Abertura de 02/10/18
Reverberando pesquisa
A Bovespa teve dia de queda de 0,91%, com índice em 78.623 pontos, avaliando pesquisas
eleitorais divulgadas no final de semana e o debate em TV, mas absorvendo estresse
internacional relacionados com a Itália e Brexit.
Hoje mercados da Ásia encerraram o dia com quedas, exceto Xangai, novamente fechada por
feriado. Europa novamente em queda e futuros dos EUA no campo negativo. Pena que isso
ocorre justo no dia em que a pesquisa IBOPE anunciada ontem veio favorável ao candidato
Bolsonaro, candidato endossado pelos investidores locais. O exterior pesado pode inibir
recuperação.
Segundo o IBOPE, Bolsonaro subiu para 31% das intenções de voto (+4%), enquanto Haddad
ficou estabilizado em 21%. Ciro Gomes caiu na margem para 11% e Alckmin ficou parado em
8%. Melhor ainda, a rejeição de Haddad subiu para 38% (mais 11%) e Bolsonaro estacionado
em 44%, sendo ainda a maior rejeição. No segundo turno, Bolsonaro e Haddad estão
literalmente empatados com 42% das intenções.
Nos EUA, o secretário do Tesouro americano Mnuchin disse que o acordo finalizado com o
México e Canadá deixará as pessoas satisfeitas e trará empregos ao país. O ministro canadense
Trudeau falou em crescimento do emprego. Trump disse que foi o maior acordo fechado por
seu governo, mas em coletiva criticou o Brasil classificando o comércio de injusto. Certamente
isso é ruim para nós.
Na zona do euro, a inflação medida pelo PPI de agosto (Atacado) registrou expansão de 0,3%
(previsão 0,2%) e acumula taxa anualizada de 4,2%. Na Itália, o governo e lideranças criticaram
a União Europeia e disseram não pretender mudar o orçamento.
No mercado internacional, o petróleo WTI negociado em NY mostrava leve alta de 0,09%, com
o barril cotado a US$ 75,37. O euro era transacionado em queda para US$ 1,152 e notes
americanos de dez anos com taxa de juros de 3,06%. O ouro e a prata tinham altas na Comex e
commodities agrícolas com comportamento misto.
No Brasil, o ministro Toffoli do STF manteve a proibição de Lula conceder entrevista e a crise
está aberta no tribunal. O ex-ministro Palocci detalhou a corrupção na Petrobras e afirmou que
Lula sabia de tudo desde 2007. A Fipe anunciou o IPC fechado de setembro em desaceleração

para 0,30% (anterior em 0,41%) e inflação no ano de 2,27%. Em 12 meses, acumula alta de
3,46%.
Durante a semana, em praticamente todos os dias e até sábado, teremos pesquisas de
intenção de votos. Hoje é dia de Datafolha.
Bom dia e bons negócios.
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