






Vivo inicia estudos para incorporar Telefônica Data;
Suzano desiste de fazer emissão de bônus;
Ações brasileiras estão atrativas antes das eleições, dizem bancos;
A facada e Bolsonaro;
Pesquisa Datafolha;
PT deve substituir candidato.

Vivo inicia estudos para incorporar Telefônica Data
A Vivo estuda incorporar a Telefônica Data, controladora da Terra Networks Brasil e
Telefônica Transporte Logística. Se implementada, a operação da subsidiária não deve
afetar a estrutura acionária da Vivo, "nem deverá acarretar aumento de seu capital ou
emissão de novas ações", pois o patrimônio da Telefônica Data já está refletido no da
controladora, segundo comunicado.
Fonte: Bloomberg

Suzano desiste de fazer emissão de bônus
Após rodada de de encontros com investidores em Londres e Nova York na semana
passada, a Suzano decidiu interromper por ora a emissão de bônus devido às taxas mais
altas exigidas pelo investidores. A companhia pretendia levantar até US$ 1 bilhão para o
prazo de 10 ou 30 anos. A operação fazia parte da estratégia para alongar o empréstimoponte de US$ 6,9 bilhões que contratou como parte do financiamento da compra da
Fibria.
Fonte: Valor Econômico

Ações brasileiras estão atrativas antes das eleições, dizem bancos
Analistas permanecem com suas apostas otimistas após um mês difícil para os ativos
brasileiros, que levou o Ibovespa ao menor nível em 14 meses em dólares. Mesmo com a
queda que atinge os mercados emergentes e com as incertezas eleitorais, as ações estão
baratas o suficiente para justificar a compra.
Fonte: Exame

A facada e Bolsonaro
A semana será marcada pela repercussão da facada em Jair Bolsonaro. Segundo nosso
analista político, em uma primeira análise, Bolsonaro ganha - se não for pelo efeito da
comoção, por ter deixado de ser alvo de ataques dos adversários e ganhado cobertura de
mídia. O maior prejudicado no curto prazo é Geraldo Alckmin, que trabalhava em
desconstruir o rival para ir ao segundo turno. Perde também o PT, já que agora o Lula vai
dividir atenções na imprensa com Bolsonaro. Nosso analista político diz que é preciso

esperar alguns dias para que se possa avaliar melhor o efeito do episódio nas intenções
de voto dos eleitores. Por enquanto, é mais seguro apostar na consolidação dos votos
conquistados. A postura de Bolsonaro depois do ataque - se vai adotar a ponderação ou
continuar falando somente a eleitores convertidos - será fundamental para avaliar se o
candidato vai conquistar novos segmentos do eleitorado.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Pesquisa Datafolha
A pesquisa mais importante do dia será a Datafolha, realizada somente hoje, com
divulgação prevista no Jornal Nacional. O levantamento deve mensurar melhor o efeito do
ataque a Jair Bolsonaro.
Fonte: Brasil Plural/Genial

PT deve substituir candidato
O PT deverá anunciar oficialmente a substituição de Lula por Fernando Haddad entre hoje
e amanhã, de acordo com prazo estabelecido pelo TSE.
Fonte: Brasil Plural/Genial
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