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                    FRASE DO DIA

 
 Na adversidade, uns desistem, 
enquanto outros batem 
recordes.

Ayrton Senna,
Tricampeão da Fórmula 1.

Notícias do Dia
  ⤷ Notícias do Brasil

  ⤷ Notícias de Empresas e Mercados

  ⤷ Notícias da Política

  ⤷ Notícias Internacionais

Mercados Internacionais

Petróleo e Commodities

Gráfico do Dia

#
#


FT: Custo do frete do transporte aéreo de carga 
bate recorde.
As empresas têm transportado produtos acabados, 
como produtos de moda e produtos eletrônicos de 
consumo, por via aérea, mas também componentes 
que incluem autopeças e semicondutores
O custo do transporte aéreo de carga atingiu níveis 
recorde ao redor do mundo, com as empresas 
tentando atender o aumento da demanda no período 
que antecede o Natal.  
 Nos últimos três meses, os preços quase dobraram 
nas principais rotas de frete aéreo que ligam centros 
manufatureiros da China aos consumidores dos 
Estados Unidos e Europa. Ao mesmo tempo, o setor 
industrial luta para conseguir aeronaves suficientes 
para atender a demanda.
Fonte::Financial Times
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Anvisa: passa a valer exigência de comprovante de 
vacinação para entrada no Brasil.
Cobrança aos viajantes está sendo implementada ao 
longo desta segunda-feira em todos os aeroportos 
com chegada de voos internacionais.
“Dessa forma, a Anvisa iniciou a cobrança do 
comprovante de vacinação ao mesmo tempo em que 
realiza as avaliações pontuais para os casos em que 
o viajante possa ser prejudicado pela mudança de 
regras entre o período de seu embarque e de sua 
chegada ao Brasil”, explica a Anvisa. 
A cobrança e orientação aos viajantes está sendo 
implementada ao longo desta segunda-feira em 
todos os aeroportos com chegada de voos 
internacionais.
Fonte:: UOL 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/13/ft-custo-do-frete-do-transporte-aereo-de-carga-bate-recorde.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/12/12/chuvas-sul-da-bahia-desabrigados-minas-gerais-mortes.htm
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Log-In compra Tecmar por R$ 102,7 milhões e 
avança no segmento de transporte rodoviário.
Fundada em 2001, a adquirida possui mais de dois mil 
cliente e faz cerca de 60 mil entregas por mês, 
movimentando 40 mil toneladas, e atingiu receita 
líquida de R$ 467,5 milhões em 2020.
A empresa diz que a compra promoverá sinergias 
relevante e geração de valor aos acionistas.
De acordo com a Log-In, uma parcela correspondente 
a 27% do acordo será quitada no fechamento da 
operação e o restante em parcelas anuais ao longo de 
cinco anos. A transação ainda depende de aval dos 
acionistas e do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade).
Fonte::Valor

Espaçolaser cria fundo de R$ 100 milhões de olho 
em expansão de franqueados. 
A plataforma de serviços financeiros vai oferecer 
crédito a franqueados para abertura de novas 
unidades.
A empresa criou um fundo de investimento em 
direitos creditórios (Fidc) de até R$ 100 milhões para 
financiar as aberturas de franquias. Conforme surge a 
demanda de financiamento, a Espaçolaser faz 
chamadas de capital para os investidores. A primeira 
capitalização foi de R$ 5 milhões, e a perspectiva da 
empresa é que o valor de R$ 100 milhões seja 
alcançado em até dois anos.  
“O objetivo é acelerar a expansão, apoiar o franqueado 
e, lógico, acrescenta uma nova linha de receita”, diz 
Paulo Morais, presidente da companhia.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/13/log-in-compra-tecmar-por-r-1027-milhes-e-avana-no-segmento-de-transporte-rodovirio.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/13/espacolaser-cria-fundo-de-r-100-milhoes-de-olho-em-expansao-de-franqueados.ghtml
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Governo publica MP de socorro financeiro ao setor 
elétrico para evitar 'tarifaço' em 2022.
O empréstimo será usado para bancar as medidas 
emergenciais para evitar falhas no fornecimento de 
energia devido à grave escassez nos reservatórios de 
usinas hidrelétricas - e deve ser pago nos anos 
seguintes.
Não foram detalhados os valores exatos do 
empréstimo, nem o prazo de pagamento, mas a 
previsão é que a operação fique em torno de R$ 15 
bilhões.  O objetivo do socorro financeiro é amenizar 
o aumento projetado nas tarifas no próximo ano e 
evitar um reajuste que poderia chegar a 21%, como 
mostrou o Estadão/Broadcast.
Fonte: Estadão

Às vésperas de votar precatórios, governistas 
derrubam sessão por atraso no pagamento das 
emendas de relator.
Às vésperas da votação da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) dos Precatórios, partidos 
governistas deram um "recado" ao Executivo e 
derrubaram a sessão do Congresso para votar 
projeto de lei que abria créditos orçamentários para 
pagar um auxílio para compra de botijão de gás por 
famílias carentes. 
O motivo, segundo duas fontes, é a falta de 
pagamento das emendas de relator para as bases 
eleitorais dos deputados. O instrumento ficou 
travado por decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e só foi liberado na segunda-feira passada (6).
Fonte: Valor

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-publica-mp-de-socorro-financeiro-ao-setor-eletrico-para-evitar-tarifaco-em-2022,70003925216
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/12/13/as-vesperas-de-votar-precatorios-governistas-derrubam-sessao-por-atraso-no-pagamento-das-emendas-de-relator.ghtml


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

Cenário Mundial arazulcapital.com

Reino Unido confirma 1ª morte causada pela 
ômicron; ministro alerta para variante.
 `Premiê britânico voltou a pedir que os britânicos 
tomem as doses de reforço da vacina contra a 
covid-19, uma medida considerada essencial pelo 
governo para conter a disseminação da ômicron.
“Isso significa que estamos em um maremoto de 
infecções, que estamos novamente em uma corrida 
entre a vacina e o vírus”, afirmou Javid, secretário de 
saúde do Reino Unido. No domingo, 1.239 novos 
casos da variante ômicron foram detectados no 
Reino Unido, elevando o total desde a descoberta 
da cepa no país, no último dia 27, para 3.137. 
Autoridades de saúde do Reino Unido dizem que o 
país poderá registrar até 1 milhão de casos da 
ômicron até o fim de dezembro se não forem 
adotadas mais medidas para contê-la.
Fonte:: Valor

Ômicron esfria retomada do setor de viagens e 
turismo.
Especialistas do setor, no entanto, dizem que 
queda nas reservas coincidiu com inverno no 
hemisfério Norte, quando a demanda é 
normalmente baixa.
As áreas atingidas incluem as lucrativas rotas 
aéreas transatlânticas, de acordo com o grupo 
de pesquisa ForwardKeys, enquanto dados do 
rastreador da indústria hoteleira STR mostram 
uma queda na ocupação na Europa. Depois de 
se recuperar brevemente desde que o governo 
de Joe Biden anunciou que abriria as fronteiras 
em novembro, o renascimento da demanda por 
esses voos de longo curso foi eliminado pela 
ômicron.
Fonte:: Valor

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/13/reino-unido-confirma-1a-morte-causada-pela-omicron-ministro-alerta-para-variante.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/13/omicron-esfria-retomada-do-setor-de-viagens-e-turismo.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os contratos futuros de ações nos EUA subiam. O S&P 500 caiu de um recorde na segunda-feira, enquanto o 
Nasdaq 100, de alta tecnologia, também recuou.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
A maioria das ações asiáticas caía nesta terça-feira (14) em meio à cautela com os riscos econômicos que a 
variante ômicron pode trazer para as economias. O índice de ações da Ásia-Pacífico do MSCI caiu pela 
terceira sessão consecutiva, com os papéis de tecnologia chinesa arrastando os demais.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
Mercados europeus sobem com investidores monitorando ômicron e grande semana para bancos centrais.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/14/futuros-asiaticos-recuam-com-receios-por-variante-omicron/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/14/futuros-asiaticos-recuam-com-receios-por-variante-omicron/
https://www.cnbc.com/2021/12/14/european-markets-as-omicron-concerns-weigh-on-sentiment.html
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Petróleo
Os preços do petróleo caíram para US $ 74 o barril na terça-feira, depois que a Agência Internacional de Energia 
(IEA) disse que a nova variante do coronavírus ômicron deve prejudicar a recuperação da demanda global, 
enquanto os suprimentos deveriam aumentar no próximo ano.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os futuros do minério de ferro chinês se recuperaram na segunda-feira, após duas sessões consecutivas de 
perdas, saltando mais de 5%, impulsionados pela perspectiva positiva da demanda, já que o governo disse que 
se concentrará na estabilidade econômica no próximo ano.
Fonte:Reuters

Gás Natural
Na Bolsa Mercantil de Nova York, Os Futuros do Gás Natural em janeiro foram negociados na entrega a US$ 
3,933 por milhões de unidades térmicas Britânicas no momento da escrita, caindo 0,20%.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-steady-demand-concerns-over-omicron-spread-2021-12-14/
https://www.nasdaq.com/articles/benchmark-iron-ore-futures-jump-as-china-vows-to-stabilise-economy
https://br.investing.com/news/commodities-news/os-futuros-do-gas-natural-cairam-durante-a-sessao-dos-estados-unidos-952997
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