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                    FRASE DO DIA

 
 A maioria das pessoas é muito 
irritável, se preocupa demais. 
Sucesso significa ser muito 
paciente, mas agressivo na hora 
certa.

Charlie Munger,
Vice-presidente da Berkshire 
Hathaway. 
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Conta de precatórios não pagos pode ir a R$ 121 bi 
em 2026.
Cálculos são da consultoria de orçamento da Câmara 
após aprovação de PEC no Senado.
Com a aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) dos Precatórios pelo Senado e 
as mudanças efetuadas naquela casa, a consultoria 
de orçamento da Câmara estima agora que até 2026 
o acúmulo de precatórios não pagos chegará R$ 
121,3 bilhões. Em 2023, sob o novo governo, o saldo 
devedor já estará em R$ 53,2 bilhões.
Fonte: Valor
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O Ministério da Economia prevê valor médio de R$ 
415 para o Auxílio Brasil em 2022.
Cifra consta em ofício enviado pela equipe 
econômica ao Congresso sugerindo mudanças ao 
Orçamento.
A Economia enviou um ofício à CMO (Comissão 
Mista de Orçamento) solicitando a inclusão de R$ 
100 bilhões de novos gastos no Orçamento de 2022. 
Mais da metade dessa cifra vai para o Auxílio Brasil: 
R$ 54,6 bilhões.
No ofício, a equipe econômica afirma que a projeção 
orçamentária do Auxílio Brasil considera hipóteses 
como o pagamento de um benefício médio de R$ 
415. Diz ainda que “foram realizadas simulações de 
referencial monetário, enviadas e confirmadas pelo 
Ministério da Cidadania” –área responsável pela 
gestão do programa.
Fonte:: Poder 360

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/10/conta-de-precatorios-nao-pagos-pode-ir-a-r-121-bi-em-2026.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/economia-preve-valor-medio-de-r-415-para-o-auxilio-brasil-em-2022/
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CSN volta para o jogo com plano de US$ 3 bi no 
exterior.
Depois de um período de aquisições que aumentou 
as dívidas, a CSN perdeu ativos nos últimos anos.
Controlada pelo clã bilionário Steinbruch, a CSN orçou 
US$ 3 bilhões para crescer nos Estados Unidos e a 
Europa nos próximos três anos em uma tentativa de 
diversificar seu portfólio pesado no Brasil.
A estratégia da empresa com sede em São Paulo 
está fechando o círculo. Depois de um período de 
aquisições que aumentou as dívidas, a CSN perdeu 
ativos nos últimos anos, como suas operações em 
Indiana para a Steel Dynamics. Agora a empresa está 
“de volta ao jogo”, com um balanço patrimonial 
fortalecido e lucro recorde, disse o CEO Benjamin 
Steinbruch.
Fonte::Bloomberg Línea

Ações do Nubank estreiam com forte alta na Bolsa de 
Nova York.
Papéis da companhia avançaram 14,78%, cotados a 
US$ 10,33, levando a empresa a um valor de mercado 
de US$ 47,6 bilhões. Empresa vira terceira maior 
companhia brasileira listada em bolsa de valores, atrás 
de Petrobras e Vale.
Na B3, o BDR do Nubank fechou em alta de 20,1%.  
Antes da abertura dos negócios, o Nubank entrou no 
mercado de ações numa condição privilegiada. Já era o 
banco de capital aberto mais valioso da América Latina 
e a quarta maior empresa brasileira listada em bolsa - 
com a valorização desta quinta, ultrapassou a Ambev.
Criado há oito anos para oferecer um cartão de crédito 
gratuito, o banco digital chegou à Bolsa valendo US$ 
41,5 bilhões (cerca de R$ 230 bilhões).
Fonte:G1

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/08/csn-volta-para-o-jogo-com-plano-de-us-3-bi-no-exterior/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/12/09/nubank-estreia-na-bolsa-com-forte-alta.ghtml
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Senado aprova projeto que prorroga desoneração 
da folha de pagamento.
A proposta prorroga para 31 de dezembro de 2023 o 
regime que permite às empresas substituir a 
contribuição previdenciária de 20% sobre os salários 
dos empregados por uma alíquota sobre a receita 
bruta, que pode variar de 1% a 4,5%.
Entre os 17 setores que podem aderir a esse modelo 
estão as indústrias têxtil, de calçados, máquinas e 
equipamentos e proteína animal, construção civil, 
comunicação e transporte rodoviário. 
Fonte: Valor

O Ministério da Economia pede ao Congresso 
inclusão de R$ 100 bilhões no Orçamento de 2022.
Ministério enviou ofício propondo alterações ao 
Projeto de Lei Orçamentária Anual. 
Em nota, o Ministério da Economia disse que o ofício 
“alerta para a necessidade de ajustes nas despesas 
obrigatórias no Projeto de Lei Orçamentária de 2022, 
sobretudo naquelas influenciadas pela inflação — 
reestimada para cima desde o envio da proposta 
orçamentária em agosto”. 
A correção de despesas obrigatórias como os 
benefícios previdenciários, o seguro-desemprego, o 
abono salarial e o BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), no entanto, representa um acréscimo 
de R$ 39 bilhões ao Orçamento de 2022. É menos da 
metade dos R$ 100 bilhões de gastos adicionais 
solicitados pelo Ministério da Economia
Fonte: Poder 360

https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/12/09/senado-aprova-projeto-que-prorroga-desonerao-da-folha-de-pagamento.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/economia-pede-ao-congresso-inclusao-de-r-100-bilhoes-no-orcamento-de-2022/
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Ômicron: OMS diz que África tem quase metade 
dos casos da variante.
Segundo cientistas sul-africanos, dados locais 
indicam que mutação provoca sintomas de 
covid-19 com menor gravidade.
O continente africano é responsável por 46% dos 
casos da variante ômicron do novo coronavírus 
identificados até agora. 
"Analisamos as hospitalizações em todo o país 
entre 14 de novembro e 4 de dezembro e a 
ocupação da UTI foi de apenas 6,3% – o que é muito 
baixo em comparação com o período quando a 
África do Sul estava enfrentando o pico ligado à 
variante delta em julho", explicou Richard Mihigo, 
integrante do departamento de imunização e 
desenvolvimento de vacinas da OMS.
Fonte:: Valor

EUA enfrentam maior pressão inflacionária em 
40 anos. 
O índice de preços ao consumidor poderá 
apontar uma alta anual de 6,8% em novembro. 
Se confirmada, será a taxa mais alta desde que 
Ronald Reagan foi presidente no início dos anos 
80.
Os EUA estão prestes a entrar no terceiro ano 
da pandemia de covid-19 com uma economia 
em expansão e a mais alta taxa de inflação em 
40 anos — que tem chocado os consumidores 
americanos e o governo Joe Biden. 
 A expectativa de consenso dos analistas é que 
a inflação ao consumidor, que será divulgada 
nesta sexta-feira (10), aponte uma alta anual de 
uma alta anual de 6,8% nos preços em 
novembro. 
Fonte:: Valor

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/09/coronavirus-oms-diz-que-africa-tem-quase-metade-dos-casos-da-variante-omicron.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/09/eua-enfrentam-maior-pressao-inflacionaria-em-40-anos.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros do S&P 500 e Nasdaq 100 foram pouco alterados depois que os índices recuaram na quinta-feira, 
encerrando uma alta de três dias em meio a perdas nos setores de bens de consumo discricionário e 
imobiliário.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os futuros das ações asiáticas caíam no início do pregão de sexta (10), aparentemente destinados a seguir 
os pares nos EUA, à medida que investidores medem ameaça econômica das restrições contra a variante 
ômicron.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias fecharam em queda na quinta-feira, pressionadas pelas preocupações da COVID-19 com 
as ações de tecnologia altamente valorizadas continuando em queda, enquanto a queda dos preços do 
petróleo pesava sobre as empresas de energia.
Fonte: Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/10/futuros-asiaticos-caem-apos-recuo-de-wall-street/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/10/futuros-asiaticos-caem-apos-recuo-de-wall-street/
https://www.reuters.com/markets/europe/european-shares-rebound-vaccine-reassurances-lift-sentiment-2021-12-09/
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Petróleo
Os preços do petróleo estavam no caminho de seu maior ganho semanal desde o final de agosto, com o 
sentimento do mercado impulsionado pelo alívio das preocupações sobre o impacto da variante do coronavírus 
Omicron no crescimento econômico global e na demanda por combustível.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os contratos futuros do minério de ferro caíram na sexta-feira, uma vez que o aumento dos estoques de 
bombordo do ingrediente siderúrgico no principal produtor de aço da China, junto com a fraca demanda, 
sinalizou que os preços podem cair ainda mais em 2022.
Fonte:The Economic Times

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-slip-profit-taking-head-strong-weekly-gain-2021-12-10/
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/iron-ore-falls-as-high-china-inventory-dampens-2022-price-outlook/articleshow/88205059.cms
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