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                    FRASE DO DIA

O mercado de ações está 
cheio de indivíduos que 
sabem o preço de tudo, mas 
o valor de nada.

Philip Fisher, 
Investidor americano, escritor de 
“ Ações comuns, lucros 
extraordinários”.
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Renda do trabalho sustenta consumo no começo do 
ano, mas inflação é desafio, diz CNC.
O índice avançou 1,1% em janeiro ante dezembro, 
para 76,2 pontos, após dois meses de queda, e 
atingiu mais elevado patamar desde maio de 2020 ( 
81,7 pontos). 
Como exemplo, citou um tópico dentro do ICF de 
janeiro. A parcela de entrevistados, para cálculo do 
indicador, que informaram intenção de consumir 
mais ficou em 28,2%, no primeiro mês do ano, a 
maior parcela para essa resposta desde abril de 2020 
(33,4%).
Fonte:Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

BNDES firma acordo com Banco Mundial sobre 
agenda climática e biodiversidade.
De acordo com a instituição, o objetivo é o 
intercâmbio de experiências e informações entre as 
instituições e desenvolver uma pauta conjunta 
relacionada ao clima, ao mercado de carbono e à 
biodiversidade no Brasil. 
Também serão discutidos processos e ferramentas 
de medição de riscos climáticos e da biodiversidade 
no Brasil, além da avaliação de empresas, com base 
em aspectos ESG [práticas ambientais, sociais e de 
governança], informou o banco.
O BNDES detalhou que as ações previstas no acordo 
incluem desenvolvimento colaborativo de 
workshops e artigos sobre os mercados regulado e 
voluntário de carbono.
Fonte::Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/31/renda-do-trabalho-sustenta-consumo-no-comeo-do-ano-mas-inflao-desafio-diz-cnc.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/31/bndes-firma-acordo-com-banco-mundial-sobre-agenda-climatica-e-biodiversidade.ghtml
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Aeroporto Santos Dumont vai a leilão em bloco 
isolado.
Após queixas do governo do Rio de Janeiro sobre o 
modelo de concessão do aeroporto Santos Dumont, 
no Rio de Janeiro, o Ministério da Infraestrutura 
decidiu, na última segunda, reorganizar a divisão dos 
16 aeroportos participantes da 7ª rodada de 
concessões aeroportuárias previstas para o primeiro 
semestre deste ano. 
Com isso, o aeroporto carioca vai ser leiloado em um 
bloco isolado. Agora, serão quatro lotes de aeroportos 
oferecidos à iniciativa privada, com investimentos na 
casa dos R$ 8,63 bilhões.  
Os 16 terminais aéreos que participam da disputa 
foram reorganizados e serão ofertados em quatro 
lotes à iniciativa privada: um a mais do que o proposto 
originalmente.
Fonte:Bloomberg Línea

Anatel aprova compra da Oi por consórcio formado 
por Vivo, TIM e Claro.
A conclusão da recuperação judicial da Oi entrou na 
reta final na Justiça e a situação financeira da empresa 
é delicada. Em novembro de 2020, a companhia 
vendeu quatro grandes grupos de ativos, por R$ 30,7 
bilhões. Dados atualizados até o terceiro trimestre de 
2021 indicam que a Oi recebeu pouco até então - R$ 
1,1 bilhão pelas torres e R$ 300 milhões pelos data 
centers. Faltam R$ 15,8 bilhões pela Oi Móvel e R$ 
10,6 bilhões pela InfraCo.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/31/aeroporto-santos-dumont-vai-a-leilao-em-bloco-isolado/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/31/anatel-aprova-compra-da-oi-por-consorcio-formado-por-vivo-tim-e-claro.ghtml
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EUA pedem ao Brasil que suspenda viagem de 
Bolsonaro a Moscou.
Em conversa por telefone com o chanceler Carlos 
França, o secretário de Estado norte-americano, 
Antony Blinken, afirmou haver preocupação com 
a  visita oficial do presidente  Jair Bolsonaro a 
Moscou, de 14 a 17 de fevereiro. Voltou a pedir 
também posição mais incisiva do Brasil contra a 
ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia.
Moscou mantém cerca de 100 mil militares a 
postos na fronteira com a Ucrânia. Exige 
compromisso mais efetivo da OTAN (Organização 
do Tratado do Atlântico Norte) de não incluir esse 
país entre seus membros, entre outras 
reivindicações.
Fonte: Poder 360

PF diz que Bolsonaro não cometeu crime de 
prevaricação no caso Covaxin.
O inquérito, relatado pela ministra Rosa Weber, foi 
aberto para apurar denúncias que surgiram na CPI da 
Covid, nos depoimentos do deputado Luis Miranda 
(DEM-DF) e o irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda. 
Eles relataram que alertaram Bolsonaro sobre as 
supostas fraudes na importação do imunizante.
De acordo com a PF, neste caso, "não há crime a ser 
apurado", porque não é dever funcional do presidente 
comunicar eventuais irregularidades de que tenha 
tido conhecimento, e das quais não faça parte como 
coautor ou partícipe.
Fonte: Valor

https://www.poder360.com.br/governo/eua-pedem-ao-brasil-que-suspenda-viagem-de-bolsonaro-a-moscou/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/31/pf-diz-que-bolsonaro-no-cometeu-crime-de-prevaricao-no-caso-covaxin.ghtml
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Desaceleração na América Latina reforça 
necessidade de reformas, diz FMI.
O crescimento econômico nos países da América 
Latina e do Caribe está perdendo força após a forte 
recuperação do colapso provocado pela pandemia 
de covid-19. Para reenergizar suas economias, os 
governos da região terão de combinar o combate à 
inflação — mais alta em comparação a outros 
mercados emergentes — com reformas 
estruturais.
Depois de crescer estimados 6,8% no ano passado, 
o FMI estima que a América Latina vai desacelerar o 
ritmo para 2,4% neste ano, abaixo dos 3% 
estimados em outubro. Em parte, essa 
desaceleração é inevitável, com as economias 
retornando aos níveis pré-pandemia.
Fonte::Valor

Trabalhador braçal dos EUA troca de carreira para 
atuar em casa.
Um novo estudo do Oliver Wyman Forum concluiu que 
a flexibilidade é motivação fundamental para 
trabalhadores braçais buscarem essa transição. 
Segundo o estudo, quase quatro em cada cinco 
pessoas que fizeram a tentativa conseguiram.
Essas movimentações ainda têm pequena escala em 
relação à força de trabalho total nos EUA. Ainda assim, 
podem aumentar as dificuldades para preencher um 
número recorde de vagas abertas – mais de 10 
milhões em novembro – em um ambiente de 
recuperação da economia.  Sondagens do Federal 
Reserve junto à indústria de transformação continuam 
mostrando déficit de trabalhadores no setor.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/31/economia-na-america-latina-perde-folego-enfrenta-desafios-e-deve-crescer-24percent-em-2022-diz-fmi.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/31/trabalhador-bracal-dos-eua-troca-de-carreira-para-atuar-em-casa/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Já os contratos futuros de índices de ações dos EUA têm baixa após o maior avanço em dois dias no S&P 500 
e no Nasdaq 100 desde abril e novembro de 2020, respectivamente.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações asiáticos podem ter um impulso nesta terça-feira após um rali nos EUA liderado por 
papéis de tecnologia e estimulado por investidores em busca de oportunidades que apostam que a 
desvalorização das ações deve diminuir. Os mercado da China e de Hong Kong estão fechados pelo feriado 
do Ano Novo Lunar.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
Os futuros europeus estão em alta, apontando para uma abertura de forte valorização para as bolsas em 
toda a região depois que as ações dos EUA subiram em meio ao novo otimismo do principal economista do 
Tesouro.
Fonte: Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/01/asia-inicia-fevereiro-com-ganhos-mas-futuros-de-ny-apontam-cautela/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/01/asia-inicia-fevereiro-com-ganhos-mas-futuros-de-ny-apontam-cautela/
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
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Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo subiram na terça-feira, sendo negociados perto de máximas de sete anos atingidas na 
semana passada, com os investidores apostando que a oferta permanecerá apertada, com um aumento 
limitado da produção por grandes produtores de petróleo e uma forte recuperação pós-pandemia na demanda 
por combustível.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
As fortes chuvas em Minas Gerais, grande produtora de minério de ferro, aliada a uma expectativa do mercado 
de que o governo chinês pode diminuir a pressão sobre as siderúrgicas, fizeram o preço da commodity 
disparar em janeiro.
Fonte: Valor

Trigo
O trigo passou por realização de lucros nesta segunda-feira, último pregão de janeiro na bolsa de Chicago. O 
vencimento para março, o mais negociado atualmente, encerrou em baixa de 3,18% (25 centavos de dólar), a 
US$ 7,6125 o bushel. A posição seguinte, para maio, recuou 3,13% (24,75 centavos de dólar), a US$ 7,6625 o 
bushel.
Fonte: Valor

https://www.cnbc.com/2022/02/01/oil-edges-higher-on-tight-supply-and-post-pandemic-recovery.html
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/01/chuva-em-mg-e-demanda-na-china-puxam-minerio-de-ferro.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/01/31/commodities-trigo-cai-32percent-em-chicago-devolve-altas-de-janeiro.ghtml






EUA:

● Índice Redbook (Anual);
● PMI Industrial (Jan);
● Gastos de Construção (Mensal) 

(Dez);
● Estoques de Petróleo Bruto 

Semanal API;
● Índice ISM de Emprego no Setor 

Manufatureiro (Jan).
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União Europeia:

● Dados de empréstimos 
bancários do BCE;

● PMI Industrial (Jan);
● Taxa de Desemprego (Dez).

Brasil:

● IPP (Mensal) (Dez);
● PMI Composto Markit (Jan);
● PMI Industrial Markit (Jan);
● PMI de do Setor de Serviços 

Markit (Jan);
● Balança Comercial (Jan).

Grã Bretanha:

● Índice Nationwide de Preços dos 
Imóveis (Anual) (Jan);

● Massa Monetária - Agregado 
M4 (Mensal) (Dez);

● PMI Industrial (Jan).
● Empréstimos Hipotecários (Dez).
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