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"Para melhorar no xadrez você deve, em primeira instância, estudar o fechamento do
jogo." - José Raúl Casablanca

Gráfico do dia

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Distrato imobiliário
O projeto de lei que regulamenta o distrato imobiliário foi aprovado ontem (5),
pela Câmara dos Deputados.
 O valor da multa para quem desistisse de um imóvel era 10% do que já
havia sido pago, agora o novo valor aprovado pelo Congresso é
consideravelmente maior.
 A multa da desistência da compra de um imóvel antes de terminar de
pagá-lo foi para 25%, subindo para 50% quando o empreendimento for
por patrimônio de afetação;



O distrato vinha prejudicando várias empresas do setor imobiliário, pois
distorcia a previsibilidade dos fluxos de caixa.
A medida seguirá para sanção presidencial.



Principais Indicadores




📈Ibov: +0,47%
📈Ifix: +0,05%
📉SP500: -3,24%





💶Euro: R$4,39
💵Dólar: R$3,87
📊CDI: 6,39%

*De acordo com o fechamento de 05/12/2018

Facebook
Facebook considerou abrir informações sobre seus usuários às empresas
Netflix, Airbnb e Lyft (empresa de transporte dos EUA).
 A empresa Six4Three LLC processou o Facebook afirmando que certas
políticas favorecem algumas empresas em detrimento de outras;
 No âmbito da ação judicial, os deputados do Reino Unido tiveram acesso
à documentos restritos da companhia;
 São 250 páginas de e mails de executivos da companhia, incluindo Mark
Zuckerberg;
Petrobras
Cade decidiu investigar Petrobras por supostamente determinar preços
aproveitando de sua posição privilegiada.
 A estatal pode estar abusando de seu quase monopólio para fixar os
preços dos combustíveis no Brasil;
 Alexandre Barreto, presidente do Cade, disse que se houver abuso uma
punição seria a venda das refinarias;
 98% do mercado de petróleo no Brasil é da Petrobras, permitindo que ela
forme preço ao invés de ter influência sobre ele.
Mercosul e União Europeia
Para tentar salvar acordo com a União Europeia, Mercosul reúne em Brasília.
 A reunião tem o objetivo de encontrar uma forma de concluir o acordo
comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE);
 O presidente da França disse que não apoiará acordos comerciais com
países que se opõem ao Acordo de Paris;
 A equipe de Jair Bolsonaro declarou que o Mercosul não é prioridade do
governo.

O que você precisa saber hoje

Petróleo – Estados Unidos
Estoque de petróleo bruto da Energy Information Administration (EIA)
disponível para consulta hoje.
Os números evidenciam a quantidade de óleo armazenada por empresas
americanas, e portanto fornece estimativa de quanto tempo os estoques atuais
vão durar.
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.
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