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"Pensar é a capacidade de remover o que não importa de uma situação, para que você
possa enxergar o que importa." - Shane Parrish

Gráfico do dia

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Privatizações
De acordo com o secretário de Privatizações, Salim Mattar, o governo planeja
vender subsidiárias da Petrobras, BB e Caixa.
 O novo governo pretende vender US$ 20 bilhões em ativos de
companhias estatais em 2019.
 Mattar disse que a maior parte das subsidiárias da Petrobras, Banco do



Brasil e Caixa Econômica devem ser vendidas em quatro anos.
Ele estima que todas as estatais tenham valor entre R$ 700 bilhões e R$
800 bilhões.

Vale
O presidente da Vale, Fábio Schvartsman, mostrou ao governo um plano para
fechar dez barragens.



Se as barragens forem fechadas, pode haver uma redução de até 10%
da produção;
Segundo Schvartsman, a companhia já fechou nove barragens desde
2015;

Previdência
Com crescimento de R$ 21,5 bilhões em 2018, dívida da Previdência chega a
R$ 290 bilhões.




De acordo com Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, a
aprovação da reforma da Previdência irá segurar o aumento do déficit;
Ele acredita que sem a reforma, haverá um desequilíbrio das contas
públicas na União, nos estados e nas prefeituras;
Almeida disse também que o rombo da Previdência está ligado ao déficit
primário de R$ 120,3 bilhões nas contas do Governo Central.

O que você precisa saber hoje

Santander
Santander libera hoje, antes da abertura do mercado, seus resultados
trimestrais.
O lucro líquido do banco somou R$ 8,99 bilhões nos primeiros nove meses de
2018.



Em setembro de 2018 o Santander possuía R$ 250,6 bilhões em
depósitos;



A carteira de crédito no terceiro trimestre de 2018 totalizava R$298,4
bilhões.

PIB – EUA
Divulgação (trimestral) do produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos.
É a medida mais ampla da atividade econômica e reflete a saúde da economia.


Os últimos resultados liberados foram de 3,5%.
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