O que você precisa saber antes do pregão abrir:


Eletrobras cobra R$ 5 bilhões do Governo Federal por perdas de suas
distribuidoras;



Itaú pode estar negociando parceria com First Data;



Flávio Rocha será conselheiro suplente da Riachuelo;



CVM autoriza IRB Asset Management, subsidiária da IRB, a começar a operar;



Valid é selecionada pelo estado de Vermont para produzir carteiras de habilitação
e de identidade.

Eletrobras cobra R$ 5 bilhões do Governo Federal por perdas de suas
distribuidoras

A Eletrobras está cobrando R$ 5 bilhões do Governo Federal por conta de
perdas das distribuidoras da companhia. Os minoritários da estatal reivindicam
esse valor porque a Eletrobras não opera os negócios de distribuição como
concessão. A empresa decidiu não renovar as concessões em 2016. Agora, vai
administrar os negócios de distribuição até um leilão público definir o seu
concessionário. Segundo os minoritários, os atrasos no leilão de privatização
gerariam outros prejuízos para a empresa. O cronograma geral de reuniões de
embarque, marcado para o dia 30 de agosto, vai definir se as operações de
distribuição permanecerão na Eletrobras até dezembro de 2018. Segundo
nossos analistas, a notícia é positiva para as ações da Eletrobras. Essa pressão
pode levar o governo federal a avançar com seus planos de leiloar as
distribuidoras.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Itaú pode estar negociando parceria com First Data

O Itaú parece estar discutindo uma possível parceria com a First Data, empresa
norte-americana presente em 100 países que opera no Brasil sob a marca Bin.
Com a possível parceria entre os dois, seria criada uma nova empresa que
operaria na América Latina. A Rede continuaria distribuindo máquinas
de venda e a First Data seria responsável pelo processamento das transações. A
recomendação para o papel do Itaú é de compra e o preço alvo para o final
de 2018 é de R$ 66.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Flávio Rocha será conselheiro suplente da Riachuelo

O ex-CEO da Riachuelo, Flávio Rocha, retirou na última sexta-feira a sua
candidatura à Presidência da República. Notícias na imprensa especulam que
Rocha será o novo presidente do conselho, substituindo o seu pai, Nevaldo
Rocha, que completa 90 anos. No entanto, a companhia não confirmou os
rumores, uma vez que foi realizada em abril a Assembléia Geral Ordinária, onde
foram eleitos como membros do conselho Nevaldo Rocha, Ane Rocha e Elvio
Rocha, com mandato de um ano, até agosto de 2019. Segundo a companhia,
Flavio Rocha vai assumir uma posição de conselheiro consultivo, pelo menos até
a próxima reunião.
Fonte: Brasil Plural/Genial

CVM autoriza IRB Asset Management, subsidiária da IRB, a começar a
operar
O IRB anunciou ontem à noite que o Diário Oficial publicou a autorização da
CVM para que a IRB Asset Management comece a operar e fornecer serviços. A
subsidiária foi criada para permitir uma melhor gestão dos ativos próprios do IRB.
Nossos analistas estimam que a instituição de um asset management (gestão de
ativos, em português) IRB possivelmente vai impactar e beneficiar a taxa de
imposto da resseguradora. A recomendação para o papel é de compra e o
preço alvo para o final de 2018 é de R$ 56. Fonte: Brasil Plural/Genial

Valid é selecionada pelo estado de Vermont para produzir carteiras de
habilitação e de identidade

A Valid anunciou ontem que foi selecionada para produzir carteiras de habilitação
e carteiras de identidade para o estado de Vermont, nos Estados Unidos,
ganhando ainda mais participação de mercado no país norte-americano. O
contrato terá um prazo de cinco anos, com duas opções de extensão de um ano.
A Valid estima produzir e emitir cerca de 200 mil documentos por ano. A
companhia também vai fornecer serviços, que incluem coleta de fotos e
assinaturas, autenticação de documentos e verificação de identidade do portador
da carteira de habilitação. A recomendação para o papel é de compra e o
preço alvo para o final de 2018 é de R$ 25.
Fonte: Brasil Plural/Genial
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