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Panvel: faturamento do e-commerce cresce no 3º trimestre

A Panvel reportou os resultados financeiros do 3º trimestre na última quarta-feira.
Apesar de a concorrência ter sofrido com o cenário macroeconômico turbulento do 3º
trimestre, as iniciativas omnichannel e o mix de produtos diferenciados da companhia
ajudaram-na a navegar pelas águas turbulentas. Enquanto isso, a redução de escala
das suas operações de distribuição continuou a gerar valor, à medida que a empresa
reduziu as despesas com vendas, gerais e administrativas e impulsionou seu perfil
de margem. A Panvel também apresentou uma evolução contínua no faturamento
dos canais digitais, com as receitas de e-commerce representando 3,6% das vendas
totais no varejo. Segundo nossos analistas, a farmacêutica é a empresa mais bemsucedida do setor na implementação e ampliação de sua pegada digital. A empresa
já usa 60 de suas lojas como local de entrega de produtos e-commerce, além de
aplicar algoritmos de machine learning e inteligência artificial em seus canais digitais.
A recomendação para o papel é de compra e o preço alvo para o final de 2019 é
de R$ 433.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Roberto Castello Branco aceita convite para presidir Petrobras

A assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta
segunda-feira que o economista Roberto Castello Branco aceitou o convite para
presidir a Petrobras no governo de Jair Bolsonaro. Castelo Branco tem pósdoutorado pela Universidade de Chicago e ocupou cargos de direção no BC e na
Vale. Passou pelo Conselho de Administração da Petrobras e é diretor no Centro de

Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio
Vargas (FGV).
Fonte: G1

Receita com royalty de petróleo cresce, apesar do preço

Apesar dos preços em queda, o petróleo deve trazer em 2019 nova e importante
injeção de recursos na economia, dizem analistas. O aumento da produção brasileira
na commodity, puxado pela exploração dos campos do pré-sal, deve garantir ao
setor público recursos em royalties e participações especiais ainda maiores do que
neste ano. Na balança comercial, o petróleo deve trazer superávit menor, mas ainda
assim relevante.
Fonte: Valor Econômico

Fusões e aquisições vão crescer 15% no Brasil em 2019, diz consultoria

As fusões e aquisições deverão encerrar 2018 com uma alta próxima dos 10% e
crescer 15% em 2019, segundo projeção da consultoria PwC Brasil. No acumulado
deste ano até outubro, foram 538 operações, 4% a mais do que no mesmo intervalo
de 2017. Só no mês passado foram 68 transações, recorde para o período desde
2014. "A incerteza das eleições deixou investidores de outros países e fundos de
investimento em compasso de espera, mas desde o segundo turno há uma
retomada, que vai se intensificar no próximo ano", diz Rogério Gollo, sócio da PwC.
Fonte: O Estado de S. Paulo

DEM deve se reunir nesta semana para discutir governo Bolsonaro

A cúpula do DEM deverá se reunir nesta semana para discutir o posicionamento da
legenda em relação ao governo Bolsonaro. Até o momento, dois ministros nomeados
pertencem ao partido, os deputados Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina. O PSL
realizou convenção no final de semana e reconduziu Luciano Bivar à presidência da
legenda. O partido deve reunir os parlamentares eleitos para discutir a ação da
bancada na defesa do futuro governo Bolsonaro.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Parceira da JBS, ministra de Bolsonaro de incentivos fiscais à empresa em MS

A futura ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro (PSL), Tereza Cristina
(DEM-MS), concedeu incentivos fiscais ao grupo JBS na mesma época em que
manteve uma parceria pecuária com a empresa. A deputava arrendava uma
propriedade em Terenos (MS) aos irmãos Joesley e Wesley Batista para a criação
de bois ao mesmo tempo em que ocupava o cargo de secretária estadual de
Desenvolvimento Agrário e Produção de Mato Grosso do Sul.
Fonte: Folha de S. Paulo
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