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"Não é suficiente ter uma boa mente, a característica principal é usa-la bem." - René
Descartes

Gráfico do dia

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Negativados são a maioria dos reincidentes na dívida

Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostrou que 80% dos
consumidores negativados são reincidentes na dívida.
 Dos 80% de reincidentes, 25% estavam com a situação regularizada, e
55% estavam com a dívida pendente
 Os consumidores que conseguiram regularizar as dívidas dos últimos 12
meses aumentaram em 9,5 %.
Principais Indicadores




📈Ibov: +0,51%
📈Ifix: +0,42%
📉SP500: -0,22%





💶Euro: R$4,38
💵Dólar: R$3,85
📊CDI: 6,39%

*De acordo com o fechamento de 29/11/2018

Privatizações
Segundo Bolsonaro, as privatizações de BB e Caixa não estão no radar de seu
mandato.
 O presidente declarou que privatização requer responsabilidade e que,
algumas acontecerão, outras não;
 Guedes defendeu, durante a campanha eleitoral, a privatização de
estatais para reduzir o endividamento público e fazer caixa;
 Bolsonaro acredita ser difícil a aprovação, ainda este ano, de uma
Reforma da Previdência e que, no início do seu mandato, fará uma nova
proposta.

Editais
Governo lança editais de ferrovias, aeroportos e portos.
Os editais de 12 aeroportos, da Ferrovia Norte-Sul (FNS) e de 4 terminais
portuários foram lançados ontem (29) pelo Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI).
 Estão previstos para o primeiro trimestre de 2019, os leilões dos 17
empreendimentos;
 A arrecadação deve ultrapassar R$4,5 bilhões e o investimento, R$ 6,4
bilhões;
 Para a Ferrovia Norte-Sul o valor mínimo de outorga é de R$ 1,35 bilhão.
Para os 12 aeroportos, o valor de outorga é de R$ 2,1 bilhões.

CCR
O valor de mercado da CCRO3 subiu cerca de R$ 2,6 bilhões após acordo de
leniência da empresa com o Ministério Público do Estado de São Paulo.
 Liderando os ganhos do Ibovespa, a CRR ON subiu 11,2%, a R$ 12,74;
 Na quarta (28) o valor de mercado da CCR no pregão foi de R$ 23,1
bilhões e ontem (29) atingiu os R$ 25,7 bilhões;
 A concessionária, investigada após ser acusada de pagar caixa dois a
políticos, disse que pagará multa de R$ 81,5 milhões para encerrar
inquérito.
 Assinantes Suno Premium, Suno Internacional e Suno Ações podem
contar com acesso aos relatórios abordando cases como a CCR e
descobrir se vale a pena investir na empresa para carteiras Valor e
Dividendos.

O que você precisa saber hoje

PIB
Divulgado hoje situação do PIB anual brasileiro.
O Produto Interno Bruto (PIB) é a medida mais ampla da atividade econômica e
é um indicador importante para a saúde da economia no Brasil.
As variações percentuais do PIB mostram a taxa de crescimento da economia
como um todo.
Balanço orçamentário
Ministério da Fazendo libera demonstração do balanço orçamentário.
O documento é a demonstração contábil pública que discrimina o saldo das
contas de despesas e receitas orçamentárias, comparando as parcelas
previstas e fixadas com as executadas.
A última divulgação, realizada em outubro (referente a setembro), foi de R$39,2
bilhões negativos

