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                    FRASE DO DIA

“Nada como comprar um 
seguro para a tempestade 
num dia de sol.”

Luis Stuhlbeger,
Gestor do Fundo Verde.
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Volume de serviços cresce 2,4% em novembro, 
aponta IBGE.
O volume de serviços prestados no país teve alta de 
2,4% em novembro, frente a outubro, segundo dados 
da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados 
nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Em outubro, o setor 
havia recuado 1,6% (dado revisado após divulgação 
inicial de -1,2%). 
Com o desempenho de novembro, os serviços estão, 
em média, 4,5% acima do nível pré-pandemia, de 
fevereiro de 2020. No entanto, o volume ainda é 7,3% 
menor do que o recorde da série da pesquisa, de 
novembro de 2014. 
Fonte::Valor
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Confiança da indústria tem pior resultado de 
janeiro em 5 anos.
O Icei (Índice de Confiança do Empresário Industrial), 
da CNI (Confederação Nacional da Indústria), caiu 0,7 
ponto em janeiro de 2022 em relação a dezembro de 
2021, passando de 56,7 pontos para 56 pontos. É o 
pior resultado do mês de janeiro nos últimos 5 anos. 
O recuo reverte o avanço da confiança registrado na 
comparação entre novembro e dezembro de 2021 
–também de 0,7 ponto. O Icei varia entre 0 e 100, 
tendo uma linha de corte em 50 pontos. Dados 
acima de 50 indicam confiança e abaixo, falta de 
confiança. Foram entrevistadas 1.209 empresas 
entre 3 e 7 de janeiro.
Fonte:: Poder 360

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/13/volume-de-servicos-cresce-24percent-em-novembro-aponta-ibge.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
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Aliansce propõe fusão com BR Malls para criar 
gigante de shoppings.
Juntas as duas empresas podem somar um portfólio 
de 69 shoppings com receitas conjuntas de lojistas da 
ordem de R$ 38,5 bilhões, de acordo com a 
apresentação divulgada. A fusão possibilitaria ainda a 
captura de sinergias financeiras de até R$ 49 milhões 
e de mais R$ 161 milhões na parte operacional por 
ano.
Na fusão, a Aliansce propõe que os acionistas da BR 
Malls recebam 265.013.405 novas ações ordinárias de 
sua emissão, representativas de 50% do capital social, 
mais uma parcela em dinheiro de R$ 1,350 bilhão. 
Dessa forma, a relação de troca seria de 0,31769690 
ação ordinária da Aliansce para cada 1 ação ordinária 
da BR Malls, mais R$ 1,6184.
Fonte:Bloomberg Línea

Investimentos em óleo e gás vão crescer 4% no 
mundo em 2022 e Brasil terá destaque, projeta 
Rystad.
Os investimentos globais em petróleo e gás devem 
crescer 4% em 2022, em relação a 2021, de acordo 
com estimativas da Rystad Energy. Ao todo, a 
empresa norueguesa de pesquisa e inteligência de 
mercado do setor de energia prevê aportes de US$ 
628 bilhões no setor este ano, US$ 26 bilhões a mais 
que o registrado no ano passado, à medida que a 
indústria continua a se recuperar dos efeitos da 
pandemia e dos obstáculos impostos pela variante 
ômicron.
Alavancada pelo Brasil e Guiana, a América Latina 
responderá por 24% de todos os projetos de produção 
em águas profundas a serem sancionados este ano, 
no mundo.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/14/aliansce-propoe-fusao-com-br-malls-para-criar-gigante-de-shoppings/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/13/investimentos-em-oleo-e-gas-vao-crescer-4percent-no-mundo-em-2022-e-brasil-tera-destaque-projeta-rystad.ghtml
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Podemos foca Sul e Sudeste para alavancar 
Moro e quer MBL para governo de SP.
A presidente do Podemos, Renata Abreu, mira o 
Sul e o Sudeste como as principais regiões para 
alavancar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à 
Presidência da República. A aposta é que um 
pequeno crescimento nessas regiões, sobretudo 
nos estados mais populosos, como São Paulo, 
pode representar um acréscimo relevante na 
disputa.
Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada 
em dezembro, Moro aparece com 9% das 
intenções de voto, em terceiro lugar, empatado 
tecnicamente com Ciro Gomes (PDT), que tem 7%.
Fonte: Folha de São Paulo

Eduardo Paes quer aplicar parte do Tesouro do Rio 
em criptomoeda e dar desconto para IPTU pago em 
bitcoin.
O prefeito Eduardo Paes anunciou nesta quinta-feira, 
na Rio Innovation Week, que a prefeitura da cidade 
do Rio de Janeiro pretende investir uma porcentagem 
do Tesouro municipal em criptomoedas.  Ele falou do 
assunto em palestra com o prefeito de Miami, 
Francis Suarez, sobre os desafios em transformar as 
cidades em polos tecnológicos. 
Chicão Bulhões. secretário da Fazenda, acredita que o 
Rio vai ser uma cidade pioneira nesse assunto, 
principalmente no que diz respeito a investimento do 
Tesouro em ativos criptos, e a ideia é levar empresas 
desse universo para além da Zona Sul.
Fonte::Valor

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/podemos-foca-sul-e-sudeste-para-alavancar-moro-e-quer-mbl-para-governo-de-sp.shtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/01/13/eduardo-paes-quer-aplicar-parte-do-tesouro-do-rio-em-criptomoeda-e-dar-desconto-para-iptu-pago-em-bitcoin.ghtml
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Biden escolhe Sarah Raskin como reguladora 
bancária do Fed.
As indicações mantêm a promessa de Biden de 
melhorar a diversidade no Fed, ao mesmo tempo 
em que adicionam vozes potencialmente pacifistas 
a um debate político, à medida que as autoridades 
buscam conter a inflação mais alta em quase 
quatro décadas sem prejudicar um mercado de 
trabalho que ainda está se recuperando da 
covid-19.
A escolha de Raskin como vice-presidente de 
supervisão responde a demandas por alguém que 
trará uma postura mais pró-regulação à posição de 
vice-presidente do que seu antecessor, Randal 
Quarles, que foi duramente criticado pelos 
democratas por ser muito brando em Wall Street.
Fonte::Bloomberg Línea

Em tensão com os EUA, Rússia não descarta 
presença militar em Cuba e na Venezuela.
O vice-ministro das Relações Exteriores do país, Sergei 
Ryabkov, alertou que um destacamento militar russo 
em Cuba e na Venezuela não pode ser descartado se 
as tensões com os Estados Unidos aumentarem. 
Em comentários na televisão, Ryabkov disse que não 
poderia confirmar ou excluir a possibilidade de a 
Rússia estabelecer infraestrutura militar nos dois 
países latino-americanos.  A reunião entre russos e 
integrantes da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) nesta quarta-feira, 12, em Viena, não 
conseguiu aplacar o impasse sobre as exigências do 
Kremlin, que mantém tropas mobilizadas na fronteira 
com a Ucrânia. 
Fonte::Correio Braziliense

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/14/biden-escolhe-raskin-como-reguladora-bancaria-do-fed/
https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2022/01/4977308-em-tensao-com-os-eua-russia-nao-descarta-presenca-militar-em-cuba-e-na-venezuela.html
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os principais índices de Wall Street fecharam em baixa nesta quinta-feira, com a queda de 2,5% do Nasdaq 
liderando as perdas, já que os investidores obtiveram lucros, principalmente em ações de tecnologia após 
um rali de três dias, enquanto vários funcionários do Federal Reserve falavam sobre inflação e aumento das 
taxas de juros.
Fonte: Reuters

Ásia
As ações do Japão e da Coreia do Sul lideraram as perdas nos principais mercados da Ásia-Pacífico nesta 
sexta-feira, com o recente rali nas ações dos EUA quebrando o ímpeto com o Nasdaq fechando uma 
sequência de três dias de vitórias.
Fonte: CNBC

Europa 
As ações europeias caíram no início do pregão nesta sexta-feira, depois que mais formuladores de políticas 
do Fed sinalizaram que começarão a aumentar as taxas de juros dos EUA em março para combater a 
inflação.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-3-pix-2022-01-11/
https://www.reuters.com/world/us/futures-muted-ahead-data-delta-air-rises-strong-earnings-2022-01-13/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/13/asia-tenta-sustentar-ganhos-e-futuros-de-ny-iniciam-dia-estaveis/
https://www.cnbc.com/2022/01/14/asia-pacific-stocks-china-december-trade-data-inflation-worries.html
https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-2022-01-14/
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Petróleo
Os preços do petróleo caíam na quinta  à medida que os investidores pesam o impacto da onda de ômicron na 
demanda asiática, o que prejudicou o rali de ano novo nos preços impulsionado por estoques mais baixos dos 
Estados Unidos, por comentários positivos de agências de energia e por falhas no fornecimento.
Fonte: Bloomberg Línea

Minério de Ferro
As importações de minério de ferro da China caíram em 2021, uma queda de 4,3% em relação ao recorde anual 
do ano anterior, uma vez que as restrições à produção de aço impostas para combater a poluição prejudicaram 
a demanda e reduziram os preços do principal material siderúrgico das máximas históricas.
Fonte: Reuters

Gás Natural 
Os Futuros do Gás Natural caíram durante a sessão dos Estados Unidos na quinta-feira.  Na Bolsa Mercantil 
de Nova York, Os Futuros do Gás Natural em Fevereiro foram negociados na entrega a US$ 4,295 por milhões 
de unidades térmicas Britânicas no momento da escrita, caindo 11,57%.
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-2021-iron-ore-imports-retreat-record-steel-curbs-2022-01-14/
https://br.investing.com/news/commodities-news/os-futuros-do-gas-natural-cairam-durante-a-sessao-dos-estados-unidos-963636
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● Vendas no Varejo mensal 
(Novembro).

● BRL - Posições líquidas de 
especuladores no relatório da 
CFTC.

Brasil:

EUA:

● Vendas no Varejo mensal 
(Dezembro).

● Preço de bens exportados 
mensal (Dezembro).

● Preço de bens importados 
mensal (Dezembro).

● Produção Industrial mensal 
(Dezembro).

União Europeia:

● Discurso de Christine Lagarde, 
Presidente do BCE.

● Balança comercial mensal 
(Novembro).

● Total de ativos de reserva 
(Dezembro).

● Preço dos Imóveis anual 
(2021).

China:
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