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aprender rápido é porque você 
aguenta as quedas para chegar 
ao seu objetivo.

Guilherme Benchimol, 
Fundador da XP Investimentos.
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Indústria de transformação puxa alta de 
exportações em 2021, diz secretaria.
As exportações brasileiras do setor de agropecuária 
cresceram 52,48% em dezembro de 2021, pela média 
diária, em relação ao mesmo mês do ano anterior. No 
caso da indústria extrativa, houve alta de 14,12%. Na 
indústria de transformação, o avanço foi de 25,85%. 
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
Já pelo lado das importações, houve avanço de 
12,18% nas compras no mês da agropecuária, alta de 
210,34% na indústria extrativa e elevação de 17,65% 
na indústria de transformação.
No acumulado de 2021, as exportações do setor 
agropecuário cresceram 22,22%, pela média diária, 
em relação ao calendário antecedente. 
Fonte:: Valor
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Servidores do Banco Central articulam entrega dos 
cargos de chefia e anunciam paralisação.
Em ato semelhante ao orquestrado pela Receita 
Federal nos últimos dias, o sindicato que representa 
os servidores do Banco Central (Sinal) iniciou 
movimento de entrega de cargos de chefia na 
autarquia nesta segunda-feira (3).
Segundo a entidade, a autoridade monetária conta 
com cerca de 500 posições comissionadas. Em nota, 
o Sinal afirmou que será elaborada uma lista nos 
próximos dias com os nomes de quem aderiu.
Os servidores pedem reajuste salarial após o 
Congresso aprovar previsão de reposição apenas 
para policiais federais no Orçamento de 2022, com 
apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Fonte:: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/03/industria-de-transformacao-puxa-alta-de-exportacoes-no-ano-diz-secretaria.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/28/governo-destinara-r-200-milhoes-para-consertar-estradas-destruidas-por-chuvas/
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Grupos de saúde movimentam R$ 15 bi em 
aquisições em 2021.
Capitalizadas com os recursos levantados no mercado 
nos últimos 12 meses, as companhias listadas de 
saúde movimentaram cerca de R$ 13 bilhões em 
aquisições, no ano passado. Quando se consideram as 
ações usadas nas transações, esse valor chega a R$ 
15 bilhões.
Fonte:Valor

Tesla tem alta de 13,4% nas ações após terminar 
2021 com entregas recordes.
A Tesla começou o novo ano com fortes ganhos nas 
ações após reportar um trimestre histórico em termos 
de entregas de veículos, que quebraram seu recorde 
anterior.  As ações da fabricante de carros elétricos 
subiram 13,5% no primeiro pregão de 2022.
Os dados divulgados no domingo (2) mostraram 
308.600 veículos entregues em todo o mundo no 
quarto trimestre, bem à frente da estimativa média 
dos analistas, de cerca de 263.000 veículos, e 
superando o recorde anterior da empresa de 241.300 
em relação ao trimestre anterior.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/03/grupos-de-saude-movimentam-r-15-bi-em-aquisicoes-em-2021.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/03/tesla-inicia-ano-com-forte-alta-apos-terminar-ano-com-entregas-recordes/
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Sergio Moro desmente que possa concorrer ao 
Senado.
O ex-juiz Sergio Moro desmentiu nesta 
segunda-feira (03) que vá concorrer ao Senado, 
caso fracassem seus planos de alcançar o Palácio 
do Planalto. Ele rebatia reportagem veiculada 
hoje pelo UOL. “Sou pré-candidato à Presidência, 
não ao Senado”, afirmou, categórico.
Fonte: Valor

Brasil tem dívida de quase US$ 300 milhões com 
a ONU.
O Brasil assume cadeira não permanente no 
Conselho de Segurança nesta 3ª feira (4.jan.2022) 
com dívida de cerca de US$ 293 milhões com a 
ONU (Organização das Nações Unidas). A situação 
pode causar constrangimento ao país e a seu 
governo. A rigor, os endividados devem quitar 
pelo menos ⅓ do total até a virada do ano para 
não perderem direito de voto na Assembleia 
Geral. 
Em agosto de 2021, o Itamaraty informou ao 
Poder360 que o endividamento brasileiro era de 
US$ 361,8 milhões. O Brasil teria de pagar pelo 
menos US$ 120,6 milhões até 31 de dezembro. 
Portaria 14.951 do Ministério da Economia 
publicada em 21 de dezembro liberou US$ 68,8 
milhões –menos do ⅓ necessário.
Fonte::Poder 360

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/03/sergio-moro-desmente-que-possa-concorrer-ao-senado.ghtml
https://www.poder360.com.br/governo/brasil-tem-divida-de-quase-us-300-milhoes-com-a-onu/
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EUA aprovam dose de reforço da Pfizer para 
adolescentes.
A agência reguladora dos Estados Unidos liberou a 
dose de reforço da Pfizer contra a Covid-19 para 
adolescentes mais jovens, ampliando o acesso a 
doses adicionais enquanto os pais procuram 
proteger seus filhos da onda ômicron e os 
funcionários da escola tentam manter as salas de 
aula abertas. 
A Food and Drug Administration informou em uma 
carta à Pfizer, na segunda-feira (3), que havia 
concedido uma autorização de uso emergencial de 
uma terceira dose da vacina de RNA mensageiro, 
que a Pfizer desenvolveu com BioNTech, para que 
pessoas com idades entre 12 e 15 anos. A agência 
também reduziu o intervalo recomendado entre a 
segunda e a terceira doses da vacina para cinco 
meses.
Fonte:: Bloomberg Línea

França quer endurecer regras comerciais em sua 
presidência na União Europeia.
A França assumiu neste sábado, primeiro dia do ano, a 
presidência rotativa da União Europeia (UE) por seis 
meses, com planos ambientais e comerciais que 
poderão ter impacto a prazo também nas exportações 
brasileiras para os 27 países membros do bloco 
comunitário.
Fonte::Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/03/eua-aprovam-dose-de-reforco-da-pfizer-para-adolescentes/
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/01/frana-quer-endurecer-regras-comerciais-em-sua-presidncia-na-unio-europeia.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Já os futuros de ações dos EUA são negociados com leve baixa após o bom desempenho do Nasdaq 100. As 
ações da Tesla Inc. tiveram forte alta após a automobilística relatar forte crescimento nas entregas no quarto 
trimestre. Os papéis da Apple Inc. também subiram, levando a empresa a um valor de mercado de US$ 3 
trilhões.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados asiáticos de ações iniciaram os negócios desta terça com alta após o S&P 500 fechar com novo 
recorde no primeiro dia de negociações de 2022.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
Os ganhos dos EUA seguiram os vistos com ações europeias, que atingiram altas sem precedentes, mesmo 
com os volumes de negócios permanecendo baixos por causa dos feriados.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.cnbc.com/2022/01/02/futures-stock-market-news-open-to-close.html
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/04/asia-inicia-negocios-com-ganhos-mas-futuros-de-ny-tem-baixa/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/04/asia-inicia-negocios-com-ganhos-mas-futuros-de-ny-tem-baixa/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/04/asia-inicia-negocios-com-ganhos-mas-futuros-de-ny-tem-baixa/
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Petróleo
Os preços do petróleo permaneceram estáveis   na terça-feira, já que os investidores esperavam que os 
principais produtores concordassem em manter o aumento de produção planejado em sua reunião no final do 
dia em meio à diminuição das preocupações sobre a disseminação da variante Omicron do COVID-19.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os preços do minério de ferro marítimo subiram na segunda-feira, 3 de janeiro, acompanhando o aumento nos 
swaps do primeiro mês na Bolsa de Cingapura (SGX) em meio ao sentimento positivo, disseram fontes à 
Fastmarkets.
Fonte: Metal Bulletin

Alumínio 
A China pretende cortar o consumo de energia na produção de aço em 2% e reduzir as emissões de carbono no 
setor de alumínio em 5% até 2025, informou o Ministério da Indústria do país em um plano de desenvolvimento 
de matérias-primas nesta quarta-feira.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-steady-ahead-opec-output-policy-meeting-2022-01-04/
https://www.metalbulletin.com/Article/4022477/Latest-news/Iron-ore-prices-track-uptick-in-front-month-swap-contracts.html
https://br.investing.com/news/commodities-news/china-quer-cortar-consumo-de-energia-na-producao-de-aco-958415
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