IBOPE SUSPENDE PESQUISA E DEIXA
MERCADO EM POSIÇÕES DEFENSIVAS
Estando em um cenário eleitoral indefinido o mercado aguardava a pesquisa do Ibope
desde semana passada e sua suspensão foi uma surpresa unanime para os investidores

O dólar opera praticamente estável, a moeda teve uma alta de 0,04% e ao mesmo
tempo o Ibovespa recuava 0,33%, ou seja, ficando em 74.468 pontos. Para o Diretor de
Câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo, hoje existe um cenário de alta da moeda
americana em linha com os mercados internacionais, diante da cautela dos investidores
com a cena eleitoral, ou seja, seguem atentos.
“Referindo-se a fronte externa, ainda existe muita expectativa sobre o andamento das
discussões em relação ao comércio global, como Estados Unidos e China. A preocupação
paira também sob os emergentes, em especial com a Argentina”, explica o Diretor de
Câmbio. A suspensão da pesquisa sobre a divulgação de intenção de voto por parte do
Ibope deixou o mercado arisco, o instituto aguarda autorização do Supremo Tribunal
Federal (STF) para apresentar os resultados. Com isso, o mercado se encontrou
introvertido, ansioso e tomando posições consideradas defensivas.

Estando em um cenário eleitoral indefinido o mercado aguardava a pesquisa do Ibope
desde semana passada e sua suspensão foi uma surpresa unanime para os investidores,
junto disso o Datafolha comunicou que não deixaria somente suspenso, como também
cancelaria o último levantamento, que seria realizado 4 e 6 de setembro. Os institutos
optaram pelo cancelamento por questões de incerteza com a candidatura do expresidente Lula. O que resulta também em inseguranças no mercado financeiro.
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