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                    FRASE DO DIA

“A todos os homens é 
permitido o conhecimento 
de si mesmos e o 
pensamento correto.”

Heráclito,
Filósofo pré-socrático.
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Vendas do varejo crescem 3% em dezembro, aponta 
indicador da Cielo.
O ICVA é apurado junto a 1,3 milhão de varejistas do 
país credenciados pela Cielo e distribuídos por 18 
setores.
As vendas do varejo cresceram 3% em dezembro, na 
comparação com o mesmo período de 2020, 
descontada a inflação, diante de um Natal mais forte 
para o setor.
O resultado em dezembro, o segundo mês 
consecutivo de alta do Índice Cielo do Varejo 
Ampliado (ICVA), também foi influenciado por 
questões de calendário, incluindo uma sexta-feira a 
mais, dia de movimento mais forte, de acordo com a 
empresa.
As vendas do varejo no Natal avançaram 11,1% em 
comparação anual, com impulso do varejo on-line.
Fonte:Valor
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Dia de paralisação tem apoio de 50 grupos e atos 
em Brasília.
Ao menos 50 grupos de servidores públicos federais 
suspendem os trabalhos ou apoiam o movimento de 
paralisação organizado para esta 3ª feira.
Os servidores dizem que este é apenas o início da 
mobilização. Pretendem fazer mais 2 dias de 
protesto em janeiro e ameaçam entrar em greve em 
fevereiro, caso não haja negociação com o governo.
Fonte:: Poder 360

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/17/vendas-do-varejo-crescem-3percent-em-dezembro-aponta-indicador-da-cielo.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
https://www.poder360.com.br/economia/dia-de-paralisacao-tem-apoio-de-50-grupos-e-atos-em-brasilia/
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Walmart tem planos para criar própria criptomoeda e 
NFTs.
O Walmart está se preparando para criar a própria 
criptomoeda e coleção de tokens não fungíveis, 
arquivados na mostra do Escritório de Patentes e 
Marcas Registradas dos EUA, preparando o terreno 
para atender seus clientes no metaverso emergente.
Os aplicativos, que foram divulgados pela CNBC, 
representam um passo significativo para a gigante do 
varejo, que estuda entrar no metaverso, um mundo 
virtual que mistura aspectos das tecnologias digitais. 
O Walmart anunciou em agosto uma posição para 
desenvolver “a estratégia de moeda digital e o roteiro 
de produtos” enquanto identificava “investimentos e 
parcerias relacionados a criptomoedas”, de acordo com 
um anúncio no site da empresa.
Fonte:Bloomberg Línea

MRV reduz equipe em escritórios em meio ao avanço 
da ômicron.
A MRV Engenharia e Participacoes SA (MRVE3), maior 
construtora do país, decidiu reduzir a presença de 
funcionários em seus escritórios diante do avanço da 
variante ômicron.
O próprio executivo foi um dos milhares de brasileiros 
que tiveram teste positivo para o vírus recentemente, 
mesmo após já ter sido infectado anteriormente e ter 
se vacinado. Mas apesar de o número de 
hospitalizações ter subido, as UTIs do país não estão 
sobrecarregadas como aconteceu em 2021, quando as 
vacinas ainda não estavam amplamente disponíveis.  
Fischer diz que o impacto nas obras foi pequeno, e 
também não houve desaceleração no ritmo de vendas, 
que seguiram “agitadas” em dezembro, segundo ele.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/16/walmart-tem-planos-para-criar-propria-criptomoeda-e-nfts/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/17/mrv-reduz-equipe-em-escritorios-em-meio-ao-avanco-da-omicron/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Político arazulcapital.com

Auxílio gás: 5,47 milhões de famílias receberão 
R$ 52.
O governo federal começa a pagar o auxílio gás 
nesta 3ª feira (18.jan.2022). O benefício será pago 
junto com o Auxílio Brasil e repassará R$ 285 
milhões a 5,47 milhões de famílias em janeiro. 
O auxílio gás foi criado em 2021, para ajudar as 
famílias de baixa renda a comprar o botijão de 
gás. O benefício equivale a 50% do preço do 
botijão de 13 kg e será pago a cada 2 meses pelo 
governo federal.
Fonte: Poder 360

PDT oficializa pré-candidatura de Ciro Gomes nesta 
sexta-feira.
O PDT fará o lançamento oficial da pré-candidatura 
do ex-ministro Ciro Gomes à Presidência nesta 
sexta-feira, em uma tentativa de afastar rumores de 
que o partido poderia desistir de ter candidato 
próprio para a disputa presidencial deste ano. 
Integrantes do PDT têm pressionado Ciro a recuar, 
para que a legenda tenha mais recursos para as 
candidaturas de deputados federais e aumente a 
bancada na Câmara.
A pressão para que Ciro desista da pré-candidatura 
aumentou no mês passado, depois que o ex-ministro 
foi alvo de uma ação da Polícia Federal. Integrantes 
do PDT, sobretudo da bancada federal, têm 
questionado a viabilidade eleitoral do ex-ministro, 
que não deslanchou nas pesquisas e aparece atrás 
do ex-ministro Sergio Moro (Podemos).
Fonte:Valor

https://www.poder360.com.br/economia/auxilio-gas-547-milhoes-de-familias-receberao-r-52/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/17/pdt-oficializa-pre-candidatura-de-ciro-gomes-nesta-sexta-feira.ghtml
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Itália se prepara para eleger presidente de olho 
em risco para governo do premiê.
Depois de um ano de relativa calmaria, a política 
italiana se prepara para dias agitados. Na próxima 
segunda-feira (24), está marcado o início da eleição 
do 13º presidente da República, em substituição a 
Sergio Mattarella, 80, cujo mandato de sete anos 
chega ao fim no dia 3 de fevereiro.
O resultado é imprevisível, seja porque a escolha 
—realizada pelo Parlamento e por representantes 
estaduais— passa pela fragmentação do sistema 
partidário italiano, seja porque as regras da votação 
propiciam situações inesperadas. Para começar, 
não existem pré-candidaturas. Os 1.009 "grandes 
eleitores", como são chamados os deputados, 
senadores e delegados regionais, podem escolher 
qualquer cidadão italiano com 50 anos completos e 
que goze dos direitos políticos e civis.
Fonte::Folha de São Paulo

Política chinesa de covid zero ameaça às cadeias 
globais.
A batalha da China para conter a variante ômicron do 
coronavírus poderá sufocar as cadeias de 
abastecimento globais, já bastante pressionadas, 
alertam gerentes de produção e analistas, ameaçando 
a produção de bens que vão de smartphones a móveis.
Fonte::Valor

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/italia-se-prepara-para-eleger-presidente-de-olho-em-risco-para-governo-do-premie.shtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/17/politica-chinesa-de-covid-zero-ameaca-as-cadeias-globais.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram nesta terça-feira após o feriado nos EUA. O 
rendimento dos títulos do governo de dois anos passaram de 1% pela primeira vez desde fevereiro de 2020. 
Os investidores estão se preparando para uma série de aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve 
para conter a alta inflação.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
A maioria das ações asiáticas avançava com investidores avaliando a recuperação econômica da pandemia. 
As ações têm alta no Japão,mas oscilam na Coreia do Sul.
Fonte:Bloomberg Línea

Europa 
Os futuros das ações europeias caíram nesta terça-feira, com os investidores globais permanecendo atentos 
à direção política do Federal Reserve dos EUA e ao início da temporada de lucros corporativos.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/18/futuros-de-ny-e-retorno-de-treasuries-sobem-na-volta-do-feriado-nos-eua/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/18/futuros-de-ny-e-retorno-de-treasuries-sobem-na-volta-do-feriado-nos-eua/
https://www.cnbc.com/2022/01/18/european-stocks-set-to-fall-slightly-as-markets-mull-fed-earnings.html
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram na segunda-feira com os investidores apostando que a oferta global 
permanecerá apertada, embora a contenção dos principais produtores tenha sido parcialmente compensada 
por um aumento na produção da Líbia.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
O preço do minério de ferro caiu na segunda-feira com sinais de fraqueza econômica contínua na China.  A 
queda ocorreu apesar de uma surpreendente flexibilização da política monetária pelo banco central chinês e 
também pesou sobre outros insumos siderúrgicos de Dalian e futuros de aço em Xangai.
Fonte: Mining.com

Café
A exportação de café verde do Brasil totalizou 36,29 milhões de sacas de 60 kg em 2021, queda de 10,5% em 
relação ao ano anterior, disse nesta segunda-feira o Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé), citando 
problemas logísticos, menor volume colhido e adversidades climáticas sobre a safra.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-extends-rally-supply-tightness-brent-more-than-3-year-high-2022-01-17/
https://www.mining.com/iron-ore-price-slides-as-chinas-economy-slows/
https://br.investing.com/news/commodities-news/exportacao-de-cafe-verde-cai-105-em-2021-deixa-de-vender-us-465-mi-por-logistica-964806
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EUA:

● Leilão Americano Bill a 3 meses 
e a 6 meses;

● Transações líquidas de Longo 
Prazo (Novembro);

● Compras Líquidos Estrangeiras 
de T-bonds (Novembro);

● Fluxo Líquido de Capital;
● Transações Líquidas de Longo 

Prazo;
● Estoques de Petróleo Bruto 

Semana API.

Europa:

● Percepção Econômica ZEW 
(Janeiro)

Reino Unido:

● Variação do Número de 
Desempregados (Dezembro);

● Taxa de Desemprego 
(Novembro);

● Licenciamento de veículos 
(Dezembro).
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