

Banrisul aprova novo Plano de Aposentadoria Voluntária, para até 600
funcionários;



Hypera busca inovação, mostra Investor’s Day da companhia;



Cielo vende mais de 200 mil maquininhas na Black Friday;



Onyx Lorenzoni confirma reforma da Previdência em 2019;



Renan Calheiros reivindica ao MDB vaga para a presidência do Senado.

Banrisul aprova novo Plano de Aposentadoria Voluntária, para até 600
funcionários
A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio
Grande do Sul (FETRAFI-RS) não aceitou as condições propostas para a rescisão
voluntária do contrato de trabalho no momento da aposentadoria. Por isso, o
conselho do Banrisul aprovou um novo Plano de Aposentadoria Voluntária (PDAV),
voltado para empregados já aposentados ou aptos a cumprir as condições. O plano
será limitado a um máximo de 600 funcionários (5,6% de sua força de trabalho total).
A recomendação para o papel é de compra e o preço alvo para o final deste
ano é de R$ 24.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Hypera busca inovação, mostra Investor’s Day da companhia
Ontem, a Hypera realizou seu Investor’s Day, mostrando ter adotado uma agenda de
inovação para orientar seus negócios. Durante o evento, a gestão enfatizou os
pilares que vão guiar a execução da empresa: pessoas, marketing, operações e
distribuição. Esses componentes vão suportar o mastro central - inovação. A
companhia discutiu sua estratégia de crescimento e a renovação de marcas nos
segmentos de saúde, similares e genéricos. A Hypera também enfatizou estar se
esforçando para fechar as lacunas de eficiência em suas unidades de negócios e

preencher os espaços em branco em seu portfólio de produtos, usando extensões de
marca para penetrar em novos mercados. Segundo nossos analistas, a agenda de
inovação da companhia pode ajudar a empresa a ultrapassar o mercado brasileiro
em 2 ou 3%. No entanto, a classificação segue neutra até que eles tenham uma
visão mais clara sobre o caso. O preço alvo para o final de 2019 é de R$ 34.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Cielo vende mais de 200 mil maquininhas na Black Friday

A Stelo, controlada pela Cielo, vendeu mais de 200 mil maquininhas de cartão (POS,
na sigla em inglês) durante a Black Friday, contra-atacando novos concorrentes –
como a PagSeguro e a Stone -, para recuperar market share. O número equivale à
metade do total de máquinas POS vendidas no ano (400 terminais), superando a
meta de 330 mil para 2018. A recomendação para o papel é de venda e o preço
alvo para o final de 2019 é de R$ 12,74.
Fonte: Brasil Plural/Genial; Coluna do Broadcast – O Estado de S. Paulo

Onyx Lorenzoni confirma reforma da Previdência em 2019

O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o novo governo
pretende aprová-la no ano que vem. No entanto, ainda não fixou data para a
apresentação da proposta. Em relação à autonomia do Banco Central, Onyx disse
que não será divulgado projeto sobre o tema em 2019.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Renan Calheiros reivindica ao MDB vaga para a presidência do Senado
Apesar de não ter lançado oficialmente sua pré-candidatura à presidência do
Senado, Renan Calheiros (MDB) reivindicou a vaga para o MDB – que será a maior
bancada da Casa – e se colocou à disposição do partido. Ele ainda atacou Tasso
Jereissati (PSDB), também cotado para o cargo. Segundo nosso analista político,
embora seja reconhecido por sua habilidade política, Renan enfrenta oposição
velada do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), e as pretensões da líder do seu
partido, Simone Tebet (MDB), que também quer presidir o Senado no ano que vem.
Fonte: Brasil Plural/Genial
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