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“O mundo é grande 
o sufi ciente para 
satisfazer as 
necessidades de todos, 
mas sempre será 
muito pequeno para a 
ganância de alguns”.
Mahatma Gandhi (1869/1948)
Fundador do Estado indiano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,26% Pontos: 
64.836,12 Máxima de +1,43% 
: 65.594 pontos Mínima de 
+0,02% : 64.687 pontos Volume: 
7,9 bilhões Variação em 2017: 
7,65% Variação no mês: 0,26% 
Dow Jones: +0,15% (18h30) Pon-
tos: 19.893,07 Nasdaq: +0,41% 
(18h30) Pontos: 5.638,09 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1428 Venda: R$ 3,1433 
Variação: -0,22% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1473 Venda: R$ 
3,1479 Variação: +0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2970 Variação: 
+0,12% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,74% ao 
ano. - Capital de giro, 14,53% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.205,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 120,411 
Variação: -1,05%.

Cotação: R$ 3,1500 Variação: 
-0,63% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0767 Venda: US$ 1,0767 
Variação: -0,25% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3750 Venda: R$ 
3,3770 Variação: -0,73% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3030 Ven-
da: R$ 3,5470 Variação: +0,4%.

vespa Futuro: +0,32% Pontos: 
65.150 Máxima (pontos): 65.900 
Mínima (pontos): 64.915. Global 
40 Cotação: 934,589 centavos 
de dólar Variação: -0,36%.

A ONU aponta que o Bra-
sil sofreu uma contra-
ção de US$ 15 bilhões 

em investimentos entre 2015 
e 2016, com multinacionais 
reduzindo suas apostas no 
País no ano passado por 
conta da recessão. Dados 
publicados ontem (1) pela 
Conferência da ONU para 
Desenvolvimento e Comér-
cio (Unctad) indicam que, 
depois de receber US$ 65 
bilhões em investimentos 
externos em 2015, o Brasil 
acumulou US$ 50 bilhões em 
2016. A queda, de 23%, foi 
uma das maiores do mundo. 
Para 2017, uma recuperação 
no Brasil pode ser minada 
justamente por conta da 
incerteza gerada pelas novas 

     

Investimentos externos 
no Brasil sofreram 
queda de US$ 15 bilhões

políticas de Donald Trump. 
O valor deixou o Brasil na 

sexta posição entre os princi-
pais destinos de multinacionais 
pelo mundo. O ranking foi 
liderado pelos EUA, com US$ 
385 bilhões, seguido pelo Reino 
Unido com US$ 179 bilhões. 
A China aparece na terceira 
posição, somando US$ 139 
bilhões. A lista dos primeiros 
colocados ainda se completa 
com Hong Kong com US$ 92 
bilhões e Cingapura com US$ 50 
bilhões. No mundo, a contração 
no fl uxo de investimentos foi 
de 13%, totalizando US$ 1,52 
trilhão. O grupo de países em 
desenvolvimento viram uma 
contração de 20% da entrada 
de capitais, para um total de 
US$ 600 bilhões. 

Mas um dos maiores tom-
bos foi registrado no Brasil. A 
economia nacional sofreu ao 
mesmo tempo com a recessão 
- afastando empresas que esta-
vam interessadas no mercado 
doméstico - e com a queda no 
preço das commodities, fazen-
do gigantes do setor de matéria 
prima adiar investimentos. 

Um dos aspectos mais impor-
tantes foi a queda na compra de 
ações de empresas brasileiras. 
O volume foi reduzido de US$ 
49 bilhões para US$ 35 bilhões. 
O que chama a atenção também 
dos especialistas foi o tombo 
na abertura de novas fábricas 
por parte de multinacionais, 
passando de US$ 17 bilhões 
em 2015 para apenas US$ 11 
bilhões, uma redução de 35%. 

O Brasil sofreu ao mesmo tempo com a recessão e com a queda no preço das commodities,

fazendo gigantes do setor adiar investimentos.

Para 2017, a Unctad não 
garante uma expansão dos 
investimentos no Brasil. Se de 
um lado existe uma tendência 
ao aumento dos preços de 
commodities e, portanto, maior 
interesse por investir no País, a 

queda no consumo doméstico 
abortou planos de empresas de 
apostar no mercado brasileiro. 
“Os investimentos em toda a 
América Latina estavam em 
valores muito baixos e, portan-
to, não descartamos que possa 

haver um aumento”, explicou 
James Zhan, diretor do De-
partamento de Investimentos 
da Unctad. “Mas não sabemos 
como esses investimentos vão 
poder compensar a queda em 
outros setores”, disse (AE).

São Paulo - O empresário 
Abilio Diniz avalia que o am-
biente no Brasil após o início 
do governo do presidente Mi-
chel Temer é de retomada da 
“esperança”. Ele considerou, 
porém, que o Brasil não pode 
ter ilusões sobre o curto prazo. 
Citando especifi camente o de-
semprego no País, ele afi rmou 
que a meta de Temer não pode 
ser “tirar três ou quatro milhões 
de pessoas do desemprego” 
e sim “construir o Brasil do 
futuro”.

Durante evento promovido 
pelo Credit Suisse em São 
Paulo, o empresário elogiou 
Temer, afi rmando que o presi-
dente “está tendo a coragem” 
de fazer reformas que ele con-
siderou necessárias para o País. 

A recuperação do preço das commodities 
(bens primários com cotação internacio-
nal) fez a balança comercial registrar o 
segundo melhor resultado da história para 
meses de janeiro. No mês passado, o país 
exportou US$ 2,725 bilhões a mais do que 
comprou do exterior, crescimento de 198% 
em relação a janeiro de 2016 (US$ 915 
milhões). Os números foram divulgados 
ontem (1º) pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços. O saldo 
da balança comercial em janeiro de 2017 
só é inferior ao de janeiro de 2006 (US$ 
2,835 bilhões).

No primeiro mês do ano, as exportações 
somaram US$ 14,911 bilhões, alta de 20,6% 
em relação a janeiro do ano passado, pelo 
critério da média diária. As importações 
totalizaram US$ 12,187 bilhões, aumento 
de 7,3% na mesma comparação, também 
pela média diária. O principal fator para a 
alta do valor exportado foi a recuperação 
do preço das commodities. O preço médio 
das exportações subiu 20,1% em janeiro, 

Em janeiro, o país exportou US$ 2,725 

bilhões a mais do que comprou do exterior.

Febre amarela
O Ministério da Saúde registrou 

em janeiro 809 pacientes com sus-
peita de febre amarela, sendo 737 
em Minas Gerais. Em 128 casos, o 
paciente morreu. Pela primeira vez, 
o Tocantins está investigando um 
caso. Do total, 651 casos perma-
necem em investigação, 127 foram 
confi rmados e 31 descartados. Das 
128 mortes notifi cadas, 47 foram 
confi rmadas, 78 ainda são investiga-
das e três foram descartadas.

A produção industrial em 
dezembro cresceu 2,3% em 
relação ao mês anterior, se-
gundo dados divulgados ontem 
(1º) pelo IBGE. O aumento, 
no entanto, não foi sufi ciente 
para reverter o resultado fi nal 
de 2016, que fechou em queda 
de 6,6% nem para melhorar 
as expectativas para 2017, 
por causa da manutenção 
do cenário econômico ainda 
desfavorável .

“Quando se observam os fa-
tores que levaram à queda da 
produção em 2016, percebe-se 
que os mesmos fatores ainda 
permanecem presentes na 
economia”, disse o gerente 
da Coordenação de Indústria 
do IBGE, André Macedo, ao 
comentar os dados. Entre esses 
fatores, segundo ele, estão a 
queda da renda real, a retração 
do mercado doméstico e do 
mercado de trabalho.

“Então, mesmo com a recu-
peração de dezembro, ainda 
está longe de se poder afi r-
mar que esteja havendo uma 
reversão de tendência. Claro 
que houve uma melhora de 
ritmo na produção industrial 
nestes dois últimos meses do 

Gerente da Coordenação de 

Indústria do IBGE, André 

Macedo.

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, declarou ontem 
(1º), durante a Conferência de 
Investimentos da América Lati-
na 2017, na capital paulista, que 
a privatização não está na agen-
da da estatal. “A Petrobras é 
muito querida, a sociedade tem 
muito orgulho, pelo seu desen-
volvimento tecnológico. Fomos 
capazes de vencer desafi os, 
chegar em águas profundas, 
o que ninguém acreditava. No 
contexto em que a sociedade 
não quer ou não está madura, 
[a privatização] não faz parte 
da nossa agenda”.

Parente garantiu que não 
tem prazo para deixar a pre-
sidência da estatal, que ocupa 
desde maio de 2016. “Estou 
comprometido, junto com a 
diretoria e o conselho, com a 
Petrobras em fazer o que tem 
que ser feito”, declarou. Na sua 
avaliação, o mercado fi nanceiro 
reconheceu o empenho feito 
com o Plano de Trabalho da 
companhia. Segundo ele, os 
resultados positivos trouxeram 
retorno para os acionistas, 
tanto no preço das ações da 
Petrobras, quanto para os in-
vestimentos em renda fi xa.

A empresa definiu como 

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.

O ministro mais antigo do 
STF, Celso de Mello, afi rmou 
ontem (1º) que a Corte seguirá 
o exemplo do ministro Teori 
Zavascki e “não hesitará” diante 
dos desafi os que repercutem 
“quase imediatamente” no 
STF. Ele discursou antes da 
abertura do ano judiciário no 
Supremo, em uma sessão so-
lene em homenagem a Teori 
Zavascki, que era responsável 
por 7,5 mil processos, incluído 
cerca de 120 relacionados à 
Operação Lava Jato, maior 
investigação de corrupção na 
história do país.

“O STF, atento às anomalias 
que pervertem os fundamentos 
ético-jurídicos da República e 
inspirado pela ação exemplar 
do saudoso ministro Teori 
Zavascki, na repulsa vigorosa 
a atos intoleráveis que buscam 
capturar, criminosamente, as 
instituições do Estado, não 
hesitará em exercer, nos ter-
mos da lei, o seu magistério 
punitivo, com a fi nalidade de 
restaurar a integridade da 
ordem jurídica violada”, dis-
cursou Celso de Mello.

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, também 
prestou homenagem a Zavascki. 
“A prudência, o senso de Jus-
tiça, a fortaleza, o equilíbrio, a 

Ministro mais antigo do STF, 

Celso de Mello.
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Balança comercial registra segundo 
melhor janeiro da história

(alta de 112,7%), semimanufaturados de 
ferro e aço (74,4%) e madeira serrada 
(32,8%). As exportações de produtos 
industrializados tiveram alta de 7,4%, 
com destaque para óleos combustíveis 
(271,2%), suco de laranja não congelado 
(251,2%) e veículos de carga (114%).

Em relação às importações, o cresci-
mento decorreu principalmente da alta 
nas compras de bens intermediários, que 
subiram 22,8% em janeiro em relação a 
janeiro de 2016. Os destaques foram as 
compras de alimentos e bebidas (milho, 
cevada e trigo) e de insumos industriais 
(sulfetos de minério de cobre, fosfatos de 
cálcio e algodão não cardado). A alta do 
preço internacional do petróleo também 
impulsionou as importações de combus-
tíveis e de lubrifi cantes, que cresceram 
15,8% em janeiro na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. Isso porque 
os preços mais altos encareceram as 
compras de óleo diesel, gasolina e que-
rosene (ABr).

enquanto a quantidade aumentou 0,5% em 
relação ao mesmo mês do ano passado.

O maior crescimento foi registrado nas 
exportações de produtos básicos, que su-
biram 30% em janeiro. Os destaques foram 
soja em grão (alta de 124,7%), minério de 
ferro (124,5%) e petróleo bruto (97,7%). 
As vendas de semimanufaturados aumen-
taram 27,5%, puxadas pelo açúcar bruto 

Privatização da 
Petrobras não está na 

agenda da estatal

uma das prioridades a meta de 
desalavancagem (redução do 
endividamento) para 2,5 vezes 
em 2018. A empresa havia 
divulgado, anteriormente, que 
essa meta seria para 2020, mas 
houve uma antecipação em três 
anos. Além do equilíbrio fi nan-
ceiro, a companhia traz como 
prioridade reduzir em 36% o 
total de acidentes com e sem 
afastamento de funcionários. 
“Não vamos atingir a nossa meta 
fi nanceira com risco aos colabo-
radores, para o meio ambiente”, 
disse Parente (ABr).

Celso de Mello: STF não 
hesitará diante de desafi os

esmerada técnica, a seriedade, 
a honradez, enfi m, o ministro 
Teori agregava características 
únicas, tornando-o uma pessoa 
inesquecível e um magistrado 
ímpar”, disse Janot.

A sessão solene contou com 
a presença dos cerca de 50 
funcionários e dos três juízes 
auxiliares que trabalham no 
gabinete de Teori Zavascki. 
Um dos juízes auxiliares, Mar-
cio Schiefl er, que ocupava um 
cargo de confi ança, já se des-
ligou do STF. Os funcionários 
concursados permanecerão 
para trabalhar com o ministro 
que ocupará a vaga de Teori 
(ABr).

Melhora em dezembro
não indica plena

recuperação da indústria

ano, mas, ainda assim, longe de 
recuperar as perdas do passado 
ou o começo de uma trajetória 
ascendente da produção”, 
acrescentou. 

De acordo com a Pesquisa 
Industrial Mensal – Produ-
ção Física Brasil, o resultado 
positivo de dezembro foi 
infl uenciado por setores de 
bens de consumo duráveis, que 
registrou crescimento de 6,5%; 
e bens de consumo semi e não 
duráveis, com crescimento de 
4,1% (ABr).

Abilio Diniz: Brasil não
vai acabar com

desemprego rapidamente
“Com o governo Temer, voltou 
a esperança e, com esperança, 
volta a confi ança”, disse. “Os 
resultados são fracos ainda, 
mas volta a esperança. Só não 
pode voltar a ilusão”, concluiu. 
“Não podemos ter uma ilusão 
de que nossos problemas são 
simples, de que vamos tirar 
12 milhões de desempregados 
diretamente”, acrescentou.

Questionado pela plateia 
sobre suas expectativas com 
relação às perspectivas para 
investimentos estrangeiros no 
Brasil, Abilio considerou que 
o governo Temer está “destra-
vando projetos de infraestru-
tura” e considerou que estes 
investimentos são essenciais 
para que o País possa “deslan-
char” (AE).


