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As quatro palavras mais 
perigosas no investimento 
são: 'Desta vez é diferente'.

John Templeton,
Fundou o Templeton Growth 
Fund em 1954.
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Governo prepara PEC para atropelar lei e baixar 
gasolina e luz em ano eleitoral.
O governo Jair Bolsonaro (PL) prepara uma PEC  para 
autorizar a redução de tributos sobre combustíveis e 
energia elétrica, uma tentativa de dar alívio ao bolso 
dos consumidores em ano eleitoral. 
A escolha da PEC como instrumento é uma maneira 
de passar por cima das restrições impostas pela LRF, 
que exige nesses casos a elevação de outro tributo 
para compensar a perda de arrecadação.  
Caso o governo decidisse zerar alíquotas de 
PIS/Cofins sobre gasolina, diesel e etanol, por 
exemplo, o impacto na arrecadação seria da ordem 
de R$ 50 bilhões ao ano, segundo fontes do governo 
informaram à Folha.  Sob as regras atuais, o governo 
teria de elevar outros tributos para compensar a 
perda de receitas.
Fonte: Folha de São Paulo
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Santander passa a ver trajetória da dívida 
brasileira abaixo de 100%, mas riscos persistem.
Na primeira revisão de cenário publicada em 2022, o 
Santander melhorou suas perspectivas fiscais para o 
Brasil no curto prazo e também em um horizonte 
mais longo, sem deixar de ver, no entanto, desafios 
para a estabilização da dívida à frente.
Fonte:: Valor

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/governo-prepara-pec-para-atropelar-lei-e-baixar-gasolina-e-luz-em-ano-eleitoral.shtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/20/santander-passa-a-ver-trajetoria-da-divida-brasileira-abaixo-de-100percent-mas-riscos-persistem.ghtml
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JPMorgan tem ano recorde em private banking na 
América Latina.
Começando em 2020, o JPMorgan (JPM) decidiu fechar 
negócios locais de private banking no Brasil e no 
México, encerrando um esforço de décadas para 
competir localmente. 
Agora, passado 2021, o banco acaba de ter o melhor 
ano desde sempre em gestão de fortunas na América 
Latina, mesmo que agora só atenda aos clientes 
latinos endinheirados de fora da região.  O total de 
fortunas sob gestão cresceu 13%, atingindo US$ 180 
bilhões, e as receitas subiram 8% em 2021, em meio a 
investimentos privados recordes em empresas de 
tecnologia que aumentaram o valor das companhias e 
alimentaram a riqueza pessoal dos seus fundadores.
Fonte:Bloomberg Línea

Facebook e Instagram estariam planejando 
plataforma completa de NFTs, diz Financial Times.
A Meta, antigo Facebook Inc., se prepara para lançar 
uma nova plataforma para criar, exibir e comercializar 
NFTs nas redes sociais Facebook e Instagram, publicou 
o The Financial Times.
Segundo a reportagem, os planos estariam “em 
estágio inicial e ainda podem mudar”.  Além de permitir 
o uso de fotos de perfil no formato NFT, a empresa 
estaria considerando criar um meio simplificado para 
emitir esses ativos digitais, no que poderia resultar no 
maior movimento de adoção em massa da tecnologia 
vista até hoje.
Fonte: Infomoney

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/20/jpmorgan-tem-ano-recorde-em-private-banking-na-america-latina/
https://www.infomoney.com.br/mercados/facebook-e-instagram-estariam-planejando-plataforma-completa-de-nfts-diz-financial-times/
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Ciro Nogueira: reajuste para servidores é “foco” 
de Bolsonaro.
O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse ao 
Poder360 que o governo está analisando o 
reajuste salarial de funcionários públicos. Aos 
menos 50 grupos de funcionários públicos 
federais paralisaram suas atividades para apoiar 
o movimento de luta por reajustes de salários. 
Segundo Nogueira, o reajuste salarial para 
funcionários públicos é um “foco” para Jair 
Bolsonaro (PL). O presidente afirmou  que 
reajuste para agentes de segurança, como Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal e do 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 
está suspenso.
Fonte: Poder 360

Lira defende manter fundão de R$ 4,9 bi para 
financiar campanha de 2022.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), defendeu a manutenção do valor de R$ 4,9 
bilhões aprovado pelo Congresso para o chamado 
"fundão eleitoral", que vai financiar as eleições de 
2022. 
A manifestação aconteceu em uma ação apresentada 
no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Novo, que 
questiona o montante. Para ele, o partido tenta 
"criminalizar a política".  Na semana passada, o 
relator do processo, ministro André Mendonça, pediu 
informações sobre o assunto ao governo federal e ao 
Congresso. Ele enviou o caso para ser decidido pelo 
plenário.
Fonte:Valor

https://www.poder360.com.br/governo/ciro-nogueira-reajuste-para-servidores-e-foco-de-bolsonaro/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/20/lira-defende-manter-fundao-de-r-49-bi-para-financiar-campanha-de-2022.ghtml
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Cenário Mundial arazulcapital.com

França vai flexibilizar restrições contra a covid-19 
em fevereiro.
Com o reforço no passaporte vacinal previsto para 
entrar em vigor na próxima segunda-feira (24), 
Castex disse que, a partir de 2 de fevereiro, 
estabelecimentos esportivos e culturais não terão 
mais que limitar sua capacidade de público.  
A França aprovou, no último fim de semana, um 
projeto de lei para permitir que apenas pessoas 
vacinadas usem o transporte público de longa 
distância e entrem em locais como restaurantes, 
cafés e teatros. Antes, os não vacinados podiam 
obter o passaporte caso apresentassem um 
resultado negativo em um teste recente para o 
vírus.
Fonte::Valor

Euro está retomando ritmo após o pior ano desde 
2015.
A resiliência do euro em janeiro, após apresentar a pior 
perda anual em seis anos, pode ser apenas o começo 
de uma recuperação mais ampla, já que vários 
indicadores sinalizam um cenário mais favorável para 
a moeda.  
O euro chegou a US$ 1,1483 na semana passada, um 
nível que não era visto desde novembro, e foi 
negociado a US$ 1,1339 às 6h41 em Nova York.
Embora ainda não tenha rompido a resistência 
principal de US$ 1,15, os indicadores técnicos 
apontam para uma perspectiva mais positiva.  A 
moeda também está recebendo um impulso dos 
diferenciais de taxas nesta semana, já que os 
rendimentos alemães de 10 anos ultrapassam o limite 
zero pela primeira vez em mais de dois anos.
Fonte::Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/20/franca-vai-flexibilizar-restricoes-contra-a-covid-19-em-fevereiro.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/20/euro-esta-retomando-ritmo-apos-o-pior-ano-desde-2015/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
A desvalorização das ações de tecnologia arrastaram o S&P 500 (SPX) para baixo, revertendo ganhos de 
mais de 1%. O Nasdaq 100, referência das grandes empresas do setor, caiu mais de 10% em relação ao pico 
atingido em novembro. As ações da Netflix Inc. (NFLX) caíram antes da divulgação de seus resultados, 
previstos para depois do fechamento dos mercados.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
As ações europeias caíram nesta sexta-feira, após perdas na Ásia e uma queda tardia nos EUA, já que os 
temores sobre o ritmo de aperto da política monetária e um lote de lucros mais fracos do que o esperado 
derrubaram a confiança dos investidores novamente.
Fonte:Reuters

Europa 
O pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,4% no início do comércio, com recursos básicos caindo 2,9% para liderar 
perdas, já que todos os setores e principais bolsas caíram em território negativo.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/20/wall-street-cai-pelo-3-dia-e-leva-nasdaq-100-para-territorio-de-correcao/
https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-2022-01-21/
https://www.cnbc.com/2022/01/19/european-markets-cautious-after-wall-street-sell-off.html
https://www.cnbc.com/2022/01/21/european-markets-open-to-close-stocks-fall-tracking-global-momentum.html
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Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços dos futuros do petróleo caíram na sexta-feira, depois de subir para máximas de sete anos nesta 
semana, após um aumento inesperado nos estoques de petróleo e combustível dos EUA e à medida que os 
investidores obtiveram lucros.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
O preço do minério de ferro subiu na última quinta-feira com as expectativas de novas medidas de 
flexibilização monetária na China.
Fonte: Mining.com

Batata
Os preços da batata caíram em quase todas as Centrais de Abastecimento (Ceasas) em dezembro. De acordo 
com o boletim Prohort, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a queda refletiu o 
aumento da oferta do produto, um dos mais consumidos no país. O volume disponível no último mês de 2021 
foi recorde.
Fonte: Valor

https://www.reuters.com/business/energy/oil-falls-us-inventory-build-prompts-profit-taking-2022-01-21/
https://www.mining.com/iron-ore-price-highest-in-four-months-on-china-stimulus/
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/01/20/oferta-recorde-em-dezembro-derruba-preco-da-batata-no-atacado.ghtml
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EUA:

● Índice de Indicadores 
Antecedentes dos EUA (Mensal) 
(Dez);

● Discurso de Yellen, Presidente 
do Banco Central;

● Posições líquidas de 
especuladores no relatório da 
CFTC.

Europa:

● Confiança do Consumidor (Jan);
● Discurso de Christine Lagarde, 

Presidente do BCE;
● Posições líquidas de 

especuladores no relatório da 
CFTC.

Brasil:

● Posições líquidas especuladores 
no relatório da CFTC.

Reino Unido:

● Núcleo de Vendas no Varejo 
(Anual) (Dez);

● Vendas no Varejo (Anual) (Dez);
● Posições líquidas de 

especuladores no relatório da 
CFTC.
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