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Se o investimento for divertido, 
se você estiver se divertindo, 
você provavelmente não estará 
ganhando dinheiro. O bom 
investimento é chato

George Soros ,
“O homem que quebrou o Banco 
Central da Inglaterra”.
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Estados aproveitam cenário favorável e elevam 
investimentos.
Aumento chega a 28,1% até outubro com ganho de 
arrecadação e despesas contidas.
Favorecidos por ganho de arrecadação, despesas 
obrigatoriamente contidas e já de olho nas eleições 
para governador em 2022, os Estados aceleram os 
investimentos neste ano. De janeiro a outubro os 
investimentos liquidados no agregado dos 26 
Estados e do Distrito Federal somaram R$ 27,4 
bilhões, com alta real de 28,1% em relação a 2020 e 
de 48,8% em relação a 2019, sempre considerando 
iguais meses.
Fonte:: Valor
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Chuvas afetam infraestrutura e causam prejuízo ao 
turismo no sul da Bahia.
Alagamentos e estradas bloqueadas impediram que 
visitantes conseguissem chegar a destinos 
procurados nesta época do ano como Trancoso, 
Curuípe e Caraíva.
As chuvas que atingiram o sul da Bahia na primeira 
metade de dezembro atrasaram a chegada dos 
turistas na região. Hotéis, pousadas e o mercado de 
aluguel de carros e casas por temporada já 
começam a sentir os primeiros efeitos.  
Praias de Trancoso, Caraíva e Curuípe, que deveriam 
ter começado a registrar um volume maior de 
visitantes, ainda esperam que o nível das águas em 
alguns pontos diminua um pouco mais para permitir 
o acesso dos veículos.
Fonte:: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/20/estados-aproveitam-cenario-favoravel-e-elevam-investimentos.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/18/chuvas-afetam-infraestrutura-e-causam-prejuizo-ao-turismo-no-sul-da-bahia/
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Gerdau surfa em resultado sob comando da 5ª 
geração.
Integrantes da família ficaram só no conselho a partir 
de 2018, cuidando das decisões estratégicas para o 
grupo, que completou 120 anos.
A transformação do modelo de gestão, de negócios e 
cultural do grupo Gerdau teve seu ponto de partida no 
fim de 2017. “Houve uma grande virada no grupo”, 
afirmam os primos Guilherme e André, representantes 
da quinta geração da família Gerdau, que é dona de um 
dos maiores fabricantes de aço das Américas. 
Guilherme é presidente do conselho de administração 
desde abril de 2020 e André, vice-presidente. André 
conduziu a Gerdau por dez anos, a partir de 2007, 
assumindo a posição do pai, Jorge Gerdau.
Fonte::Valor

Globo vende sede em São Paulo por R$ 522 mi e 
pagará aluguel.
Instalações foram vendidas a um fundo de 
investimento da Vinci Partners.
O contrato permite à emissora a continuar ocupando o 
espaço pelos próximos 15 anos, renováveis por mais 
15 anos.
Pelo acordo, a Globo pagará um aluguel de R$ 84,67 
por m². Ou seja, a cifra desembolsada deve ultrapassar 
os R$ 3 milhões por mês. O valor será atualizado 
anualmente pela inflação, medida pelo IPCA.
Fonte: Poder 360

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/20/gerdau-surfa-em-resultado-sob-comando-da-5a-geracao.ghtml
https://www.poder360.com.br/midia/globo-vende-sede-em-sao-paulo-por-r-522-mi-e-pagara-aluguel/
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Presidente eleito do Chile promete atacar 'privilégio 
de poucos'.
“Sabemos que ainda há a justiça para os ricos e a 
justiça para os pobres e não vamos mais permitir que 
os pobres continuem pagando o preço da desigualdade 
no Chile”, disse Gabriel Boric, ex-líder estudantil do 
Partido Comunista.
Os mercados financeiros reagiram com desconfiança à 
vitória do esquerdista. O S&P IPSA, principal índice da 
Bolsa de Valores de Santiago, operava no início da tarde 
em queda de 6,15%, aos 4.089,98 pontos, após abrir a 
sessão em queda de 7,27%.
O dólar, por sua vez, está vivendo uma sessão volátil e 
chegou a ser negociado a 874,54 pesos no início da 
tarde, o valor mais alto desde março de 2020, quando o 
país começava a enfrentar os efeitos da pandemia de 
covid-19.
Fonte: Valor

Senado aprova projeto que regulamenta diferencial 
de ICMS para comércio eletrônico
Texto, que será enviado à sanção presidencial, 
corrige um problema que surgiu por causa de uma 
decisão do Supremo.
O plenário do Senado aprovou, nesta segunda-feira, 
um projeto de lei complementar para regulamentar o 
Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal), utilizada para 
dividir a arrecadação do comércio eletrônico entre o 
Estado de origem da empresa e o do consumidor. 
Com isso, o texto será enviado à sanção presidencial.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/20/presidente-eleito-do-chile-promete-atacar-privilegio-de-poucos.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://valor.globo.com/politica/noticia/2021/12/20/senado-aprova-projeto-que-regulamenta-diferencial-de-icms-para-comrcio-eletrnico.ghtml
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China apoia setor imobiliário com ajuda para 
M&A e corte de juro.
Autoridades incentivam bancos a financiar 
aquisições de projetos de incorporadoras com 
dificuldades financeiras por empresas com as 
finanças em ordem, informou o Financial 
News, apoiado pelo banco central.
A China também busca aumentar a liquidez na 
economia afetada pelo desaquecimento no 
setor imobiliário: bancos domésticos 
reduziram os juros pela primeira vez em 20 
meses. 
Fonte::Bloomberg Línea

Boris Johnson não descarta novas restrições para 
conter a ômicron.
Depois de uma reunião de gabinete, 
primeiro-ministro afirmou que os ministros 
concordaram em manter a situação da pandemia 
sob “revisão constante”.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, 
afirmou nesta segunda-feira que não hesitará em 
introduzir novas medidas para combater a variante 
ômicron do coronavírus na Inglaterra. No entanto, 
ao menos por enquanto, as restrições atuais não 
serão reforçadas.
Fonte:: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/20/china-apoia-setor-imobiliario-com-ajuda-para-ma-e-corte-de-juro/
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/20/boris-johnson-nao-descarta-novas-restricoes-para-conter-a-omicron.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os contratos de S&P 500 e Nasdaq 100  são negociados com ganhos, sinalizando uma recuperação depois 
que o indicador de ações mais amplo dos EUA teve sua maior queda em três dias seguidos desde setembro.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
As ações chinesas listadas nos EUA caíram para o nível mais baixo desde agosto de 2019. Uma 
desaceleração no setor imobiliário carregado de dívidas da China está arrastando a economia do país.Os 
mercados de ações têm alta no Japão e na Coreia do Sul e oscilam na Austrália.
Fonte: Bloomberg Línea

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

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/21/sell-off-global-da-tregua-e-acoes-e-futuros-de-ny-sobem-na-asia/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/21/sell-off-global-da-tregua-e-acoes-e-futuros-de-ny-sobem-na-asia/
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 despencaram na segunda-feira, com o surgimento de casos da variante do coronavírus 
ômicron na Europa e nos Estados Unidos, alimentando os temores dos investidores de que novas restrições 
para combater sua disseminação poderiam prejudicar a demanda por combustível.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Minério de ferro sobe mais 3,3% e vai a US$ 123,51 a tonelada no porto de Qingdao. Expectativas mais 
otimistas quanto à demanda, com a recuperação da produção de aço na China no curto prazo, deram suporte à 
commodity.
Fonte:Valor

Trigo
As importações chinesas de milho caíram em novembro, em relação ao ano anterior, para o menor patamar em 
19 meses, mostraram dados alfandegários do país no final de semana, devido ao custo mais alto e à fraca 
demanda.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-drop-2-rapid-omicron-spread-dims-fuel-demand-outlook-2021-12-20/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/20/minrio-de-ferro-sobe-mais-33-pontos-percentuais-e-vai-a-us-12351-a-tonelada-no-porto-de-qingdao.ghtml
https://br.investing.com/news/commodities-news/importacoes-de-milho-pela-china-caem-em-novembro-para-o-menor-nivel-em-19-meses-955989






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

