PRIMEIRA PESQUISA MOSTRA
BOLSONARO ESTÁVEL E HADDAD EM
ALTA
“Se o mercado está colocando o Ibovespa nesse patamar, ou aposta em uma melhora de
Bolsonaro ou está levando em conta o cenário externo”, explica Economista-Chefe da Nova
Futura Investimentos

A primeira pesquisa da semana, feita pelo BTG/FSB, mostrou Bolsonaro com 33% e Haddad
subindo de 16% para 23% no primeiro turno. No segundo turno, Bolsonaro caiu de 46% para
44% e Haddad subiu de 38% para 40%. Há um empate técnico entre os dois, com forte
crescimento do segundo. Ao todo, o efeito Bolsonaro produziu uma alta de 5,1 mil pontos no
Ibovespa, em função da percepção de que o candidato seria viável no segundo turno,
podendo ganhar, inclusive, no primeiro. A onda de otimismo gerada por essa percepção ganhou
momentum com o impulso dado pelos sucessivos recordes batidos pelos índices acionários dos
EUA.
Nessa semana temos um cenário provável de acomodação de Bolsonaro e subida de Haddad. É
possível que boa parte desses 5,1 mil pontos do Ibovespa sejam devolvidos. “Uma vitória de
Haddad no segundo turno pode levar o Ibovespa para os 60 mil pontos, ou menos. Com esse
placar, de 44% x 40%, o Ibovespa deveria ficar entre 73 mil e 76 pontos, como resultado da
ponderação de cada objetivo de Ibovespa em função do candidato vitorioso, pela sua
probabilidade. Se o mercado está colocando o Ibovespa nesse patamar, ou aposta em uma
melhora de Bolsonaro, não capturada pelas pesquisas, ou está levando em conta o cenário
externo. O mesmo podemos dize para o dólar, que deveria estar entre R$ 4,20 e R$ 4,50”,
explica o Economista-Chefe da Nova Futura Investimentos.

O pregão começou com uma queda tímida do Ibovespa e com o dólar sem alteração em relação
ao fechamento de sexta-feira. Após vários pregões de otimismo, o mercado acionário parece ter
dado ouvidos aos mais cautelosos. As bolsas estão caindo com os ecos das disputas
diplomáticas entre EUA e China, em torno da taxação das importações de produtos chineses
nos EUA. É uma semana carregada, com decisão do FED sobre a política monetária. “No Brasil,
as últimas pesquisas têm mostrado que as candidaturas do PSL e do PT se consolidam nesta
reta final; o desfecho ainda assim, continua incerto. Este empate técnico na maioria das
simulações do segundo turno também foi mostrado pela pesquisa eleitoral do Poder360®
publicada no sábado”, ressalta o Economista-Chefe da DMI Group, Daniel Xavier.
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