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"Investir favorece o desapegado. Os mercados separam eficientemente os investidores
emocionais de seu dinheiro." - Naval Ravikant

Gráfico do dia

O que aconteceu nas últimas 24 horas
Vale
Vale recebe multa de R$ 35 mi da prefeitura de Vitória e área em porto de Tubarão é
interditada.




Tubarão escoa grande parte da produção das operações da Vale em Minas Gerais;
A ação interdita a bacia de rejeitos do porto, que vem despejando poluição no mar;
Na terça (5), a Vale também foi interditada de barragens de rejeitos da mina de
Brucutu, a maior de Minas Gerais.












PIB Brasil
A agência Standard & Poor’s (S&P) projeta, para este ano, crescimento de 2,4% para
o PIB do Brasil.
O S&P acredita que as reformas do novo governo para resolver déficit fiscal do país
são ambiciosas;
A agência também declarou que a eleição de Jair Bolsonaro impulsionou o sentimento
empresarial;
A S&P ameaça rebaixar a nota de crédito do País se o governo tomar medidas que
elevem as vulnerabilidades.
Standard & Poor’s
A agência S&P mantém o rating do Brasil em BB-.
Segundo a S&P, a perspectiva está estável e é reflexo da expectativa positiva do perfil
fiscal do país;
De acordo com a agência, o novo governo precisa manter capital político amplo e
aprovar projetos que impulsionem o crescimento;
A S&P espera um aumento econômico moderado no País, com melhora na confiança
do consumidor.
Spotify
O Spotify, empresa de streaming de música, comprou empresas de podcast e
consolida aposta em novo mercado.
Os investimentos em conteúdo não musical têm como objetivo aumentar o tempo de
uso dos usuários na plataforma;
O Spotify quer levar aos ouvintes de podcast curadoria, personalização e
recomendações, enquanto coleta dados dos usuários;
·
Daniel Ek, diretor-presidente do Spotify, estima que o mercado de vídeo vale
US$ 1 trilhão, e o de música e rádio vale US$ 100 bilhões.

Bilionários
Fonte: Forbes

O que você precisa saber hoje



Inflação
Índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) anual e mensal divulgado hoje.
O índice de preços ao consumidor mede a variação no preço de um conjunto de bens
e serviços habituais familiares durante um determinado período de tempo.
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