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                    FRASE DO DIA

Os ganhos não estão na 
compra nem na venda, mas 
sim na espera

Charlie Munger,
Braço direito do Warren Buffett.
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País registra parcela recorde de endividados em 
2021, informa CNC.
A parcela de endividados na Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor, pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), teve média anual de 70,9% 
em 2021, ante 66,5% em 2020. A fatia de 
endividados, referente ao ano passado, foi o maior 
patamar anual para a pesquisa desde começo da 
série da Peic, em 2010, informou a entidade. Em 
números absolutos, o contingente de endividados 
atingiu 12.441.098 famílias, também volume recorde 
para o levantamento.
Também na evolução mensal, a CNC registrou parcela 
recorde de endividados, de 76,3% em dezembro de 
2021, ante 75,6% em novembro do ano passado.
Fonte:Valor
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Brasileiro troca produto premium por ‘low-cost’ no 
supermercado.
O resumo econômico do país em 2021 teve 
consequências na hora do brasileiro ir às compras do 
dia-a-dia. As marcas premium, aquelas que sempre 
disputam a liderança em cada uma das categorias de 
consumo, começaram a perder espaço na cesta de 
compra das pessoas. No lugar delas, entraram as 
consideradas “alternativas” ou “low-cost”, que 
formam o grupo de entrantes no mercado ou 
mesmo as marcas próprias dos supermercados.
Considerando os produtos mais consumidos nos 
supermercados, o carrinho de compras do brasileiro 
em 2020 foi composto de 20,8% de produtos 
low-cost, 51,9% de marcas consideradas 
intermediárias e 27,3% de marcas premium.
Fonte:: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/18/pas-registra-parcela-recorde-de-endividados-em-2021-informa-cnc.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/17/brasileiro-troca-produto-premium-por-low-cost-no-supermercado/
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Shopee cresce no Brasil e vira nova ameaça para 
varejistas.
Americanas (LAME4), Magazine Luiza (MGLU3) e Via 
(VIIA3) estenderam suas perdas neste ano após 
afundarem ao menos 58% em 2021, enquanto o índice 
MSCI Brazil Consumer Discretionary negocia perto de 
seu menor nível desde 2004. A fraqueza dos papéis 
tem sido justificada por perspectivas de crescimento 
econômico mais fraco no país, assim como expectativa 
de desaceleração nos resultados corporativos e medo 
crescente sobre o cenário competitivo do setor.
Investidores têm demonstrado interesse particular na 
Shopee, que iniciou suas operações no Brasil em 2019, 
focando em itens de menor valor. A participação de 
mercado da companhia em e-commerce no Brasil é 
atualmente estimada em um dígito alto pelo Goldman 
Sachs.
Fonte:Bloomberg Línea

Microsoft compra dona do Call of Duty por US$ 69 
bilhões.
Na maior compra de todos os tempos, a Microsoft 
pagará US$ 95 por ação em dinheiro para uma das 
maiores editoras de jogos dos Estados Unidos, 
conhecida por títulos como Call of Duty e World of 
Warcraft, mas que também está enfrentando uma 
reviravolta cultural por causa do tratamento dado às 
mulheres.
A Microsoft disse em comunicado que a aquisição 
acelerará o crescimento dos negócios de jogos da 
empresa em dispositivos móveis, PCs, consoles e 
nuvem e fornecerá blocos de consstrução para o 
metaverso.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/18/shopee-cresce-no-brasil-e-vira-nova-ameaca-para-varejistas/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/17/mrv-reduz-equipe-em-escritorios-em-meio-ao-avanco-da-omicron/
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Doria enfrenta PSDB rachado após prévias, 
rejeição e dissidência pró-Tebet.
O pré-candidato tucano derrotado nas prévias, o 
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 
explicitou a insatisfação de ala do partido com 
Doria na semana passada. Em entrevista à rádio 
O Povo CBN, ele defendeu que o PSDB e Doria 
tivessem disposição de rever a candidatura caso o 
governador paulista se mantenha estacionado 
nas pesquisas.
No levantamento Datafolha de dezembro, Doria 
alcança 4% das intenções de votos, enquanto 
outros nomes da chamada terceira via têm 
melhor desempenho –Ciro Gomes (PDT) tem 7% e 
Sergio Moro (Podemos), 9%.
Fonte: Folha de São Paulo

Em mais uma vitória política, presidente do PL 
emplaca presidente do Banco do Nordeste.
O presidente Jair Bolsonaro cedeu à pressão política e 
avalizou a indicação do diretor financeiro do Banco do 
Nordeste (BNB), José Gomes da Costa, para assumir 
a presidência da instituição, um dos cargos mais 
concorridos entre aliados da base governista. 
Inicialmente, Bolsonaro resistiu à indicação da cúpula 
do PL porque Costa foi ligado ao PT. O banco será 
estratégico na condução do futuro programa de 
microcrédito que o governo vai lançar, de forte apelo 
popular, entre fevereiro e março. Há expectativa de 
que o microcrédito alavanque a campanha 
bolsonarista.
Fonte:Valor

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/doria-enfrenta-psdb-rachado-apos-previas-rejeicao-e-dissidencia-pro-tebet.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/18/em-mais-uma-vitria-poltica-presidente-do-pl-emplaca-presidente-do-banco-do-nordeste.ghtml
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Passaporte de covid ajuda a economia em países 
da Europa, diz estudo.
Os certificados exigidos por França, Alemanha e 
Itália aumentaram a taxa de vacinação nesses 
países em 13%, 6,2% e 9,7%, respectivamente, 
disseram pesquisadores do think-tank belga 
Bruegel e do Conselho Francês de Análise 
Econômica em um artigo publicado pelo jornal 
“Financial Times”. 
Segundo os cálculos dos pesquisadores, sem as 
medidas adotadas pelos governos para acelerar a 
vacinação com os certificados, os PIBs dos países 
teriam sido menores até o final do ano passado.
Fonte::Valor

Alemanha diz que está disposta a pagar preço para 
retaliar invasão russa na Ucrânia.
A ministra das Relações Exteriores alertou que as 
consequências podem chegar ao Nord Stream 2, caso 
a energia seja usada como uma arma por Moscou. O 
gasoduto liga a Alemanha à Rússia e está pronto, mas 
sua operação foi suspensa, com a possibilidade de ser 
autorizada apenas em junho deste ano.
O recado de Baerbock ecoa o de seu premiê, que após 
sua reunião com Stoltenberg reforçou que a Alemanha 
está aberta a impor sanções no caso de um ataque 
russo e que tudo estaria na mesa, inclusive o Nord 
Stream 2. Lavrov, por sua vez, afirmou ter deixado 
claro aos alemães que "tentativas de politizar o 
projeto seriam contraprodutivas", segundo a agência 
de notícias Interfax.
Fonte::Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/18/passaporte-de-covid-ajuda-a-economia-em-paises-da-europa-diz-estudo.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/alemanha-diz-que-esta-disposta-a-pagar-preco-para-retaliar-invasao-russa-na-ucrania.shtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os mercados de ações terminaram o dia com fortes perdas nesta terça nos EUA com a escalada nos 
rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA em meio à preocupação de que os bancos centrais terão que 
aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
As ações filipinas lideraram os mercados emergentes asiáticos em baixa, enquanto a maioria das moedas 
também caiu nesta quarta-feira, com os rendimentos do Tesouro em máximas de dois anos em meio às 
crescentes expectativas de aumentos nas taxas de juros dos EUA deixando os investidores preocupados com 
as saídas de fundos.
Fonte:Reuters

Europa 
As ações europeias subiram na quarta-feira, aparentemente ignorando as preocupações com o aumento dos 
rendimentos dos títulos enquanto digerem uma série de lucros corporativos. O pan-europeu Stoxx 600 subia 
0,2% no meio da manhã, depois de começar o dia no vermelho. As ações de varejo subiram 2,3% após um 
forte conjunto de relatórios de lucros, enquanto as ações de seguros caíram 0,8%.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/18/nasdaq-derrete-26-com-sell-off-de-tech-e-yields-disparam/
https://www.reuters.com/markets/europe/asian-currencies-stocks-drop-investors-brace-fed-rate-hike-2022-01-19/
https://www.cnbc.com/2022/01/19/european-markets-cautious-after-wall-street-sell-off.html
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram na terça-feira para o maior nível desde 2014, com os investidores preocupados 
com as tensões políticas globais envolvendo grandes produtores, como Emirados Árabes Unidos e Rússia, que 
podem exacerbar as perspectivas de oferta já apertadas.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
A BHP, a maior mineradora do mundo, alertou para uma perspectiva difícil para seu principal negócio de 
minério de ferro por causa da proposta de flexibilização das restrições de fronteira na Austrália Ocidental.
Fonte: Financial Times

Gás Natural
A nova resolução proposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre a 
revisão das especificações do biodiesel reduzirá os contaminantes do biocombustível, mas pode levar a um 
aumento dos custos de produção e dos preços finais do diesel consumido no Brasil, segundo os produtores de 
biodiesel.
Fonte:Valor

https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-more-than-7-year-high-mideast-tensions-2022-01-18/
https://www.ft.com/content/3b76dce2-c651-4995-90b6-614db61003d0
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/01/18/novas-especificacoes-podem-encarecer-biodiesel-dizem-usinas.ghtml
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EUA:

● Relatório Mensal da IEA;
● Juros de Hipotecas de 30 anos 

MBA;
● Índice de compras MBA;
● Construção de Novas Casas 

(Dezembro).

Europa:
● Transações Correntes 

(Novembro);
● Produção do Setor de 

Construção (Novembro);
● Discurso de McCaul, membro 

do BCE.

Reino Unido:
● IPC (Dezembro);
● Índice de Preços do Varejo - RPI 

- (Dezembro);
● IPP (Dezembro).

Brasil:

● Fluxo Cambial Estrangeiro.
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