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Datafolha divulga avanço de Bolsonaro

O Datafolha divulgou ontem nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Jair
Bolsonaro (PSL) subiu de 32% para 35% e Fernando Haddad (PT) oscilou de 21%
para 22%. Ciro Gomes (PDT) manteve 11% e Geraldo Alckmin (PSDB) oscilou 9%
para 8%. Marina Silva (Rede) tem 4% e os demais candidatos (Amoedo, Meirelles,
Álvaro e Daciolo) somam 8%. Na simulação de 2º turno mais provável, Bolsonaro
manteve 44% e Haddad oscilou de 42% para 43%.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Debate na Globo

O debate de ontem na TV Globo não deve produzir maiores alterações na corrida
eleitoral. Jair Bolsonaro não participou. Ciro Gomes apresentou-se como terceira via
e defendeu a superação da polarização. Segundo nosso analista, o candidato do
PDT não se saiu mal, mas dificilmente conseguirá obter sucesso com a estratégia.
Fernando Haddad sobreviveu e teve um bom desempenho quando questionado.
Apesar da atuação discreta, prevendo ser o maior alvo do debate, é nítido o
desconforto do petista diante do avanço de Bolsonaro. Na dúvida, preferiu falar para
o eleitorado de classe mais baixa, em que a influência de Lula é maior. Geraldo
Alckmin não teve maiores destaques e defendeu as reformas: parece ter assimilado
a derrota e estar em defesa de sua biografia.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Privatização da Eletrobras vai para o tribunal no próximo dia 12
A Suprema Corte deve julgar a liminar contra a decisão de um dos membros da
Suprema Corte, Alexandre de Moraes. De acordo com Moraes, a privatização da
Eletrobras é um procedimento dentro das normas e está autorizada a seguir para
aprovação na câmara. Segundo nossos analistas, apesar de expectativas positivas
em relação ao resultado da decisão da Suprema Corte, há ceticismo em relação a
qualquer posicionamento sobre a desestatização da Eletrobras acontecer ainda em
2018. De acordo com o atual presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia,
qualquer definição sobre a privatização deve ser tomada apenas em 2019. A
recomendação para o papel é de compra, e o preço alvo para o final de 2018 é
de R$ 27,6.
Fonte: Brasil Plural/Genial; Valor Econômico

Cielo deixa sistema de trava de recebíveis
A Cielo informou a decisão de deixar o Sistema de Controle de Garantias (SCG), que
permite aos bancos travarem recebíveis de cartões de crédito como garantia contra
empréstimos a comerciantes. Segundo nossos analistas, isso vai permitir à
adquirente competir de frente com os novos players (Stone, Pag Seguro e Safra Pay)
que não participam do SGC, pois uma parcela dos recebíveis da Cielo atualmente
está bloqueada pelos bancos para garantir o crédito concedido aos estabelecimentos
comerciais - o que impede o antecipamento de receitas aos seus clientes. Além
disso, a penetração de pré-pagamento da Cielo para volumes de cartão de crédito
pode dobrar de 17% no 1º semestre para cerca de 30% nos próximos dois anos. Há
também o risco de o SCG se tornar obsoleto, com outras adquirentes deixando o
sistema (Getnet/Santander, Rede/Itau, Vero/Banrisul). Outra implicação é que os
spreads de crédito lastreados em recebíveis de cartão podem subir para além do
nível atual de mais de 200% das taxas de juros do CDI. Por outro lado, os spreads
de pré-pagamento cobrados pelos adquirentes devem ser pressionados pela
concorrência mais forte Além disso, o BC provavelmente vai acelerar as discussões
em torno do registro, a interoperabilidade das instalações de registro, o mercado de
recebíveis de cartões e a limitação do valor bloqueado ao tamanho do empréstimo
concedido. A recomendação para o papel é de venda e o preço alvo para o final
de 2018 é de R$ 16,30.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Delação de Marcos Valério aponta fraudes e corrupção em Furnas, Cemig e
Cidade Administrativa
Marcos Valério apontou fraudes em obras e desvio de dinheiro em estatais do
governo de Minas Gerais nos depoimentos prestados como parte do acordo de
delação premiada, firmado com as polícias Federal e Civil de Minas Gerais. Na
delação, o ex-publicitário falou sobre seis temas de inquéritos que tramitam nas
polícias Federal e Civil de Minas e três inquéritos que estão na Polícia Civil do Rio de
Janeiro. Ele também forneceu novas informações sobre o esquema de pagamento
de propinas desvendado no caso do mensalão do PT.
Fonte: G1

Reservas totais da CVC crescem 30,8% no 3º trimestre
A CVC anunciou na última quinta-feira que as reservas combinadas somaram R$
3,48 bilhões no terceiro trimestre. Ao todo, o número representa um aumento de
30,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação pró-forma,
que desconsidera eventos não recorrentes, o crescimento foi de 10,8%, também na
comparação com um ano antes.
Fonte: Reuters
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