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"A verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas
em ter novos olhos." - Marcel Proust

Gráfico do dia

O que aconteceu nas últimas 24 horas
Google
O Alphabet, holding detentora do Google, liberou seus resultados do quarto trimestre
de 2018.
Houve um forte crescimento de receita, um aumento de 23% ano a ano, para US$

136,8 bilhões frente aos US$110,8 bilhões em 2017;




No quarto trimestre a receita foi de US$ 39,3 bilhões, com lucro líquido de
US$8,9 bilhões;
O lucro líquido em 2018 foi de US$ 30,7 bilhões, impactado por US$ 5 bilhões
não recorrentes em multas aplicadas pela Comissão Europeia;
O Google possui US$ 109,1 bilhões em caixa, e está com valor de mercado de
US$790,6 bilhões.

Reforma da Previdência
A equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro vai propor idade mínima de 65 anos
tanto para homens quanto para mulheres se aposentarem. É o que diz a minuta da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) obtida pelo jornal O Estado de S. Paulo. As
informações foram divulgadas nesta segunda (4).
Clique para conferir mais detalhes
Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco teve lucro de R$ 25,7 bilhões em 2018, uma alta de 3,4%.




No quarto trimestre do ano passado o lucro líquido foi de R$ 6,48 bilhões;
A instituição terminou o ano com R$ 696,9 bilhões em sua carteira de crédito
expandida;
As operações com pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas
cresceram.

Capacidade eólica brasileira
O Brasil encerrou 2018 com 14,7 gigawatts de capacidade eólica, 15,7% a mais em
relação a 2017.




São 583 parques eólicos em 12 Estados do país;
Segundo a Abeeólica, considerando a matriz elétrica, a energia eólica no final
do ano passado era de 9%;
A Abeeólica também informou que em 2011, no início da indústria, o Brasil tinha
menos de 1 GW.

Bill Gross
Bill Gross, antes visto como um dos maiores investidores em títulos, está

abandonando seu cargo no mundo dos investimentos globais.




Gross está saindo da gestora de capital Janus Henderson, após 4 anos dentro
da instituição;
Bill Gross chegou a gerenciar US$ 300 bilhões no pico de sua carreira;
Ele focará agora na gestão de seu próprio patrimônio.

Consumo de carne por país

O que você precisa saber hoje

Atividade não-industrial – Estados Unidos
Indicador PMI ISM não-manufatura liberado.
É o Índice de Atividade não correlacionada a manufatura do Institute of Supply
Management (ISM), e controla a quantidade de atividade não-industrial, que ocorreu
no mês anterior.


É referência para quantificar a expansão ou retração do setor de nãomanufatura.

Sanepar

A Sanepar libera hoje seus resultados do quarto trimestre de 2018.
Recentemente o governador do Paraná, Ratinho Júnior, sinalizou que vai encurtar o
diferimento tarifário imposto 2 anos atrás a Sanepar, dando um bom sinal de
governança.


A receita líquida no terceiro trimestre de 2018 foi de R$ 1,045 bilhão e o lucro
líquido de R$ 132 milhões.
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