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O importante é saber o que você 
sabe e saber o que você não 
sabe.

Warren Buffett,
Investidor e diretor executivo da 
Berkshire Hathaway.
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N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Brasil arazulcapital.com

Varejo decepciona em outubro, indica fim de ano 
fraco e traz viés negativo para atividade.
Indicador do IBGE mostra estabilidade em patamar 
mais baixo, aponta economista do FGV Ibre.
O comércio varejista brasileiro entrou no último 
trimestre de 2021 reforçando sua trajetória de baixa, 
influenciada por fatores como a inflação alta, os 
juros em elevação, o aumento do endividamento das 
famílias e o deslocamento do consumo de bens para 
serviços. Até dezembro, os economistas esperam 
que o desempenho do setor continue fraco, mesmo 
com a sazonalidade favorável das festas de fim de 
ano.
Fonte: Valor

Copom eleva taxa Selic para 9,25% ao ano, maior 
patamar em mais de quatro anos.
Aumento de 1,5 ponto percentual é a sétima alta 
seguida da Selic.
A previsão dos analistas do mercado financeiro é 
que a taxa continue subindo nos próximos meses. 
De acordo com o relatório “Focus”, pesquisa com 
mais de 100 instituições financeiras divulgada na 
segunda-feira (6) pelo BC, a Selic deve chegar a 
11,25% ao ano no fim de 2022.  
Em nota à imprensa, o Copom avaliou que a inflação 
ao consumidor "continua elevada" e que a atividade 
econômica brasileira tem "evolução moderadamente 
abaixo da esperada".
Fonte:: G1

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/08/varejo-decepciona-em-outubro-indica-fim-de-ano-fraco-e-traz-vies-negativo-para-atividade.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/12/08/copom-eleva-taxa-selic-para-925percent-ao-ano-maior-patamar-em-mais-de-quatro-anos.ghtml


N O T Í C I A S  D O  D I A

Empresas e Mercados arazulcapital.com

Nubank confirma precificação de ação no topo da 
faixa Com esse valor, a fintech levantaria cerca de 
US$ 2,6 bilhões no IPO.
Conforme o cronograma divulgado pela fintech, 
amanhã (9) ocorre a cerimônia de estreia do Nubank 
na NYSE, às 11h00 (horário de Brasília). Na sexta 
(10), é a cerimônia na B3, onde o banco negociará 
BDRs, que custará R$8,36, segundo o comunicado.
Assim, o valor de mercado do Nubank chega a cerca 
de US$ 41,5 bilhões (cerca de R$ 230,32 bilhões) 
sem contar os lotes adicionais, e supera grandes 
bancos tradicionais como Itaú, com valor de mercado 
de R$ 213 bilhões; Bradesco, com R$ 188 bilhões; e 
Banco do Brasil, com R$ 93 bilhões.
Fonte::Bloomberg Línea

Apple se aproxima dos US$ 3 tri em valor de 
mercado. 
Dona do iPhone precisa crescer apenas mais 6% para 
ser a primeira a atingir a marca, menos de quatro anos 
depois de ultrapassar US$ 1 tri.
Agora, com os mercados vacilando devido à 
preocupação de que taxas de juros mais altas e o 
coronavírus prejudiquem o crescimento econômico, os 
investidores veem a empresa como um lugar 
relativamente seguro para estacionar seu dinheiro.
 Desde o final da década de 1990, as ações da Apple 
tiveram um retorno impressionante de 22.000%, 
equivalente a cerca de 28% ao ano. O S&P 500 teve 
retorno de 7,5% ao ano no mesmo período. 
Fonte:Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/08/nubank-precifica-acao-no-topo-da-faixa-diz-fonte/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/08/apple-se-aproxima-dos-us-3-tri-em-valor-de-mercado/


N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Político arazulcapital.com

Câmara aprova projeto que prevê regras para 
negociação de moedas virtuais. 
De acordo com o texto, serão consideradas 
prestadoras de serviços de ativos virtuais as pessoas 
jurídicas que executam serviços como troca, em 
nome de terceiros, de moedas virtuais por moeda 
nacional ou estrangeira; troca entre 1 ou mais ativos 
virtuais; transferências desses ativos; custódia ou 
administração, mesmo que de instrumentos de 
controle; e participação em serviços financeiros e 
prestação de serviços relacionados à oferta por um 
emissor ou venda de ativos virtuais.
O projeto considera ativo virtual a representação 
digital de valor que pode ser negociada ou 
transferida por meios eletrônicos e utilizada para 
realização de pagamentos ou com propósito de 
investimento.
Fonte: Poder 360

Senado aprova contas de pessoas físicas em 
dólar no Brasil, e texto vai a sanção. 
O texto foi aprovado em votação simbólica. 
Como já havia tramitado pela Câmara dos 
Deputados, segue direto para a sanção do 
presidente Jair Bolsonaro (PL).  
A proposta foi encaminhada ao Congresso em 
2019 pelo governo federal, sendo uma iniciativa 
do Banco Central e do presidente da instituição, 
Roberto Campos Neto. O objetivo seria 
modernizar o mercado de câmbio, mas as 
autoridades afirmaram que essa permissão para 
contas em moedas estrangeiras se daria de 
forma gradual, concomitantemente com outras 
reformas e ajustes macroeconômicos. 
A iniciativa aumenta a autonomia do Banco 
Central para regular o mercado de câmbio.
Fonte: Folha de São Paulo

https://www.poder360.com.br/congresso/camara-aprova-projeto-que-preve-regras-para-negociacao-de-moedas-virtuais/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/senado-aprova-contas-de-pessoas-fisicas-em-dolar-no-brasil-e-texto-vai-a-sancao.shtml


N O T I C I A S  D O  D I A

Cenário Mundial arazulcapital.com

Ômicron aumenta risco de reinfecção, mas causa 
doença mais fraca do que a delta, diz OMS.
No entanto, o diretor-geral do órgão disse que a 
variante “pode ter um grande impacto” na 
pandemia e pediu que os governos reavaliem suas 
respostas nacionais.

O diretor-geral da OMS elogiou a França e a Suíça 
por retirarem suas proibições de viagens aos países 
do sul da África e pediu que outros países façam o 
mesmo. Para Adhanom, as nações devem dar 
prioridade ao aumento da vigilância, da testagem e 
do sequenciamento de amostras.
Fonte:: Valor

Olaf Scholz é escolhido como novo chanceler 
alemão
O parlamento alemão elegeu o 
social-democrata Olaf Scholz como novo 
chanceler nesta quarta-feira (8), encerrando 16 
anos de governo conservador sob Angela 
Merkel e abrindo caminho para um governo de 
coalizão pró-europeu que prometeu 
impulsionar o investimento verde.  
Scholz, 63, que atuou como vice-chanceler e 
ministro das finanças no governo de Merkel, 
obteve uma clara maioria de 395 votos dos 
legisladores da câmara baixa do Bundestag, 
disse o presidente da Câmara, Baerbel Bas.
Fonte:: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/08/omicron-aumenta-risco-de-reinfeccao-mas-causa-doenca-mais-fraca-do-que-a-delta-diz-oms.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/12/olaf-scholz-e-escolhido-como-novo-chanceler-alemao.shtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

C O N T I N U A ⇢

Ásia
As ações asiáticas abriram estáveis na quinta-feira (9), com a alta das ações globais sendo interrompida, 
enquanto os investidores avaliam o impacto da nova variante do vírus na economia.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
Enquanto isso, na Europa, as ações caíram em meio a restrições para conter a disseminação do ômicron.
Fonte: Bloomberg Línea

EUA
Wall Street fechou em alta na quarta-feira, com os três principais índices administrando seu terceiro dia 
consecutivo de ganhos, depois que os dados de teste mostraram que a vacina COVID-19 da Pfizer e 
BioNTech ofereceu alguma proteção contra a nova variante Omicron.
Fonte: Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/09/mercados-asiaticos-rondam-estabilidade-na-abertura/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/09/mercados-asiaticos-rondam-estabilidade-na-abertura/
https://www.reuters.com/markets/europe/wall-st-closes-higher-vaccine-update-feeds-optimism-2021-12-08/


C O N T I N U A ⇢

Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo terminaram em alta em uma sessão de ida e volta na quarta-feira, mantendo um tom 
positivo, já que os investidores não esperam mais que a variante do coronavírus ômicron atrapalhe o 
crescimento econômico global.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
O preço spot do minério de ferro para entrega ao norte da China subiu quase 25% nas últimas três semanas, 
superando a baixa de 19 meses, uma vez que o mercado tem uma visão otimista sobre a demanda chinesa de 
aço no ano que vem.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-edge-lower-investors-try-assess-omicrons-full-impact-2021-12-08/
https://www.reuters.com/markets/commodities/iron-ore-rally-built-china-hope-not-fundamentals-russell-2021-12-09/
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