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“Ninguém se 
importa se você 
não dança bem. 
Apenas levante-se 
e dance!”
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano 

BOLSAS
O Ibovespa: -2,62% Pontos: 
64.301,73 Máxima de -0,01% : 
66.025 pontos Mínima de -2,83% 
: 64.165 pontos Volume: 5,68 
bilhões Variação em 2017: 6,77% 
Variação no mês: 6,77% Dow 
Jones: -0,84% (18h30) Pontos: 
19.924,98 Nasdaq: -0,98% 
(18h30) Pontos: 5.605,17 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1253 Venda: R$ 3,1261 
Variação: -0,74% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: -0,71% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1310 Venda: R$ 
3,1316 Variação: -0,89% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0870 
Venda: R$ 3,2670 Variação: -1% - 
Dólar Futuro (fevereiro) Cotação: 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,81% ao 
ano. - Capital de giro, 14,82% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.196,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,40% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 118,450 
Variação: -1,29%.

R$ 3,1265 Variação: -0,57% - Euro 
(18h30) Compra: US$ 1,0694 
Venda: US$ 1,0698 Variação: 
+0% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,3400 Venda: R$ 3,3420 
Variação: -0,71% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,2430 Venda: R$ 
3,4800 Variação: -1,33%.

vespa Futuro: -2,95% Pontos: 
64.530 Máxima (pontos): 66.260 
Mínima (pontos): 64.450. Global 
40 Cotação: 927,563 centavos 
de dólar Variação: +0,43%.

Pesquisa divulgada on-
tem (30) pela Confe-
deração Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), feita com 
seis mil empresas de todas 
as regiões do país, revela que 
29,5% dos lojistas estão com 
estoques acima do adequa-
do. Os estoques abaixo da 
programação adequada de 
vendas foram relatados por 
14,7% dos comerciantes, o 
que signifi ca que venderam 
além do que esperavam. Já 
para 55,1%, os estoques em 
janeiro estavam adequados, 
ou seja, venderam aquilo 
que estava programando. O 
restante (0,7%) disse não 
saber como estão os estoques 

     

Comércio: estoques acima 
do esperado e menor 
intenção de investimentos

ou não respondeu.
A economista da CNC Izis 

Ferreira destacou que os 29,5% 
representam quase um terço 
da amostra. “É uma parcela 
signifi cativa, uma vez que a 
gente já teve, por exemplo, 
cerca de 18% só de comercian-
tes reportando estoques acima 
do adequado”. Ela observou, 
porém, que essa parcela vem 
se reduzindo ao longo da série. 
Em abril de 2016, o volume de 
comerciantes que reportavam 
estar com estoques acima do 
adequado alcançou 34%, maior 
índice da série histórica inicia-
da em 2011.

Segundo a economista, isso 
signifi ca que, com a previsão 
de vendas menores, a pro-

porção de comerciantes com 
estoques acima do adequado 
vem diminuindo em razão do 
ajuste que vem acontecendo. 
“As menores vendas fazem 
com que o comerciante invista 
menos em estoques e coloque 
uma lupa na rotatividade dos 
produtos nas prateleiras para 
fazer esse ajuste”. 

Os varejistas de semidurá-
veis (25% da amostra), que 
englobam lojas de tecidos, 
vestuário, acessórios e calça-
dos, relataram que os estoques 
estão acima do adequado em 
janeiro, em relação ao mes-
mo mês de 2016. O índice de 
estoques para semiduráveis 
caiu 7%. Para os demais gru-
pos – bens duráveis (lojas de 

A proporção de comerciantes com estoques acima do adequado vem diminuindo

em razão do ajuste que vem acontecendo.

Após duas horas no Presídio 
Ary Franco, em Água Santa, zona 
norte do Rio de Janeiro, o empre-
sário Eike Batista foi transferido 
ontem (30), para a Penitenciária 
Bandeira Stampa, conhecida 
como Bangu 9, no Complexo 
Penitenciário de Gericinó. O 
empresário estava com a cabeça 
raspada e usando o uniforme do 
sistema penitenciário – camiseta 
branca e calça jeans.  

A Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária 
(Seap) informou que, após tria-
gem inicial, Eike foi transferido 
para uma unidade prisional 
que atendia a seu perfi l. “Ele 
ingressou na porta de entrada 
para presos federais e, após ser 
avaliado, foi transferido para 
uma unidade de acordo com 
o perfi l”, diz a nota da Seap. 
Em Bangu 9, fi cam presos sem 
curso superior, em cela comum, 

que é o caso do empresário. 
O empresário foi preso por 

agentes da Polícia Federal logo 
após desembarcar no Galeão 
de um voo vindo de Nova York. 
Em seguida, o empresário foi 
levado para o IML onde fez 
exame de corpo de delito. 
Eike, proprietário do grupo 
EBX, é suspeito de lavagem de 
dinheiro em um esquema de 
corrupção que também atinge 
o ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral, que está preso.

Eike e o executivo Flávio 
Godinho, seu braço direito no 
grupo EBX e vice-presidente 
do Flamengo, são acusados de 
terem pago US$ 16,5 milhões a 
Cabral em troca de benefícios 
em obras e negócios do grupo, 
usando uma conta fora do país. 
Os dois também são suspeitos 
de terem obstruído as investi-
gações (ABr).

Com a cabeça raspada, Eike deixa o Presídio Ary Franco.

Brasília - O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem (30), que 
o défi cit primário de R$ 154,255 bilhões 
alcançado pelo Governo Central no ano 
passado demonstra uma “gestão bastante 
austera, transparente e adequada” das con-
tas públicas. Apesar do rombo bilionário 
ter sido o pior de toda a série histórica, 
iniciada em 1997, a meta fi cou R$ 16,2 
bilhões menor que o limite fi xado, de R$ 
170,5 bilhões. O ministro disse ainda que a 
meta deste ano - défi cit de R$ 139 bilhões 
- será cumprida.

“O resultado, em suma, deriva de uma 
receita que veio um pouco acima do que es-
tava projetado no decreto de programação 
fi nanceira. E as despesas vieram também 
um pouco abaixo. Então, essa conjuntura 
é que permitiu que o resultado viesse 
aproximadamente R$ 16 bilhões menor 
do que o limite”, afi rmou, ressaltando que 
é preciso esperar os números que serão 
divulgados pelo BC para que se possa dizer 

Impedimento de réu 
na linha de sucessão 

O STF voltará a julgar ama-
nhã (1º) o processo que pode 
impedir réus de ocuparem as 
presidências da Câmara e do 
Senado, cargos que estão na 
linha sucessória da Presidência 
da República. O caso começou a 
ser julgado no ano passado, mas 
a análise foi interrompida por 
um pedido de vista do ministro 
Dias Toffoli.

O pedido de vista do ministro 
foi feito no dia 3 de novem-
bro, mas a questão foi julgada 
liminarmente quando a Corte 
decidiu manter o presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
no cargo ao julgar uma deci-
são provisória proferida pelo 
ministro Marco Aurélio, que 
não esperou a devolução do 
pedido de vista para determinar 
o afastamento.

A Corte julga a ação na qual a 
Rede pede que o Supremo decla-
re que réus não podem fazer parte 
da linha sucessória da Presidên-
cia da República (ABr).

Brasília - Um dos símbolos 
da crise que atingiu a indústria 
no ano passado não foi visto no 
balanço das empresas e atingiu 
o bolso dos trabalhadores do 
setor. Dados apresentados 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) revelaram 
que o rendimento médio real 
dos empregados industriais 
teve queda de 1,2% em 2016 
na comparação com o ano an-
terior. É a primeira vez na série 
histórica que esse indicador 
registrou queda.

O rendimento médio real 
atualizado pelo INPC caiu inin-
terruptamente nos três últimos 
meses de 2016 e acumulou que-
da de 4,3% na comparação tri-
mestral. “Mesmo com a grande 
indexação e os dissídios, esse 
indicador teve a primeira que-
da. Isso é fruto do mercado de 

O teto de gastos para o setor 
público permitirá ao país voltar 
a economizar para pagar os 
juros da dívida pública, disse 
ontem (30) o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles. “O 
teto de gastos agora vai permitir 
ao Brasil voltar gradualmente a 
produzir superávits primários, 
gerando a economia necessária 
para a estabilização e redução 
da dívida pública federal e 
a necessária confi ança para 
a retomada do crescimento 
econômico”.

Segundo o Tesouro Nacional, 
o governo federal poderá gastar 
até R$ 1,302 trilhão em 2017. O 
valor equivale às despesas su-
jeitas ao teto em 2016 corrigido 
em 7,2%, como estabelecido 
pela emenda constitucional que 
introduziu o teto de gastos. O 
cálculo exclui as transferências 
constitucionais (repasses obri-
gatórios para estados e municí-

Meirelles: a limitação de gastos 

vai ajudar na retomada da 

economia.

Reajuste do aluguel 
Os contratos de locação resi-

dencial poderão sofrer reajuste 
de 6,65% em fevereiro. Esse per-
centual compreende o período 
entre fevereiro de 2016 e janeiro 
de 2017 (12 meses) e deve ser 
aplicado aos contratos de locação 
residencial com aniversário em 
fevereiro e cláusula de reajuste 
pelo IGP-M/FGV, cuja variação no 
mês de janeiro foi de 0,64%.

Ana Silva

Fábio Motta/Estadão
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O défi cit primário fi cou abaixo da meta 

revisada de R$ 170,5 bilhões.
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Brasília - As contas de luz 
vão continuar sem cobrança 
adicional em fevereiro. A 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) decidiu que 
as faturas de energia terão a 
bandeira verde pelo terceiro 
mês consecutivo. De acordo 
com a Aneel, as condições 

hidrológicas estão favoráveis, 
de forma que não foi neces-
sário acionar usinas terme-
létricas com custo acima de 
R$ 211,28 por megawatt-hora 
(MWh). 

Quando o custo da última 
térmica acionada supera 
esse valor e fica abaixo de 

R$ 422,56 por MWh, a Aneel 
aplica a bandeira amarela. Foi 
o que ocorreu em novembro, 
quando foram adicionados R$ 
1,50 a cada 100 quilowatt-
hora (kWh) consumidos. De 
abril a outubro, vigorou a 
bandeira verde. 

Quando o custo das ter-

melétricas ligadas supera 
R$ 422,56 por MWh, a Aneel 
utiliza a bandeira vermelha, 
que adiciona entre R$ 3,00 a 
cada 100 kWh consumidos. 
Se o valor for superior a R$ 
610,00 por MWh, o acréscimo 
é de R$ 4,50 a cada 100 kWh 
(AE).

eletroeletrônicos, móveis e 
decorações, entre outros) e 
não duráveis (alimentação, be-
bidas, farmácias, cosméticos 
e perfumaria) – a indicação 
é de que os estoques estão 

mais ajustados às vendas no 
primeiro mês do ano, compa-
rativamente ao início do ano 
passado. 

Para Izis Fereira, os comer-
ciantes desses dois grupos 

conseguiram vender de forma 
um pouco melhor no Natal em 
relação a janeiro de 2016. O 
índice de estoques para esses 
dois grupos subiu 1,1% e 0,9%, 
respectivamente (ABr).

Meirelles: teto de gastos permite 
superávits primários graduais

registrou défi cit primário de R$ 
154,255 bilhões. Apesar de ter 
sido o maior da história, o défi -
cit fi cou abaixo da meta de R$ 
170,5 bilhões estabelecida pelo 
Governo Central para 2016.

De acordo com Meirelles, o 
resultado foi melhor do que o 
previsto. Ele atribuiu o cumpri-
mento, com folga, da meta fi scal 
a uma execução orçamentária 
rigorosa e a um diagnóstico 
realista da situação das con-
tas públicas. “Durante o ano, 
conduzimos de forma rigorosa 
a execução orçamentária, o 
que permitiu o pagamento de 
despesas de anos anteriores. 
Esse esforço reduziu em mais 
de R$ 37,5 bilhões o estoque de 
restos a pagar da União, o maior 
volume dos últimos dez anos. 
Todo esse trabalho foi funda-
mental para a reorganização 
das contas públicas”, declarou 
o ministro (ABr).

pios), créditos extraordinários, 
despesas com a realização de 
eleições e aumentos de capital 
de empresas estatais, que estão 
fora do teto de gastos.

Para 2018 em diante, o teto de 
gastos equivalerá às despesas do 
ano anterior acrescidas da infl a-
ção ofi cial, medida pelo IPCA. 
Em 2016, o Governo Central 

Empresário Eike Batista 
transferido para Bangu 9

Resultado do Governo Central ‘mostra gestão 
correta e austera de contas’

das metas fi scais, e normalmente há uma 
certa discrepância estatística, resultado da 
metodologia de cálculo”, disse. 

“Mas, de qualquer forma, o que esse re-
sultado apresentado hoje demonstra é que 
houve, no ano passado, uma gestão correta 
e austera da despesa, principalmente, per-
mitindo então que nós fi nalizássemos o ano 
dentro dos limites da meta fi scal e até um 
pouco melhor”, acrescentou. Sobre 2017, 
Dyogo disse que a meta fi scal, que prevê 
que o governo central encerre o ano com 
um défi cit de R$ 139 bilhões, será cumprida. 
Apesar do resultado em 2016 ter sido melhor 
que o projetado pelo governo, o ministro 
disse que a meta não será revista.

“A meta não só é crível como nós faremos 
todo o necessário para que seja alcançada”, 
afi rmou. “Não estamos falando em altera-
ção da meta nem pra cima nem pra baixo. 
Estamos trabalhando com a meta que está 
fi xada na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO)” (AE).

que o governo cumpriu a meta fi scal de 
2016. “Temos que aguardar o resultado do 
Banco Central, que é, de fato, o resultado 
utilizado para aferição do cumprimento 

Conta de luz continua com bandeira verde

Com crise na indústria, salário 
médio do trabalhador cai pela 1ª vez

trabalho bastante desaquecido. 
Então, algumas negociações de 
dissídio tiveram recomposição 
dos salários abaixo da infl ação”, 
disse o gerente-executivo de 
política econômica da CNI, 
Flávio Castelo Branco. 

“Isso mostra que, com o de-
semprego crescente, os trabalha-
dores estão dispostos a aceitar 
correção menores dos salários”, 
completa Castelo Branco que 
elogiou a indicação de reforma 
trabalhista do governo Michel 
Temer que pretende fazer com 
que o acordado entre categoria 
e empregador se sobreponha 
ao legislado. “Dará valorização à 
negociação e signifi ca que você 
dá margem de manobra para que 
as partes acertem temas que vão 
além do salário, como jornada 
de trabalho ou o intervalo entre 
turnos”, disse (AE).


