse suspensa pela Bolsa de Valores de Londres.

● Os futuros dos índices de Wall Street sinalizam uma abertura positiva.
● Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos estão em 1,98%.
● O ouro spot recua e é cotado a US$ 1.989 a onça.
● Os contratos futuros de Brent sobem 3,77%, a US$ 113,45 o barril.
● O Bitcoin perdeu o patamar dos US$ 40 mil e é negociado a US$ 38,9 mil.

AGENDA DO DIA

● 09:00    Brasil: IPCA (Fev)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 113.663,13 -0,21% -0,71% 0,46% 8,43%

DI Jan 2025 (bps) 12,28% 15 31 86 168

Dólar PTAX (R$) R$ 5,0513 0,84% -0,48% -1,71% -9,48%

NASDAQ (pts) 13.129,96 -0,95% -1,38% -4,52% -16,08%

BRASIL: foi frustrada a expectativa de que os chefes diplomáticos de Rússia e Ucrânia pudessem dar algum
passo em direção a cessar-fogo, sob mediação da Turquia, e com isso a aversão global a risco voltou a
estimular a demanda por dólar e as vendas nos mercados acionários. O índice de referência da B3 fechou
em leve baixa, aos 113.663,13 pontos. Em dia de anúncio de aumentos de dois dígitos para gasolina
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(18,7%), diesel (24,9%) e gás de cozinha (16%) pela Petrobras, as ações da estatal (ON +2,80% e
PN +3,50%) foram destaque do Ibovespa. Foi o primeiro aumento dos preços em refinaria em quase
dois meses. A moeda, contudo, perdeu força na última hora de negócios e chegou até a flertar com uma
virada para o lado negativo, após alívio com a aprovação pelo Senado de projeto para amenizar a alta dos
combustíveis. A proposta traz a criação de uma conta de estabilização de preços, auxílio para
motoristas de baixa renda e a ampliação do vale-gás para famílias carentes. Os juros futuros
fecharam a quinta-feira (10) em alta, amparada principalmente no anúncio do reajuste de preços de
combustíveis que surpreendeu o mercado pela magnitude e seus efeitos sobre a inflação nos próximos
meses. Nem mesmo a virada dos preços do petróleo para baixo à tarde foi capaz de inverter a rota das
taxas, embora tenham desacelerado o ritmo.

EXTERIOR: o tumultuado rali do petróleo foi interrompido após a inflação nos EUA atingir uma nova alta,
resgatando as preocupações de que a alta dos preços possa frear a demanda. Em um dia com poucos
avanços na OPEP + ou nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia, movimentos mais amplos do mercado
vieram à tona. À medida que o dólar subiu, as commodities precificadas na moeda ficaram mais baratas. O
Dow Jones cedeu 0,34%, o S&P 500 caiu 0,43% e o Nasdaq recuou 0,95%. O Banco Central
Europeu acelerou inesperadamente a redução do estímulo monetário, sinalizando que está mais
preocupado com a inflação recorde do que com o crescimento econômico mais fraco, já que a
invasão da Ucrânia pela Rússia ameaça elevar ainda mais os preços. Chamando a guerra de um
"divisor de águas" para a Europa, o BCE afirmou que vai desacelerar a compra de títulos a partir do
início de maio e que pode interromper o programa já no terceiro trimestre. Os investidores
consideraram a retirada das compras de ativos mais rápida como um sinal de que os aumentos das taxas
estão se aproximando, com os mercados monetários agora apostando em uma elevação de 25 bps em
outubro, antes era para dezembro. Uma alta este ano ainda deixaria o BCE para trás de alguns de seus
principais pares no combate à inflação. O Banco do Canadá elevou as taxas na semana passada e prevê que
seu balanço encolherá rapidamente assim que começar a esgotar suas participações em títulos. No Federal
Reserve, o aumento é dado como certo na próxima semana, quando também o Banco da Inglaterra deverá
elevar os custos dos empréstimos pela terceira reunião consecutiva. (Bloomberg)

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: Moscou lançou um novo ataque à cidade sitiada de
Mariupol, no sul da Ucrânia, um dia depois que um de seus aviões bombardeou uma maternidade,
ilustrando como uma nova e mais destrutiva fase da invasão da Rússia está afetando civis. Os dois
principais diplomatas da Rússia e da Ucrânia não chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo
durante uma reunião de 90 minutos na Turquia, disse o ministro das Relações Exteriores da
Ucrânia, Dmytro Kuleba.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o aumento dos preços de energia, alimentos e serviços
pressionou a já elevada inflação para uma taxa anual de 7,9% em fevereiro. O índice de preços ao
consumidor (CPI), que mede o custo de bens e serviços em toda a economia, não é tão alto desde janeiro de
1982, quando o país estava em recessão e tentando domar o que havia sido uma inflação de dois dígitos.
Os preços mais altos da energia, incluindo o aumento gasolina, ajudaram a elevar a leitura da
inflação, juntamente com as altas de custos de mantimentos, restaurantes, serviços de transporte
e vestuário, de acordo com o Departamento do Trabalho. O mercado de trabalho apertado também elevou
os salários e abriu mais vagas do que trabalhadores à procura de emprego. Excluindo os preços voláteis
de energia e alimentos, a inflação ao consumidor subiu a uma taxa anual de 6,4% em fevereiro,
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acima dos 6% do mês anterior. No mês, o CPI subiu 0,8% com ajuste sazonal. Economistas esperam
aumentos adicionais de preços relacionados à crise na Ucrânia, depois que os preços do petróleo em março
atingiram seus níveis mais altos desde 2008, e os preços da gasolina nos EUA atingiram recordes. Os
pedidos iniciais de seguro-desemprego, um indicador representativo das demissões, aumentaram
em 11.000, para 227.000 ajustados sazonalmente na semana passada, informou o Departamento do
Trabalho. As solicitações contínuas, uma proxy para o número total de pessoas desempregadas por meio de
programas estaduais regulares, subiram para 1,49 milhão na semana encerrada em 26 de fevereiro, ante 1,47
milhão na semana anterior. Reivindicações contínuas são relatadas com um atraso de uma semana.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o estoque de empregos formais em janeiro, de 40.8 milhões de
postos de trabalho, é o segundo maior observado para meses de janeiro desde 2010, conforme dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e
Previdência. Só perde para janeiro de 2015. No mês, houve a abertura de 155.178 vagas com carteira
assinada. O dado é resultado de 1.777.646 admissões ante 1.622.468 desligamentos. O número ficou
acima da mediana das expectativas de 19 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor
Data, de 145 mil novos postos de trabalho. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni,
atribuiu os bons resultados a programas criados pelo governo durante a pandemia, como o
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), o Auxílio Emergencial e o Programa
Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe). O volume de vendas do comércio
varejista teve alta de 0,8% na passagem de dezembro de 2021 para janeiro. Os dados da Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC), foram divulgados pelo IBGE. O varejo ampliado, que inclui veículos e materiais
de construção, recuou 0,3%, em seu volume de vendas, no período, devido às quedas de veículos, motos,
partes e peças (-1,9%) e materiais de construção (-0,3%).

POLÍTICA BRASIL: o Congresso Nacional se mobilizou ontem (10) para acelerar a aprovação de propostas
que visam amortecer o impacto da alta dos preços para o consumidor final, após o novo anúncio de reajuste
da Petrobras. O projeto de Lei Complementar (PLP) 11, de 2020 foi aprovado na Câmara e no Senado
e agora segue para sanção presidencial. O projeto cria regras para a cobrança monofásica do ICMS sobre
os combustíveis, para reduzir a cobrança em cascata do imposto e a base de cálculo do ICMS será definida
pela média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores. A principal
inovação é permitir a desoneração das alíquotas de PIS/Cofins, tanto no mercado interno quanto
na importação, para o diesel, o biodiesel, o GLP (de petróleo e de gás natural) e o querosene de
aviação até 31 de dezembro de 2022. Nas contas da equipe econômica, isso tem um impacto de R$
19,5 bilhões para os cofres da União. O projeto alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal para, neste caso,
não exigir medidas de compensação. Em relação às mudanças no ICMS, o texto precisa ser regulamentas
pelos governadores para sua efetivação. ( Valor)

COVID-19: foram registradas 559 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e confirmados 53.796 novos
casos no período. Na vacinação, 81,08% já tomou a 1ª dose, 73,2% 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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