
PANORAMA DIÁRIO | 03.01.2022

NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas encerraram o primeiro pregão de 2022 sem direção única, com os principais
mercados da região fechados ainda em feriado de ano-novo. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu
0,53% nesta segunda-feira, à medida que os negócios com ações locais da Evergrande foram
suspensos antes da divulgação de novas informações. A suspensão derrubou papéis de outras
empresas do setor imobiliário chinês listadas em Hong Kong.

● As bolsas europeias operam em alta. O STOXX Europe 600 avança 0,65%. Os investidores
acompanham a divulgação dos PMIs de vários países. Na Alemanha, o PMI industrial ficou estável em
57,4 em dezembro, contrariando estimativa preliminar de alta. Além disso, permanece no radar a
disseminação da variante ômicron, que já levou ao cancelamento de mais de 4 mil voos
ontem, 2,5 mil dos quais apenas nos EUA.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura positiva.
● Os contratos do petróleo Brent são negociados a US$ 78,72 o barril, em alta de 1,21%.
● O ouro spot recua  e é cotado a US$ 1.825,61 a onça.
● O yield dos treasuries de 10 anos está em 1,51%.
● O Bitcoin é negociado no patamar de US$ 47 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado: Austrália, Nova Zelândia, Japão, China, Reino Unido e Canadá.
● 00:60 - Zona do Euro: PMI da indústria (dez)
● 08:25 - Brasil: Boletim Focus
● 10:00 - Brasil: PMI Industrial Markit (dez)
● 15:00 - Brasil: Balança Comercial (dez)
● 22:45 - China: PMI Industrial Caixin (dez)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts)* 104.822,44 0,69% -0,07% 2,85% -11,93%

DI Jan 2025 (bps)* 10,600% -8,5 -4 -80 495

Dólar PTAX (R$)* R$ 5,5805 -1,44% -1,39% -0,70% 7,39%

NASDAQ (pts) 15.644,97 -0,61% -0,05% 0,69% 21,39%

*pregão do dia 30/12/2021

BRASIL: o Ibovespa fechou a última sessão do ano na quinta (30) com alta de 0,69%, mas abaixo dos 105
mil pontos. Após cinco meses de perdas consecutivas, o Ibovespa avançou 2,85% em dezembro. Em 2021,
o índice registrou queda de 11,93%, o pior desempenho desde a retração de 13,31% observada em 2015 e o
primeiro recuo anual desde então. O dólar teve uma queda expressiva na última sessão do ano. Em dia de
alívio geral para os ativos domésticos, a divulgação de dados fiscais mostraram uma surpresa positiva na
arrecadação federal e retiraram um pouco do mau humor interno. E, lá fora, dados melhores nos Estados Unidos
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diminuíram a aversão a risco. E os juros futuros terminaram 2021 em baixa ante os ajustes anteriores, com a
queda do dólar e dos yields dos Treasuries dando suporte ao movimento, influenciado ainda por fatores técnicos
relacionados a ajustes de carteiras típicos do fim do ano.

INTERNACIONAL: as bolsas de Nova York operaram com volatilidade no dia 31 e fecharam em território negativo.
No acumulado do ano, entretanto, o Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 registraram ganhos de 19%, 21% e
27%, respectivamente. A negociação na última sexta-feira do ano foi marcada pela baixa liquidez, com os
investidores ajustando suas posições para 2022. Apesar da agenda fraca na semana, pesaram as
expectativas em relação à ata mais recente da reunião de decisão monetária do Federal Reserve (Fed) e
ao payroll dos Estados Unidos na próxima semana. De acordo com o Dow Jones Market Data, o S&P 500
renovou seu recorde de fechamento 70 vezes neste ano - mais de um quarto de todos os pregões. Com avanço de
27%, o índice teve o maior ganho anual desde 1999 e contabiliza alta de dois dígitos pelo terceiro ano seguido.

COVID-19: o Brasil registrou neste domingo (02) 32 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. A média
móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 98. Em comparação à média de 14 dias atrás, houve recuo de 26%,
indicando tendência de queda. No Brasil, 75,59% da população já tomou a 1ª dose e 67,23% estão com o esquema
vacinal completo, contudo 13 estados e o DF não divulgaram dados de vacinas. O número de casos confirmados
foi 1.753. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 7.628 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma
alta de 118% em relação aos casos registrados em duas semanas, indicando tendência de alta nos
diagnósticos. O número nos casos pode ter subido por conta de dados represados após ataque hacker ao
Ministério da Saúde. (Ministério da Saúde / G1 /Johns Hopkins / FT)

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO BRASIL

AUXÍLIO BRASIL: o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o Auxílio Brasil, programa social
que substitui o Bolsa Família, criado em 2003, mas vetou o trecho que previa a inclusão automática no
programa de todas as famílias elegíveis para receber o benefício. Na prática, o dispositivo rejeitado por
Bolsonaro tinha como objetivo acabar com a fila de espera pelo benefício, atendendo, portanto, todas as famílias
que cumprissem os requisitos exigidos. Segundo o governo, a proposição contraria o interesse público, pois
"alteraria a natureza da despesa do programa de transferência de renda do governo federal e acarretaria,
consequentemente, a ampliação das despesas". Bolsonaro também vetou o artigo que trazia metas para a
redução de taxas de pobreza no País para os próximos três anos. A sanção e os vetos foram publicados no
Diário Oficial da União (DOU) da quinta-feira (30). O novo programa social tem três benefícios básicos e seis
suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se
destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas. (Broadcast)

MARCO CAMBIAL: o presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, a lei que cria o Novo Marco Legal do
Câmbio. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), na edição da quinta-feira (30), como Lei
14.286/2021, após ter sido aprovada pelo Senado Federal no último dia 8 de dezembro. O Banco Central avaliou
que os ganhos de eficiência no mercado trazidos pela nova legislação impactam de forma positiva a
atração de capitais estrangeiros, tanto para investimento no mercado financeiro e de capitais como para
investimento direto, inclusive investimentos de longo prazo e em projetos de infraestrutura e de
concessões. A lei entra em vigor um ano após a sanção, ou seja, no início de 2023. Até lá, o Conselho
Monetário Nacional (CMN) e o BC vão trabalhar na regulamentação e podem abrir consulta pública para alguns
pontos. Como o projeto foi proposto pela autoridade e teve poucas modificações no Congresso, especialistas
acreditam que não haverá entraves no âmbito infralegal. (Agência Brasil / Valor)
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DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS: a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de
17 setores da economia até o fim de 2023, foi sancionada integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) na sexta-feira (31) sem a previsão de medida que compense a perda de receita no Orçamento. A
política gera uma renúncia de receitas de cerca de R$ 9 bilhões ao ano . Segundo a nota do Palácio do
Planalto, o TCU entende que, por ser uma prorrogação de um benefício fiscal já existente, não é necessária uma
compensação. De acordo com o projeto, as empresas beneficiadas podem optar por deixar de pagar a contribuição
previdenciária calculada sobre a folha de pagamentos, de 20% sobre os salários dos empregados, e continuar a
contribuir com a alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5% . Além disso, foi publicada uma MP
(medida provisória) mudando a forma de cálculo da desoneração nas contas da Previdência Social —as empresas
beneficiadas por essa medida de estímulo ao emprego pagam menos tributos à Previdência Social. (Folha /
Agência Brasil)

ESCASSEZ HÍDRICA: para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a crise de energia nunca
ocorreu. Diante da escassez hídrica, o governo preferiu evitar o racionamento e acelerou o ritmo de leilões (de
energia, capacidade e de linhas de transmissão). Essa decisão levou o país a acionar o parque de usinas térmicas a
mais de R$ 2.000 o MWh (megawatt-hora) encarecendo as contas de luz e fazendo subir a inflação. Segundo o
ministro, os leilões geraram R$ 680 bilhões em investimentos contratados, considerando ainda as
ofertas de óleo, gás e mineração. O próximo ano "deverá ser um ano melhor" [do ponto de vista das chuvas] e,
graças aos projetos de expansão da matriz de geração, o Brasil ficará imune a crises hídricas a partir de 2026.
(Folha)

LEILÃO DE ÁREAS PARA MINERAÇÃO: a Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou na quinta-feira
(30) o resultado do leilão eletrônico da 5ª Rodada de Disponibilidade de Áreas. Foram ofertadas áreas
destinadas à pesquisa e lavra de diversos tipos de minerais. As localidades estavam qualificadas no Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI).  (Agência Brasil)

CARTA PARA JUSTIFICAR A INFLAÇÃO: Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, escreverá a sexta
carta desde a criação do sistema de metas para a inflação, em 1999. O texto, endereçado ao ministro Paulo
Guedes (Economia), precisa ser apresentado após a divulgação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) de dezembro, que traz o dado fechado do ano . No último relatório de inflação, o BC
apontou probabilidade de 100% para o estouro do teto da meta de 2021. A expectativa é que o indicador termine
2021 acima de 10%, quase o dobro do teto da meta. A meta hoje é de 3,75% com tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para baixo, podendo chegar até o máximo de 5,25%. (Folha)

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO MUNDO

PEDIDOS INICIAIS POR SEGURO-DESEMPREGO: o número vagas adicionadas pelos empregadores dos EUA
foi recorde em 2021, conforme o índice de demissões caiu para o mínimo dos últimos 50 anos e as vagas
disponíveis aumentaram com a forte demanda por mão de obra durante a recuperação da economia
pelas paralisações relacionadas à pandemia. Os pedidos de auxílio-desemprego na semana encerrada em 25
de dezembro caíram em relação à semana anterior para 198.000 ajustados sazonalmente, disse o Departamento
do Trabalho na quinta-feira (30). A média móvel de quatro semanas da semana passada, que suaviza a
volatilidade, caiu para o nível mais baixo desde outubro de 1969. Mas o ritmo dos ganhos do mercado de trabalho
pode desacelerar no início do próximo ano devido à incerteza representada pela variante ômicron, especialmente
em restaurantes, hotéis e outros locais onde as pessoas se reúnem. (WSJ)
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PMI CHINA: o índice oficial de gerentes de compras de manufatura (PMI) da China subiu para 50,3 em
dezembro, acima dos 50,1 de novembro, informou o National Bureau of Statistics. O resultado foi melhor
do que a mediana de 50,0 esperada pelos economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal. Ele também marcou
o segundo mês consecutivo em que os números do PMI de manufatura permaneceram acima da marca de 50, que
separa a expansão da contração. O bureau de estatísticas atribuiu a melhora no sentimento da manufatura
a uma queda nos preços das commodities provocada pela intervenção governamental para estabilizar a
oferta e os preços, que por sua vez aliviou as pressões de custo para os fabricantes. (WSJ / Bloomberg))

PLANOS CHINESES: a China está entrando em um período político agitado com Xi Jinping, 68, se
preparando para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista que acontece duas vezes por década,
durante o qual ele deve garantir um terceiro mandato que quebra precedentes. A segunda maior economia
do mundo está sob pressão crescente de uma série de forças, incluindo surtos de vírus, queda no setor imobiliário
e consumo fraco. Os investidores também estão observando para ver como as autoridades lidam com os riscos de
contágio nos mercados de crédito, que enfrentam uma reestruturação iminente do Grupo China Evergrande e
inadimplências de outras incorporadoras imobiliárias. (Bloomberg)

POLÍTICA MONETÁRIA NOS EUA: os presidentes dos bancos regionais do Federal Reserve que ganham votos no
comitê de fixação de taxas de juros do banco central no ano novo, provavelmente, apoiarão fortemente o
aumento dos custos de empréstimos para tentar combater a alta inflação. É improvável que a mudança altere
significativamente o curso da política, depois que todos os funcionários do Fed sinalizaram em sua
reunião de 15 de dezembro que esperam aumentar as taxas de juros em 2022. Mas as mudanças chamarão
mais atenção do público para alguns dos chamados "hawks ", aqueles dirigentes que tendem a favorecer uma
postura política mais restritiva e menos estimulante do que seus colegas. (WSJ)

CRESCIMENTO GLOBAL: nos últimos 40 anos, com a revolução Reagan varrendo o mundo, os mercados estavam
em ascensão e o estado em retração, mas com a ascensão da China, essa tendência parece estar se revertendo.
Confrontando as previsões da Bloomberg Economics para o crescimento de longo prazo com as classificações
econômicas da Heritage Foundation de "livre" e "não livre", podemos traçar a evolução: em 1990, cerca de 66%
do PIB global veio de economias "livres" e "principalmente livres". Em 2020, essa participação havia
caído para 45% e em 2050, provavelmente, terá diminuído para 26%. (Bloomberg)

As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou
recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à
circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em
outros meios de comunicação da Órama. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o
prévio consentimento expresso da Órama.
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