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Datafolha apontou tendências para a eleição

O instituto Datafolha confirmou, em pesquisa divulgada na sexta-feira, a
consolidação de Jair Bolsonaro e a transferência de votos do ex-presidente Lula para
Fernando Haddad - que está em trajetória de alta e empatou com Ciro Gomes na
segunda colocação. Geraldo Alckmin oscilou negativamente e tem um caminho cada
vez mais difícil para chegar ao segundo turno. Segundo nosso analista político, ainda
há espaço para o crescimento de Haddad entre o eleitorado de classe mais baixa, os
menos escolarizados e na região Nordeste, à medida que ele se torne mais
conhecido entre esses eleitores. Um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad
parece ser o mais provável aos olhos de hoje, a não ser que aconteça um fato novo.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Pesquisa FSB/BTG

A pesquisa FSB/BTG, divulgada nesta segunda de manhã, mostrou cenário
semelhante ao apresentado pelo Datafolha: Bolsonaro com 33% (alta de 3 pontos
percentuais), Haddad com 16% (alta de 8 pontos percentuais), Ciro com 14% (alta
de 2 pontos percentuais), Alckmin com 6% (queda de 2 pontos percentuais) e Marina
com 5% (queda de 3 pontos percentuais). Assim, Bolsonaro mostra-se consolidado,
Haddad cresce e Ciro ainda se mantém resiliente. A principal diferença dessa
pesquisa em relação às pesquisas de outros institutos é em relação ao segundo
turno, no qual o desempenho de Bolsonaro é melhor.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Para analistas, ações de bancos seguem atraentes, apesar de riscos
Na semana passada, os bancos ficaram de olho em relatórios de analistas sobre as
perspectivas para o segmento com as eleições presidenciais. A possibilidade de
aumento de impostos e de elevação da concorrência no setor em um futuro governo
foi alvo de análises. No entanto, apesar dos riscos levantados, profissionais do
mercado ainda veem rentabilidade atraente à frente.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Varejo de moda aponta crescimento
O mercado brasileiro de vestuário deu sinais positivos no mês de agosto, segundo a
Associação Brasileira de Varejo Têxtil (Abvtex). A entidade reúne 32 varejistas de
moda, incluindo grandes redes como Renner, C&A, Riachuelo, Cia. Hering e Marisa.
"Das empresas associadas, 90% reportaram que as vendas em agosto foram
melhores do que as de agosto do ano passado", disse Edmundo Lima, diretor
executivo da Abvtex.
Fonte: Valor Econômico

Alpargatas assina acordo para vender 22,5% da unidade de negócios da
Topper
A Alpargatas assinou um acordo para venda de 22,5% da unidade de negócios
relacionada à marca Topper na Argentina e no mundo para Carlos Roberto Wizard
Martins, diz a empresa em comunicado ao mercado. O acordo prevê alienação do
restante da participação por meio da opção de compra ou de venda previstas entre
as partes. Caso uma das opções seja exercida, o preço determinado para aquisição
de 100% da participação será calculado com base na aplicação do múltiplo de 6
vezes sobre o Ebitda.
Fonte: Bloomberg

Brasil Pharma considera vender rede de farmácias Farmais
A Brasil Pharma está considerando vender sua rede de drogarias Farmais, com 433
lojas em todo o país, como parte de um plano de recuperação supervisionado pelos
tribunais, segundo comunicado da companhia na sexta-feira. A venda é uma das
medidas propostas por credores em 6 de setembro. A empresa tem até hoje para
apresentar um plano de recuperação revisado. Uma nova reunião de credores foi
marcada para o próximo dia 27.
Fonte: Bloomberg

Fechamento de Mercado - 14 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.
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