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Perfil 'técnico' de Campos Neto deve agradar a analistas

O diretor do Banco Santander, Roberto Campos Neto, será o presidente do Banco
Central (BC) no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Segundo
analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, o substituto de Ilan Goldfajn possui perfil
"técnico" de executivo do mercado financeiro e deve ser bem recebido por
investidores. No entanto, alguns acham que agora é importante que a futura equipe
econômica reforce sinais de que o BC terá independência de fato.
Fonte: Poder 360/ Coluna do Broadcast - O Estado de S. Paulo

General Shopping vai de lucro a prejuízo de R$ 61,2 milhões no 3º trimestre
A General Shopping teve prejuízo líquido de R$ 61,2 milhões no 3º trimestre,
revertendo o resultado positivo de R$ 27,4 milhões registrados no mesmo período de
2017. O resultado foi prejudicado principalmente por uma piora na linha financeira,
que passou de prejuízo de R$ 10,9 milhões para prejuízo de R$ 85,9 milhões, devido
à variação cambial.
Fonte: Valor Econômico

Petrobras ficaria com R$ 30 bilhões obtidos em excedente da cessão onerosa,
diz fonte
A Petrobras ficaria com "R$ 30 bilhões ou mais" do total arrecadado com um
eventual leilão do excedente de petróleo das áreas da cessão onerosa, com o qual a
União espera arrecadar de R$ 120 bilhões a R$ 130 bilhões, afirmou nesta quarta-

feira uma fonte da equipe de transição. O valor refere-se ao montante a que a
companhia tem direito no âmbito da revisão do contrato de cessão onerosa. O valor
poderia ajudar a petroleira a lidar com seus passivos e eventualmente acelerar
investimentos.
Fonte: Reuters

B3: Volume financeiro na Bovespa tem alta anual de 66% em outubro

A B3 informou que o volume financeiro médio diário no segmento Bovespa, que
contempla o mercado à vista de ações e derivativos sobre ações, subiu 66,4% em
outubro em relação a um ano antes, a R$ 17,002 bilhões. Na comparação com
setembro, houve alta de 77%. A capitalização de mercado médio das empresas com
ações negociadas na bolsa foi de R$ 3,412 trilhões, 7,6% acima de setembro e 8,3%
maior do que no mesmo mês de 2017.
Fonte: Valor Econômico

Nova fase da Taurus após reestruturar operação

A melhora do resultado da fabricante de armas Taurus se deu pelo aprimoramento
dos seus processos produtivos, desde o desenvolvimento de novos produtos até a
redução de custos e desperdícios, disse Salésio Nuhs, presidente da companhia.
"Entendemos que a companhia vai continuar nessa toada. Estamos trabalhando para
isso, o país vive um momento especial de expectativa positiva, e acreditamos que a
companhia continuará nesse ritmo, por conta das bases construídas", disse o
executivo.
Fonte: Brasil Plural/Genial
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