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A meu ver, o aspecto mais 
interessante, desafiador e 
essencial de um investimento é 
o risco. 

Howard Marks, 
co-fundador e co-presidente da 
Oaktree Capital Management
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Produção industrial cai 0,2% em novembro, diz 
IBGE, inverso da mediana das projeções.
A produção da indústria brasileira recuou 0,2% em 
novembro, frente a outubro, segundo a Pesquisa 
Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), 
divulgada na última quinta-feira (06) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 
outubro, o indicador teve recuo de 0,6% na série com 
ajuste sazonal.
Com o resultado de novembro, a indústria está 4,3% 
abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em 
fevereiro de 2020. O desempenho veio abaixo da 
mediana das estimativas de 33 instituições 
financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data, de 
uma alta de 0,2% livre dos efeitos sazonais. As 
projeções iam de queda de 2,7% a alta de 1,1%.
Fonte:: Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Brasil perde R$ 1,7 bilhão com suspensão de 
cruzeiros, estima associação.
O fracasso da temporada brasileira de cruzeiros, 
suspensa por surtos de Covid-19 nas embarcações e 
pelos temores com a variante ômicron, representa 
um impacto negativo de R$ 1,7 bilhão na economia 
nacional. O valor havia sido estimado pela 
representação brasileira da CLIA Global (Cruise Lines 
International Association). 
O retorno dos navios turísticos ainda é incerto, pois a 
principal autoridade sanitária do país vê riscos 
elevados de contaminação e recomenda o fim da 
temporada, mas o setor ainda negocia novas regras 
com o governo.  A suspensão das viagens não só 
frustrou as empresas do setor e os cruzeiristas. 
Havia a expectativa de geração de 24 mil empregos 
com o retorno dos navios turísticos ao litoral 
brasileiro, segundo a Clia. 
Fonte:: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/06/produo-industrial-cai-02-pontos-percentuais-em-novembro-diz-ibge-inverso-da-mediana-das-projees.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/04/suspensao-dos-cruzeiros-faz-brasil-perder-r-17-bi-estima-associacao/
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Uber Eats deixará de fazer entregas de restaurantes 
a partir de 8 de março.
Em um anúncio realizado nesta quinta-feira (6), a 
companhia disse que continuará funcionando, mas 
somente para itens de supermercados e lojas.
O aplicativo disse ainda que planeja expandir no Uber 
Direct, uma opção corporativa que permite que lojas 
façam entregas no mesmo dia para seus clientes, e em 
meios de transporte, como motos e táxis, para 
oferecer seus produtos.  
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) disse que o fim do Uber Eats no Brasil deixa o 
setor com "muita apreensão".
No Brasil, mercado de delivery por aplicativos é 
dominado pelo iFood, com mais de 70% de 
participação.  
Fonte:G1

Goldman Sachs planeja crescer na América Latina 
após ano recorde.
O Goldman Sachs planeja continuar se expandindo na 
América Latina após um ano recorde na região.
A receita do Goldman na América Latina foi 
impulsionada por um ano recorde em gestão de 
recursos de terceiros, mercados globais e banco de 
investimento, disse Khalil. O Goldman também ganhou 
ao vender participações em bolsa de empresas como a 
Oncoclínicas. O banco começou a operar sua corretora 
de valores no México em junho, e contratou 40 
engenheiros no Brasil para apoiar os negócios de 
mercados emergentes e derivativos de ações nas 
Américas.
Nos últimos cinco anos, a receita do Goldman na 
região cresceu quase 60% em comparação com os 
cinco anos anteriores.
Fonte: Bloomberg Línea

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/01/06/uber-eats-deixara-de-fazer-entregas-de-restaurantes-a-partir-de-8-de-marco.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/06/goldman-sachs-planeja-crescer-na-america-latina-apos-ano-recorde/
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Congresso tira 50% da verba de Guedes, e pasta vê 
risco de paralisação das atividades.
Para a equipe do Ministério da Economia, a tesourada 
de R$ 2,5 bilhões feita pelo Congresso pode 
comprometer atividades já neste primeiro semestre. 
Agora o time de Guedes tenta encontrar saídas para o 
problema.  A tesourada é vista por integrantes do 
próprio governo como uma retaliação do Congresso a 
Guedes, com quem o Legislativo tem uma relação 
turbulenta.
Em contraste, ministérios de aliados dos 
congressistas ou com ações que beneficiam redutos 
eleitorais —como Cidadania, Desenvolvimento 
Regional e Infraestrutura— tiveram aumento ou 
cortes marginais.  O corte na Economia foi de 52% em 
relação à proposta inicial do governo.
Fonte: Folha de São Paulo

Bolsonaro veta Refis de micro e pequenas 
empresas.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou 
integralmente o projeto de lei que instituía o 
chamado Relp (Programa de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples 
Nacional). A legislação criaria um novo programa 
de refinanciamento de dívidas das micro e 
pequenas empresas, com o perdão de multas e 
encargos. O setor acumula dívida de R$ 50 
bilhões.
Segundo o despacho presidencial, a decisão foi 
tomada depois de consultados o Ministério da 
Economia e a AGU (Advocacia Geral da União).
Fonte::Poder 360

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/congresso-tira-50-da-verba-de-guedes-e-pasta-ve-risco-de-paralisacao-das-atividades.shtml
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-veta-refis-de-micro-e-pequenas-empresas/
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Cazaquistão é a mais rica das repúblicas da Ásia 
Central que integravam a URSS.
O país era um dos grandes celeiros da ex-URSS, e 
produzia 15% dos grãos consumidos por todos os 
soviéticos. Além da agricultura, o país é riquíssimo 
em minerais, como ouro, cobre, urânio e bauxita.
Politicamente, o país é controlado há três décadas 
pelo grupo liderado pelo nacionalista Nursultan 
Nazarbayev — que deixou a presidência 
formalmente em 2019, mas reteve o cargo de 
chefe do Conselho de Estado. A ele se dirige grande 
parte dos protestos de rua dos últimos dias. As 
manifestações são as maiores e mais violentas em 
três décadas e foram  desencadeadas pela decisão 
do governo de retirar subsídios ao preço do 
combustível.
Fonte:: Valor

Parlamento da França aprova passe vacinal, em 
vitória política para Macron.
O Parlamento da França aprovou o projeto de lei 
defendido pelo presidente para impor regras mais 
duras ao passaporte vacinal no país.
O texto propõe, entre outras medidas, que o novo 
passaporte elimine a opção de apresentar um teste 
com resultado negativo para Covid como certificado de 
saúde.
O plano é exigir que todos os maiores de 12 anos 
apresentem provas de que foram vacinados caso 
queiram frequentar restaurantes, museus, academias, 
cinemas e o transporte público.  O projeto prevê ainda 
multas que podem chegar a 50 mil euros (R$ 322 mil) 
a empresas que não aderirem ao trabalho remoto 
quando o governo assim determinar, mesmo tendo 
condições para isso.
Fonte::Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/06/cazaquisto-a-mais-rica-das-repblicas-da-sia-central-que-integravam-a-urss.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/parlamento-da-franca-aprova-passe-vacinal-em-vitoria-politica-para-macron.shtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os índices futuros dos EUA são negociados com ganhos nesta sexta com o foco dos investidores agora 
voltado para os dados do mercado de trabalho. O benchmark do mercado americano fechou praticamente 
estável depois de tentar se recuperar de uma queda de quase 2% na quarta-feira, provocada pela ata da 
reunião do Federal Reserve, que sugeria que o banco central está pronto para aumentar as taxas mais cedo e 
mais agressivamente do que o esperado.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
As avaliações dos preços relativos das ações asiáticas atingiram uma baixa de mais de 18 anos em 
comparação com suas contrapartes globais na semana passada, depois que as ações regionais caíram em 
2021 devido a preocupações dos investidores sobre o crescimento mais lento em meio a restrições 
induzidas pelo COVID-19.
Fonte: Reuters

Europa 
As ações europeias abriram em baixa na sexta-feira, com os investidores aguardando os principais dados de 
empregos e continuando a digerir o tom mais agressivo do Federal Reserve dos EUA.
Fonte: Reuters

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/07/mercados-asiaticos-e-futuros-tem-recuperacao-de-olho-em-payroll-nos-eua/
https://www.reuters.com/markets/europe/asian-stocks-trade-steep-valuation-discount-global-peers-2022-01-07/
https://www.cnbc.com/2022/01/07/european-stock-futures-markets-lack-direction-after-sell-off.html
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram e estavam caminhando para seus maiores ganhos semanais desde meados de 
dezembro na sexta-feira, uma vez que os distúrbios no Cazaquistão e as interrupções na Líbia alimentaram as 
preocupações com a oferta.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os futuros do minério de ferro subiram devido às expectativas de uma recuperação na demanda chinesa pela 
matéria-prima da siderurgia após as Olimpíadas de Pequim 2022 no mês que vem, enquanto os preços spot 
também permaneceram bem sustentados pela demanda de reabastecimento.  A principal produtora de aço da 
China deve manter as restrições de produção para garantir ar limpo durante os Jogos.
Fonte: Business Recorder

Açúcar 
Os futuros do açúcar bruto na ICE atingiram uma mínima de cinco meses nesta quinta-feira, pressionados pela 
melhoria das perspectivas de fornecimento nas regiões em crescimento, enquanto o sentimento de risco 
prevalecia em mercados financeiros mais amplos.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-jump-supply-worries-amid-kazakhstan-unrest-2022-01-07/
https://www.brecorder.com/news/40145301/iron-ore-rises-on-expectations
https://br.investing.com/news/commodities-news/paraguai-anuncia-medidas-de-socorro-a-agricultura-diante-de-perdas-por-seca-960624
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● Vendas de veículos mensal 
(Dezembro);

● Produção de veículos 
Mensal (Dezembro).

Brasil:

EUA:

● Payroll não agrícola 
(Dezembro);

● Taxa de desemprego 
(Dezembro);

● Payroll privado (Dezembro).

União Europeia:

● IPC anual (2021);
● Vendas no Varejo mensal 

(Dezembro);

Alemanha:

● Balança comercial mensal 
(Novembro);

● Produção Industrial mensal 
(Novembro).
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