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“Para ser um investidor 
disciplinado você deve estar 
disposto a manter sua 
posição enquanto vê outras 
pessoas ganharem dinheiro 
com coisas que você decidiu 
não comprar.”

Howard Marks,
Co-fundador da Oaktree Capital 
Management.
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Preço da gasolina volta a subir nas bombas, após 
oito quedas seguidas.
O preço médio do litro da gasolina no Brasil subiu 
0,18% nesta semana, de R$ 6,596 para R$ 6,608, 
indicou pesquisa divulgada pela ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) nesta 
sexta-feira (14). Foi o primeiro aumento do 
combustível, após oito quedas consecutivas nas 
bombas. O levantamento da ANP é realizado em 
postos de combustível, após oito quedas 
consecutivas nas bombas. O levantamento é 
realizado em postos de combustíveis espalhados 
pelo país.
O preço do óleo diesel, por sua vez, avançou 1,46%, 
de R$ 5,344 para R$ 5,422. Já o etanol recuou 0,09%, 
de R$ 5,051 para R$ 5,046.
Fonte:Valor
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Brasil perde mais de 2.300 agências bancárias em 
2 anos de pandemia.
O Brasil perdeu quase 12% do total de agências 
bancárias nos dois primeiros anos da pandemia da 
covid (2020 e 2021). Foram 2.324 unidades que 
sumiram no período, segundo dados do Banco 
Central. Em dezembro, o sistema bancário do país 
tinha 17.640 locais físicos de atendimento. No fim 
de 2019, eram 19.964. 
Com o avanço dos serviços financeiros por meios 
eletrônicos com o surgimento das fintechs e a 
adoção de medidas de redução de custos com 
operações de M&A (fusões de aquisições) no setor 
bancário, já estava em andamento essa redução na 
última década, mas se acelerou com a pior crise 
sanitária do século. No fim de 2013, o país tinha 
22.918 agências, 23% a mais do que hoje.
Fonte:: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/14/preco-da-gasolina-volta-a-subir-nas-bombas-apos-oito-quedas-seguidas.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/14/brasil-perde-mais-de-2300-agencias-bancarias-em-2-anos-de-pandemia/
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Glaxo rejeita oferta de US$ 68 bi da Unilever para 
negócio de consumo.
A GlaxoSmithKline informou que rejeitou a oferta da 
Unilever pela unidade de saúde ao consumidor da 
farmacêutica no ano passado, um negócio avaliado em 
cerca de 50 bilhões de libras (68 bilhões de dólares). 
Em comunicado, a Glaxo disse que recebeu três 
ofertas não solicitadas da Unilever para seus negócios 
de saúde ao consumidor, a última em 20 de dezembro 
por 41,7 bilhões de libras em dinheiro e 8,3 bilhões de 
libras em ações da Unilever.  “A GSK rejeitou todas as 
três propostas feitas com base no fato de que elas 
subestimavam fundamentalmente o negócio 
Consumer Healthcare e suas perspectivas futuras”, 
disse o comunicado.
Fonte:Bloomberg Línea

Braskem: Petrobras e Novonor dão início a follow-on 
de R$ 8 bi nos EUA.
A mega oferta de ações da Braskem para dar saída 
parcial aos controladores Petrobras e Novonor teve há 
pouco seu primeiro passo oficial. A companhia 
registrou a operação na SEC e o documento informa 
que as acionistas vão vender até 154,8 milhões de 
ações classe A - as preferenciais negociadas na B3 e 
ADS na Nyse. 
Considerando a cotação de R$ 52,05 no fechamento 
do prospecto, a operação levantará R$ 8,06 bilhões. O 
mercado já aguardava o início da oferta neste mês, 
mostrou o Valor.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/15/glaxo-rejeita-oferta-de-us-68-bi-da-unilever-para-negocio-de-consumo/
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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Aliados de Lula e Alckmin veem aliança 
pavimentada mesmo com desgastes.
Aliados do ex-presidente Lula (PT) e do 
ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) 
avaliam que a construção da chapa conjunta está 
pavimentada e que a união demonstrou, nesta 
semana, resistir a desafios de ordem 
programática e partidária.  
Mesmo com as linhas gerais do plano econômico 
de Lula divulgadas na Folha em um artigo do 
ex-ministro Guido Mantega e a ampliação do 
debate no PT sobre a revogação da reforma 
trabalhista, interlocutores de Alckmin afirmam 
que diferenças pontuais nas propostas do petista 
e do ex-tucano não serão entraves para a aliança.
Fonte: Folha de São Paulo

XP/Ipespe: 66% veem economia no caminho errado 
e medo da pandemia cresce.
A economia brasileira está no caminho errado, 
acreditam 66% dos entrevistados em pesquisa 
XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira. Em 
dezembro, 69% das pessoas ouvidas deram essa 
resposta. Para 26%, o caminho está correto, três 
pontos percentuais a mais do que no levantamento 
anterior.
A pesquisa apurou ainda que 60% acreditam que são 
grandes ou muito grandes as chances de manter o 
emprego nos próximos seis meses, mesmo 
percentual visto em dezembro. Outros 33% acham 
que as chances são pequenas ou muito pequenas 
(34% antes). 
Fonte:Valor

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/aliados-de-lula-e-alckmin-veem-alianca-pavimentada-mesmo-com-desgastes.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/14/xpipespe-66percent-veem-economia-no-caminho-errado-e-medo-da-pandemia-cresce.ghtml
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Portugal vê socialistas à frente, mas partido de 
extrema direita ganha força para Parlamento.
Embalados pelo desgaste do governo do premiê 
socialista António Costa e por um bom resultado 
em eleições municipais recentes, os partidos de 
direita em Portugal, puxados pelo tradicional PSD, 
já concentram mais de 40% das intenções de voto 
para o próximo pleito legislativo, em 30 de janeiro.
Embora o Partido Socialista siga na liderança das 
pesquisas, a deterioração da relação da legenda 
com as demais siglas de esquerda —que 
inviabilizaram a aprovação do último Orçamento e 
levaram à convocação das eleições antecipadas— 
pode provocar a transição do país para um governo 
liderado pela direita.
Fonte::Folha de São Paulo

Ômicron diminui em locais de primeiros surtos nos 
EUA e há esperança de que tenha alcançado pico
Autoridades veem dados com cautela, mas casos 
diários aparentemente estão começando a se reduzir
O aumento de novos casos diários de covid-19 
alimentados pela variante ômicron está começando a 
desacelerar em locais como Nova York e Chicago - 
primeiros a registrarem o surto nos EUA, alimentando 
algum otimismo de que se tenha chegado a um pico e 
a disseminação esteja se estabilizando.
Fonte::Valor

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/portugal-ve-socialistas-a-frente-mas-partido-de-extrema-direita-ganha-forca-para-parlamento.shtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/14/queda-de-casos-da-omicron-em-locais-dos-primeiros-surtos-nos-eua-sugere-que-onda-tenha-alcancado-pico.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Dia de feriado e bolsa fechada nos Estados Unidos.

Ásia
Alguns mercados de ações do Sudeste Asiático caíram na segunda-feira, com dados chineses sinalizando as 
consequências econômicas das restrições do COVID-19, levando a mais flexibilização monetária, enquanto 
as ações sul-coreanas caíram mais de 1% antes de um mega-IPO altamente antecipado.
Fonte:Reuters

Europa 
As ações europeias subiram ligeiramente no início do pregão de segunda-feira, com os investidores focados 
nos lucros das empresas e os formuladores de políticas do Federal Reserve dos EUA entrando em um 
período de silêncio antes da reunião da próxima semana.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/markets/europe/asian-markets-tepid-mixed-china-data-weighs-skorean-stocks-fall-2022-01-17/
https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-pix-2022-01-17/
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, com os futuros do Brent atingindo seu maior nível em mais 
de três anos, com os investidores apostando que a oferta permanecerá apertada em meio à produção restrita 
dos principais produtores, com a demanda global imperturbável pela variante do coronavírus ômicron.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os futuros de minério de ferro de referência de Dalian e Cingapura caíram na segunda-feira, pressionados pela 
melhoria da oferta de curto prazo do ingrediente siderúrgico e sinais de fraqueza econômica contínua na 
maior produtora de aço da China.
Fonte: Reuters

Milho
O grande destaque do mercado de milho continua sendo as perdas com a safra, especialmente no Sul do país. 
A preocupação é tanta, que o produtor de milho norte-americano pode elevar a área diante das perdas a nível 
brasileiro.
Fonte:Canal Rural

https://www.reuters.com/business/energy/oil-extends-rally-supply-tightness-brent-more-than-3-year-high-2022-01-17/
https://www.reuters.com/markets/asia/iron-ore-dips-easing-supply-concerns-china-slowdown-2022-01-17/
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/milho/milho-mercado-segue-de-olho-na-quebra-de-safra-no-sul/
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● Boletim Focus;
● IBC-Br. 

Brasil:

EUA:

● Feriado: EUA-Dia de Martin 
Luther King, Jr.

Europa:

● Encontro do Eurogrupo - União 
Europeia;

● Índice de preços por Atacado 
mensal (Dezembro) - 
Alemanha.

● IPC mensal (Dezembro) - Itália.

● Preço dos Imóveis anual 
(2021).

China:
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