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Você não pode fazer um 
bom negócio com uma 
pessoa ruim.

Warren Buffett, 
Diretor executivo da Berkshire 
Hathaway. 
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Hidrelétricas serão menos da metade da matriz 
elétrica até 2031, aponta EPE.
A fonte hidrelétrica, responsável por 58% da matriz 
elétrica do país em 2021, deve passar a ter uma 
participação de 45% ao final do período do PDE. No 
começo do século, a fonte hídrica representava 83% 
da capacidade instalada do país.  
Com isso, outras fontes renováveis devem ganhar 
espaço. A previsão é que a participação da geração 
solar cresça de 2% ao final de 2021 para 4% em 2031, 
enquanto a eólica deve passar de 10% para 11% no 
período
Fonte: Valor
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Gasolina sobe nas bombas pela segunda semana 
seguida.
Com o repasse às bombas dos reajustes anunciados 
pela Petrobras no último dia 11, o preço médio da 
gasolina subiu 0,8% na semana passada. O litro do 
diesel teve alta de 2,9%, segundo dados da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis).
Os preços devem ser ainda pressionados pelo fim do 
congelamento do ICMS sobre os combustíveis, 
debatido pelos estados.
Os combustíveis registram patamar elevado em 
meio à recuperação dos preços do petróleo no 
mercado internacional. Na semana passada, a 
commodity chegou a atingir o maior nível desde 
2014.
Fonte:: Folha de São Paulo 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/24/hidreltricas-sero-menos-da-metade-da-matriz-eltrica-at-2031-aponta-epe.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/gasolina-sobe-nas-bombas-pela-segunda-semana-seguida.shtml
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Coca-Cola Femsa conclui compra da CVI 
Refrigerantes.
O acordo de compra, que foi firmado em dezembro de 
2021 e aprovado sem restrições pelo Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica), foi avaliado em 
R$ 632,5 milhões.  Com este novo ativo, o volume do 
sistema Coca-Cola Brasil aumenta de 50% para 52%.
A companhia passa a cobrir todo o Rio Grande do Sul, 
agregando à sua operação uma fábrica localizada em 
Santa Maria e três centros de distribuição que 
abastecem 13,5 mil pontos de venda, impactando 2,8 
milhões de consumidores gaúchos das regiões Centro, 
Fronteira Oeste e Planalto Médio.
Fonte:Bloomberg Línea

Produção de óleo e gás fora a Petrobras supera pela 
1ª vez a marca de 1 milhão de barris/dia.
A produção de petróleo e gás natural das empresas 
fora a Petrobras ultrapassou em 2021, pela primeira 
vez na história, a média anual de 1 milhão de barris 
diários de óleo equivalente (BOE/dia) no Brasil. O 
volume representa 27% de toda a produção de óleo e 
gás do país.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/20/mercado-livre-anuncia-investimentos-no-mercado-bitcoin-e-paxos/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/24/producao-de-oleo-e-gas-fora-a-petrobras-supera-pela-1a-vez-a-marca-de-1-milhao-de-barrisdia.ghtml
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PT pede estudo para encaminhar CPI contra 
Moro por atuação em setor privado.
Paulo Teixeira, deputado federal do PT, anunciou 
que começaria a colher assinaturas na Câmara 
para a criação da comissão parlamentar de 
inquérito, com o objetivo de apurar suposto 
"conflito de interesses" na atuação de Moro na 
empresa Alvarez & Marsal.
Já colegas do ex-magistrado no Podemos e 
outros entusiastas da candidatura de Moro se 
manifestaram contra a iniciativa, qualificando-a 
como uma estratégia de vingança, que teria por 
objetivo desgastar o ex-juiz eleitoralmente para 
beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) na corrida presidencial.
Fonte: Folha de São Paulo

Rosa Weber encaminha à PGR queixa contra 
Bolsonaro por retardar vacinação de crianças.
O pedido foi apresentado ao STF no fim do ano 
passado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP), o 
senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e o 
secretário municipal de Educação do Rio, Renan 
Ferreirinha. 
A acusação imputada contra Bolsonaro e Queiroga é 
o cometimento de crime de prevaricação.
A ação apontou que Bolsonaro deu declarações 
públicas contra a imunização dessa faixa etária e 
chegou a ameaçar divulgar os nomes dos diretores 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
que haviam aprovado a medida.
Fonte: Valor

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/01/pt-pede-estudo-para-encaminhar-cpi-contra-moro-por-atuacao-em-setor-privado.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/24/rosa-weber-encaminha-a-pgr-queixa-contra-bolsonaro-por-retardar-vacinacao-de-criancas.ghtml
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Otan tenta evitar divisão com reforço militar 
contra a Rússia no Leste Europeu.
Em uma ação mais simbólica do que efetiva do 
ponto de vista militar, a Otan (aliança militar 
ocidental) anunciou o reforço das defesas do Leste 
Europeu contra o que considera ameaça iminente 
de invasão da Ucrânia pela Rússia.
A França disse que está pronta para posicionar 
tropas na Romênia e os EUA "deixaram claro que 
consideram aumentar sua presença na porção 
oriental da aliança".
O Kremlin, sede do governo russo respondeu 
dizendo que o Ocidente está histérico e agravando 
a situação.
Fonte::Folha de São Paulo

China não bate meta de acordo e aumenta pressão 
sobre Biden.
O acordo comercial histórico assinado em 2020 entre 
as duas maiores economias do mundo não conseguiu 
reduzir o déficit comercial bilateral, aumentando a 
pressão para que o governo Biden lide com os 
problemas econômicos não resolvidos com a China.  
Desde que o ex-presidente Donald Trump assinou o 
acordo em janeiro de 2020, a China comprou cerca de 
US$ 237 bilhões em produtos agrícolas, 
industrializados e energéticos dos Estados Unidos – 
63% do valor que prometeu comprar, segundo análise 
de dados oficiais chineses pela Bloomberg.
Embora as compras de empresas chinesas tenham 
melhorado em relação aos baixos níveis de 2019 e do 
início de 2020, não foi o suficiente para atingir as 
metas. A China culpou a pandemia e outros fatores.
Fonte::Bloomberg Línea

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/otan-tenta-evitar-divisao-com-reforco-militar-contra-a-russia-no-leste-europeu.shtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/24/china-nao-bate-meta-de-acordo-e-aumenta-pressao-sobre-biden/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Na semana passada, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq registraram suas maiores quedas percentuais 
semanais desde o início da pandemia em março de 2020. Hoje parecia que a carnificina continuava até que 
os compradores de mergulho entraram para salvar o dia.
Fonte: Financial Post

Ásia
Os mercados de ações asiáticos estão sendo negociados principalmente em baixa nesta terça-feira, apesar 
das sugestões positivas de Wall Street durante a noite após uma liquidação inicial, já que os comerciantes 
estão vendendo ações em meio a temores de inflação e aperto de política pelo Federal Reserve dos EUA.
Fonte:: Nasdaq

Europa 
As ações europeias abriram em alta nesta terça-feira, após uma sessão asiática pessimista, com as ações 
mundiais marcadas para sua maior queda mensal desde que a pandemia atingiu os mercados em março de 
2020.
Fonte: Reuters

https://financialpost.com/investing/its-ugly-out-there-what-is-happening-in-the-markets-today
https://www.nasdaq.com/articles/asian-markets-trading-mostly-lower-2
https://www.cnbc.com/2022/01/19/european-markets-cautious-after-wall-street-sell-off.html
https://www.reuters.com/article/global-markets/global-markets-european-stocks-pick-up-risk-appetite-hurt-by-ukraine-fears-fed-hawkishness-idUSL1N2U50K2
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Petróleo
Os preços do petróleo caíram cerca de 2% na segunda-feira, atingidos pelas preocupações dos investidores 
com a possibilidade de aumentos de juros mais rápidos do que o esperado pelo Federal Reserve dos EUA, que 
derrubou mercados de risco, como ações, enquanto o dólar se recuperava.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os futuros de minério de ferro na China e em Cingapura subiram na terça-feira depois que a mineradora 
Fortescue Metals Group FMG.AX levantou preocupações sobre a escassez de mão de obra na Austrália por 
causa das restrições da COVID-19, o que pode prejudicar a produção e os embarques do ingrediente 
siderúrgico.
Fonte: Nasdaq

Milho
o milho fechou em alta pelo sexto pregão consecutivo na bolsa de Chicago. O contrato para março, o mais 
ativo, subiu 0,77% (4,75 centavos de dólar), a US$ 6,1625 o bushel, e a posição seguinte, para maio, avançou 
0,57% (3,50 centavos de dólar), a US$ 6,1750 o bushel, sua maior cotação desde o início de junho de 2021
Fonte: Valor

https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-climb-1-fears-tighter-supply-2022-01-24/
https://www.mining.com/iron-ore-price-highest-in-four-months-on-china-stimulus/
https://www.nasdaq.com/articles/iron-ore-futures-rise-as-miners-face-labour-shortage-in-australia
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/01/24/commodities-preco-do-milho-em-chicago-e-o-maior-desde-junho.ghtml






EUA:

● Índice Redbook (Anual);
● Índice de Preços de Imóveis 

(Mensal) (Nov);
● Confiança do Consumidor CB 

(Jan);
● Índice de Manufatura Fed 

Richmond (Jan).   
   

   
   

   
   

   
A

ge
nd

a 
do

 D
ia

Brasil:

● Confiança do Consumidor FGV 
(Jan).

● Receita Tributária Federal.

Reino Unido:

● Dívida Líquida do Setor Público 
(Dez);

● Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 
10 anos;

● Índice CBI Tendências 
Industriais (Jan).
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