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O avanço da inflação reduziu os volumes vendidos no varejo 
nos últimos meses, obrigando as lojas a lançarem táticas 

- algumas inéditas em seus próprios negócios - para tentar rever-
ter essa curva descendente. Quando a quantidade vendida perde 
vigor, o ganho na receita acaba vindo basicamente do reajuste 
de preços, o que “mina” os ganhos de escala das redes. Indús-

Varejo e indústria tentam escapar da inflação
trias e varejistas montam novas ações que vão de negociações 
para mais mudanças no tamanho de embalagens, venda a prazo 
de produtos nunca antes parcelados e volta de promoções que 
tinham sumido das lojas até metade deste ano. Cupons de des-
contos dados em lojas, para incentivar a venda on-line, voltaram 
a ser emitidos desde setembro.

As ações das distribuidoras estaduais de gás natural, que 
conseguiram na Justiça manutenção das condições dos 

contratos, abalam a segurança jurídica do ambiente de negócios, 
“interferindo na livre formação de preços, colocando em risco a 
implementação da própria abertura do mercado de gás natural no 
Brasil e atração de investimentos no país’, informou nesta última 
quinta (30) a Petrobras em nota à imprensa.  “Para exemplificar a 
competição que se instaurou no mercado, é possível citar diversas 
notícias sobre a existência de contratos com vigência a partir de 
1 de janeiro, firmados por distribuidoras e consumidores livres 

com outros fornecedores, tais como Shell, Petrogal, Potiguar E&P, 
entre outros. 

Além disso, esses produtores firmaram contratos com a TAG 
para levar seu gás ao mercado consumidor”, diz a empresa em 
nota.

A estatal afirmou ainda que esteve, por vários meses, engajada 
em negociações de novos contratos com as distribuidoras para 
oferecer melhores condições e mecanismos contratuais para re-
duzir a volatilidade dos preços, como, por exemplo, referência de 
indexadores ligados ao GNL e ao Brent.

Ações das distribuidoras de gás colocam em risco abertura do mercado, diz 
Petrobras

O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) do Ope-
rador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), divulgado on-

tem (30), sinaliza aumento de 1,8% para a carga de energia 
(resultado da soma do consumo mais as perdas na rede) no 
Sistema Interligado Nacional (SIN), no primeiro mês de 2022, 
com previsão de 73.652 megawatts (MW) médios. Três subsis-
temas indicam expansão, sendo a maior (5,8%) para a região 
Norte, com 5.922 MW médios; seguido pelo Sul, com aumento 
de 5,5%, chegando a 13.608 MW médios. No Nordeste, a carga 

Carga de energia deve ter aumento de 1,8% em janeiro, estima o ONS

sobe 2% e atinge 11.999 MW médios, enquanto o subsistema 
Sudeste/Centro-Oeste permanece estável, com 42.123 MW mé-
dios e avanço nulo.

As projeções de carga consideraram resultados apresentados 
por indicadores de diversos setores da economia. Com isso, o 
documento aponta que a inflação elevada, o ciclo de alta de ju-
ros e a recuperação gradual do mercado de trabalho constituem 
os maiores obstáculos do momento e também para os próximos 
meses.

A Petrobras anunciou nesta semana ter feito alguns ajustes 
pontuais nos seus preços de venda de diesel para as dis-

tribuidoras. As alterações são sete reduções de R$ 10 por metro 
cúbico (m³) (R$ 0,010 /litro) e um aumento de R$ 8 por m³ (R$ 
0,008 /litro). Os ajustes já estão em vigor.

As reduções de R$ 10 /m³ ocorreram nos preços de diesel S10 
em Ribeirão Preto (SP), Uberaba e Uberlândia (ambas em MG) e 
Brasília (DF); e também nos preços de diesel S500 em Ribeirão 
Preto (SP), Uberaba e Uberlândia (MG). Já o aumento de R$ 8 /
m³ foi efetuado nos preços de diesel S10 em Senador Canedo 

Petrobras faz ajustes pontuais em preços do diesel para distribuidoras

(GO), com manutenção dos preços do diesel S500 no local.
A companhia lembrou também que desde o último mês de no-

vembro passou a oferecer para as distribuidoras a opção de en-
trega de gasolina, diesel S10 e S500 em Vila do Conde (PA) por 
via marítima. 

O primeiro navio está programado para entrega em janeiro de 
2022.

Segundo a Petrobras, essas ações visam aumentar a eficiên-
cia das operações e a competitividade da empresa em ambiente 
concorrencial.

O aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos em 
meio ao avanço da variante ômicron e o clima de inverno 

continuam impactando as viagens aéreas no país, o que levou 
as companhias a cancelar mais de 1.300 voos ontem, segundo o 
site de rastreamento FlightAware.

Segundo o rastreador, cerca de metade desses voos já está 
cancelada para hoje e amanhã. A contagem incluiu voos do-

Aéreas dos Estados Unidos cancelam mais de 1.300 voos com ômicron e clima 
adverso

mésticos e aqueles que saem ou chegam aos Estados Unidos.A 
Federal Aviation Administration (FAA) alertou sobre possíveis 
atrasos devido aos desafios de pessoal da própria agência re-
lacionados ao coronavírus, já que sua equipe de controle de 
tráfego aéreo também pode estar sob pressão, em meio número 
crescente de funcionários da agência que testam positivo para 
a covid-19.
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