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Morning Call
Feito para você pela Suno

“95% do seu trabalho ao analisar uma empresa é averiguar se os clientes e
funcionários estão satisfeitos e por quê. Sua vantagem é que 95% dos investidores não
farão isso. Se você quiser retornos acima da média, precisa fazer o que os investidores
médios não estão dispostos a fazer.” - Ian Cassel

Experimente a Suno Por R$1,00
Que tal ter acesso a 100% do conteúdo do plano Suno Premium durante 15 dias
pagando
somente
R$1,00?
Clique no botão abaixo agora mesmo e saiba como aproveitar essa promoção por
tempo limitado.

Clique e Saiba Como Assinar Por R$1,00

Gráfico do dia

O que aconteceu nas últimas 24 horas
Impostos
De acordo com uma sinalização dada por Guedes, em Davos, a taxação sobre
empresas pode ir de 34% para 15%.
 Para compensar a baixa da carga fiscal sobre as empresas, deve ser criada
uma taxação para dividendos e juros sobre capital próprio, de 15%;
 O ministro acredita ser difícil atrair capital estrangeiro para o Brasil com imposto
de 34%, quando nos EUA é de 21%;

Venezuela
O governo brasileiro reconhece Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.
 Guaidó, líder da oposição, fez ontem (23), um juramento como presidente
interino;
 Seguindo a Constituição do país, Juan Guaidó, assumiu a ocupação de
Presidente Encarregado da Venezuela;
 O Brasil apoiará a transição de forma política e econômica, e espera que a
democracia e a paz social voltem à Venezuela.
Economia
Segundo Paulo Guedes, o governo quer zerar o déficit fiscal e arrecadar US$ 20
bilhões com privatizações em 2019.
 Guedes se comprometeu com as privatizações e com a abertura da economia;
 Segundo o ministro da Economia, para manter o orçamento no futuro, outras
reformas deverão ocorrer;
 O governo prevê um déficit primário de R$ 139 bilhões este ano;
Volkswagen
De acordo com chefe de operações, Ralf Brandstätter, a Volkswagen voltará a lucrar
no ainda este ano.
 O executivo acredita na recuperação da economia e nos carros que a
Volkswagen lançará em 2019;
 O presidente da Volkswagen na América do Sul e Caribe, disse que a crise da
Argentina, para onde o Brasil exporta muitos carros, prejudicou os lucros;

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 fornece estimativa de quanto tempo os estoques atuais vão durar.
Vagas de Emprego
Índice de evolução de emprego CAGED será divulgado hoje.
O índice explicita a quantidade de vagas de emprego que foram criadas com carteira
assinada no mês passado.
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Advertência: As informações econômico financeiras apresentadas no Acionista.com.br são extraídas de fontes de
domínio público, consideradas confiáveis. Entretanto, estas informações estão sujeitas a imprecisões e erros pelos
quais não nos responsabilizamos. As opiniões de analistas, assim como os dados e informações de empresas aqui
publicadas são de responsabilidade única de seus autores e suas fontes. O objetivo deste portal é suprir o mercado
e seus clientes de dados e informações bem como conteúdos sobre mercado financeiro, acionário e de empresas.
As decisões sobre investimentos são pessoais, não podendo ser imputado ao acionista.com.br nenhuma
responsabilização por prejuízos que eventualmente investidores ou internautas, venham a sofrer. O
Acionista.com.br procura identificar e divulgar endereços na Internet voltados ao mercado de informação, visando
manter informado seus usuários mais exigentes com uma seleção criteriosa de endereços eletrônicos. Essa
divulgação é de forma única, e os domínios divulgados são direcionados a todos os internautas por serem de
domínio público. Contudo, enfatizamos que não oferecemos nenhuma garantia a sua integralidade e exatidão, não
gerando, portanto, qualquer feito legal.

