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“Não é que as moças 
de hoje sejam mais 
bonitas. É que as de 
ontem já deixaram 
de ser”.
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,48% Pontos: 
63.992,93 Máxima de +0,57% : 
65.327 pontos Mínima de -1,57% 
: 63.933 pontos Volume: 6,34 
bilhões Variação em 2017: 6,25% 
Variação no mês: -1,05% Dow 
Jones: -0,17% (18h29) Pontos: 
20.037,95 Nasdaq: -0,19% 
18h29) Pontos: 5.656,00 Iboves-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1237 Venda: R$ 3,1242 
Variação: -0,01% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1173 Venda: R$ 
3,1179 Variação: -0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,0470 
Venda: R$ 3,2500 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,61% ao 
ano. - Capital de giro, 12,66% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.232,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,92% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,200 
Variação: +1,82%.

Cotação: R$ 3,1330 Variação: 
-0,11% - Euro 18h29) Compra: 
US$ 1,0752 Venda: US$ 1,0752 
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3540 Venda: R$ 
3,3560 Variação: -0,21% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2630 Ven-
da: R$ 3,4970 Variação: -0,17%.

pa Futuro: -1,7% Pontos: 64.165 
Máxima (pontos): 65.560 Míni-
ma (pontos): 64.065. Global 40 
Cotação: 914,295 centavos de 
dólar Variação: -1,06%.

Os fabricantes de veícu-
los automotores come-
çaram 2017 com uma 

queda nas vendas de veículos 
de 5,2% em janeiro em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Os dados da Anfavea 
foram divulgados ontem (6) 
e frustaram o setor.

“O número de janeiro frus-
trou as nossas expectativas. 
Claro que tem a questão da 
sazonalidade, mas esperáva-
mos chegar, pelo menos, no 
mesmo nível de janeiro de 
2016”, disse o presidente da 
Anfavea, Antonio Megale, du-
rante coletiva onde apresen-
tou o desempenho da indústria 
automobilística brasileira no 

     

Safra recorde "deve 
impulsionar venda de 
máquinas agrícolas"

primeiro mês de 2017.
A expectativa da associação, 

no entanto, é que as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias 
deve alavancar o setor. Somente 
no primeiro mês deste ano houve 
um crescimento interno de 74,9% 
em relação a janeiro de 2016, e 
de 42% nas exportações.

A previsão da entidade é de um 
aumento na produção de 10,7%, 
puxando o crescimento em 13% 
nas vendas internas, e 6% nas 
exportações. “A previsão da safra 
recorde este ano é positiva para 
a questão das substituições de 
equipamentos agrícolas. Espe-
ramos boa produtividade nessa 
safra e nas demais”.

Já os fabricantes de caminhões 

tiveram o pior desempenho no 
mês desde 2006, com queda de 
33,3% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2016. Megale conside-
rou a situação “dramática” para o 
segmento, que vem apresentado 
recuos desde 2011.

Embora o mercado interno 
tenha amargado queda nas 
vendas de autoveículos novos, as 
exportações tiveram crescimen-
to em janeiro de 56% em relação 
ao período anterior. “Este foi 
o melhor janeiro desde 2008 
nas exportações, isso nos dá a 
indicação de que teremos um 
bom ano de vendas externas”, 
disse Megale.

E o setor tem se preparado 
para isso. A produção de veículos 

A previsão da safra recorde é positiva para a questão das substituições

de equipamentos agrícolas.

em janeiro cresceu 17,1% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, chegando a 174,1 mil 
unidades fabricadas. A produção 
de máquinas agrícolas cresceu 
82% no mês, com a produção 
três mil máquinas agrícolas. A 

previsão é que as exportações 
cresçam 7% em 2017, o que 
deve movimentar 11,7 bilhões 
de dólares no ano.

Os postos de trabalho no setor 
seguem estáveis, com ligeira 
queda em janeiro de 0,04% em 

relação a dezembro de 2016. 
“Este mês já estabilizou a ques-
tão de postos de empregos, 
estamos prontos para dar a 
largada, mas ainda não apre-
sentamos números positivos”, 
disse Megale (ABr).

As atividades turísticas li-
gadas ao carnaval devem 
movimentar este ano aproxi-
madamente R$ 5,8 bilhões, 
segundo pesquisa divulgada 
ontem (6) pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC). 
O levantamento mostra que ser-
viços de alimentação em bares e 
restaurantes vão responder por 
57,3% da receita, o equivalente 
a R$ 3,31 bilhões. Apesar da ex-
pectativa, o volume de recursos 
deve ser 5,7% menor do que o 
apurado no mesmo período do 
ano passado e o pior desempe-
nho das atividades turísticas 
para esse período dos últimos 
três anos.

O transporte rodoviário deve 
movimentar por R$ 977,9 mi-
lhões e os serviços de alojamento 
em hotéis e pousadas, R$ 652,5 
milhões. Com o setor de bares e 

restaurantes, os serviços podem 
responder por mais de 85% de 
toda a receita gerada no perío-
do carnavalesco, considerado 
o maior feriado do calendário 
nacional. Segundo a CNC, se 
descontada a infl ação, a queda 
real do faturamento será a maior 
dos últimos cinco anos, de 8,6%. 
“A retração real da renda tem 
imposto a necessidade de ajustes 
frequentes no orçamento das 
famílias, através da postergação 
dos gastos não essenciais, como 
é o caso do lazer”, disse o econo-
mista Fábio Bente, da CNC.

O Rio de Janeiro é o estado que 
pode ter maior movimentação 
de recursos, com expectativa 
de circulação de R$ 2,4 bilhões, 
seguido de São Paulo, com R$ 
1,5 bilhão e, juntos, devem 
concentrar 68,2% da receita do 
setor no período (ABr).

A queda do faturamento será de 8,6%, a maior dos últimos anos.

O Índice de Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) paulis-
tanas alcançou os 75,9 pontos em 
janeiro, um aumento de 10,9% 
em comparação com o mesmo 
mês do ano passado. O índice, 
divulgado ontem (6), é apurado 
pela  FecomercioSP. Janeiro foi o 
sétimo mês consecutivo em que 
a intenção de consumo das famí-
lias registrou alta. No primeiro 
mês do ano, o índice alcançou 
o maior patamar (75,9 pontos) 
desde junho de 2015, quando 
fi cou em 81,7 pontos.

O ICF varia de zero a 200 
pontos, sendo que abaixo de 
100 indica insatisfação e acima 
de 100 satisfação em relação 
às condições para compras. 
Portanto, apesar da alta, o ín-
dice ainda está em um patamar 
considerado de “insatisfação” 

para as condições de consumo. 
“O resultado de janeiro mostra 
que os paulistanos começam 
o ano com menos insatisfação 
em relação às suas condições 
econômicas do que iniciaram 
o ano passado. A conjuntura 
ainda é grave, mas há sinais de 
pequenas melhoras em alguns 
indicadores econômicos, po-
rém com efeitos mais visíveis a 
partir do segundo semestre do 
ano”, destacou a entidade.

A FecomercioSP ressaltou 
ainda que, na medida em que a 
queda da infl ação e a redução dos 
juros comecem a ter efeitos posi-
tivos sobre o emprego e a renda, 
o avanço do ICF será maior, já 
que estas são as duas variáveis 
mais importantes do índice e que 
defi nem a intenção de consumo 
das famílias (ABr).

Vendas do varejo 
caíram 4,2% em janeiro

O movimento dos consu-
midores nas lojas de todo o 
país caiu 2,1% em janeiro na 
comparação com dezembro. 
Em relação a janeiro de 2016, 
a queda foi de 4,2%, segundo 
pesquisa do Indicador Serasa 
Experian de Atividade do Co-
mércio, divulgada ontem (6). O 
desemprego em alta e a neces-
sidade de quitação de dívidas 
de consumidores mantiveram 
o consumo enfraquecido em ja-
neiro, afi rmam os economistas 
da Serasa.

As lojas de material de cons-
trução acusaram queda de 3,6% 
em janeiro, a maior dentre os 
segmentos varejistas. No setor 
de veículos, motos e peças a 
retração foi de 2,4%. No setor 
de móveis, eletroeletrônicos 
e informática, o recuo foi de 
2,2%. Houve, ainda, retração 
de 1,6% tanto no segmento de 
combustíveis e lubrifi cantes 
como no de tecidos, vestuário, 
calçados e acessórios (ABr).

Carlos Cruz/Uniesb

Shutterstock

Famílias com renda de até 
R$ 9 mil poderão ter acesso 
aos fi nanciamentos do Minha 
Casa, Minha Vida. Atualmen-
te, o limite para participar do 
programa era de R$ 6,5 mil. As 
faixas de renda do programa 
habitacional tiveram os limites 
reajustados em 7,69%, equi-
valente à variação da infl ação 
pelo INPC, que encerrou o 
ano passado em 6,57%, mais 
1,12 ponto percentual. O 
programa tem condições de 
fi nanciamento mais vantajo-
sas que o crédito imobiliário 
tradicional. 

“O que vemos hoje é uma 
combinação virtuosa de estí-
mulo ao setor com fortaleci-
mento de um programa social 
da maior relevância, que é o Mi-
nha Casa, Minha Vida”, afi rmou 
ontem (6) o presidente Michel 
Temer, durante o anúncio das 
mudanças. 

As mudanças incluem

reajuste no perfi l de

renda dos benefi ciários.
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São Paulo - Dona de um dos 
maiores parques industriais do 
Brasil, a Volkswagen terminou 
o ano passado com o menor 
nível de produção em 25 anos, 
mostram dados publicados 
ontem (6), pela Anfavea. A 
montadora, que tem sido a mais 
afetada pela queda na venda de 
veículos, também foi prejudica-
da por atrasos e interrupções 
no fornecimento de peças em 
diversos momentos de 2016, 
vendo-se obrigada a trocar de 
fornecedor.

A empresa alemã, que tem 
três fábricas espalhadas pelo 
Brasil e que em 2010 chegou a 
produzir cerca de 1 milhão de 
veículos leves (automóveis e co-
merciais leves), fabricou menos 
de um terço disso em 2016, ou 
seja, 324,8 mil unidades. Volume 
menor que esse só em 1991, 
quando foram produzidos 287,3 
mil veículos leves. Em relação a 
2015, quando a produção atin-
giu 422,5 mil unidades, a queda 
é de 23%, a maior retração entre 
as principais montadoras. 

Minha Casa passa a incluir famílias 
com renda de até R$ 9 mil

valiosa contribuição de todos, 
o país vai derrotar a recessão, 
retomar o crescimento e gerar 
emprego. As condições para 
a revirada estão [postas]. O 
governo tem coerência, povo 
tem força e o Brasil tem rumo”, 
disse o presidente. O ministro 
do Trabalho, Ronaldo Noguei-
ra, informou que as mudanças 
foram aprovadas na manhã de 
ontem de forma unânime pelo 
Conselho Curador do FGTS.

O presidente da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção, 
José Carlos Martins, elogiou as 
medidas. “Nos últimos tempos 
o setor perdeu muito empregos 
e agora começamos a estimular 
[novamente a expansão por 
meio da construção]”. O governo 
também anunciou a meta de 
contatar o fi nanciamento de 
610 mil unidades habitacionais 
do Minha Casa, Minha Vida para 
este ano (ABr).

Temer voltou a dizer que “há 
sinais” de que o crescimento 
econômico do Brasil seja reto-
mado “já no começo do ano”.

“Tenho certeza que, com a 

Carnaval brasileiro deve 
movimentar R$ 5,8 bilhões

Produção da Volks é a 
menor em 25 anos

Um dos motivos foi o fato de 
que suas linhas de montagem se 
concentraram em veículos popu-
lares, voltados ao consumidor de 
menor renda. Este evitou fazer 
esse tipo de compra durante 
a crise econômica, período no 
qual o desemprego atingiu níveis 
recordes, e os bancos, com medo 
da inadimplência, fi caram mais 
rigorosos na aprovação de fi nan-
ciamentos. Além disso, atrasos 
no fornecimento de bancos 
por parte da empresa Keiper, 
do grupo Prevent, obrigaram a 
Volkswagen a interromper a pro-
dução em diversos momentos. A 
montadora estimou que as in-
terrupções forçadas impediram 
a produção de cerca de 150 mil 
veículos (AE).
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O retorno do otimismo da in-
dústria levou o Indicador Ante-
cedente de Emprego a subir 5,6 
pontos em janeiro, alcançando 
95,6 pontos – o maior nível des-
de os 98,7 pontos de maio de 
2010. A melhora se deu após o 
indicador recuar 3,1 pontos em 
dezembro frente a novembro. 
Os dados foram divulgados on-
tem (6), no Rio de Janeiro, pelo 
Ibre da FGV e indicam que, na 
média móvel dos últimos três 
meses, o indicador avançou 0,9 
ponto. O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD) também 
fechou janeiro com evolução 
favorável, recuando 1 ponto em 
janeiro, para 103,6 pontos. 

A queda interrompeu a 
sequência de quatro altas 
consecutivas, mas foi, segun-
do a FGV, insufi ciente para 
alterar a tendência de alta do 
indicador em médias móveis 
trimestrais. Para o economista 
da FGV, Fernando de Holanda 
Barbosa Filho, o retorno do 
otimismo quanto à situação 
do emprego no país está di-
retamente ligado ao ciclo de 
redução da taxa básica de 
juros. “Os resultados foram 
puxados por um retorno do 
otimismo na indústria quanto 

Produção e emprego caem em 

2016, mas reagem em

relação a 2015.
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Volta do otimismo leva 
expectativa de emprego 

ao melhor nível

ao futuro e estão relacionados 
ao ciclo de redução da taxa de 
juros”, frisou.

Para o economista, o retorno 
do otimismo na indústria “deve 
contribuir para uma acelera-
ção cíclica da economia mais 
adiante, ao longo do ano”. A 
queda observada no Índice 
Coincidente de Desemprego 
representa uma estabilidade 
em um nível ainda elevado 
do indicador, enfatizando a 
situação difícil do mercado 
de trabalho atual. “A possível 
melhora da economia no futuro 
ainda não parece infl uenciar a 
percepção de difi culdade atu-
almente presente no mercado 
de trabalho”, explica (ABr).

Intenção de consumo 
das famílias ainda 
refl ete insatisfação Divulgação

Temer indica Moraes 
O presidente Michel Temer in-

dicou ontem (6) o atual ministro 
da Justiça, Alexandre de Moraes, 
para ocupar uma vaga no STF. Com 
a indicação, Moraes é o nome do 
governo para substituir o ministro 
Teori Zavascki. Para assumir a 
vaga, ele precisa antes ser sabati-
nado pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado e, depois, 
aprovado pelos senadores.


