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Minha peculiaridade é que não 
tenho um estilo particular de 
investimento ou, mais 
exatamente, procuro mudar 
meu estilo para me adequar às 
condições.

George Soros,
investidor bilionário conhecido 
por “quebrar o banco da 
Inglaterra”.
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BNDES tem um terço do tamanho que tinha em 
2011.
O BNDES entrou em uma nova fase a partir de 2016, 
ainda no governo Temer, que se consolidou com 
Bolsonaro e que é marcada pela retração do crédito 
direcionado em um dos menores patamares do 
banco em uma década. 
O encolhimento se seguiu à expansão do BNDES, nos 
governos Lula e Dilma, quando a instituição chegou 
ao pico de R$ 190 bilhões em empréstimos em 2013, 
considerando valores corrigidos pela inflação.
A previsão é que, em 2021, o banco tenha 
desembolsado R$ 64 bilhões — o número oficial 
será conhecido em março. 
Fonte:: Valor
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Brasil tem potencial para ser líder em sequestro de 
carbono.
O Brasil tem potencial para liderar o mercado 
emergente de sequestro de carbono atmosférico – 
fundamental para que seja atingida a meta de 
empurrar o aquecimento global para um patamar 
abaixo de 1,5 a 2,0 graus Celsius em comparação 
com o período pré-industrial.
Para isso, o país dispõe de uma formidável reserva 
de 50 milhões de hectares de terras reflorestáveis, 
com potencial de regeneração natural espontânea 
ou de regeneração natural assistida. E o 
reflorestamento é, de longe, a forma mais efetiva de 
sequestrar carbono da atmosfera.
Fonte:: Poder 360

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/09/aos-70-anos-bndes-se-reposiciona-e-pensa-o-futuro.ghtml
https://www.poder360.com.br/meio-ambiente/brasil-tem-potencial-para-ser-lider-em-sequestro-de-carbono/
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Grupo XP e Banco Modal fecham acordo para 
combinação de negócios.
O grupo financeiro XP (XP) assinou um acordo para a 
compra do Banco Modal (MODL11). O negócio foi 
divulgado ao mercado na manhã da última sexta-feira 
(7). Haverá a incorporação de até 100% das ações do 
Modal por uma subsidiária da XP através de uma 
reorganização societária, mediante a entrega de 19,5 
milhões de ações classe A da XP, que representa um 
prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos 30 
dias do Modal, segundo o comunicado, que não citou 
diretamente valores.
Até o terceiro trimestre do ano passado, a XP tinha 
reportado seu segundo lucro bilionário. O grupo 
fundado por Guilherme Benchimol busca reforçar sua 
presença em outras frentes de crescimento, em meio 
à volatilidade elevada do mercado de renda variável.
Fonte:Bloomberg Línea

Stellantis fecha 2021 como a maior empresa do 
setor automotivo na América do Sul.
Um ano depois de ter sido criada, a Stellantis fechou 
2021 como a maior empresa do setor automotivo na 
América do Sul. A venda de 811,6 mil veículos garantiu 
à montadora 22,9% de participação na região, segundo 
anunciou esta tarde, o presidente da companhia na 
região, Antonio Filosa. 
Na empresa que nasceu da fusão entre os grupos Fiat 
Chrysler e Peugeot Citroën, o destaque ficou para a 
Fiat. Do total de veículos vendidos por toda a 
companhia na região em 2021, 493 mil foram da 
marca italiana.
No Brasil, a Stellantis vendeu 635,5 mil veículos, o que 
leva a companhia a deter mais de um terço do 
mercado. Somente a Fiat registrou crescimento de 
34% e ficou com 21,7% das vendas no país.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/07/grupo-xp-e-banco-modal-fecham-acordo-para-combinacao-de-negocios/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/07/stellantis-fecha-2021-como-a-maior-empresa-do-setor-automotivo-na-america-do-sul.ghtml
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Empresa de blockchain anuncia pagamento de 
dividendos em Bitcoin; ações disparam 50%.
A BTCS, empresa focada em tecnologia blockchain, 
anunciou que será a primeira companhia listada na 
bolsa americana Nasdaq a pagar dividendos em 
Bitcoin (BTC), o que ela batizou de “Bividend”. 
Além disso, a companhia publicou uma nova 
apresentação aos investidores com informações sobre 
o andamento de seus negócios e planos para o futuro, 
assim como uma projeção de cenário que pode 
impulsionar a BTCS em 2022.  Com a notícia, as ações 
da empresa abriram o pregão desta quarta em forte 
alta na bolsa de Nova York e às 13h (horário de 
Brasília)  registravam valorização de 52,15%, cotadas a 
US$ 4,61.
Fonte:Infomoney

Petrobras deve distribuir R$ 18 bilhões em 
dividendos em 2022, calcula Credit Suisse.
O Credit Suisse elevou suas projeções para o petróleo 
no mercado internacional para os próximos anos. 
Agora, a instituição projeta que o Brent vai chegar ao 
fim de 2022 a US$ 75 o barril, ante projeção anterior 
de US$ 69 o barril. Para 2023, a estimativa passou de 
US$ 62 o barril para US$ 68 o barril. No longo prazo, o 
banco manteve o preço da commodity em US$ 62 o 
barril. O cenário de preço mais elevado do petróleo 
beneficia o fluxo de caixa livre e o pagamento de 
dividendos. 
Assim, o Credit calcula que os dividendos da Petrobras 
devem somar US$ 18 bilhões em 2022, um 
rendimento de 27% sobre o preços atuais.
Fonte: Valor

https://www.infomoney.com.br/mercados/empresa-de-blockchain-anuncia-pagamento-de-dividendos-em-bitcoin-acoes-disparam-50/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/07/petrobras-deve-distribuir-r-18-bilhoes-em-dividendos-em-2022-calcula-credit-suisse.ghtml
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Presidente diz que solução para Refis de Simples e 
MEI pode vir até terça-feira.
Um dia depois de vetar o projeto que cria um Refis 
para empresas enquadradas no Simples e 
Microempreendedores Individuais (MEIs), o presidente 
Jair Bolsonaro diz que o governo apresentará solução 
alternativa até terça-feira (11). Segundo ele, o 
caminho para substituir o Refis pode ser uma medida 
provisória ou uma portaria, que seria apresentada até 
terça-feira.
Em conversa com jornalistas, Bolsonaro afirmou que 
havia interesse do governo em aprovar o projeto, mas 
que existiam duas compensações.
Conforme o alerta da equipe econômica, o projeto não 
apresentava compensação financeira, o que seria 
necessário já que um Refis para a pequena empresa 
significa renúncia tributária e ela precisa ser coberta 
por outras fontes de recursos.
Fonte: Valor

Bolsonaro sanciona BR do Mar, com veto a 
benefício fiscal.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou com 
vetos o projeto de lei que incentiva a navegação 
entre os portos brasileiros, o BR do Mar. Entre os 
pontos vetados está a recriação do Reporto, 
benefício tributário ao setor portuário.
A sanção do BR do Mar, chamado oficialmente de 
Programa de Estímulo ao Transporte por 
Cabotagem, foi publicada em edição extra do 
Diário Oficial da União na 6ª feira (7.jan.2022). Eis 
a íntegra da lei sancionada (134 KB) e dos pontos 
vetados (82 KB) pelo presidente Jair Bolsonaro.
Fonte::Poder 360

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/08/presidente-diz-que-solucao-para-refis-de-simples-e-mei-pode-vir-ate-terca-feira.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/bolsonaro-sanciona-br-do-mar-com-veto-a-beneficio-fiscal/
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Oposição na Venezuela vence eleição para 
governador em berço de Chávez.
A oposição venezuelana saiu vitoriosa nas eleições 
para governador no estado de Barinas, berço do 
ex-presidente Hugo Chávez, pondo fim a um 
período de 22 anos em que familiares do líder 
bolivariano estiveram à frente do governo estadual. 
A disputa no último domingo foi realizada após a 
Justiça, alinhada ao chavismo, anular o pleito 
realizado no último mês de novembro, quando os 
resultados indicavam uma vitória da oposição.
De acordo com a agência de notícias Associated 
Press, os eleitores de Barinas elegeram o candidato 
Sergio Garrido, representante da Mesa 
Democrátiva Unida (MUD), partido de oposição 
apoiado pelos EUA.
Fonte:: Folha de São Paulo

EUA: Internações por covid-19 de crianças com 
menos de 5 anos disparam.
As hospitalizações de crianças com menos de 5 anos 
por covid-19, faixa etária para a qual ainda não há 
vacinas aprovadas para uso, dispararam para o nível 
mais alto desde o início da pandemia nos Estados 
Unidos, de acordo com dados divulgados nesta 
sexta-feira.  
Com o avanço da variante ômicron – altamente 
contagiosa – pelo país, a taxa de hospitalização 
dessas crianças mais novas subiu de 2,5 por cada 100 
mil para 4 por cada 100 mil, de acordo com dados do 
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 
divulgados pela agência Associated Press.
Fonte::Valor

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/oposicao-na-venezuela-vence-eleicao-para-governador-em-berco-de-chavez.shtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/07/eua-internacoes-por-covid-19-de-criancas-com-menos-de-5-anos-disparam.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros de índices de ações dos EUA recuam após o S&P 500 (SPX) registrar o pior começo de ano desde 
2016, já que as expectativas de aumento das taxas de juros dos EUA mais rapidamente do que o previsto 
pressionam os mercados de títulos. O Nasdaq 100 (NDX), referência de alta tecnologia, teve a sua pior 
semana desde fevereiro, em meio a uma rotação de carteiras com redução de ações de tecnologia e de 
empresas de alto crescimento considerados caros.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados asiáticos iniciaram a semana com cautela conforme os investidores se preparam para mais 
volatilidade nas negociações com títulos do Tesouro dos EUA e avaliam os impactos econômicos da 
expansão rápida da variante ômicron da covid.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias caem na segunda-feira e estavam em curso para estender as perdas para a terceira 
sessão, já que o aumento da inflação gerou preocupações de mais aumentos de taxas e aumento de casos 
de COVID-19 adicionado à incerteza econômica.
Fonte: Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/09/mercado-inicia-semana-com-cautela-de-olho-em-volatilidade-de-treasuries/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/09/mercado-inicia-semana-com-cautela-de-olho-em-volatilidade-de-treasuries/
https://www.reuters.com/markets/europe/european-shares-slip-rate-hike-worries-rising-covid-19-cases-2022-01-10/
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, uma vez que as interrupções no fornecimento no Cazaquistão 
e na Líbia compensaram as preocupações decorrentes do rápido aumento global das infecções por Omicron.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os futuros de minério de ferro de referência na China caíram 2% na segunda-feira, atingidos por preocupações 
de interrupções na produção e transporte nos setores downstream, depois que o país relatou casos da variante 
Omicron do coronavírus no fim de semana.
Fonte: Reuters

Ouro
Os preços do ouro caem na segunda-feira, com os comerciantes aguardando os dados de inflação dos EUA em 
dezembro, que poderiam enfatizar a necessidade de aumentos das taxas de juros mais cedo do que o previsto 
pelo Federal Reserve.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-drops-2nd-session-concerns-over-rising-covid-19-cases-2022-01-10/
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-iron-ore-futures-drop-worries-over-local-omicron-cases-2022-01-10/
https://www.reuters.com/markets/europe/gold-slips-fed-rate-hike-bets-lift-yields-ahead-us-data-2022-01-10/
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● Boletim Focus.

Brasil:

EUA:

● Vendas no atacado mensal 
(Novembro);

● Índice de tendência de 
emprego (Dezembro).

União Europeia:

● Confiança do investidor 
Sentix (Janeiro);

● Taxa de desemprego 
(Novembro). 
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