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Petrobras avalia plano 2019-2023

O conselho de administração da Petrobras deve analisar amanhã o Plano de Negócios e
Gestão (PNG) da estatal para o período 2019-2023. Na reunião, o colegiado pode aprovar
o plano ou solicitar modificações no documento. Antes de ser encaminhado para
deliberação do conselho, a versão preliminar do PNG 2019-2023 será apreciada hoje pelo
comitê estratégico da petroleira.
Fonte: Valor Econômico

Varejistas de e-commerce veem venda crescer 25% em relação a 2017 na Black
Friday

O grupo de consultoria de e-commerce E-bit, parte da Nielsen, divulgou os dados do
período de Black Friday (da última quinta à domingo) para os varejistas de e-commerce. A
categoria obteve R$ 3,6 bilhões em vendas, um crescimento de 25% em relação ao
mesmo período do ano passado. Segundo nossos analistas, um dos destaques entre os
varejistas foi o Carrefour, que teve uma média de crescimento de vendas de 108% na
comparação com um ano antes nos primeiros dois dias, representando uma participação
de mercado de 5%. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) também apresentou resultados
atrativos para o período, com as vendas online crescendo 57%, o que é
surpreendentemente positivo, uma vez que as operações online da empresa incluem
somente alimentos e bebidas que tradicionalmente não têm muito apelo para os
consumidores afoitos pelas ofertas de eletroeletrônicos do período. Para os nossos
analistas, os resultados de comércio eletrônico do GPA mostram que a execução da

empresa no canal digital foi assertiva e que os esforços de marketing destinados a levar
os clientes ao comércio eletrônico estão dando frutos. Eles também destacam que os
números fortes da Black Friday devem reverberar positivamente nos resultados do 4º
trimestre dos principais varejistas de produtos de eletrodomésticos e eletrônicos, como o
Magazine Luiza e a Via Varejo.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Lucro cresce 16% e analistas preveem mais investimento

As empresas de capital aberto passaram praticamente ilesas pelas turbulências do 3º
trimestre, quando as fortes emoções do período eleitoral acirraram os ânimos e colocaram
a economia em compasso de espera. Segundo levantamento do Valor Data, de julho a
setembro deste ano, o lucro líquido combinado de 281 empresas não financeiras cresceu
16% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 21,3 bilhões. A expectativa
de analistas é de que esse desempenho positivo continue e o nível de investimentos
aumente.
Fonte: Valor Econômico

BRF perde R$ 16 bilhões na Bolsa em um ano

Enquanto trabalha para deslanchar o acordo de leniência, o comando da BRF corre para
fechar a venda de ativos até o final do ano, como prometido a investidores. Além disso, se
empenha para driblar nova crise com acionistas, que esperavam um plano para
recuperação financeira mais rápida da companhia. Em um ano, a BRF perdeu quase
metade do seu valor de mercado. Hoje, são R$ 17,5 bilhões. No auge de 2015, chegou a
R$ 60 bilhões na Bolsa.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Temer sanciona reajuste ao STF

O presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira o reajuste para os ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF). Em contrapartida, o ministro Luiz Fux suspendeu
liminarmente o pagamento de auxílio-moradia para os magistrados. O desfecho já era
esperado, desde que o Senado aprovou o reajuste há algumas semanas.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Bolsonaro nomeia general para a Secretaria do Governo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) indicou o general Santos Cruz para a Secretaria
de Governo, atualmente ocupada por Carlos Marun (MDB) e responsável pela articulação
política com o Congresso Nacional. Segundo nosso analista político, é possível que, no
governo Bolsonaro, essa Secretaria tenha seu papel redefinido e passe a ser responsável
pela coordenação do governo. Nesse modelo, a Casa Civil passaria a ter como principal
atribuição a articulação política. No entanto, ainda não há definição a respeito. Santos
Cruz era cotado para a Secretaria de Segurança Pública e não tem experiência em
negociação com parlamentares. Por outro lado, Onyx Lorenzoni, futuro ministro-chefe da
CasaCivil, está tocando a articulação política até o momento.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Fechamento de Mercado - 26 de Novembro

Nosso auditório on-line fica aberto de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e de segunda à quinta-feira
das 14h às 16h. Acesse agora e solicite sua análise em tempo real.

ACESSE O NOSSO AUDITÓRIO ON-LINE
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