
Morning Call
Segunda-Feira, 20 de dezembro de 2021

VIRE O CELULAR
PARA UMA 
MELHOR
VISUALIZAÇÃO
HORIZONTAL



Í N D I C E arazulcapital.com

                    FRASE DO DIA

 
No que diz respeito ao 
empenho, ao compromisso, ao 
esforço e a dedicação não existe 
meio termo. Ou você faz uma 
coisa bem feita ou não faz.

Ayrton Senna,
Três vezes campeão de Fórmula 
I. 
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Agro importa máquinas; indústria freia compras.
Perspectivas no campo fazem investimento em bens 
de capital crescer 33,7% no setor este ano.
As importações de bens de capital para a 
agropecuária dispararam neste ano, embaladas pela 
perspectiva positiva do setor. Em contraposição, as 
compras de bens para a indústria de transformação 
vêm perdendo fôlego, refletindo incertezas por conta 
de gargalos nas cadeias e pressões de custo. Esse 
contraste, segundo economistas, deve se manter no 
ano que vem, mas com menor força.
Fonte:: Valor
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Concentração econômica cai, mas continua 
elevada.
Oito cidades representam um quarto do PIB 
brasileiro.
Apesar do movimento de desconcentração 
observado nos últimos anos, a economia brasileira 
se mantém concentrada em poucas cidades, 
especialmente capitais, e em algumas 
concentrações urbanas, segundo o retrato 
observado nos resultados do Produto Interno Bruto 
(PIB) dos Municípios 2019, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A cidade de São Paulo representava 12,7% do PIB do 
Brasil em 2002. Em 2019, esse número foi para 
10,3% do PIB brasileiro.
Fonte:: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/17/agro-importa-maquinas-industria-freia-compras.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/20/concentracao-economica-cai-mas-continua-elevada.ghtml
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Ciro Possobom assume comando da Volkswagen do 
Brasil no lugar de Pablo Di Si. 
Possobom acumulará a função atual de 
vice-presidente de finanças e estratégias de TI na 
América do Sul.
Em nota, a montadora informa que, com a alteração, 
Di Si deixa o cargo de presidente e diretor-executivo 
das operações da Volkswagen na América Latina. No 
Brasil, Possobom passa a ser diretor de operações, 
acumulando também a função atual de 
vice-presidente de finanças e estratégias de TI da 
Volkswagen região da América do Sul. 
Di Si vai assumir o cargo de presidente do conselho de 
administração da empresa em uma região que 
abrange operações em 29 países das Américas do Sul 
e Central, incluindo Brasil e Argentina. 
Fonte::Valor

Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro por 
R$ 400 milhões.
Ex-jogador do clube mineiro afirma que "tem muito a 
retribuir" à Raposa; detalhes do negócio ainda serão 
anunciados.
O Cruzeiro terá investimento realizado pelo 
ex-atacante Ronaldo Nazário na casa dos R$ 400 
milhões. Ele comprará 90% das ações da SAF. Em 
anúncio, neste sábado, o ex-jogador do clube 
confirmou o acerto junto do presidente da Raposa, 
Sérgio Santos Rodrigues. O fechamento do acordo foi 
realizado em São Paulo e comemorado pelo agora 
"dono" do clube mineiro.
Ronaldo Fenômeno será acionista majoritário do 
Cruzeiro SAF, constituída há duas semanas pelo clube. 
Nesta sexta, a compra pelo ex-atacante foi viabilizada 
por uma decisão realizada em assembleia pelo clube.
Fonte: Globo Esporte

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/18/ciro-possobom-assume-comando-da-volkswagen-do-brasil-no-lugar-de-pablo-di-si.ghtml
https://ge.globo.com/futebol/times/cruzeiro/noticia/ronaldo-fenomeno-confirma-compra-do-cruzeiro.ghtml
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De olho no mercado mundial, setor da cachaça lança 
diretrizes estratégicas até 2025.
Meta é fazer com que a bebida esteja entre os três 
principais destilados do mundo nos próximos quatro 
anos.
O documento traz orientações para garantir o 
ordenamento, a organização, a sistematização das 
ações, projetos e programas para que o setor se 
desenvolva sistematicamente. O secretário de Política 
Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme 
Bastos, disse que é preciso incentivar a compra de 
produtos registrados na Pasta e valorizar a cachaça 
como bebida genuinamente brasileira. 
Fonte::Valor

Conselho do Santander Brasil aprova nomeação de 
Mario Leão como novo presidente.
As mudanças já haviam sido anunciadas pelo banco 
em julho e têm efeito a partir de 1º de janeiro de 2022.
Além disso, também foi exonerado o diretor 
vice-presidente executivo Juan Sebastián Moreno 
Blanco. Já os diretores sem designação específica 
Andrea Marques de Almeida, Elita Vechin Pastorelo 
Ariaz e João Marcos Pequeno de Biase foram eleitos 
vice-presidentes executivos.
Ao mesmo tempo, em assembleia geral extraordinária, 
Rial foi eleito como novo presidente do conselho de 
administração, em substituição a Álvaro Antonio 
Cardoso de Souza. Também foram eleitos para o 
colegiado Leão, Angel Santodomingo Martell e Alberto 
Monteiro de Queiroz Netto.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/12/19/de-olho-no-mercado-mundial-setor-da-cachaca-lanca-diretrizes-estrategicas-ate-2025.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/12/17/conselho-do-santander-brasil-aprova-nomeacao-de-mario-leao-como-novo-presidente.ghtml
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Investimentos do governo em Defesa Civil caem 43% 
de 2020 para 2021
Ao longo de 2021, foram empenhados R$ 918,6 
milhões para a área responsável pela preparação do 
País para eventos climáticos extremos, menos que o 
montante de R$ 1,63 bilhão destinado no ano passado.
Nesta temporada de chuvas, o Brasil ainda não chegou 
ao ápice da estação, mas as intempéries já provocaram 
danos. No extremo sul da Bahia e em Minas Gerais, 
mais de 300 mil pessoas sofreram com as enchentes 
das últimas semanas. 
A falta de investimentos no setor significa que este ano 
terá o menor gasto da União com a Defesa Civil pelo 
menos desde 2016, de acordo com dados do Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop) do 
governo federal compilados pela reportagem.
Fonte: Estadão

Datafolha: Lula é melhor presidente da história 
para 51%, e Bolsonaro, o pior para 48%.
Segundo aferiu o instituto, o petista, que governou 
entre 2003 e 2010, é o líder no ranking dos 
ex-presidentes para 51% dos entrevistados, 40 
pontos à frente de Bolsonaro, escolhido por 11%.
A pesquisa foi realizada de 13 e 16 de dezembro 
com 3.666 pessoas, em 191 cidades. A margem de 
erro é de dois pontos para mais ou menos. 
 Lula, assim, recupera parte de sua imagem perante 
os eleitores, que ficou seriamente abalada em 
pesquisas anteriores em razão de escândalos de 
corrupção e recessão econômica.
Fonte: Folha de São Paulo

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,investimentos-do-governo-em-defesa-civil-caem-43-de-2020-para-2021,70003931333
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/datafolha-lula-e-melhor-presidente-da-historia-para-51-e-bolsonaro-o-pior-para-48.shtml
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Democrata peça-chave para aprovação do 
pacote social e ambiental de Biden diz que 
votará contra projeto.
O senador americano Joe Manchin, um 
democrata moderado que é considerado 
peça-chave para a aprovação do pacote de 
investimentos sociais e ambientais proposto 
pelo governo de Joe Biden, afirmou neste 
domingo (19) que não apoiará o projeto, 
avaliado em US$ 1,85 trilhão (R$ 10,30 
trilhões).
O pacote foi aprovado pela Câmara americana 
em novembro, por 220 votos a favor e 213 
contra —os republicanos, em peso, o 
rechaçaram.
Fonte::Folha de São Paulo

Gabriel Boric derrota José Antonio Kast e é eleito 
presidente do Chile.
Com mais de 99% das mesas apuradas, Boric 
obteve cerca de 56% dos votos, e já é considerado o 
próximo presidente do país até 2026.
Economicamente, Boric defendeu ao longo da 
campanha uma reforma tributária e no sistema 
previdenciário. Ele também quer aumentar os 
impostos para empresas privadas que exploram 
cobre, principal produto de exportação do Chile. 
Boric também chegou a dizer que o modelo 
econômico do Chile, ainda muito atrelado ao 
neoliberalismo implementado durante a ditadura 
de Pinochet, foi responsável por alimentar a 
desigualdade no país, e precisa ser substituído.
Fonte:: CNN

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/12/democrata-peca-chave-para-aprovacao-do-pacote-social-e-ambiental-de-biden-diz-que-votara-contra-projeto.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/jose-antonio-kast-reconhece-vitoria-de-gabriel-boric-em-eleicoes-no-chile/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros de ações caíram nas negociações da madrugada de segunda-feira, após uma semana de perdas, 
com os investidores continuando a lutar com o ressurgimento dos casos da Covid e uma mudança iminente 
na política monetária do Federal Reserve.
Fonte: CNBC

Ásia
As ações da Ásia dão sinais de queda na segunda-feira, com vários dos principais mercados da região 
registrando grandes perdas, já que a China reduziu sua taxa de juros de referência pela primeira vez em mais 
de um ano e meio.
Fonte: CNBC

Europa 
Os mercados europeus caíram acentuadamente na segunda-feira, com a rápida disseminação da variante 
omicron Covid-19 acionando medidas de contenção mais rígidas em todo o continente.
Fonte: CNBC

https://www.cnbc.com/2021/12/19/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.cnbc.com/2021/12/20/asia-markets-china-loan-prime-rate-omicron-covid-variant-currencies-oil.html
https://www.cnbc.com/2021/12/20/european-markets-set-to-slide-as-omicron-threat-intensifies.html


C O N T I N U A ⇢

Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo caíram mais de 3% na segunda-feira, com o surgimento de casos da variante do 
coronavírus Omicron na Europa e nos Estados Unidos alimentando os temores dos investidores de que novas 
restrições de mobilidade para combater sua disseminação possam atingir a demanda por combustível.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os contratos futuros do minério de ferro de Singapura subiram pela terceira sessão consecutiva na 
segunda-feira, impulsionados pelo otimismo renovado em relação à demanda pelo ingrediente siderúrgico no 
curto prazo, uma vez que surgiram sinais de que a principal produtora de aço China está de volta a aumentar a 
produção este mês.
Fonte:Reuters

Óleo de Soja
Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 33 mil toneladas de óleo de soja para a Índia, com 
entrega prevista para o ano comercial 2021/22, informou nesta sexta-feira, 17, o Departamento de Agricultura 
dos EUA (USDA).
Fonte:IstoÉ dinheiro

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-drop-2-rapid-omicron-spread-dims-fuel-demand-outlook-2021-12-20/
https://www.reuters.com/markets/asia/iron-ore-extends-rally-third-day-chinese-demand-optimism-2021-12-20/
https://www.istoedinheiro.com.br/exportadores-de-oleo-de-soja-dos-eua-relatam-vendas-33-mil-t-para-a-india/
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