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O insucesso é apenas uma 
oportunidade para recomeçar 
com mais inteligência.

Henry Ford,
Fundador da Ford Motor 
Company.
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Banco Central diminuiu projeção de crescimento do 
PIB de 2022 para 1%.
O Banco Central diminuiu de 2,1% para 1% a projeção 
de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 
2022. Segundo a autoridade monetária, a economia 
perdeu dinamismo e o aumento do “risco fiscal” 
pioram o cenário para a atividade econômica do 
próximo ano.
A revisão para baixo já era esperada pelo mercado. O 
presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos 
Neto, disse em novembro que a projeção de 
crescimento ficaria pior para o próximo ano. Ainda 
assim, o percentual do PIB de 2022 da autoridade 
monetária está 0,5 ponto percentual acima da 
expectativa do mercado financeiro. 
Fonte::Poder 360
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Na reta final, governo prevê 146 concessões e R$ 
377 bi em aportes.
Na reta final de mandato, o governo Jair Bolsonaro 
ainda tem 146 ativos na carteira de concessões e 
privatizações, que podem gerar R$ 377 bilhões em 
novos investimentos caso sejam leiloados com 
sucesso. A meta é contratar o “máximo possível” de 
projetos em 2022, ainda que parte possa escorregar 
para a próxima administração, segundo a secretária 
especial do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), Martha Seillier.
Fonte:: Valor

https://www.poder360.com.br/economia/banco-central-diminuiu-projecao-de-crescimento-do-pib-de-2022-para-1/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/16/na-reta-final-governo-preve-146-concessoes-e-r-377-bi-em-aportes.ghtml
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BRF pode levantar mais de R$ 6 bi com follow-on.
Companhia fará assembleia de acionistas para votar 
aumento de capital; oferta resolve estrutura de capital.
Solucionando a estrutura de capital que tanto 
incomoda os investidores e analistas e trava o valor da 
companhia apesar da reconhecida melhora da gestão 
operacional da dona da Sadia — ainda que isso venha 
com o custo de uma diluição.
A companhia acaba de propor aos acionistas um 
aumento de capital de até 325 milhões de ações, que 
valem hoje R$ 6,6 bilhões. O tema precisa ser 
aprovado em uma assembleia convocada para 17 de 
janeiro. Após esse aval, a BRF vai fazer a oferta de 
ações. A ideia é levantar entre R$ 5 bilhões e R$ 6 
bilhões.
Fonte::Valor

Assaí e Grupo Pão de Açúcar assinam contrato de 
cessão de até R$ 3,97 bilhões em operação que 
envolve Extra Hiper.
Regulando ao Assaí os direitos de exploração de até 
70 pontos comerciais do Extra Hipermercados. 
A expectativa é que de 20 a 30 lojas Extra Hiper 
encerrem as atividades até 31 de dezembro, enquanto 
a maior parte das unidades deverá fechar até o fim de 
janeiro de 2022 e o restante, até o fim de fevereiro.
O Assaí e o GPA reforçam que, em paralelo à operação, 
está sendo realizada a alienação de 17 imóveis 
próprios do Grupo Pão de Açúcar, com preço de venda 
de R$ 1,2 bilhão, ao fundo imobiliário da SuccesPar, 
com garantia do Assaí. As companhias esperam que as 
negociações se encerrem antes do fim do primeiro 
trimestre do ano que vem.
Fonte: Valor

https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/brf-pode-levantar-mais-de-r-6-bi-com-follow-on.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/16/assai-e-grupo-pao-de-acucar-assinam-contrato-de-cessao-de-ate-r-397-bilhoes-em-operacao-que-envolve-extra-hiper.ghtml
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Datafolha: Lula tem 48% no 1º turno, seguido de 
Bolsonaro (22%), Moro (9%) e Ciro (7%).
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém 
folgada dianteira na corrida presidencial para 2022 
neste momento, com o atual titular do Planalto, Jair 
Bolsonaro (PL), em segundo lugar. A entrada do ex-juiz 
Sergio Moro (Podemos) na disputa, por sua vez, 
embolou a chamada terceira via.
Esse último dado é particularmente importante: 51% da 
amostra do Datafolha é de pessoas que ganham até 2 
salários mínimos.
Fonte: Folha de São Paulo

Congresso aprova benefício para placas solares até 
2045.
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta 5ª 
feira (16.dez.2021), o PL (projeto de lei) 5.829 de 
2019, sobre o que é conhecido no mercado de 
energia como geração distribuída. O projeto preserva 
benefício a pessoas que têm geradores de energia 
solar em suas casas. A benesse é bancada com custo 
extra que os demais consumidores pagam na conta 
de luz –foram R$ 315 milhões em 2019
Em 2023, a taxa de uso da rede será 15% paga pelo 
micro ou minigerador, e 85% pela CDE (Conta de 
Desenvolvimento Energético). A participação 
aumenta 15 pontos percentuais a cada ano até 
2028, quando chegará a 90%. Em 2029 seriam 100%.
Fonte: Poder 360

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/datafolha-lula-tem-48-no-1o-turno-seguido-de-bolsonaro-22-moro-9-e-ciro-7.shtml
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://www.poder360.com.br/congresso/congresso-aprova-beneficio-para-placas-solares-ate-2045/
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EUA punem empresas da China por supostos 
abusos contra uigures.
Medida atinge Academia de Ciências Médicas 
Militares da China e seus 11 institutos de 
pesquisa.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta 
quinta-feira a imposição de novas sanções a 
empresas de biotecnologia e vigilância da 
China por envolvimento nos supostos abusos 
cometidos por Pequim contra a minoria 
muçulmana uigur na província de Xinjiang.
A China nega os abusos e diz que as medidas 
tomadas são necessárias para combater o 
terrorismo e um movimento separatista. 
Pequim também prometeu retaliar os países 
que aderirem ao boicote dos EUA contra os 
Jogos Olímpicos de Inverno.
Fonte:: Valor

Chile enfrenta saída de capital com modelo 
econômico fragilizado.
O país andino, que por muito tempo desfrutou da 
estabilidade, está sentindo o peso de uma 
turbulência já vista em vizinhos sul-americanos. 
Uma combinação de agitação social, planos para 
uma nova Constituição e as eleições mais 
polarizadas na memória recente abala a confiança 
dos chilenos na moeda do país.
O ritmo de saída de capital estrangeiro de pessoas 
físicas e empresas não financeiras se acelerou, 
tendo atingido US$ 8,8 bilhões nos seis meses até 
agosto e US$ 24,3 bilhões nos últimos dois anos, 
segundo dados do banco central. Isso equivale a 
mais de 9% do PIB anual.
Fonte:: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/16/eua-sancionam-empresas-da-china-por-supostos-abusos-contra-uigures.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/16/chile-enfrenta-saida-de-capital-com-modelo-economico-fragilizado/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Já os futuros de ações dos EUA oscilam, mas mantêm leve alta após o Nasdaq 100, referência de alta 
tecnologia, ter caído para o menor patamar desde setembro. O indicador desabou com a redução do apetite 
por investimentos considerados sobrevalorizados enquanto o Federal Reserve reverte a política monetária 
para reduzir o nível de estímulos.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados asiáticos iniciaram os negócios desta sexta-feira em baixa após a derrocada das ações nos 
EUA, puxada pelo setor de tecnologia, em meio ao aperto da política monetária para combater os efeitos da 
inflação.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
Stoxx 600 pan-europeu caiu 0,2% nas primeiras negociações, com as empresas de  automóveis caindo 1,3% 
para perdas de chumbo, enquanto os bens domésticos ganharam 0,4%.  As ações europeias estavam saindo 
de uma sessão forte na quinta-feira, com os investidores reagindo positivamente às decisões de política do 
Banco Central. O Federal Reserve anunciou na quarta-feira que seria agressivo na redução das compras de 
títulos e prevê vários aumentos das taxas em 2022.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/17/asia-inicia-negocios-em-baixa-apos-derrocada-da-nasdaq-futuros-de-ny-sobem/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/14/futuros-asiaticos-recuam-com-receios-por-variante-omicron/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/17/asia-inicia-negocios-em-baixa-apos-derrocada-da-nasdaq-futuros-de-ny-sobem/
https://www.cnbc.com/2021/12/17/european-stocks-set-to-pull-back-as-omicron-concerns-persist.html
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram cerca de 2% na quinta-feira, com a demanda implícita recorde nos EUA, a queda 
dos estoques de petróleo e uma perspectiva econômica otimista do Federal Reserve superando os temores de 
que a variante do coronavírus ômicron prejudique o consumo global.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os preços do minério de ferro voltaram a subir no mercado à vista, na esteira do relaxamento das medidas de 
restrição à produção de aço no polo de Tangshan. Com o impulso de hoje, a commodity alcançou o valor mais 
elevado desde o fim de outubro.
Fonte:Valor

Algodão
Os preços médios da soja, do milho e do algodão vão ter uma boa evolução nas safras 2021/22 e 2022/23 em 
Mato Grosso. Sobem de 24% a 36%.
Fonte: Folha de São Paulo

https://www.reuters.com/markets/europe/oil-prices-rise-fuel-demand-surges-top-consumer-united-states-2021-12-16/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/16/minrio-de-ferro-se-recupera-e-sobe-46-pontos-percentuais-em-qingdao-para-us-11606-a-tonelada.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/12/mato-grosso-tera-safra-de-bons-precos-mas-com-margens-apertadas-devido-a-custos.shtml






Bons Negócios

Rua Pascoal Pais 525, 10º andar
Condomínio RM Square 
Brooklin São Paulo | SP 04581-060
research@arazulcapital.com
arazulcapital.com.br

mailto:research@arazulcapital.com
http://arazulcapital.com.br
http://twitter.com/arazulr
http://instagram.com/arazul.capital
https://www.linkedin.com/company/arazul-capital
http://t.me/arazulcapital

