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                    FRASE DO DIA

Se você tem problema em 
imaginar uma perda de 20% 
no mercado de ações, você 
não deveria estar 
investindo em ações.

John Bogle, 
Pai dos ETFs e fundador do The 
Vanguard Group.
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Emprego com carteira aumenta no trimestre, mas 
informalidade ainda cresce.
O número de empregados com carteira assinada no 
setor privado chegou a 34,2 milhões de pessoas no 
trimestre encerrado em novembro de 2022. Houve 
aumento de 4% ou 1,3 milhão de pessoas na 
comparação com o trimestre imediatamente 
anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) por meio de sua Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgada hoje.
Na comparação com igual período de 2020, a alta foi 
de 8,4% ou 2,6 milhões de brasileiros. O movimento 
de recuperação do mercado de trabalho, até então, e 
sobretudo em 2020, sustentado pelo crescimento do 
trabalho informal.
Fonte:Valor
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BB empresta R$ 775 mi a entes federativos sem 
garantia.
Caso o governo beneficiado deixe de pagar as 
parcelas, a instituição financeira não poderá recorrer 
à União (como ocorre em operações com garantia do 
Tesouro).
Para compensar eventual prejuízo, o banco se fia em 
uma autorização contratual para debitar os valores 
das parcelas diretamente das contas dos entes que 
contrataram o financiamento. 
O aval também é consignado na legislação local 
(municipal ou estadual) e dispensa a emissão de 
nota de empenho —ou seja, o banco não precisa de 
nova anuência do governante para descontar os 
valores das prestações.
Fonte::Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/28/emprego-com-carteira-aumenta-no-trimestre-mas-informalidade-ainda-cresce.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/bb-empresta-r-775-mi-a-entes-federativos-sem-garantia.shtml
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Spotify anuncia medidas para evitar fake news sobre 
covid.
O Spotify publicou regras internas neste domingo que 
regem o conteúdo sobre o que é e o que não é 
permitido em seu serviço. O CEO Daniel Ek disse em 
uma postagem no blog que a empresa adicionará um 
aviso a qualquer episódio de podcast que aborde o 
coronavírus. Esse aviso direcionará os ouvintes a um 
hub que oferece mais informações sobre a pandemia.
Um porta-voz do Spotify disse que é o primeiro grande 
serviço de podcasting a publicar diretrizes de conteúdo 
e que trabalharia para refiná-las nos próximos anos. O 
número de podcasts no Spotify aumentou para mais 
de 3 milhões de programas nos últimos anos, e a 
empresa ainda está criando suas melhores práticas 
para avaliá-los.
Fonte:Bloomberg Línea

Demanda por voo doméstico cai 6,4% em dezembro, 
menor recuo de 2021.
A demanda por transporte de passageiros no mercado 
doméstico (medida por passageiro por quilômetro, ou 
RPK) fechou 2021 com uma queda de 27,8% na 
comparação com 2019, ano em que a pandemia não 
comprometia os números do setor. Mas os números 
de dezembro mostram que o setor aproxima-se dos 
níveis pré-pandemia.
A oferta de assentos apresentou queda de 25,8% em 
2021. A Latam fechou o ano como líder no mercado 
doméstico.  Considerando apenas o mercado 
doméstico, foram transportados 62,5 milhões de 
passageiros em 2021, queda de 34,2% na comparação 
com 2019.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/30/spotify-anuncia-medidas-para-evitar-fake-news-sobre-covid/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/31/demanda-por-voo-domestico-cai-64-em-dezembro-menor-recuo-de-2021.ghtml
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Blindagem a emendas consagra domínio do 
centrão sobre Orçamento em ano eleitoral.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou R$ 3,2 
bilhões em despesas de custeio e investimentos 
de ministérios, atingindo verbas do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social), de combate a 
incêndios florestais, entre outros.  A tesourada, 
porém, poupou R$ 16,5 bilhões reservados para 
emendas de relator, instrumento usado para 
irrigar redutos eleitorais de parlamentares aliados 
ao Palácio do Planalto.
O valor se soma aos R$ 16,8 bilhões já 
reservados pela Constituição para as chamadas 
emendas individuais e de bancada, que têm 
critério mais equânime de distribuição entre 
aliados e membros da oposição.
Fonte: Folha de São Paulo

Bolsonaro diz que reajuste a policiais não está 
confirmado.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que o 
governo não tem dinheiro para aumentar o salário de 
todos os funcionários públicos federais. O chefe do 
Executivo elogiou os policiais —a quem prometeu 
reajuste, causando protestos entre as demais 
categorias—, mas disse que a questão ainda não 
está resolvida.
Bolsonaro sancionou o Orçamento de 2022, que 
estipula reajuste de R$ 1,7 bilhão para funcionários 
públicos. Com a verba curta, o aumento seria apenas 
para policiais federais, policiais rodoviários federais e 
agentes de segurança do Departamento 
Penitenciário Nacional. Funcionários públicos de 
outras categorias se opuseram à decisão do 
presidente.
Fonte: Valor

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/blindagem-a-emendas-consagra-dominio-do-centrao-sobre-orcamento-em-ano-eleitoral.shtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/27/bolsonaro-assina-mp-que-autoriza-o-brasil-a-retaliar-paises-que-descumprirem-decisoes-da-omc.ghtml
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Acordo da Argentina com o FMI prevê novo 
empréstimo e metas fiscais.
Os pagamentos das novas parcelas começarão a 
ser feitos quatro anos e meio depois da assinatura 
formal do acordo. 
Além de quitar a dívida anterior, a Argentina 
pretende usar parte do dinheiro para reforçar suas 
reservas.  Para conseguir o refinanciamento da 
dívida, a Argentina se comprometeu a reduzir seu 
déficit fiscal gradualmente nos próximos anos. A 
meta será de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
em 2022, de 1,9% em 2023 e de 0,9% em 2024.  A 
Argentina também terá que cortar a assistência 
monetária do Banco Central ao Tesouro Nacional 
para financiar gastos do governo. O objetivo 
acordado é reduzir as emissões para 1% do PIB em 
2020, para 0,6% em 2023 e praticamente zerá-las 
no ano seguinte.
Fonte::Valor

Ucrânia pede à Rússia que retire tropas da fronteira 
e mantenha diálogo.
Moscou enviou mais de 100.000 soldados e 
armamento pesado para a fronteira com a Ucrânia, 
segundo os países ocidentais, que temem uma ação 
militar do Kremlin no país vizinho. "A diplomacia é a 
única via responsável", completou Kuleba, ministro das 
relações exteriores da Ucrânia.
Moscou nega a intenção de invadir a Ucrânia e insiste 
que não deseja uma guerra, que busca apenas 
garantias dos Estados Unidos e da Otan para sua 
segurança.
Fonte: Correio Braziliense

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/28/acordo-da-argentina-com-o-fmi-prev-novo-emprstimo-e-metas-fiscais.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2022/01/4981375-ucrania-pede-a-russia-que-retire-tropas-da-fronteira-e-mantenha-dialogo.html
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros de índices de ações Nova York recuam com consistência. A mudança agressiva de postura do Fed 
para combater a inflação, além de uma temporada desigual de ganhos corporativos até agora, alimentaram 
uma intensa volatilidade nos mercados. As ações dos EUA na semana passada viram três das maiores 
reversões intradiárias da década antes de terminarem perto da estabilidade.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações asiáticos iniciaram os negócios desta segunda-feira com cautela depois que um 
dirigente do Federal Reserve sinalizou a possibilidade de aumentos mais acentuados nas taxas de juros e de 
indicadores econômicos da China sugerirem um crescimento econômico mais lento.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações tiveram uma recuperação modesta nesta segunda-feira, com traders deixando de lado as 
preocupações com a inflação e a crise na Ucrânia para voltar a cair, mas as ações globais ainda estão 
caminhando para seu pior janeiro desde 2016, após um mês contundente para ativos mais arriscados.
Fonte: Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/30/asia-inicia-semana-com-cautela-de-olho-no-fed-futuros-de-ny-recuam/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/30/asia-inicia-semana-com-cautela-de-olho-no-fed-futuros-de-ny-recuam/
https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-pix-2022-01-31/
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Petróleo
O petróleo subiu na segunda-feira com a escassez de oferta e as tensões políticas na Europa Oriental e no 
Oriente Médio colocando os preços no caminho para seu maior ganho mensal em quase um ano.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
O minério de ferro de Dalian subiu mais de 7% na última sexta-feira e estava a caminho de registrar seu maior 
ganho semanal desde meados de dezembro, impulsionado por uma combinação de esperanças de que a 
flexibilização monetária intensificada da China estimularia a demanda e os temores sobre as perspectivas de 
oferta apertada.
Fonte: Money Times

Milho
O milho se beneficia da situação geopolítica no Leste europeu, pela forte participação da Ucrânia nos 
mercados, a estendem ganhos do dia anterior. 0,31%/US$ 6,21, ambos para março. 
Fonte: Money Times

https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-hovers-near-7-year-highs-supply-fears-political-risks-2022-01-31/
https://www.moneytimes.com.br/minerio-de-ferro-de-dalian-atinge-maxima-de-5-meses-com-otimismo-na-demanda-da-china/
https://www.moneytimes.com.br/giro-das-commodities-mercado-testa-fundamentos-mas-rumo-certo-so-para-o-trigo-mesmo/






EUA:

● Índice de Atividade Nacional Fed 
Chicago (Dez);

● PMI Industrial (Jan);
● PMI Composto Markit (Jan);
● PMI do Setor de Serviços (Jan);
● Leilão Americano Bill a 3 meses 

e 6 meses;
● Leilão Americano Note a 2 anos.
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União Europeia:

● PIM Industrial ;
● PIM Composto Markit ;
● PIM do Setor de Serviços.

Brasil:

● Boletim Focus.

Grã Bretanha:

● PIM Industrial ;
● PIM Composto;
● PIM do Setor de Serviços.
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