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TERMOS GERAIS 

O conteúdo deste vídeo é apenas para fins informativos, não serve como 
recomendação para comprar ou vender qualquer título em uma conta Avenue auto-

dirigida ou em qualquer outra conta, e não é uma oferta ou venda de um título. 
Também não são relatórios de pesquisa e não servem como base para qualquer 

decisão de investimento. Todos os investimentos envolvem riscos e o desempenho 
passado de um produto financeiro ou de segurança não garante resultados ou 

retornos futuros.

Por favor, cuidadosamente as divulgações no final desta transmissão. Você também 
pode encontrá-los em Termos – Avenue.
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A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC.
Avenue é a marca registrada de sites e plataformas digitais das empresas afiliadas Avenue Securities LLC, Avenue Securities DTVM Ltda., Avenue Global Advisors LLC, Avenue Meios de Pagamento Ltda., Avenue Services LLC e Avenue Cash LLC.
Avenue Securities Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Avenue Securities DTVM”) é uma distribuidora de valores mobiliários brasileira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil (“BCB”) e pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”). Avenue Securities LLC é uma corretora de valores mobiliários norte-americana que presta serviços exclusivamente nos Estados Unidos.
Avenue Securities DTVM celebrou contrato com a Avenue Securities LLC tornando-se responsável pela oferta de serviços da Avenue Securities LLC a investidores residentes, domiciliados ou constituídos na República Federativa do Brasil, conforme
Parecer Orientador da CVM nº 33/2005 de 09.9.2005 e da decisão do Colegiado da CVM proferida em 23.02.2021, no âmbito dos Processos SEI 19957.010715/2018-37 e 19957.000495/2019-14. A jurisdição da CVM é limitada ao território brasileiro e
seu poder de supervisão está limitado à Avenue Securities DTVM.
Os serviços de intermediação de ativos listados nos Estados Unidos são prestados exclusivamente por meio da Avenue Securities LLC, sem a interferência da Avenue DTVM.
Avenue Securities DTVM é responsável por verificar continuamente a regularidade da Avenue Securities LLC, e sua estrutura física, pessoal e a existência de todas as licenças e autorizações necessárias para realizar seus serviços nos Estados
Unidos. As licenças, registros e histórico da Avenue Securities LLC podem ser consultados, a qualquer tempo, pelo https://brokercheck.finra.org/firm/summary/292589.
Nada aqui deve ser entendido como uma oferta direta, pela Avenue Securities LLC, de serviços endereçados a esses investidores. Avenue Securities LLC e suas afiliadas não fornecem aconselhamento jurídico ou tributário.
Avenue Holdings Inc., Avenue Securities LLC, Avenue Global Advisors LLC, Avenue Cash LLC e Avenue Meios de Pagamento são empresas separadas, mas afiliadas.
Investir em produtos mobiliários envolve risco, incluindo possível perda de principal.
Os tempos de resposta do sistema e de acesso à conta podem variar devido a uma variedade de fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores.
Quando um investimento é denominado em uma moeda que não seja a moeda do investidor, as mudanças nas taxas de câmbio podem ter um efeito adverso no valor, preço ou receita derivada do investimento.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos, riscos e encargos e despesas de um fundo mútuo ou Fundo Negociado em Bolsa (“ETF”) antes de investir. Antes de investir em qualquer fundo mútuo ou ETF, considere seu 
objetivo, riscos, encargos e despesas de investimento. Entre em contato conosco em customer@avenue.us para obter um prospecto, oferecendo um prospecto circular ou, se disponível, um resumo contendo essas informações. Leia 
atentamente. Os ETFs estão sujeitos à flutuação do mercado e aos riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e outras despesas. Diferentemente dos fundos mútuos, as ações da ETF são 
compradas e vendidas pelo preço de mercado, que pode ser maior ou menor que o seu NAV, e não são resgatadas individualmente do fundo. Os retornos do investimento variam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações 
de um investidor, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das ações. Alguns fundos negociados em bolsa especializados podem estar sujeitos a 
riscos adicionais de mercado. Os produtos negociados em bolsa alavancada e inversa não são projetados para comprar e manter investidores ou investidores que não pretendem gerenciar seus investimentos diariamente. Esses produtos são 
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Confira o histórico da Avenue Securities LLC no BrokerCheck da FINRA.

Veja todos os avisos importantes sobre investimentos.
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• Entendendo a disputa: geopolítica, economia e 
gás; 

• Efeitos na macroeconomia; 

• Efeitos nos mercados;

• Olhando a frente: conclusões possíveis.
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Disputa – Geopolítico

- A Otan foi criada em 1949 para proteger Europa Ocidental da expansão da União Soviética e combater a
disseminação do comunismo após a Segunda Guerra Mundial.

- A OTAN é liderada pelos Estados Unidos.

- Um ataque contra um dos países da OTAN é considerado ataque contra a OTAN.
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- A Otan foi criada em 1949 para proteger Europa Ocidental da expansão da União Soviética e combater a
disseminação do comunismo após a Segunda Guerra Mundial.

- A OTAN é liderada pelos Estados Unidos.

- Um ataque contra um dos países da OTAN é considerado ataque contra a OTAN.

- Com o fim da União Soviética em 1991, várias nações passaram a fazer parte da Otan.

- Ucrânia se alinhando à OTAN. A Ucrânia não faz parte da Otan, mas há muita expectativa de que o país se junte
em breve à aliança.

- A Rússia encara esse movimento como uma ameaça à sua hegemonia no Leste Europeu.
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Disputa – Economia

- Economia russa possui interdependência e integração com os demais países integrantes da CEI (Comunidade dos
Estados Independentes), que é formada pela maioria das antigas repúblicas soviéticas.

- Lógica da época de Guerra Fria

- União Soviética procurou distribuir e setorizar ao máximo a produção industrial do país, com o intuito de
proporcionar uma maior democratização da produção, facilitar o escoamento, ampliar a rede de infraestrutura
por todo o território soviético.



Disputa – Economia

- A economia russa possui interdependência e integração com os demais países integrantes da CEI (Comunidade
dos Estados Independentes), que é formada pela maioria das antigas repúblicas soviéticas.

- Lógica da época de Guerra Fria.

- A União Soviética procurou distribuir e setorizar ao máximo a produção industrial do país, com o intuito de
proporcionar uma maior democratização da produção, facilitar o escoamento, ampliar a rede de infraestrutura
por todo o território soviético.

- A ideia de proteção ao setor produtivo na iminência de uma guerra nuclear.

- Exemplo: dependência das indústrias pesadas dos montes Urais russos para com a produção de minério de ferro
e carvão oriundos do Cazaquistão.



Disputa – Economia
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Disputa – Gás

- A Rússia é responsável por 40% da importação de gás e 30% do petróleo da União Europeia.

- A Noruega, a segunda maior fonte de gás natural do bloco, responde por metade disso, apenas 19% do mercado.



Disputa – Gás

- Correlação elevada entre preço de
energia na Alemanha e o preço do gás.



Disputa – Gás

- A Rússia é responsável por 40% da importação de gás e 30% do petróleo da União Europeia.

- A Noruega, a segunda maior fonte de gás natural do bloco, responde por metade disso, apenas 19% do mercado.

- Grande parcela de gás exportado pela Rússia à Europa passa por gasodutos ucranianos.





Visão Geral
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Disputa – Gás

- A Rússia é responsável por 40% da importação de gás e 30% do petróleo da União Europeia.

- A Noruega, a segunda maior fonte de gás natural do bloco, responde por metade disso, apenas 19% do mercado.

- Grande parcela de gás exportado pela Rússia à Europa passa por gasodutos ucranianos.

- A interdependência entre a Europa e a Rússia provavelmente só se aprofundará com o novo
gasoduto Nord Stream 2 definido para dobrar o fornecimento direto de gás natural da Rússia
para a Alemanha sob o Mar Báltico.

- O Nord Stream 2 é um projeto de gasoduto de 1,2 mil km que vai do oeste da Rússia ao nordeste da Alemanha sob o
mar Báltico.

- As obras foram concluídas em setembro passado. Mas a Gazprom, empresa estatal russa dona do gasoduto, ainda
aguarda a aprovação de reguladores europeus antes de abrir as torneiras.



Disputa – Gás

Nord Stream 2



Efeitos na Macroeconomia

- Aumento de preços de gás e petróleo com interrupções de fornecimento pela Rússia e/ou Ucrânia.

= Choque de oferta→ pressiona inflação global



Efeitos na Macroeconomia
- Rússia e Ucrânia juntas produzem 14% do trigo global e fornecem 29% de todas as

exportações de trigo do mundo.

= Choque de oferta

→ pressiona inflação global

Curiosidade:

Entre fevereiro e o final de março de 2014, os preços
futuros do trigo em Chicago subiram 25% por temores
de interrupção no fornecimento global de grãos.



Efeitos na Macroeconomia

- Rússia é a segunda maior
produtora de silício do
mundo

Pode pressionar ainda
mais o mercado de
semicondutores



Efeitos na Macroeconomia

- A Rússia é ainda um
importante player em
fertilizantes

Preços de fertilizantes
já estão nas máximas,
então pressiona ainda
mais.



- Rússia e Ucrânia são
players no mercado de
Urânio

Efeitos na Macroeconomia



Efeitos na Abertura do mercado hoje (24/02/2022)

- Bolsas

- Criptos

- Ouro

- Treasuries (yield pra baixo, preço dos títulos pra cima)

- Petróleo

- Dólar e outras moedas como franco Suíço e Yen

Efeitos observados hoje no curtíssimo prazo (entenda-se intraday) e que podem ter variado desde o momento de confecção dessa apresentação.
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Efeitos observados hoje no curtíssimo prazo (entenda-se intraday) e que podem ter variado desde o momento de confecção dessa apresentação.

Efeitos na Abertura do mercado hoje (24/02/2022)



Conclusões possíveis...

- Volatilidade aumentou.

- Mais pressão sobre cadeias de suprimentos que já estão “estressadas”
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- Mais pressão sobre cadeias de suprimentos que já estão “estressadas”

- Tende a alimentar as perspectivas de maiores pressões inflacionárias.
Influencia as apostas nos juros pelo mundo

- Tende a gerar uma revisão de perspectivas de crescimento econômico na Europa e no
mundo para baixo.
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- Busca por ativos considerados de menor volatilidade como títulos de dívida do governo
americano.



Conclusões possíveis...

- Volatilidade aumentou.

- Mais pressão sobre cadeias de suprimentos que já estão “estressadas”

- Tende a alimentar as perspectivas de maiores pressões inflacionárias.
Influencia as apostas nos juros pelo mundo

- Tende a gerar uma revisão de perspectivas de crescimento econômico na Europa e no
mundo para baixo.

- Busca por ativos considerados de menor volatilidade como títulos de dívida do governo
americano.

- Exposição as empresas russas ou ucranianas é baixa entre as empresas do S&P 500 (1%)
Fonte.

https://www.ubs.com/us/en/wealth-management/insights/market-news/article.1558965.html#:~:text=The%20combined%20revenue%20exposure%20of,%2C%20is%20only%20about%201%25.


Um parênteses...

Empresas
com maior
exposição à
Rússia.



Desempenho em outros conflitos...



Conclusões possíveis...
RÚSSIA

- A guerra não sai de graça para os russos.

- Bolsa russa já perdeu mais de US$ 250 BI de valor de mercado

- Rublo russo já se desvalorizou 20% desde o começo das especulações em torno do possível conflito.



Conclusões possíveis...
RÚSSIA

- Guerra não sai de graça para os russos.

- Bolsa russa já perdeu mais de US$ 250 BI de valor de mercado

- Rublo russo já se desvalorizou 20% desde o começo das especulações em torno do possível conflito.

Isso fora as sanções anunciadas hoje
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