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Cielo lança dois novos produtos: LIO+ e QR Code Pay

A Cielo anunciou ontem em evento corporativo o lançamento de dois novos
produtos. Um deles é o LIO+, uma solução dois em um - smartphone e máquina
POS (Point of Sale) -, criado principalmente para micro e pequenos
empreendedores, visando garantir flexibilidade e mobilidade nos seus esforços de
venda. O que despertou o interesse dos nossos analistas no produto foi que toda a
cadeia operacional, desde a produção do smartphone e da máquina POS até a
garantia do produto, está nas mãos da Quantum, uma fabricante de telefones
celulares. Então, a Cielo não precisa lidar com a necessidade de capital de giro de
produzir as máquinas de POS, passando-a para o fabricante de celulares enquanto
aproveita a receita de MDR (Merchant Discount Rate) das transações. O outro
produto, QR Code Pay, permite que clientes com celulares com câmera paguem
contas na Cielo POS por um código QR que aparece na tela da maquininha. Nossos
analistas têm uma visão mais positiva da LIO+ do que da QR Code Pay - que,
segundo eles, não deve ter muito impacto favorável à companhia.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Apesar dos menores lucros, dividendos do Itaú em 2018 são atrativos

Com as eleições presidenciais se aproximando, as perspectivas de lucros no curto
prazo para o Itaú devem desempenhar um papel menos importante desta vez embora ainda sejam um elemento relevante para o desempenho das ações do maior
banco da América Latina, que tem se esforçado para entregar crescimento de lucro

por ação (EPS). Dado o início de ano mais lento, com os lucros crescendo apenas
3,7% no 1º semestre de 2018, nossos analistas reduziram ligeiramente suas
expectativas para o ano. Agora, estimam que os lucros cresçam apenas 4,5%, para
R$ 26 bilhões, atingindo R$ 6,5 bilhões no 3º trimestre. No entanto, o Itaú continua
sendo o pagador de dividendos mais lucrativo entre os bancos de varejo brasileiros.
Um rendimento de dividendos de cerca de 8%, concentrado no 2º semestre deste
ano, deve ajudar - a maior parcela deve ser anunciada e paga no 1º trimestre do ano
que vem.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Eletropaulo avança em aumento de capital de R$ 1,5 bilhão; conselho se
reunirá para homologação

A Eletropaulo informou nesta terça-feira que concluiu o aumento de capital de R$ 1,5
bilhão planejado pela empresa. Agora, o conselho de administração se reunirá para
homologação. Como resultado, a Enel, controladora da companhia, passará a deter
94,4 por cento do seu capital total e votante.
Fonte: Reuters

Cade deve aprovar aquisição da Somos pela Kroton, segundo fontes

O prazo final para que algum integrante do Cade peça vista no processo de
aquisição da Somos Educação pela Kroton terminou ontem à meia-noite. A
expectativa no setor é de que não haja nenhuma manifestação contrária e a
transação seja aprovada sem restrições. Segundo fontes, a Kroton deve assumir a
Somos em outubro.
Fonte: Valor Econômico

Pesquisa Ibope

A pesquisa Ibope divulgada ontem apontou Bolsonaro com 28% (alta de 2 pontos
percentuais), Haddad com 19% (alta de 11 pontos percentuais), Ciro com 11%
(estável), Alckmin com 7% (queda de 2 pontos percentuais) e Marina com 6% (queda
de 3 pontos percentuais). Amoedo, Meirelles e Álvaro possuem juntos 6% (queda de
3 pontos percentuais). Já o não-voto atinge 21% (queda de 5 pontos percentuais).
Segundo a pesquisa, o cenário de segundo turno entre os candidatos do PSL e do
PT está se consolidando. Apesar de ter crescido na margem, Bolsonaro apresenta

trajetória de alta. Se a desidratação dos candidatos do campo conservador continuar,
Bolsonaro ainda pode subir mais alguns pontos, mas, segundo nosso analista
político, esse processo parece estar próximo do seu limite. Da mesma forma,
Haddad ainda pode crescer: 25% dos eleitores afirmam que votariam certamente em
um candidato apoiado por Lula. No entanto, será um desafio para o candidato do PT
ultrapassar esse patamar. A rejeição a Bolsonaro está em 42% (alta 1 ponto
percentual) e a rejeição a Haddad chegou a 29% (alta de 6 pontos percentuais). A
simulação de 2º turno mostra empate - ambos com 40%
Fonte: Brasil Plural/Genial.

Fechamento de Mercado - 18 de Setembro

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

ACESSE O NOSSO AUDITÓRIO ON-LINE

São Paulo (11) 2137-8888
Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Este documento foi desenvolvido e preparado pela Genial Investimentos e esta sendo fornecido ao seu destinatário
exclusivamente com a finalidade de apresentar informações sobre os instrumentos financeiros de que trata, não podendo ser
reproduzidas ou retransmitidas a quaisquer outras pessoas, naturais ou jurídicas, sem prévia autorização da Genial
Investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem uma oferta
de compra, venda ou uma solicitação para aquisição ou manutenção dos instrumentos financeiros. As informações utilizadas
para a confecção deste documento foram obtidas de fontes públicas primárias ou secundárias. A Genial Investimentos não
garante exatidão, pontualidade, integridade, negociabilidade, perfeição ou ajustes a qualquer propósito das informações
contidas, nem tampouco aceita qualquer encargo, obrigação ou responsabilidade por seu uso. A Genial Investimentos não
responde por quaisquer erros ou omissões que possam estar presentes neste documento. A Genial Investimentos pode
efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. “Genial
Investimentos é a plataforma de negociações da Geração Futuro Corretora de Valores, uma empresa do Grupo Brasil Plural.”

Você está recebendo esse e-mail por estar cadastrado na GENIAL Investimentos
Rua Surubim, 373 - 4° andar - São Paulo / SP
Ouvidoria: 0800 605 8888

Adicione a minha lista | Preferências | Descadastrar

