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O mercado imobiliário
O Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário de Porto Alegre 

(Iemi), criado pela Alphaplan Inteligência em Pesquisas, mostra que 
houve um aumento de 48% da expectativa de crescimento do merca-
do imobiliário nos últimos 12 meses até janeiro de 2017, entre seus par-
ticipantes, inclusive consumidores. O índice geral ficou em 110,4 pon-
tos, aumento de 1,5% sobre dezembro de 2016, afirma o economista e 
diretor Tiago Dias. A percepção sobre o futuro do mercado de médio 
prazo, ou seja, sobre 2017, também é positiva em 12 meses, com 54,2% 
de aumento; e de 56% de curto prazo. Ambas tiveram variações posi-
tivas nos últimos 12 meses, o que demonstra uma recuperação clara 
nas expectativas dos players.

Twitter em Gramado
A Gramado Summit, que acontece em agosto na Caza Wilfrido, 

organizada pela Rossi & Zorzanello para tratar do empreendedorismo 
digital, acaba de firmar parceria com o Twitter. Além de ser a rede so-
cial oficial do evento, seu lançamento será na sede do Twitter Brasil, 
em São Paulo, e ele participará da Summit.

Circuito verão Torres
Programado para este fim de semana a final estadual do Circuito 

Verão Sesc de Esportes 2017, em Torres, reunindo mais de 2 mil atle-
tas de 90 cidades gaúchas. Como ocorre tradicionalmente, uma arena 
será montada na Praia Grande, contemplando os jogos de modalida-
des esportivas associadas ao período de verão. 

O Atacadão em Estrela
O Atacadão, maior atacadista de alimentos do País, pertencente 

ao grupo Carrefour, inaugura hoje sua primeira unidade em Estrela. 
Com ela, a rede atinge 136 unidades de autosserviço no Brasil, oito de-
las no Rio Grande do Sul, além de um atacado de entrega.

Caminhões na Expodireto
A Dipesul, concessionária Volvo, levou para Expodireto Cotrijal 

deste ano dois caminhões, o FH e o VM 32 toneladas, com tecnologia 
que permite aumentar a produtividade do transportador. O modelo 
FH com suspensor pode, sem carga, desacoplar e suspender o último 
eixo de tração, reduzindo o custo operacional.

Pesquisa sobre o comportamento 60+
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da HP, o PaimLab, do 

grupo Paim Comunicação, e o CriaLab, Laboratório de Criatividade do 
Tecnopuc estabeleceram um acordo de pesquisa com foco no compor-
tamento das pessoas acima dos 60 anos (60+). É para compreender 
como esta população tem participação crescente na vida social, na 
previdência, no mercado de trabalho e no consumo. O projeto inclui 
além de várias unidades acadêmicas da Pucrs, o professor Laerte Mar-
tins (marketing), a professora Denise Amon (psicologia) e o professor 
Newton Terra (gerontologia). Os resultados devem ajudar a entender 
as necessidades dos 60+; além de pensar novos modelos de inserção 
em situações cotidianas da vida moderna.
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SELF STORAGE EM PORTO ALEGRE É
GUARDE FLEX

O dólar fechou em alta fir-
me ante o real ontem, impulsio-
nado pelo relatório da ADP so-
bre o mercado de trabalho no 
setor privado dos EUA e pela 
forte queda do petróleo. Parale-
lamente a isso, o rumor de que 
o governo poderia elevar o IOF 
sobre operação cambiais - que 
foi rapidamente desmentido - 
causou turbulência no mercado. 
O dólar terminou no nível mais 
forte desde o fechamento de 26 
de janeiro (R$ 3,1756).

O dólar à vista no bal-
cão fechou em alta de 1,56%, a  
R$ 3,1675. O giro registrado na 
clearing de câmbio da BM&FBo-
vespa foi de US$ 1,576 bilhão. 
No mercado futuro, o dólar para 
abril fechou com valorização de 
1,32%, a R$ 3,1835. O volume fi-

nanceiro somou US$ 18,410 bi-
lhões. A divisa norte-americana 
avançou de forma generalizada, 
com destaque para os ganhos 
ante a lira turca (-1,88%), o rand 
sul-africano (-1,35%) e o rublo 
russo (-1,30%).

O relatório do setor priva-
do reforçou bastante uma pos-
sível alta de juros nos EUA na 
próxima semana, ampliando 
expectativas pelo payroll que 
sai na sexta-feira. Os dados da 
ADP mostraram que foram cria-
das 298 mil vagas em fevereiro, 
bem acima da previsão de 188 
mil. Além disso, a revisão de 
janeiro passou de 246 mil para 
261 mil.

Também pesaram contra 
o apetite a queda do petróleo 
e o primeiro déficit comercial 

mensal da China desde 2014. 
O Brent terminou em queda de 
5,02%, após os estoques sema-
nais nos EUA cresceram 8,209 
milhões de barris, ante estima-
tiva de aumento bem menor, de 
1,7 milhão de barris. Já a China 
reportou déficit de US$ 9,15 bi-
lhões em fevereiro, quando as 
previsões eram de superávit de 
US$ 26,55 bilhões.

No meio disso tudo, um ru-
mor agitou o mercado durante 
a tarde. Foi divulgado pela im-
prensa que o governo estudava 
elevar o IOF sobre operações 
cambiais como forma de au-
mentar suas receitas. Logo na 
sequência, porém, a informação 
foi desmentida pelo BC, que ad-
ministra o mercado de câmbio, 
e pela Fazenda.

MERCADO DE CAPITAIS

Cotação do dólar registra 
firme elevação de 1,56%
Mais vagas nos EUA e petróleo em queda afetaram o câmbio

Bovespa sofre terceira queda consecutiva
A Bovespa teve ontem sua 

terceira queda consecutiva, sob 
forte influência do mercado inter-
nacional de commodities. Preo-
cupações com o provável aumen-
to de juros nos EUA e com dados 
ruins da economia chinesa tam-
bém contribuíram para incenti-
var as ordens de venda, que se 
intensificaram no período da tar-
de. O Ibovespa caiu 1,56%, aos 
64.718 pontos. O volume de negó-
cios somou R$ 8,43 bilhões.

Os contratos futuros de petró-
leo tiveram seu pior dia em mais 

de um ano, depois que o Departa-
mento de Energia (DoE) dos EUA 
mostrou aumento recorde dos es-
toques de petróleo no país. Em 
resposta, as ações da Petrobras 
tiveram forte desvalorização, de 
6,17% (ON) e de 4,15% (PN).

Já a queda de 2,6% do miné-
rio de ferro no mercado à vista 
chinês incentivou ordens de ven-
da de ações dos setores de mine-
ração e siderurgia pelo mundo, 
levando a brasileira Vale a regis-
trar perdas de 2,59% (ON) e de 
2,72% (PNA).

A Petrobras informa que 
a área técnica da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) 
determinou “o refazimento, 
a reapresentação e a republi-
cação” das demonstrações fi-
nanceiras anuais completas 
de 2013, 2014 e 2015, além da 
refazimento e republicação 
dos respectivos formulários 
DFP e ITR.

Segundo fato relevante 
da Petrobras enviado à CVM, 
a decisão visa contemplar os 
estornos dos efeitos contábeis 
reconhecidos decorrentes à 
aplicação da contabilidade de 
hedge. A estatal petroleira co-
munica que cabe recurso, nos 
termos da Deliberação CVM 

nº 463/03, e “que tomará as 
medidas necessárias para de-
fesa de seus interesses”.

A Petrobras ainda infor-
ma que a decisão do colegia-
do diz respeito exclusivamen-
te à divulgação do teor do 
ofício que determina a publi-
cação das mencionadas peças 
contábeis, “ficando a análise 
do mérito pendente de julga-
mento, pelo mesmo colegia-
do, em momento posterior, 
uma vez que a área técnica 
da CVM aceitou o pedido de 
efeito suspensivo encaminha-
do pela companhia”.

A empresa reitera que, 
conforme divulgado em 2013, 
passou a aplicar às suas ex-

portações a prática contábil 
conhecida por “Contabilidade 
de Hedge”, a partir de maio 
daquele ano.

A Petrobras esclarece 
que a referida prática, con-
forme regulação no Brasil e 
norma contábil internacio-
nal, designa relações de hed-
ge entre “exportações futu-
ras altamente prováveis” e 
parcelas de certas obrigações 
em dólares norte-americanos, 
para que os efeitos cambiais 
de ambos sejam reconheci-
dos ao mesmo momento na 
demonstração de resultado, 
conforme divulgado ao mer-
cado nas demonstrações con-
tábeis anuais.

Petrobras republicará balanços de 2013, 2014 e 2015 


