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Varejo brasileiro cresce 4,7% em agosto na comparação com 2017, segundo
ICVA
O varejo brasileiro apresentou crescimento de 4,7% em agosto na comparação com
o mesmo período de 2017, descontando a inflação que recai sobre a cesta de
setores do varejo ampliado, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA),
divulgado nesta segunda-feira (17). O indicador registrou uma alta de 7,8% em
termos nominais, sendo que esse número reflete o que o varejista de fato observa na
receita das suas vendas. Os bons números foram impulsionados pelo setor de
vestuário, que apresentou crescimento positivo, e pelo setor de alimentos, que
também teve um bom desempenho no setor de serviços.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Natura tem interesse em comprar a Avon, segundo rumores
Circulou ontem no mercado a notícia de que a Natura avalia uma possível aquisição
de seu principal concorrente, a Avon. Com isso, a empresa buscaria aumentar ainda
mais sua presença no mercado brasileiro de vendas diretas, por meio da
incorporação de mais de 1 milhão de representantes da Avon à sua base de
consultores. No entanto, a Natura nega que haja qualquer negociação quanto à
possível aquisição em andamento. Nossos analistas acreditam que a Natura ainda
precisa fazer o dever de casa em sua própria operação, pois a companhia ainda está
ajustando seus negócios para fomentar melhores sinergias entre todas as marcas e
concentrando seus esforços na reestruturação da recente compra da The Body
Shop. A recomendação para o papel da Natura segue neutra e o preço alvo para
o final de 2019 é de R$ 35.

Fonte: Brasil Plural/Genial

Suzano capta US$ 1 bilhão em bônus no exterior com vencimento em 2029
A Suzano anunciou ter precificado nesta segunda-feira uma captação de US$ 1
bilhão em bônus no mercado internacional, como parte dos esforços para pagar a
compra da rival Fibria. Com vencimento em 2029, as notas embutem rentabilidade
ao investidor de 6,125% ao ano e cupom de 6%, que serão devidos e pagos
semestralmente.
Fonte: Reuters

IMC rescinde acordo de fusão com a Sapore
A IMC, dona das redes de restaurantes Viena e Frango Assado, decidiu rescindir o
acordo de fusão com a Sapore, terceira maior operadora de restaurantes
corporativos no país. A união das duas empresas foi anunciada em junho deste ano
e criaria uma companhia de alimentação de R$ 3,1 bilhões de receita e mais de 24
mil funcionários. Segundo comunicado da IMC divulgado nesta noite, a decisão foi
tomada nesta segunda-feira por seu conselho de administração após término dos
trabalhos de auditoria.
Fonte: Valor Econômico

Pesquisas indicam disputa polarizada
As últimas pesquisas divulgadas mostraram crescimento consistente de Jair
Bolsonaro entre eleitores tradicionais do PSDB. O voto útil propagado pela
campanha de Geraldo Alckmin está acontecendo, mas em direção oposta à
pretendida pelo tucano. O candidato do PSDB desidrata, à medida em que o
candidato do PSL caminha para alcançar o patamar obtido por Aécio Neves nas
eleições de 2014, próximo aos 35% dos votos. Ao mesmo tempo, Haddad se
beneficia com a transferência dos votos de Lula e já tem bom desempenho entre
eleitores de classes mais baixas, entre as mulheres e na região Nordeste,
segmentos nos quais o apoio de Lula é variável relevante na definição de voto. Entre
esses eleitores, em que o “não-voto” está mais alto do que a média, mais de 35%
ainda não conhecem Haddad e mais de 50% não sabem que ele é o candidato de
Lula. Segundo nosso analista político, ainda há espaço para Haddad seguir sua
trajetória de alta. Ciro Gomes tenta ocupar uma posição de terceira via entre o PT e
Bolsonaro, uma tarefa difícil em razão do crescimento consistente dos dois
adversários. No entanto, as chances de a eleição terminar em primeiro turno
parecem baixas. Nesse sentido, Haddad acena a eleitores de centro e tentará

disseminar a ideia de que será um pacificador.
Fonte: Brasil Plural/Genial
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