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É preciso se atrever a ser 
grande.

Kobe Bryant,
Cinco vezes campeão da NBA. 
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Pix ganha espaço e já desbanca boleto na 
preferência de lojistas.
Lançado há pouco mais de um ano, meio instantâneo 
é terceiro mais citado entre favoritos e só perde para 
dinheiro e cartão de débito.
O Pix caiu no gosto do comércio brasileiro, 
principalmente entre pequenos e médios varejistas, 
e tende a crescer como meio de pagamento nas 
vendas do setor. 
O dinheiro em espécie é ainda o meio de pagamento 
favorito dos comerciantes (50% do total), de acordo 
com o levantamento. Em seguida, vem o cartão de 
débito, com 18,4%. No entanto, com pouco mais de 
um ano de existência, o Pix já surge na terceira 
posição e é o favorito de 15,6% dos entrevistados, 
desbancando o tradicional boleto (4,6%).
Fonte::Valor
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China derruba embargo à carne brasileira, diz 
Ministério da Agricultura.
O embargo à carne brasileira já se estendia há 
quatro meses e causou impactos no setor 
agropecuário, já que a China é o principal mercado da 
carne brasileira.  
Segundo levantamento da Associação Brasileira de 
Frigoríficos (Abrafrigo), o volume de exportações de 
carne bovina brasileira caiu 43% no mês de outubro 
quando comparado ao mesmo período de 2020.
A assessoria de imprensa da pasta informou que 
não tem detalhes da decisão do governo chinês, mas 
especificou que foi informada de que as exportações 
ao país asiático voltaram ao normal, com a 
certificação e embarque da proteína animal.
Fonte:: CNN

https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2021/12/15/pix-ganha-espaco-e-ja-desbanca-boleto-na-preferencia-de-lojistas.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/china-derruba-embargo-a-carne-brasileira-diz-ministerio-da-agricultura/
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Petrobras coroa ciclo de reestruturação com 
dividendo recorde, mas desafios permanecem.
A Petrobras finalizou nesta quarta-feira um ciclo 
histórico ao pagar R$ 42,4 bilhões em dividendos e 
juros sobre capital próprio (JCP).
No entanto, analistas do mercado apontam que a 
estatal ainda enfrenta desafios estruturais, 
relacionados a interferência política e também de 
agenda verde, para superar definitivamente a 
desconfiança do investidor e reduzir a diferença no 
valor de seus papéis perante empresas internacionais.
A disparada que o petróleo teve no mercado 
internacional, com o descasamento entre a oferta e a 
demanda pela commodity, carregando os preços dos 
combustíveis, causa questionamentos sobre a política 
de preços da Petrobras, o pilar do robusto pagamento 
de dividendos de hoje.
Fonte::Valor

Cade aprova com restrições fusão das empresas 
Localiza e Unidas.
Fusão foi aprovada por 3 votos a 2. Órgão determinou 
venda de carros pela nova empresa e alienação da 
marca Unidas.
A operação foi aprovada com restrições e algumas 
medidas deverão ser adotadas, entre as quais:  venda 
de carros pela nova empresa resultante da fusão; 
alienação da marca Unidas. A Superintendência-Geral 
do Cade havia recomendado que a operação fosse 
aprovada com a adoção de medida para reduzir os 
chamados "riscos concorrenciais", pois a fusão poderia 
gerar "riscos relevantes para o ambiente competitivo 
no mercado de locação de veículos".
Fonte: G1

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/15/petrobras-coroa-ciclo-de-reestruturacao-com-dividendo-recorde-mas-desafios-permanecem.ghtml
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2021/12/15/aluguel-de-carros-dividido-cade-aprova-com-restricoes-fusao-da-localiza-com-a-unidas.ghtml
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Governo finaliza pedido de reserva de R$ 2,5 bilhões 
no orçamento para reajustes salariais.
O montante, segundo fontes do governo, não deve ter 
especificação de carreiras na peça orçamentária, mas 
majoritária ou até totalmente deve ser direcionado a 
forças de segurança – Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária e Departamento Penitenciário.
Uma das definições a serem tomadas é se será 
formalizado um ofício com o valor definido com o 
presidente Jair Bolsonaro. O outro caminho é acertar 
diretamente com o relator, deputado Hugo Leal 
(PSD-RJ).
O presidente Jair Bolsonaro vem pressionando a equipe 
econômica por reajustes salariais ao funcionalismo 
depois de dois anos de congelamento. Mas o custo de 
um reajuste linear que atinja todas as categorias é 
muito alto, da ordem de R$ 3 bilhões a cada 1%. 
Fonte: Valor

Ciro e Cid Gomes são alvos de operação da PF sobre 
desvios em obras do Castelão.
A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão 
determinados pela Justiça, tendo entre os alvos os 
irmãos Ciro Gomes, pré-candidato a presidente, e o 
senador Cid Gomes, ambos do PDT.
Segundo nota da polícia, as suspeitas são de 
"fraudes, exigências e pagamentos de propinas a 
agentes políticos e servidores públicos decorrentes 
de procedimento de licitação para obras" no estádio, 
entre os anos de 2010 e 2013.
Fonte: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/15/governo-finaliza-pedido-de-reserva-de-r-25-bilhoes-no-orcamento-para-reajustes-salariais.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/ciro-e-cid-gomes-sao-alvos-de-operacao-da-pf-sobre-desvios-em-obras-do-castelao.shtml
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Vendas no varejo dos EUA crescem menos do 
que o esperado em novembro.
Segundo dados divulgados nesta quarta-feira 
(15) pelo Departamento de Comércio 
americano, as vendas do setor varejista 
subiram 0,3% em novembro na relação com 
outubro, totalizando US$ 639,8 bilhões. O 
desempenho das vendas, que veio forte no 
mês passado, indicou uma desaceleração 
agora, vindo abaixo do projetado por 
economistas consultados pelo “The Wall 
Street Journal”, de alta de 0,8%. 
Ainda de acordo com os dados, na relação com 
novembro do ano passado, a alta do varejo foi 
de 18,2%. Os dados mensais de setembro e de 
outubro foram revisados para uma alta de 
1,7% e 1,8%, respectivamente.
Fonte:: Valor

Fed acelera ritmo de redução das compras de 
títulos para US$ 30 bilhões por mês.
O Federal Reserve  acelerará o ritmo de redução 
das compras de títulos, de US$ 15 bilhões para US$ 
30 bilhões por mês a partir de janeiro. O Comitê 
Federal de Mercados Abertos (Fomc), responsável 
pela decisão, decidiu também manter a meta da 
sua taxa de juros de referência estável entre zero e 
0,25%. 
 A redução será de US$ 20 bilhões nas compras de 
títulos do Tesouro americano (Treasuries) e de US$ 
10 bilhões de títulos hipotecários (MBS) por mês. O 
processo de redução das compras deve terminar 
em março.
Fonte:: Valor

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/12/15/vendas-no-varejo-dos-eua-crescem-menos-do-que-o-esperado-em-novembro.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/12/15/fed-eleva-ritmo-de-reducao-das-compras-de-titulos-para-us-30-bilhoes-por-mes.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
As ações dos EUA reduziram suas perdas e subiram na quarta-feira, uma vez que o mercado superou uma 
das grandes incertezas no final do ano. O Federal Reserve sinalizou um desfecho mais agressivo de sua 
compra mensal de títulos, conforme esperado pelo mercado, e prevê vários aumentos nas taxas no próximo 
ano.
Fonte: CNBC

Ásia
As ações asiáticas seguiram a alta de Wall Street na quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA 
disse que encerraria o estímulo à compra de títulos em março para estabelecer três aumentos nas taxas de 
juros no próximo ano para combater a inflação aquecida.
Fonte: CNBC

Europa 
O Stoxx 600 subia, mas o temor com relação aos contágios pela ômicron continua pressionando o londrino 
FTSE.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.cnbc.com/2021/12/14/stock-futures-are-flat-ahead-of-key-fed-decision-.html
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/14/futuros-asiaticos-recuam-com-receios-por-variante-omicron/
https://www.cnbctv18.com/news/asian-stock-markets-rise-as-fed-outcome-boosts-risk-sentiment-11833832.htm
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 caíam pelo terceiro dia consecutivo à medida que novas restrições são impostas para 
conter a disseminação da variante ômicron, enquanto a perspectiva para a demanda na China ganha contornos 
mais pessimistas com o combate à Covid-19 e restrição de poluentes.
Fonte: Bloomberg Línea

Minério de Ferro
O minério de ferro reverteu os ganhos do início da sessão com investidores de olho no mercado de aço na China, 
maior fornecedor mundial. Em novembro, a produção caiu para o nível mais baixo para esta época do ano desde 
2017.
Fonte:Bloomberg Línea

Ouro
O contrato futuro do ouro estendeu perdas nesta quarta-feira, 15. Operadores aguardam a decisão monetária 
do Federal Reserve (Fed), a ser divulgada nesta tarde, e possíveis mudanças sobre expectativas de elevação de 
juros.
Fonte: Estadão

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/15/petroleo-estende-perdas-com-incerteza-sobre-omicron-e-demanda-da-china/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/15/minerio-perde-terreno-com-foco-em-producao-de-aco-na-china/
https://br.investing.com/news/commodities-news/ouro-fecha-em-queda-a-espera-de-decisao-monetaria-do-fed-954143
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