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Brasil registra pela 1ª vez mais de 200 mil casos de 
covid-19 em 24 horas.
O Brasil registrou o recorde de 205.310 novos casos 
conhecidos de covid-19 nas últimas 24 horas, 
segundo o levantamento do consórcio de veículos de 
imprensa feito junto às secretarias estaduais de 
Saúde do país, nesta quarta-feira (19). Com isso, o 
total de infectados pelo novo coronavírus subiu para 
23.420.861. 
A média móvel de diagnósticos nos últimos sete dias 
foi de 100.322 – a maior marca registrada até aqui –, 
um avanço de 487% em relação aos casos registrados 
em 14 dias.
Fonte: Valor
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Ágio de Atapu e Sépia elevam projeção de parcela 
de arrecadação da União.
Os elevados ágios verificados nos leilões de Atapu e 
Sépia em dezembro aumentaram em US$ 7 bilhões 
a estimativa da Pré-Sal Petróleo (PPSA) para a 
arrecadação da parcela da União referente aos 
contratos de Partilha de Produção até 2031. 
Com isso, a nova projeção é de US$ 122,7 bilhões, 
informou a PPSA.  No leilão, as áreas de Sépia e 
Atapu foram arrematados com ágio de 149,20% e 
437,86%, respectivamente.
 O percentual do excedente de óleo da União nos 
dois campos será de 37,43% em Sépia e 31,68% para 
Atapu, segundo o leilão de dezembro de 2021.
Fonte:: Infomoney

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/19/brasil-registra-pela-1a-vez-mais-de-200-mil-casos-de-covid-19-em-24-horas.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
https://www.infomoney.com.br/economia/ppsa-agio-de-atapu-e-sepia-elevam-projecao-de-parcela-de-arrecadacao-da-uniao/
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Fundos da Flórida negociam compra do Vasco e 
América-MG.
De olho nos tradicionais times de futebol do Brasil, as 
empresas de investimento 777 Partners e DaGrosa 
Capital estão em negociação para comprar o Vasco da 
Gama e o América-MG, segundo pessoas a par do 
assunto, após a aprovação de uma lei que incentiva o 
investimento estrangeiro.  
Alvo da 777, de Miami, o Vasco tem uma numerosa 
torcida, mas também uma grande dívida. A 777 já é 
dona do Genoa, que joga na Série A da Itália, e tem 
participação minoritária no Sevilla da Espanha.
Fonte:Valor

Ações da Americanas e Marisa disparam com 
expectativa de M&A.
As ações das varejistas Americanas (LAME4) e Marisa 
(AMAR3) lideram a lista de altas da B3, na última 
quarta-feira, chegando a subir mais de 10%. Desde o 
ano passado, o mercado aguarda um desfecho para as 
negociações de compra da Marisa pela Americanas.  
Em agosto, o grupo Americanas admitiu ter iniciado 
conversas para adquirir a empresa especializada em 
varejo de roupas femininas. Foi uma resposta da 
Americanas a uma notícia publicada pelo jornal Valor 
Econômico de que a potencial aquisição seria realizada 
por troca de ações e uma parte em caixa, e que ambas 
contrataram assessores financeiros.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/19/fundos-da-florida-negociam-compra-do-vasco-e-america-mg.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/19/acoes-da-americanas-e-marisa-disparam-com-expectativa-de-ma/
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Aceno de Lula a BC independente destoa de 
discurso tradicional do PT.
Líder nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, pela primeira 
vez, que não vê “obstáculos” para dialogar com 
um Banco Central independente, apresentando 
um posicionamento diferente do cânone 
predominante na esquerda brasileira, 
tradicionalmente crítica à autonomia da 
autoridade monetária em relação ao governo.
Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 
2021, a Lei Complementar 179/2021, que 
estabelece a autonomia do Banco Central, 
estabelece que o presidente e diretores do BC 
terão mandatos fixos de quatro anos, não 
coincidentes com o do Presidente da República.
Fonte: Bloomberg Línea

Bolsonaristas se dividem em SP e Weintraub pode 
virar problema para Bolsonaro.
A pré-candidatura do ex-ministro Abraham 
Weintraub ao governo de São Paulo deve dividir a 
base bolsonarista e pode afetar o desempenho 
eleitoral do presidente Jair Bolsonaro no Estado. 
Diretor do Banco Mundial, Weintraub desembarcou 
no sábado em São Paulo e planeja visitar ao menos 
19 cidades até o início da próxima semana, em um 
teste de sua pré-candidatura com representantes de 
movimentos conservadores, prefeitos, vereadores e 
ruralistas. O lançamento de Weintraub é visto como 
“um problema” por políticos próximos ao presidente 
em São Paulo.
Fonte:Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/19/aceno-de-lula-a-bc-independente-destoa-de-discurso-tradicional-do-pt/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/19/valor-na-cbn-bolsonaristas-se-dividem-em-sp-e-weintraub-pode-virar-problema-para-bolsonaro.ghtml
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SEC mira regulação de exchanges de 
criptomoedas, diz Gensler.
As exchanges de criptomoedas devem ser o 
principal foco de análise da SEC (Comissão de 
Valores Mobiliários) nos EUA em relação aos ativos 
digitais em 2022.  
O presidente da SEC, Gary Gensler, disse que espera 
que as plataformas de negociação tomem medidas 
nos próximos meses para serem supervisionadas 
mais diretamente pelos reguladores financeiros de 
Washington. O escrutínio adicional é crucial para os 
investidores em criptoativos terem acesso aos 
mesmos tipos de proteção que obtêm ao negociar 
ações ou outros ativos, de acordo com Gensler.
Fonte::Bloomberg Línea

Fluxo global de IED cresce 77% em 2022, mas 
recuperação é desigual, aponta Unctad.
O fluxo global de investimento estrangeiro direto (IED) 
cresceu 77% no ano passado depois da enorme 
contração de 2020, no auge da pandemia de covid-19, 
mas a recuperação é altamente desigual, diz a Agência 
das Nações Unidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento (Unctad).
Fonte::Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/19/sec-mira-regulacao-de-exchanges-de-criptomoedas-diz-gensler/
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/19/fluxo-global-de-ied-cresce-77percent-em-2022-mas-recuperacao-e-desigual-aponta-unctad.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Já os contratos futuros de índices dos EUA têm leve alta depois que o S&P 500 (SPX) oscilou entre ganhos e 
perdas antes de fechar em baixa de 1%. A rotação nas carteiras de investimento, que levas à venda de ações 
de tecnologia deixou o Nasdaq Composite (CCMPDL) em território de correção, após recuar mais de 10% do 
pico registrado em novembro.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados asiáticos de ações asiáticas iniciaram os negócios desta quinta-feira com cautela, após um 
recuo nas ações dos EUA durante uma sessão agitada de Wall Street, com os investidores pesando os 
ganhos e as implicações de uma política monetária mais apertada.
Fonte:Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias reverteram os ganhos iniciais à medida que a venda global de títulos soberanos parou e 
os investidores voltaram seu foco para os lucros corporativos.  As empresas de energia lideraram o declínio 
no índice Stoxx 600 da Europa.
Fonte: Bloomberg

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/20/futuros-de-wall-street-sinalizam-recuperacao-apos-dois-dias-de-baixa/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/20/futuros-de-wall-street-sinalizam-recuperacao-apos-dois-dias-de-baixa/
https://www.cnbc.com/2022/01/19/european-markets-cautious-after-wall-street-sell-off.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-19/asian-stocks-set-for-cautious-open-after-u-s-drop-markets-wrap
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Petróleo
Os preços do petróleo se mantiveram acima do maior fechamento desde 2014, com a Agência Internacional 
de Energia dizendo que o mercado parece mais apertado do que se pensava anteriormente já que a demanda 
tem se mostrado resiliente à variante ômicron.
Fonte: Bloomberg Línea

Minério de Ferro
O minério de ferro liderou os ganhos entre os metais industriais na última quarta-feira, com a China 
prometendo usar mais ferramentas de política monetária para estimular a economia, melhorando as 
perspectivas para a demanda de matérias-primas.
Fonte: Mining.com

Gás Natural
O governo do Brasil disse que os agricultores do maior produtor mundial de café colherão 55,74 milhões de 
sacas em 2022, 16,8% a mais que no ano anterior, mas uma quantidade menor do que a maioria do mercado 
espera.  A produção de café do Brasil é fundamental para equilibrar a oferta global. Uma safra menor que a 
média pode causar déficit e sustentar os preços do café em torno das máximas atuais de 10 anos.
Fonte: Nasdaq

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/19/petroleo-fica-acima-do-nivel-de-2014-com-alta-das-perspectiva-da-demanda/
https://www.mining.com/iron-ore-price-back-above-130-as-china-pledges-support/
https://www.nasdaq.com/articles/brazil-sees-coffee-crop-growing-less-than-expected-deficit-looms






   
   

   
   

   
   

   
A

ge
nd

a 
do

 D
ia

EUA:

● Média de Pedidos de 
Seguro-Desemprego (4 
semanas);

● Vendas de casas usadas 
(Dezembro);

● Estoque de Gás Natural;
● Estoque de Petróleo Bruto.

Europa:
● IPC (Dezembro);
● IHCP excluindo Energia e 

Alimentos (Dezembro).
● BCE Publica Atas da Reunião de 

Política Monetária.

Japão:

● IPC (Dezembro);
● Atas da Reunião de Política 

Monetária.
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