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NESTA MANHÃ

● Na Ásia, os índices das principais bolsas fecharam sem direção definida, enquanto investidores
aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA. O destaque positivo foi em Hong Kong,
com o Hang Seng subindo 1,82%, impulsionado por ações do setor imobiliário e de tecnologia.

● As bolsas europeias operam mistas, com investidores reagindo a dados de inflação recorde da
zona do euro e na expectativa para números do payroll, ambos indicadores são cruciais para o futuro
da política monetária do bloco e dos EUA.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura positiva.
● Os contratos do petróleo Brent são negociados a US$ 82,73 o barril, uma alta de 0,90%.
● O ouro spot está de lado e é cotado a US$ 1.791,15 a onça.
● A taxa dos treasuries de 10 anos está em 1,72%.
● O Bitcoin opera em queda a US$ 42 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:00 - Zona do Euro: Vendas no Varejo (nov)
● 10:30 - EUA: Relatório de Emprego/Payroll (dez)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 101.561,05 0,55% -3,11% -3,11% -3,11%

DI Jan 2025 (bps) 11,330% -10 73 73 73

Dólar PTAX (R$) R$ 5,7042 0,73% 2,22% 2,22% 2,22%

NASDAQ (pts) 15.080,86 -0,13% -3,61% -3,61% -3,61%

BRASIL: o Ibovespa registrou o primeiro pregão positivo de 2022 e sustentou o índice acima dos 101
mil pontos, apesar do um cenário externo que inibe o apetite ao risco e um ambiente doméstico ainda
repleto de incertezas. O volume financeiro negociado dentro do Ibovespa hoje foi de R$ 20,12 bilhões, inferior
à média diária anual de 2021 de R$ 23,5 bilhões.

INTERNACIONAL: a divulgação de indicadores econômicos nos EUA pressionaram os mercados
acionários de Nova York, que terminaram o dia em queda, com destaque negativo, novamente, para
as empresas do setor de tecnologia. Empresas dos setores de energia e financeiro estiveram entre as
maiores altas. O índice Dow Jones caiu 0,47%, o S&P 500 cedeu 0,10% e o Nasdaq recuou 0,13%.

COVID-19: o Brasil registrou 171 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, com isso, a média móvel nos
últimos 7 dias chegou a 101, voltando a ficar acima de 100 após 6 dias. Em comparação à média de 14 dias
atrás, houve queda de 10%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. O
número de novos casos, por outro lado, foi de 45.717 nas últimas 24 horas, o maior registrado desde 18
de setembro de 2021. A média móvel de casos subiu para 17.100, o que representa um aumento de

1



PANORAMA DIÁRIO | 07.01.2022

477%, na comparação com duas semanas atrás. Especialistas acreditam que o aumento é resultado de
uma combinação: dos dados que ficaram represados por conta da instabilidade do sistema de notificações do
Ministério da Saúde e da disseminação da variante ômicron. Na vacinação, 75,74% da população já tomou
a 1ª dose e 67,48% estão com o esquema vacinal completo. (Ministério da Saúde / G1 / Johns Hopkins /
FT)

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO BRASIL

REFIS DE PEQUENAS EMPRESAS: o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou o projeto de lei que pretendia
abrir um programa de renegociação de débitos tributários para MEIs (microempreendedores
individuais) e empresas do Simples Nacional. A decisão, publicada na edição desta sexta-feira do “Diário
Oficial da União”, seguiu a recomendação da equipe econômica, por falta de compensação da renúncia
tributária., que poderia chegar a R$ 600 milhões este ano. O Congresso, que já havia se posicionado
contra o veto integral pode derrubar o veto do presidente. O deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), que
foi relator do projeto na Câmara, disse que o veto, "representa um terrível retrocesso para a recuperação
econômica e impossibilita que empreendedores de todo país ganhem fôlego para atravessar 2022". (Valor /
Broadcast)

IGP-DI: o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), subiu 1,25% em dezembro, percentual superior ao apurado no mês
anterior, quando caíra 0,58%. No acumulado de 2021, o índice teve alta de 17,74%. A variação mensal
ficou abaixo da mediana das expectativas de 21 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor
Data, de 1,54%, com intervalo de projeções indo de 0,63% a 1,70%. No ano, o ponto-médio das estimativas
era uma inflação de 18,01%. (Valor)

PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a produção industrial contraiu 0,2% em novembro, dado em relação ao
mês de outubro, registrando o sexto mês consecutivo de resultados em campo negativo, período
em que totaliza retração de 4,0%. Apesar de acumular um avanço de 4,7% nos onze meses de 2021, frente
ao mesmo período do ano anterior, a indústria continua a se afastar cada vez mais do patamar
pré-pandemia, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE. Entre as quatro grandes
categorias do setor industrial pesquisadas pelo IBGE, a de bens de capital experimentou queda,
bens intermediários e bens semiduráveis e não duráveis registraram estabilidade, e somente bens
duráveis tiveram alta na atividade em novembro ante outubro. (Valor)

FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS: de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as legendas têm até o
dia 1º de março para solicitarem o registro formal da criação das associações . Entre os dias 3 de março
e 1º de abril, a janela partidária - período em que os deputados podem trocar de partido para concorrer às
eleições sem risco de perderem o mandato. Com resistências internas a serem superadas, calendário eleitoral
apertado e muitas dúvidas sobre o funcionamento prático, partidos tentam destravar as negociações para a
criação de federações. Na centro-direita, PSDB e Cidadania já iniciaram conversas, mas o tema não é tratado
como prioridade. No campo da centro-esquerda, PT e PSB ainda não chegaram a uma definição sobre o
“casamento” que pode incluir, além das duas siglas, PCdoB, PV, Psol e Rede.(Valor)
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PROTESTO DOS SERVIDORES: o Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), órgão do Ministério da
Economia responsável por julgar disputas tributárias entre União e contribuintes, suspendeu sessões
agendadas para a próxima semana por falta de quórum, após servidores da Receita Federal
decidirem entregar os cargos de conselheiros no órgão em meio a uma mobilização nacional por
remuneração. A mobilização dos servidores suspende as atividades no Carf justamente quando o órgão se
preparava para retomar os julgamentos presenciais e, com isso, os casos de maior valor. Desde o fim do ano
passado, pelo menos 45 servidores solicitaram exoneração de seus mandatos de conselheiros do Carf. (Folha)

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO MUNDO

SEGURO-DESEMPREGO NOS EUA: o mercado de trabalho permanece apertado, com o número de pedidos
de seguro-desemprego se mantendo na semana passada em torno dos níveis mais baixos em cinco décadas,
enquanto as empresas lutavam para manter o quadro completo em meio a uma nova onda da pandemia. Os
pedidos iniciais de auxílio-desemprego, um indicador de demissões, aumentaram em 7.000, para um
ajuste sazonal de 207.000 na semana que terminou em 1º de janeiro, mas permanecem perto dos
níveis mais baixos desde 1969. O rápido aumento de casos vinculados à variante ômicron da covid-19
pode desacelerar a recuperação do mercado de trabalho do pior da pandemia nas próximas semanas, mas os
dados mais recentes indicam que os empregadores estão relutantes em demitir trabalhadores, em um
momento em que há poucos candidatos e a taxa de desistência é recorde. (WSJ)

INDÚSTRIA NOS EUA: as encomendas à indústria norte-americana subiram 1,6% em novembro ante
outubro, para US$ 531,8 bilhões, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Comércio
americano. O resultado ficou abaixo da previsão de alta de 1,7%, feita por analistas consultados pelo The
Wall Street Journal. Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de
0,8% no período. Já sem a categoria de defesa, as encomendas subiram 1,3% no mesmo intervalo, segundo o
órgão. (Broadcast)

POLÍTICA MONETÁRIA DO FED: os dirigentes do Federal Reserve, o banco central norte-americano,
podem começar a aumentar a taxa de juros alvo já em março e reduzir o balanço do banco central
como um próximo passo em resposta ao aumento da inflação, disse o presidente do Federal Reserve
Bank de St. Louis, James Bullard. “Aumentos subsequentes das taxas durante 2022 podem ser puxados
para frente ou para trás, dependendo da evolução da inflação.” Enquanto isso, a presidente do Fed de São
Francisco, Mary Daly, disse em um evento virtual que a redução do balanço poderia vir após a normalização
da taxa. (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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