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O sucesso é um professor 
traiçoeiro. Ele seduz pessoas 
inteligentes e as faz pensar que 
elas não podem perder tudo.

Bill Gates,
Fundador da Microsoft.
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Trabalho por conta própria dispara e deve manter 
alta.
Grupo supera 25 milhões de pessoas após retomada 
econômica.
A pesquisadora Mariana Leite, da iDados: 
crescimento é uma resposta à crise desencadeada 
pela covid-19 e à recuperação econômica posterior.
O número de trabalhadores por conta própria bateu 
recorde no terceiro trimestre e cresceu mais em 
Roraima, Bahia e Pernambuco. O movimento, visto 
por economistas como parte de uma mudança 
estrutural do mercado de trabalho, foi acentuado 
pela pandemia de covid-19 e deve continuar com 
menos força no ano que vem.
Fonte:: Valor
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Sistema com notificações de covid é retomado; 
ConecteSUS deve voltar nesta quarta.
A plataforma ficou fora de operação durante 11 dias, 
depois do primeiro ataque hacker atingir o Ministério 
da Saúde.
O ConecteSUS, que reúne dados de vacinação, 
exames e medicamentos, permanece fora do ar. A 
plataforma é responsável por emitir o comprovante 
de vacinação a todos os brasileiros que completaram 
o ciclo de imunização com duas doses de 
AstraZeneca, de CoronaVac ou de Pfizer ou, ainda, a 
dose única da Janssen. A previsão do ministro 
Marcelo Queiroga é que seja restabelecido até esta 
quarta-feira.
Fonte:: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/22/trabalho-por-conta-propria-dispara-e-deve-manter-alta.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/21/saude-retoma-sistema-com-notificacoes-de-covid-conectesus-deve-voltar-nesta-quarta.ghtml
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Alliar derrete 20,3% na B3 após questionamento de 
investidor.
O gestor Vladimir Timerman, da Esh Capital, 
questionou os termos de venda acordados entre o 
bloco e Tanure e indicou possível abuso de poder de 
controle.
A Alliar afirmou que não participou diretamente das 
negociações e que divulgou todas as informações 
prestadas por acionistas. O volume financeiro de hoje 
totalizou R$ 46,8 milhões, com 9,9 mil negócios 
realizados, enquanto a cotação dos papéis ficou entre 
R$ 14,20 e R$ 18,20. O volume de ontem havia 
somado R$ 39,5 milhões. 
Fonte::Valor

Alice capta US$ 127 milhões em rodada liderada pelo 
SoftBank.
André Florence, cofundador e CEO da Alice, disse em 
entrevista exclusiva à Bloomberg Línea que o objetivo 
agora é investir na estrutura tecnológica da 
plataforma.
Desde junho de 2020, quando iniciou captações, a 
Alice soma US$ 174,8 milhões em investimentos. A 
última rodada, no valor de US$ 33,3 milhões, 
aconteceu em fevereiro deste ano e foi também a 
maior série B já registrada no país para uma 
healthtech.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/22/alliar-derrete-203-pontos-percentuais-na-b3-aps-questionamento-de-investidor.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/21/alice-capta-us-127-milhoes-em-rodada-liderada-pelo-softbank/
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Interesses eleitorais impedem reformas em 
2022, avalia líder do governo.
Deputado Ricardo Barros afirmou ao Valor que 
não vê chances de aprovação de mudanças nas 
áreas tributária e administrativa.
A avaliação do parlamentar do Centrão é que a 
disputa eleitoral contaminará a análise das 
reformas tributária e administrativa, que 
precisam de apoio de pelo menos 308 deputados 
e 49 senadores em dois turnos para ser aprovada 
pelo Congresso.
Além disso, Barros afirmou que os governadores, 
especialmente os que tentarão se reeleger, 
trabalhariam contra o avanço de uma reforma 
tributária, principalmente em função de eventuais 
mudanças de arrecadação em ano eleitoral.
Fonte: Valor

Eleição terá verba pública recorde, com 
equilíbrio entre alianças de Lula e Bolsonaro.
As três grandes fontes de financiamento para as 
eleições atingem o recorde de R$ 6,7 bilhões, um 
aumento de 57% em relação a 2018, já com 
números corrigidos pela inflação.  Desde 2015, 
quando o Supremo Tribunal Federal proibiu que 
empresas bancassem as candidaturas, a maior 
parte das verbas de campanha passou a sair dos 
cofres públicos.  Em especial, por meio do fundo 
eleitoral, que destinará R$ 4,962 bilhões para que 
os partidos distribuam a seus candidatos no ano 
que vem. Criado em 2017, o fundão, como é 
conhecido, está em sua terceira eleição —nas 
duas anteriores, destinou R$ 1,7 bilhão (2018) e 
R$ 2 bilhões (2020).
Fonte::Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/12/22/interesses-eleitorais-vao-impedir-aprovacao-de-reformas-em-2022-avalia-lider-do-governo.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/eleicao-tera-verba-publica-recorde-com-equilibrio-entre-aliancas-de-lula-e-bolsonaro.shtml
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Biden estende moratória da dívida estudantil 
por mais 90 dias.
O governo Biden vinha sofrendo pressão para 
estender a moratória e perdoar dívidas. 
Em regra, o ensino universitário nos EUA é 
pago, e muitos estudantes precisam recorrer a 
empréstimos para concluir os estudos.  Por 
isso, os EUA acumulam US$ 1,7 trilhão (R$ 9,6 
trilhões) em dívidas estudantis. Cerca de um 
terço dos tomadores de empréstimos 
estudantis estão inadimplentes ou com 
pagamentos atrasados.
Fonte::Folha de São Paulo

Com a ômicron, Reino Unido registra mais de 100 
mil casos de covid-19 em um dia.
Recorde diário da pandemia deve colocar mais 
pressão sobre o governo para reforçar as medidas 
de combate ao vírus, embora o primeiro-ministro 
Boris Johnson tenha descartado essa possibilidade 
antes do Natal.
Johnson está sendo pressionado por seus 
conselheiros científicos, que dizem que quanto 
mais cedo o governo agir, menos severa será a 
onda de casos da ômicron. 
No entanto, ele enfrenta uma revolta de um 
número crescente de integrantes do Partido 
Conservador, que são contrários às novas 
restrições. 
Fonte:: Valor

https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2021/01/11/5949-acompanhe-as-informacoes-sobre-o-governo-de-joe-biden-nos-eua.shtml#post412503
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/22/com-a-omicron-reino-unido-registra-mais-de-100-mil-casos-de-covid-19-em-um-dia.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros de ações dos EUA pouco mudaram depois que o S&P 500 atingiu novo recorde de alta, com o 
otimismo sustentado pelo aumento da confiança do consumidor e das vendas de casas.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações asiáticos subiram nesta quinta-feira depois da recuperação nas ações nos EUA em 
meio a especulações de que a recuperação econômica irá superar as interrupções temporárias de negócios 
devido ao surto da variante ômicron do vírus.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias foram negociadas um pouco mais altas na manhã de quinta-feira, com os comerciantes 
procurando sinais de que a variante do coronavírus omicron não é tão grave quanto se temia anteriormente.
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/2021/12/23/asia-tem-ganhos-apos-novidades-sobre-omicron-e-liquidez-reduzida-antes-do-natal/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/23/asia-tem-ganhos-apos-novidades-sobre-omicron-e-liquidez-reduzida-antes-do-natal/
https://www.cnbc.com/2021/12/23/european-stocks-seen-higher-on-signs-of-hope-about-omicron.html
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Petróleo
Os preços do petróleo desprezaram os ganhos iniciais na quinta-feira, conforme os países impuseram novas 
restrições às viagens para combater os casos de aumento, embora a desvantagem permanecesse limitada aos 
desenvolvimentos positivos em torno do COVID-19.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os preços atingiram um recorde acima de US$ 230 a tonelada em maio, despencaram para cerca de US$ 85 em 
novembro com a promessa do governo de reduzir a produção de aço, e agora subiram 50% em apenas seis 
semanas.  A volatilidade deve persistir em 2022. Apesar da retomada da produção de aço neste mês, a 
expectativa é de desaceleração no início de 2022 devido a maiores restrições sazonais no período que antecede 
a Olimpíada de Inverno em fevereiro.
Fonte:Bloomberg Línea

Laranja
A safra de laranja 2021/22 no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro foi estimada em 
264,14 milhões de caixas nesta sexta-feira, queda de 1,39% ante a projeção anterior, com os pomares ainda 
sentindo o impacto da seca e das geadas, segundo avaliação do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus). 
Os futuros de suco de laranja na bolsa de NY subiram 4,96% no último fechamento.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-keep-climbing-even-omicron-covid-19-variant-fans-out-2021-12-23/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/22/desaceleracao-da-china-sinaliza-menores-ganhos-para-minerio-de-ferro/
https://br.investing.com/news/economy/fundecitrus-indica-quebra-mais-acentuada-na-safra-de-laranja-de-spmg-952207






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

