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As pessoas que estão mais 
frequentemente corretas são 
aquelas que mais 
frequentemente mudam de 
opinião. 

Jeff Bezos, 
Fundador da Amazon..
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Valor de crédito de carbono chega ao ‘varejo’.
O mercado voluntário de créditos de carbono 
movimenta mais de U$1 bilhão e é dominado por 
empresas que buscam compensar as emissões dos 
gases de efeito estufa resultantes das respectivas 
operações. Mas cresce a demanda de consumidores 
que desejam compensar as próprias emissões.
No Brasil, as primeiras experiências começam a 
ganhar corpo e envolvem não só a comercialização de 
créditos. Há também o financiamento de projetos 
que nascem sob a lógica da neutralidade do carbono.
Fonte:: Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Nova onda de Covid, gripe e resfriado afasta 
trabalhadores e coloca empresas em alerta.
Não se fala em outra coisa. Uma nova onda de 
contaminações por Covid-19 vai passando pelo país, 
acompanhada pela circulação de outro tipo de gripe, 
mais forte e mais transmissível. Se, por um lado, a 
vacinação dá sinais de que consegue conter novo 
pico de mortes pela doença, por outro, o aumento da 
contaminação está tirando de circulação a força de 
trabalho em diversos setores. 
Setores intensivos em mão de obra e circulação de 
pessoas, como supermercados, transporte coletivo, 
bares e restaurantes sentem o aumento de 
afastamentos e começam a se preocupar com uma 
eventual piora do quadro.
Fonte:: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/05/venda-de-credito-de-carbono-chega-ao-varejo.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/nova-onda-de-covid-gripe-e-resfriado-afasta-trabalhadores-e-coloca-empresas-em-alerta.shtml
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Grupos nacionais vão se manter como 
consolidadores em  2022.
Segundo a Dealogic, as transações de M&A 
totalizaram R$517 bilhões em 2021, quase o dobro 
de, num total de 706 negócios, alta de 26%.
Empresas brasileiras dominaram as operações de 
fusões e aquisições no ano passado e devem 
continuar como principais consolidadoras em 2022, 
afirmam bancos de investimentos.
Fonte:Valor

XP adquire participação minoritária na Suno.
A XP Inc. anunciou nesta terça-feira (4) a aquisição de 
uma participação minoritária no Grupo Suno, 
envolvendo a Suno Research, Suno Asset, entre outras 
frentes de conteúdo, dados e análise sobre o mercado 
financeiro.  
De acordo com comunicado, a parceria fortalece a 
oferta de conteúdos e produtos financeiros, 
potencializando o alcance da XP por meio de suas 
marcas, que inclui ainda as plataformas da Rico, Clear, 
IM+ e a escola de investimentos Xpeed. 
 Já para a Suno, a avaliação é de que a transação será 
estratégica para acelerar o seu crescimento. Não foi 
divulgado o valor ou percentual da aquisição.
Fonte: Infomoney

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/05/grupos-nacionais-vao-se-manter-como-consolidadores-em-2022.ghtml
https://www.infomoney.com.br/negocios/xp-adquire-participacao-minoritaria-na-suno/
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Propaganda partidária ocupará espaço de R$ 2,8 
bilhões na TV.
Recriada pelo Congresso, a propaganda partidária 
ocupará um espaço comercial que vale até R$ 2,8 
bilhões por semestre na programação das 5 
maiores emissoras de TV –Globo, Record, SBT, 
Band e RedeTV. As empresas não terão 
compensação fiscal por conta de um veto do 
presidente Jair Bolsonaro ao projeto.
Serão 23 partidos com direito a um total de 140 
horas de propaganda na TV no 1º semestre de 
2022. Sempre em horário nobre, em rede nacional 
e nas cadeias regionais.
Fonte:Poder 360

Governo diz que zerou a fila de espera de 2021 
para o acesso ao auxílio emergencial.
Segundo a pasta, cerca de 2,7 milhões de famílias 
foram incluídas no Auxílio Brasil na competência 
de dezembro que será paga em janeiro. Ao todo, 
mais de 17 milhões de famílias devem receber o 
auxílio neste mês, disse.
O calendário do pagamento ao longo de 2022 
está no portal da pasta.  O ministério informou 
que cerca de 14,5 milhões de famílias foram 
contempladas pelo programa no ano passado ao 
custo de R$ 9,1 bilhões em dois meses para o 
governo federal. O benefício médio pago em 
dezembro foi de R$ 408,84 num repasse total de 
R$ 5,94 bilhões no mês, acrescentou.
Fonte::UOL

https://www.poder360.com.br/congresso/propaganda-partidaria-ocupara-espaco-de-r-28-bilhoes-na-tv/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/01/04/governo-diz-que-zerou-fila-de-espera-de-2021-para-acesso-ao-auxilio-brasil.htm
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Apesar da ômicron, atividade da indústria se 
manteve forte pelo mundo em dezembro.
Na China, por exemplo, um indicador prévio da 
atividade do setor manufatureiro avançou.
Ainda assim, os problemas persistentes nas 
cadeias de suprimentos e a própria disseminação 
da cepa ainda representam riscos para algumas 
economias. 
O índice gerente de compras (PMI) Caixin da China 
subiu de 49,9 em novembro para 50,9 em 
dezembro, segundo dados divulgados pelo grupo 
de mídia Caixin e pela empresa de pesquisas IHS 
Markit.
Fonte:: Valor

Inflação na Turquia dispara e atinge 36%, maior nível 
em 20 anos.
Alguns economistas independentes dizem que os 
dados do governo não refletem a verdadeira taxa de 
inflação na Turquia, estimada em 82,81% por eles. 
Fonte::Valor

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/04/apesar-da-omicron-atividade-da-industria-se-manteve-forte-pelo-mundo-em-dezembro.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/01/frana-quer-endurecer-regras-comerciais-em-sua-presidncia-na-unio-europeia.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros dos EUA têm baixa em meio a novos atritos geopolíticos. O Nasdaq 100 teve desempenho fraco 
em meio a uma venda de ações de tecnologia, enquanto o S&P 500 terminou estável nesta terça-feira.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados asiáticos abriram de forma mista nesta quarta-feira. Os investidores continuam preocupados 
com os aumentos das taxas de juros, que arrastaram as ações nos EUA após atingirem novo recorde, e 
prolongaram o declínio dos títulos do Tesouro dos EUA.As ações chinesas serão observadas de perto depois 
de terem sofrido seu pior início de ano desde 2019. Um índice de empresas chinesas negociadas em Nova 
York teve nova queda.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias atingiram um recorde na terça-feira, à medida que o impulso do ano novo continuou nos 
mercados globais. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou 0,8% mais alto, tendo atingido anteriormente um 
recorde intradiário de 495,41. A maioria dos setores e grandes bolsas estava em território positivo.
Fonte: Reuters

https://www.cnbc.com/2022/01/02/futures-stock-market-news-open-to-close.html
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/05/japao-inicia-negocios-com-ganhos-mas-futuros-de-ny-tem-perdas/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/05/japao-inicia-negocios-com-ganhos-mas-futuros-de-ny-tem-perdas/
https://www.cnbc.com/amp/2022/01/04/european-markets-head-for-upbeat-open-as-positive-momentum-continues.html
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Petróleo
A OPEP e seus aliados concordaram em retomar a produção interrompida já que as perspectivas para os 
mercados globais de petróleo melhoraram, com grande parte da demanda se mantendo, apesar da nova 
variante do coronavírus.
Fonte: Bloomberg Línea

Minério de Ferro
Os futuros de minério de ferro subiram na quarta-feira, mas ficaram presos em uma faixa de negociação 
estreita, já que a demanda de reabastecimento impulsionou os preços à vista na China para os mais altos em 
mais de uma semana, apesar dos controles renovados de produção de aço na cidade de Tangshan.
Fonte: Business Recorder

Gás Natural
Os Futuros do Gás Natural caíram durante a sessão dos Estados Unidos na terça-feira.  Na Bolsa Mercantil de 
Nova York, Os Futuros do Gás Natural em Fevereiro foram negociados na entrega a US$ 3,737 por milhões de 
unidades térmicas Britânicas no momento da escrita, caindo 2,04%.
Fonte:Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/04/opep-concorda-em-aumentar-oferta-de-petroleo/
https://www.brecorder.com/news/amp/40144899
https://br.investing.com/news/commodities-news/os-futuros-do-gas-natural-cairam-durante-a-sessao-dos-estados-unidos-960144
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