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Pesquisa

Datafolha

A pesquisa Datafolha divulgada hoje apontou Bolsonaro com 28% (alta de 2 pontos
percentuais), Haddad com 16% (oscilação positiva de 3 pontos percentuais), Ciro
com 13% (estável), Alckmin com 9% (estável) e Marina com 7% (queda de 1 ponto
percentual). O não-voto atinge 17% - no levantamento anterior, era de 19%. A
rejeição a Bolsonaro foi de 44% para 43% e a rejeição de Haddad de 26% para 29%.
A simulação de 2º turno entre os candidatos do PT e do PSL mostram empate –
ambos com 41%, com oscilação positiva de 1 ponto percentual de Haddad. Ciro
Gomes é o candidato menos rejeitado, liderando como segunda opção de voto dos
eleitores, e venceria todos os adversários no segundo turno. Segundo nosso analista
político, o Datafolha mostra um cenário mais aberto e fragmentado do que o avaliado
pelo Ibope na pesquisa de ontem. Porém, Haddad e Bolsonaro seguem em trajetória
de alta, enquanto seus rivais estão parados – o que torna um segundo turno entre os
dois

bastante

provável.

Fonte: Brasil Plural/Genial

Cielo assina acordo com o Cade sobre atitudes anticompetitivas

A Cielo assinou um Termo de Compromisso de Cessação (TCC) com o CADE para
tratar de atitudes anticompetitivas. A adquirente concordou em pagar, dentro de trinta
dias, a partir de 19 de setembro, uma contribuição pecuniária de R$ 29,7 milhões. O
impacto pós-imposto será de cerca de R$ 19,6 milhões, o que representa um
prejuízo de 0,5% do lucro estimado para a Cielo em 2018. Com a assinatura do
contrato, a Cielo decidiu voluntariamente ajustar certas condições previstas nos

contratos com os estabelecimentos comerciais em relação às taxas de desconto com
redução incentivada e certas metas de vendas. A empresa também vai ajustar a
cobrança das taxas de serviços de bloqueio de domicílio bancário, além de continuar
enviando a agenda de arquivos de cartões de crédito para as instituições bancárias
domiciliares que participam do Sistema de Controle de Garantias (SCG). Com o
acordo, o CADE decidiu suspender a investigação contra a Cielo e, uma vez
verificada a conformidade, eles arquivarão a investigação.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Magazine

Luiza

lança

solução

de

pagamentos

para

market

place

A Magazine Luiza vai lançar em outubro sua primeira solução de pagamentos
direcionada aos seus vendedores de marketplace, a “Magalu Pagamentos”.
Inicialmente, a solução vai permitir que vendedores vendam seus recebíveis de
cartão de crédito a uma taxa competitiva quando comparada a outras soluções
tradicionais do mercado. Além disso, a empresa já disponibiliza aos seus vendedores
uma conta digital que pode ser usada para realizar diferentes transações dentro da
rede Magazine Luiza. Segundo nossos analistas, a notícia é positiva, pois a solução
representa os primeiros passos de uma plataforma completa de serviços financeiros
direcionada aos vendedores, alinhada à tendência global de varejo de comércio total
e digitalização de serviços financeiros liderados por gigantes do varejo como Alibaba
e Amazon. A recomendação para o papel segue de compra, já que a empresa ainda
tem as melhores operações da categoria entre os varejistas brasileiros. O preço
alvo

para

o

final

de

2019

é

de

R$

160.

Fonte: Brasil Plural/Genial

Copel:

fábrica

da

Cutia

Wind

finalmente

inicia

suas

operações

A Copel anunciou que pelo menos 50% do Complexo Cutia está prestes a entrar em
operação. Por enquanto, pelo menos 50% dos moinhos estão em teste. As demais
operações devem começar em janeiro do ano que vem. A capacidade operacional
instalada é de 180 megawatt-hora (MWh) e deve chegar a 312 MWh até janeiro.
Segundo nossos analistas, a notícia é positiva para a Copel, pois a empresa adiou o
início da operação de alguns de seus projetos de geração em desenvolvimento,
aumentando as incertezas em relação à capacidade de execução da empresa.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Itaú reduz taxa de juros do cheque especial em 1,5 ponto percentual

O Itaú Unibanco anunciou nesta quarta-feira nova redução, de 1,5 ponto percentual,
na taxa de juros do cheque especial para clientes que recebem salário por meio de
conta na instituição. Com isso, a média agora passa a ser de 10,86% ao mês,
informou o banco. O Itaú ainda comunicou que, com a medida, “se antecipou ao
resultado do Copom”, com a a Selic se mantendo no patamar atual, de 6,5% ao ano,
em

decisão

anunciada

na

noite

desta

quarta-feira.

Fonte: Valor Econômico

Fechamento de Mercado - 19 de Setembro
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