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Seguir bons princípios é uma 
forma eficiente de lidar com a 
realidade.

Ray Dalio, 
Fundador e gestor da 
Bridgewater Associates.

Notícias do Dia
  ⤷ Notícias do Brasil

  ⤷ Notícias de Empresas e Mercados

  ⤷ Notícias da Política

  ⤷ Notícias Internacionais

Mercados Internacionais

Petróleo e Commodities

Gráfico do Dia

#
#
#


Assim como quarentena, afastamento de 
trabalhadores com covid também deve ser 
reduzido.
O governo deve anunciar ainda esta semana novas 
regras para o afastamento de trabalhadores que 
contraíram a covid-19. Segundo apurou o Valor, a 
tendência é de que o período para o retorno ao 
trabalho seja reduzido de 14 para 7 dias.
A decisão final, no entanto, ainda vai depender de 
mais algumas tratativas entre os ministérios e com a 
Anvisa.
Fonte:: Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Geração de energia em 2021 foi a maior dos 
últimos 5 anos.
O ano de 2021 terminou com uma expansão de 
7.562 MW na geração de energia elétrica 
centralizada. O valor é o maior dos últimos 5 anos e 
superou em 2,5 mil MW do previsto no início do ano 
passado.
O resultado foi apresentado em reunião do CMSE 
(Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) nesta 
4ª feira (12.jan.2021). O colegiado é responsável por 
acompanhar e avaliar a segurança do fornecimento 
de energia elétrica em todo o território nacional.
A geração distribuída (gerada junto a instalações dos 
consumidores) também apresentou crescimento e 
passou a representar 5% de toda capacidade 
instalada atual de geração elétrica do país, com 
8.551 MW instalados até o fim de 2021.
Fonte:: Poder 360

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/10/chuvas-36-barragens-estao-em-nivel-de-emergencia-e-sao-monitoradas-em-minas-gerais.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
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Empresas e Mercados arazulcapital.com

Empresa de Elon Musk levará satélite de startup 
brasileira ao espaço nesta quinta-feira.
O movimento "New Space" chega oficialmente ao 
Brasil nesta quinta-feira (13). Mais um foguete Falcon 
9, da empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, deverá 
ser lançado ao espaço levando, entre várias cargas 
úteis, o primeiro satélite produzido por uma startup 
nacional Pion Labs.  
Caso as condições meteorológicas permitam, o voo 
partirá da Estação da Força Espacial de Cabo 
Canaveral, na Flórida, às 12h25 (de Brasília). A missão 
é batizada de Transporter 3 e reúne dezenas de 
satélites de pequeno porte de vários clientes 
espalhados pelo mundo, dentre eles o equipamento 
brasileiro.
Fonte:Valor

Oliveira Trust adquire 10% da LIQI, plataforma de 
tokenização.
A Oliveira Trust, plataforma financeira digital de 
soluções para administração de fundos e serviços 
fiduciários no Brasil, informou, nesta quarta-feira (12), 
que adquririu 10% da LIQI Digital Assets, uma 
plataforma de tokenização fundada em 2021 na 
cidade de São Paulo.  
Em comunicado, a companhia diz que a aquisição da 
participação societária fez parte de uma rodada de 
investimentos liderada pelo Fundo Kinea Ventures, 
que em conjunto com a Oliveira Trust e o Fundo Honey 
Island by 4UM compuseram um aporte Série A de R$ 
27,5 milhões à LIQI.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/12/empresa-de-elon-musk-levara-satelite-de-startup-brasileira-ao-espaco-nesta-quinta-feira.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/12/oliveira-trust-adquire-10-da-liqi-plataforma-de-tokenizacao/
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Cenário Político arazulcapital.com

Aliado quer unir Moro, Doria e Garcia em 
palanque durante turnê do ex-juiz por SP.
Articulador da turnê que o presidenciável Sergio 
Moro (Podemos) fará por cidades do interior de 
São Paulo, o deputado federal Junior Bozzella 
(PSL-SP) diz sonhar em reunir em algum dos 
eventos o ex-juiz e os tucanos João Doria e 
Rodrigo Garcia, no que seria um gesto de 
aproximação dos dois lados. 
O parlamentar descreve como inevitável uma 
convergência entre Moro e Doria para que a 
chamada terceira via na corrida pela Presidência 
se fortaleça.
Fonte: Folha de São Paulo

Em 1º despacho, ministro do STF André Mendonça 
envia ao plenário ação contra 'fundão eleitoral'.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu enviar para o plenário o pedido 
do partido Novo para revogar a aprovação do 
chamado "fundão eleitoral", recurso público para 
financiar campanhas nestas eleições.
Esse foi o seu primeiro despacho como ministro do 
STF. Na peça, ele também pediu informações à 
Presidência da República e ao Congresso Nacional 
sobre o tema e para que a Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) se 
manifestassem.
Fonte::Valor

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/01/aliado-quer-unir-moro-doria-e-garcia-em-palanque-durante-turne-do-ex-juiz-por-sp.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/11/senador-randolfe-pede-abertura-de-nova-cpi-da-covid.ghtml
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Cenário Mundial arazulcapital.com

Inflação dos EUA atinge 7% em 12 meses e tem 
maior alta em quase 40 anos.
Os preços ao consumidor nos Estados Unidos 
subiram de forma sólida em dezembro, com o 
maior aumento anual da inflação em quase quatro 
décadas, o que pode reforçar as expectativas de 
que o Federal Reserve começará a elevar os juros já 
em março.
O índice de preços ao consumidor subiu 0,5% no 
mês passado, após alta de 0,8% em novembro, 
informou o Departamento do Trabalho nesta 
quarta-feira (12).  Nos 12 meses até dezembro, o 
índice subiu 7%, maior avanço anual desde junho de 
1982, após aumento de 6,8% em novembro.
Fonte::Reuters

Onda recorde de ômicron aprofunda déficit de mão 
de obra nos EUA.
As empresas nos EUA estão fechando 
temporariamente ou ajustando o horário de trabalho à 
medida que o número de americanos infectados pela 
covid-19 atinge um recorde histórico, ressaltando 
como as interrupções ligadas à variante ômicron se 
espalharam pela economia.
Companhias aéreas, varejistas, hospitais e escolas 
entre os setores atingidos por ausências de 
funcionários 
Fonte::Valor

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/12/inflacao-dos-eua-atinge-7percent-em-12-meses-e-tem-maior-alta-em-39-anos.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/12/ft-onda-recorde-de-micron-aprofunda-dficit-de-mo-de-obra-nos-eua.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros dos EUA operavam estáveis após o S&P 500 (SPX) e o Nasdaq 100 (SDX) terminarem em alta na 
quarta-feira. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA já subiram este ano com apostas crescentes de 
pelo menos três aumentos de juros pelo Federal Reserve em 2022 e após um leilão fraco de notas de 10 
anos (GT10).
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações da Ásia abriram mistos nesta quinta-feira após novos dados de inflação dos EUA 
intensificar a pressão por aumento nas taxas de juros já em março.  As ações têm alta na Austrália e na 
Coreia do Sul, mas caem no Japão.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias caíram nesta quinta-feira, com os mercados globais vacilando após a última leitura de 
inflação dos EUA, mostrando que os preços ao consumidor subiram mais uma vez em dezembro. 
Fonte: CNBC

https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-3-pix-2022-01-11/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/13/asia-tenta-sustentar-ganhos-e-futuros-de-ny-iniciam-dia-estaveis/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/13/asia-tenta-sustentar-ganhos-e-futuros-de-ny-iniciam-dia-estaveis/
https://www.cnbc.com/2022/01/13/european-stocks-set-to-falter-at-open-after-hot-us-inflation-data.html


C O N T I N U A ⇢

Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo negociavam perto do nível mais alto desde novembro, com o Federal Reserve 
amenizando as expectativas sobre uma política monetária mais rígida e as estimativas do setor apontando para 
outra redução nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.
Fonte: Bloomberg Línea

Minério de Ferro
Os contratos futuros de minério de ferro da China caíram no fechamento do mercado na quinta-feira, após 
ganharem mais de 2% impulsionados pela queda nos embarques das principais mineradoras, já que as 
preocupações permanecem sobre a demanda de curto prazo pelo ingrediente siderúrgico.
Fonte: Reuters

Café 
O café arábica para março avançou 3,8 centavos de dólar, ou 1,6%, a 2,4085 dólares por libra-peso  , tendo 
tocado o pico de um mês de 2,4490 dólares.  Operadores disseram que menos exportações e os estoques mais 
baixos nos portos de destino continuam a destacar a escassez de oferta no mercado de café.  Os estoques de 
café arábica certificado na ICE caíram quase 27 mil sacas na quarta-feira para 1,43 milhão de sacas, a mínima 
desde o final de 2020.
Fonte:Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/12/petroleo-sobe-para-alta-de-dois-meses-com-queda-dos-estoques-dos-eua/
https://www.reuters.com/markets/europe/china-iron-ore-futures-range-bound-falling-shipments-demand-uncertainty-2022-01-13/
https://br.investing.com/news/economy/acucar-bruto-avanca-na-ice-com-ganho-do-petroleo-cafe-arabica-toca-pico-de-1-mes-963217
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● Crescimento no setor de 
serviços mensal (Novembro).

Brasil:

EUA:

● IPP anual;
● Pedidos iniciais por 

Seguro-desemprego.

União Europeia:

● Relatório mensal do BCE;
● Discurso de Elderson, do BCE;
● Discurso de Luis de Guindos, do 

BCE;
● Discurso de Hakkarainen do 

BCE

● PCSI da Thomson 
Reuters/IPSOS- China 
(Janeiro).

China:
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