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AVISOS, ATAS
E EDITAIS

Intenção de renovar estoques
cresce por dois meses seguidos
Recuperação é lenta, mas progressiva e pode refletir no aumento
das encomendas à indústria, avalia economista da CNC

nador Aécio Neves (PSDB-
MG) e o deputado Rodrigo
Rocha Loures (PMDB-PR),
entreoutraspessoas.
“É possível até que sim

[os estoques cresçam], por-
que a recente recuperação
de alguns indicadores da
atividade econômica já es-
tavamaté contratados, por-
que o custo de oportuni-
dade de manutenção de
estoques vem diminuindo.
No momento em que você
tem o processo de redução
da taxa de juros, o custo
de oportunidade associado
aos estoques diminui tam-
bém”, admitiu. Além disso,
o barateamento do crédi-
to favorece o aumento da
intenção de investimentos
emestoques.

Izis disse ainda que a ex-
pectativa mais positiva dos
comerciantes também está
relacionada ao quadro do
mercado de trabalho, que
continua deteriorado, mas
a crise não vem se apro-
fundando. O fechamento
de vagas tem diminuído e
em alguns setores específi-
cos já há saldo líquido de
postos formais, de acordo
com o Cadastro Geral de
Empregados e Desempre-
gados (Caged), do Ministé-
rio do Trabalho. A econo-
mista lembrou que o Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE)
vem apurando quedas cada
vezmenores no comércio e
alguns segmentos já apre-
sentam taxas positivas. Em

COMÉRCIO

AGÊNCIA BRASIL

Pela primeira vez
desde o início de
2014, a intenção
dos comerciantes

brasileiros de investir em
estoques cresceu por dois
meses consecutivos. O Ín-
dice de Investimentos em
Estoques, um dos compo-
nentes do Índice de Con-
fiança do Empresário do
Comércio (Icec), subiu 1%
em maio, em comparação
a abril, e 2,8% em relação
a maio do ano passado. Os
dados foramdivulgadoson-
tem (24), noRio de Janeiro,
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens,
ServiçoseTurismo(CNC).
Embora positivo, o índice

atingiu 84,5 pontos emuma
escala de 0 a 200, o que sig-
nifica, na avaliação da eco-
nomista da CNC Izis Fer-
reira, que ele “ainda está na
zona de avaliação negati-
va”, abaixo de 100 pontos, e
precisa, portanto, manter o
crescimento registrado em
abril e maio para passar a
umapercepçãopositiva.
Segundo Izis, não há

como se afirmar que a re-
cuperação na intenção de
investir em estoques vai se
manter nos próximos me-
ses, devido à crise gerada
pela delaçãodos empresári-
os Joesley eWesley Batista,
donosda empresa JBF, com
acusações contra o presi-
dente Michel Temer, o se-

Setor de bens duráveis manifestou maior intenção de renovar os
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1%
O Índice de Investimentos em
Estoques, um dos componentes
do Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec),
subiu 1% em maio, em
comparação a abril.

2,8%
Em relação ao ano passado,
aumento do Icec foi de 2,8%.

março, por exemplo, regis-
trou-se aumento das ven-
das dematerial de constru-
ção, artigos de vestuário,
móveis e eletrodomésticos.
Trata-se de um movimen-

to lento,mas progressivo, se-
gundo Izis Ferreira, que ava-
lia que a recuperação per-
cebida pelo comércio pode
refletir no aumento das
encomendasà indústria.

ENCOMENDAS
Em comparação commaio

do ano passado, a intenção
de investir na renovação dos
estoques por parte dos lo-
jistas cresceu 4,6% no setor
de bens duráveis (que en-
globa produtos eletrodomés-
ticos, eletrônicos, móveis e
decorações, cine foto e som,
ótica, material de constru-
ção e concessionárias de veí-
culos) e 3,2% em não durá-
veis (supermercados, farmá-
cias, drogarias, perfumari-
as e cosméticos), mostrando
estabilidade em semidurá-
veis (vestuário e acessórios,
calçados, tecidos).

Papa pede a Donald Trump
que seja um pacificador
ENCONTRO
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O papa Francisco rece-
beu ontem (24) no Vati-
cano, pela primeira vez, o
presidente dos Estados Uni-
dos,DonaldTrump, emuma
reunião na qual falaram so-
bre “promover a paz no
mundo”. O americano con-
versou a sós com Francisco
por cerca de 30 minutos. A
expectativa sobre o encon-
tro era alta, já que os dois lí-
deres têmposições contrári-
as em temas comomigração,
mudança climática, pena de
morte, islã eoutros.

Francisco pediu a Trump
que aja como um pacifica-
dor no mundo. “Não irei
me esquecer do que você
disse”, respondeu o líder
americano, que presente-
ou Francisco com livros de
Martin Luther King. “Acho
que você vai gostar deles,
esperoquegoste.”
Já o papa deu a Trump

uma pequena escultura de
uma oliveira e disse que
aquele era um símbolo da
paz. “Espero que você se tor-
ne uma oliveira e construa
a paz”, disse. O americano
também recebeu dois textos
dopapa sobre paz eproteção
ambiental, queprometeu ler.

Francisco e o presidente americano se reuniram pela primeira vez
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Irmão e pai de
homem-bomba
são presos na Líbia

ATENTADO

O governo britânico
anunciou ontem (24) que
investiga uma rede terro-
rista pelo atentado contra
um ginásio que abrigava
umshowemManchester.

O ataqueque feriumais de
60pessoas e deixou 22mor-
tos na segunda (22) não te-
ria sido planejado somente
por Salman Abedi, 22, britâ-
nico de origem líbia que se
explodiuapósoshow.
Sete pessoas foram presas

desde o atentado, incluindo
o irmãomais velho deAbedi.
Hashem, irmão mais novo, e
o pai de Abedi foramdetidos
na Líbia. Hashem, 20, é sus-
peito de ter planejado ações
emTrípoli. (Folhapress)


