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Não é sobre ideias. É sobre 
colocar ideias na prática.

Scott Belsky, 
Co-Fundador da Behance.
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Juro real chegará ao maior nível em 6 anos no 1º tri, 
diz BC.
O BC (Banco Central) calcula que os juros reais –que 
são corrigidos pela inflação– devem chegar ao maior 
patamar em 6 anos no 1º trimestre deste ano. O 
percentual será de 6,3%. O percentual deve subir para 
6,4% nos 3 meses seguintes.
Depois de atingir o pico de 6,4%, no 2º trimestre de 
2021, a expectativa é de que caia para 3,9% até o fim 
de 2024. O cálculo é “ex-ante”, quando os juros 
anualizados são estimados com base nas projeções 
da taxa Selic e inflação dos próximos 12 meses
Fonte: Poder 360
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Varejo tem vendas fracas no início do ano.
Tráfego de consumidores nas lojas teve queda de 9% 
no começo de janeiro, em relação ao período 
pré-pandemia.
O ano começa fraco para o consumo, mesmo para os 
setores mais resilientes, e a perspectiva é que uma 
provável melhora paulatina fique mais evidente 
apenas após março ou abril. Apesar de janeiro ter se 
tornado, há anos, um período mais aquecido, com as 
promoções aumentando o tráfego de clientes, o 
comércio de eletrônicos, itens de tecnologia, moda e 
material de construção sentiu a desaceleração logo 
após a queima de estoque da primeira semana.
Fonte::Valor

https://www.poder360.com.br/economia/juro-real-chegara-ao-maior-nivel-em-6-anos-no-1o-tri-diz-bc/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/08/varejo-tem-vendas-fracas-no-inicio-do-ano.ghtml
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BR Malls reabre negociação com Ancar após oferta 
da Aliansce.
A BR Malls voltou à mesa de negociação com a Ancar, 
companhia detida pela Ivanhoe (do fundo canadense 
CDPQ) e família Carvalho, disseram três fontes a par 
do assunto. As empresas tinham tentado uma fusão 
parcial de operações em 2020, mas encerraram as 
conversas sem consenso. A retomada das conversas 
entre as duas operadoras de shoppings nas últimas 
semanas é uma resposta à abordagem da Aliansce 
Sonae à BR Malls.
Fonte: Valor

Apple compra startup que cria música com 
inteligência artificial.
A Apple Inc. (AAPL) adquiriu uma startup chamada AI 
Music que utiliza inteligência artificial para gerar 
música personalizada, segunda uma pessoa com 
conhecimento do assunto.  A compra de AI Music, uma 
empresa com sede em Londres fundada em 2016, se 
completou nas semanas recentes. A companhia tinha 
cerca de 24 funcionários antes do acordo. 
A tecnologia desenvolvida pela AI Music pode criar 
trilhas sonoras usando música isenta de royalties e 
por meio de inteligência artificial, de acordo com uma 
reprodução de seu site, que foi extinto. A ideia é gerar 
trilhas sonoras dinâmicas que mudam com base na 
interação do usuário. Uma música em um videogame 
pode mudar para se adequar ao humor, por exemplo, 
ou a música durante um treino pode se adaptar à 
intensidade do usuário.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/08/pipeline-br-malls-reabre-negociacao-com-ancar-apos-oferta-da-aliansce.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/07/apple-compra-startup-que-cria-musica-com-inteligencia-artificial/
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Doria avança na negociação para formar chapa 
com senadora do Cidadania.
O governador de São Paulo e pré-candidato à 
Presidência, João Doria (PSDB), reuniu-se ontem 
com a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), 
cotada para ser vice na chapa do tucano. Foi o 
segundo encontro entre Doria e Eliziane em 
quatro dias. Na semana passada, o Cidadania 
apresentou a senadora como opção para a vice de 
Doria, em meio a negociações do partido com o 
PSDB para construir uma federação. O 
governador e a senadora se encontraram na 
quinta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo, e discutiram a eventual composição da 
chapa presidencial. Ontem, a senadora esteve 
novamente na sede do governo paulista e 
retomou a articulação com Doria. A nova reunião 
foi realizada a convite do governador.
Fonte:Valor

No TCU, Anastasia diz que erro sem dolo é diferente 
de improbidade.
Anastasia disse que irá discutir com seus novos 
colegas formas de segregar mais claramente os erros 
“normais”, cometidos por servidores, de ações 
dolosas ou criminosas.  Entre os processos herdados 
do ex-ministro Raimundo Carreiro está a 
investigação sobre os gastos com o cartão 
corporativo do presidente Jair Bolsonaro.
Questionado, no entanto, o novo ministro disse que 
ainda não havia recebido os processos e que não iria 
comentar.  Ele defendeu o TCU das críticas de 
lentidão na análise do processos de concessão e 
privatização, ao afirmar que a complexidade e a 
repercussão justificam a análise detalhada. Apesar 
disso, Anastasia terá que se posicionar em breve 
sobre a capitalização da Eletrobras, que promete 
dividir o plenário.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/08/doria-avanca-na-negociacao-para-formar-chapa-com-senadora-do-cidadania.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/04/pec-do-senado-sobre-combustiveis-preve-desoneracao-para-energia-auxilio-diesel-e-subsidio-para-gas.ghtml
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Após reunião com Putin, Macron diz ter 
encontrado “pontos de convergência” com 
Moscou.
O presidente francês, Emmanuel Macron, disse 
nesta segunda-feira, após reunir-se com seu colega 
russo, Vladimir Putin, que encontrou “pontos de 
convergência sobre a crise na Ucrânia”, embora 
ressaltando que as diferenças permanecem, 
informaram agências internacionais.  Na entrevista 
coletiva após o encontro entre os dois líderes, em 
Moscou, Putin afirmou que as negociações com 
Macron foram substantivas e úteis.  O líder francês 
viajou à Rússia em meio à tensão entre o Kremlin e 
o Ocidente na tentativa de uma solução diplomática 
ante a presença de mais de 100 mil soldados 
russos perto da fronteira com a Ucrânia.
Fonte::Valor

Irã: negociações nucleares serão retomadas após 
suspensão de sanções.
Teerã informou que a suspensão de sanções por parte 
dos Estados Unidos foi “boa, mas não o suficiente”, 
após a medida de Washington, que poderia ajudar a 
lançar as bases para as potências mundiais reviverem 
um acordo nuclear de 2015 com o Irã. 
O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, 
assinou várias isenções de sanções na sexta-feira (4). 
No curto prazo, a decisão isentará países e empresas 
estrangeiras que trabalham no setor nuclear civil 
iraniano das penalidades americanas.  Um acordo 
nuclear abrangente provavelmente reintroduziria 
limites às atividades atômicas do Irã em troca do 
levantamento das sanções, incluindo as exportações 
de petróleo.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/07/macron-e-putin-se-renem-para-tentar-reduzir-tenses-na-ucrnia.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/08/ira-negociacoes-nucleares-serao-retomadas-apos-suspensao-de-sancoes/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
As ações caíram na segunda-feira para começar a semana, com os traders avaliando os últimos relatórios de 
ganhos trimestrais e aguardando os principais dados de inflação dos EUA.
Fonte: CNBC

Ásia
Os mercados de ações asiáticos estavam confusos na terça-feira depois que Wall Street caiu, enquanto os 
investidores aguardavam sinais de que os bancos centrais globais tentariam esfriar a inflação acelerando a 
retirada do estímulo econômico.
Fonte:: Market Watch

Europa 
As ações europeias estavam cautelosamente em alta na manhã de terça-feira, com investidores globais 
olhando para os dados de inflação dos EUA divulgados no final desta semana.
Fonte: CNBC

https://www.cnbc.com/2022/02/06/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.marketwatch.com/story/asian-markets-mixed-after-wall-street-falls-amid-rate-hike-unease-01644293873
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/08/european-markets-investors-look-to-us-inflation-data.html
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Petróleo
Os preços do petróleo caíam acentuadamente à medida que os traders avaliam os riscos para o recente rali do 
mercado, incluindo a retomada das negociações nucleares com o Irã.
Fonte: Bloomberg Línea

Ouro
Os futuros de ouro estão sendo negociados quase estáveis   no início de terça-feira, mas os preços 
permaneceram próximos da alta de mais de uma semana da sessão anterior. Ajudando a conter os ganhos, 
estão os rendimentos do Tesouro dos EUA e um dólar americano mais firme. Alguns fatores fundamentais 
que sustentam os preços são as preocupações com a inflação e os riscos geopolíticos persistentes.
Fonte: FXEMPIRE

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/08/petroleo-estende-declinio-com-foco-em-negociacoes-nucleares-com-ira/
https://www.fxempire.com/forecasts/article/april-comex-gold-reaction-to-1819-00-sets-the-tone-891024




EUA:

● Balança Comercial (Dez);
● Índice Redbook (Anual);
● Leilão Americano Note a 3 anos.
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União Europeia:

● ECB Supervisory Board Member 
Fernandez-Bollo Speech.

Brasil:

● Ata do Copom.
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