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"Os erros são os melhores professores. Não se aprende com o sucesso. Desejamos
aprender indiretamente com os erros de outras pessoas, mas a lição é muito mais firme
quando eles são seus." - Mohnish Pabrai

Gráfico do dia

S&P 500: índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Concentração de riqueza
Segundo um relatório da ONG Oxfam Internacional, o patrimônio das 26
pessoas mais ricas do mundo é equivalente ao das 3,8 bilhões de pessoas
mais pobres.



A riqueza dos bilionários aumentou US$ 900 bilhões em 2018, e a renda
dos mais pobres do planeta caiu 11%.
Segundo a ONG, em 2017, 43 bilionários possuíam mais riqueza do que
a metade mais pobre da humanidade.

General Motors
Carlos Zarlenga, presidente da General Motors Mercosul, procura incentivos
fiscais em São Paulo.




O executivo decidiu procurar forças para reduzir impostos fora da
companhia;
Zarlenga teve uma reunião ontem (22) com sindicalistas e os prefeitos de
duas cidades com fábricas da montadora;
Ele declarou temer que a companhia deixe a região, onde lidera as
vendas na América do Sul, por não obter lucros.



Consumo aéreo brasileiro
Com maior nível em 4 anos, consumo aéreo doméstico no Brasil aumentou em
3,98% no mês de dezembro.




A procura por viagens no ano subiu 4,4% e a oferta cresceu 4,7%;
A ocupação dos voos atingiu 84,36%, subindo 1,07%;
As sócias da Abear, GOL e Latam, Azul e Avianca, juntas, transportaram,
em vôos domésticos, 8,6 milhões de pessoas em dezembro.



Exportação para Arábia Saudita
33 frigoríficos do Brasil não podem mais exportar carne de frango para a Arábia
Saudita.



Dos 58 frigoríficos habilitados para exportar para o país, agora restam 25;
Apenas 30 unidades estavam exportando para o país, desta forma
somente cinco serão impactadas

O que você precisa saber hoje

Inflação
IPCA – 15 (Índice de preço ao consumidor amplo) divulgado hoje.
O índice mede a variação de um conjunto de preços de bens e serviços

habituais de uma família durante um determinado período de tempo.
Ele compara o custo de aquisição de uma seleção de produtos finais e serviços
com o custo da mesma seleção em um período anterior determinado.
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