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Perdas do turismo brasileiro com pandemia 
totalizam R$ 453,3 bi, estima CNC.
O cálculo é do economista sênior Fabio Bentes e 
considera o período de março de 2020 a outubro de 
2021, .a partir de dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE) e de fluxos de 
passageiros e aeronaves nos dezesseis principais 
aeroportos do país.
O valor de perda mensal – que considera a diferença 
entre a geração de receitas do setor e o seu 
potencial – no entanto, foi de R$ 11,5 bilhões, o 
menor desde março de 2020, quando o 
levantamento começou a ser feito. O prejuízo do 
setor vem diminuindo mensalmente desde março de 
2021, quando foi de R$ 27,8 bilhões (segundo maior 
de toda a pandemia).
Fonte::Valor
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Setor de serviços recua 1,2% em outubro, no 2º 
mês consecutivo de queda.
Segundo o IBGE, setor ainda está 2,1% acima do 
patamar pré-pandemia.
O IBGE também revisou de -0,6% para -0,7% o recuo 
registrada pelo setor em setembro. Com isso, os 
serviços acumulam uma queda de 1,9% nos últimos 
2 meses. O resultado interrompe uma trajetória de 
alta do setor. 
Os serviços cresceram 6,2% de abril a agosto, 
ficando 4,1%. No acumulado ano, os serviços 
registram uma alta de 11% em relação ao mesmo 
período de 2020. Em 12 meses, o setor cresceu 
8,2%. Segundo o IBGE, este é o melhor resultado em 
12 meses da série histórica da PMS (Pesquisa 
Mensal de Serviços), iniciada em dezembro de 2012.
Fonte:: Poder 360

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/14/perdas-do-turismo-brasileiro-com-pandemia-totalizam-r-4533-bi-estima-cnc.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/setor-de-servicos-recua-12-em-outubro-no-2o-mes-consecutivo-de-queda/
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China fecha mais empresas em polo industrial 
afetado por surto de covid-19.
Dezenas de milhares de moradores de Zhejiang estão 
confinados e alguns voos domésticos para a região 
foram suspensos após as autoridades de saúde terem 
afirmado que o surto nas cidades de Hangzhou, 
Shaoxing e Ningbo está crescendo a uma “velocidade 
relativamente rápida”. 
Entre as empresas que anunciaram uma interrupção 
das operações estão a Zhejiang Mustang Battery, a 
Guobang Pharma e a fabricantes de corantes têxteis 
Zhejiang Runtu. Não se sabe quando as fábricas 
poderão funcionar novamente.  O surto ocorre 
enquanto a China está detectando os primeiros casos 
da variante ômicron. O primeiro deles foi descoberto 
na cidade portuária de Tianjin, a sudeste de Pequim, 
segundo autoridades locais e a imprensa estatal.
Fonte::Valor

Audi anuncia a volta da produção de veículos no 
Paraná em 2022. 
A marca havia interrompido a produção de carros há 
um ano, na mesma região, devido à instabilidade 
econômica e pela indefinição em relação a créditos de 
impostos retidos pelo governo federal.
Segundo o presidente da Audi do Brasil, Johannes 
Roschec, a partir de meados de 2022, serão 
produzidos no Paraná, em fábrica compartilhada com 
a Volkswagen (do mesmo grupo), dois modelos 
inéditos no país — o Q3 e Q3 Sportrack — ambos a 
combustão.
Segundo ele, as negociações com o governo para 
recuperar os créditos tributários continuam. Nos 
próximos meses, disse o executivo, a empresa 
anunciará um novo ciclo de investimentos no país.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/14/china-fecha-mais-empresas-em-polo-industrial-afetado-por-surto-de-covid-19.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/14/audi-anuncia-a-volta-da-producao-de-veiculos-no-parana-em-2022.ghtml
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Câmara aprova texto-base da PEC dos Precatórios 
por 327 votos a 147.
Deputados ainda precisam analisar destaques e 
votar o texto em um segundo turno; proposta 
permitirá ao governo gastar mais no ano eleitoral.
Como, após a aprovação do texto-base, o quórum 
começou a ficar mais baixo o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu adiar 
para a quarta-feira (15) a conclusão da análise da 
PEC. Lira convocou uma nova sessão para esta 
quarta, às 10h, para votar o projeto. A oposição 
apresentou emendas para suprimir pontos do 
projeto e ainda.
Fonte: Valor

STF espera Mendonça lava-jatista, conservador nos 
costumes e pró-governo na economia.
As apostas sobre o novo integrante do STF se 
baseiam na trajetória profissional, com destaque 
para o combate à corrupção como principal bandeira, 
nos posicionamentos à frente da AGU 
(Advocacia-Geral da União) e na religiosidade.  O 
próximo ministro da corte tomará posse nesta 
quinta-feira (16).
A expectativa é que Mendonça e Kassio Nunes 
Marques, primeiro indicado por Bolsonaro, comecem 
a formar uma ala conservadora na corte, até então 
inexistente. Na relação com o Congresso, porém, 
Mendonça deve destoar do colega.  O primeiro 
indicado de Bolsonaro chegou à corte com apoio de 
líderes do centrão e costuma ter postura de 
deferência ao Legislativo.
Fonte: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/12/14/camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-precatorios-por-327-votos-a-147.ghtml
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
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/stf-espera-mendonca-lava-jatista-conservador-nos-costumes-e-pro-governo-na-economia.shtml
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Governo argentino volta atrás em 
congelamento de preços .
Secretário de Comércio Interior do país abriu 
negociações com empresas para relançar um 
programa que regula por consenso os preços 
de cerca de 1,3 mil produtos básicos.
O fim do congelamento ocorreu devido ao 
fracasso da medida para evitar o aumento dos 
preços. Em outubro, a inflação na Argentina 
subiu 3,5% em relação ao mês anterior. 
Analistas esperam que o índice volte a ficar 
acima de 3% em novembro.  A nova medida 
deverá entrar em vigor no dia 8 de janeiro, um 
dia depois do fim do prazo inicial do 
congelamento de preços imposto pelo 
governo em outubro. 
Fonte:: Valor

Reino Unido aprova medidas contra Covid, mas 
expõe racha no governo de Boris Johnson.
O conjunto apelidado de "Plano B" prevê ações 
como a expansão da obrigatoriedade do uso de 
máscaras e a exigência do certificado de 
vacinação em certos locais, como boates e 
grandes eventos.  
De acordo com o governo, as medidas se 
justificam pela necessidade de garantir que os 
hospitais britânicos não entrem em colapso nas 
próximas semanas. 
O passe sanitário se tornou, no entanto, o ponto 
mais sensível entre os parlamentares do Partido 
Conservador, o mesmo de Boris. Em geral, essa 
parcela dos correligionários do premiê 
consideram a exigência do documento um 
atentado à liberdade individual.
Fonte:: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/14/governo-argentino-volta-atrs-em-congelamento-de-preos.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/12/reino-unido-aprova-medidas-contra-covid-mas-expoe-racha-no-governo-de-boris-johnson.shtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

C O N T I N U A ⇢

EUA
Depois da desvalorização de ontem nas bolsas norte-americanas, hoje os futuros de índices em Nova York 
iniciaram a manhã com pequenas altas, movimento que logo foi apagado.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados chineses diminuem à medida que os investidores digerem os principais dados econômicos 
chineses.
Fonte: CNBC

Europa 
Nas bolsas europeias, os investidores tentavam recuperar parte das perdas da jornada anterior, com as 
ações de mineradoras na dianteira. Porém, os índices oscilam com volatilidade, entre o positivo e o negativo.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/14/mercados-operam-volateis-com-omicron-e-bancos-centrais-na-mira/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/14/futuros-asiaticos-recuam-com-receios-por-variante-omicron/
https://www.cnbc.com/2021/12/15/asia-pacific-markets-chinese-industrial-production-retail-sales.html
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/14/mercados-operam-volateis-com-omicron-e-bancos-centrais-na-mira/
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Petróleo
Os preços do petróleo caíram pelo terceiro dia consecutivo na quarta-feira, devido às expectativas crescentes 
de que o crescimento da oferta superará o crescimento da demanda no próximo ano, embora a variante do 
coronavírus Omicron não seja vista como uma restrição à mobilidade tão acentuada quanto as variantes 
anteriores do COVID-19.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os futuros do aço chinês atingiram uma alta de uma semana na quarta-feira, depois que dados mostraram que 
a produção industrial do maior produtor mundial cresceu mais rápido do que o esperado em novembro, mas um 
declínio contínuo na produção de aço arrastou para baixo o minério de ferro de Dalian.
Fonte:Reuters

Soja
Os contratos futuros da soja nos Estados Unidos subiram cerca de 1% nesta terça-feira, já que os futuros do 
farelo de soja dispararam devido às expectativas de aumento da demanda pelo ingrediente para rações com 
alto teor de proteína, disseram analistas.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/markets/europe/oil-prices-retreat-bets-that-crude-supply-growth-will-exceed-demand-2021-12-15/
https://www.reuters.com/markets/asia/china-steel-prices-hit-one-week-highs-upbeat-industrial-output-data-2021-12-15/
https://br.investing.com/news/economy/soja-avanca-em-chicago-e-milho-acompanha-953684
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