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Crise no mundo

A estratégia do Ministro da Economia Paulo

Guedes de segurar os gastos públicos divide

economistas. Essa decisão desgasta o

presidente Bolsonaro e mudar essa postura

poderá favorecê-lo, diz um estudo. ?Vamos

transformar a crise em reformas?, diz Guedes,

mesmo sabendo que o Brasil precisa no

momento de mais investimentos públicos

enquanto que as reformas estão em debate no

Congresso. O mundo vê crescer o risco de

recessão devido à epidemia de coronavírus. O

agravamento da crise econômica causada pela

pande-mia de coronavírus está elevando o risco

de as principais economias mundiais entrarem

em recessão neste semestre. Até as previsões

para o PIB brasileiro podem cair mais nas

próximas semanas.

COTAÇÕES Depois da tempestade vem a

bonança. As bolsas no mundo esboçaram

ontem uma retomada após as fortes perdas da

segunda-feira. A indicação do presidente

americano de conversar com o Congresso sobre

medidas para aliviar o impacto do coronavírus,

contribui para o clima de negócios mais positivo.

O pânico na segunda-feira levou a perdas de R$

1 trilhão. O preço do petróleo continuou em

baixa, o dólar caiu e o Ibovespa teve uma leve

reação.

Commodity

O petróleo recupera parte das perdas da

segunda-feira, com sinalização de medidas nos

Estados Unidos, hoje o maior produtor mundial

da commodity. O petróleo em baixa reduz a

atividade econômica mundial e atinge outros

setores como o de etanol. Com efeito mais forte

do Covid-19 e queda do petróleo, aumenta o

risco de novos cortes das projeções para 2020.

Ao contrário do Brasil o presidente Trump fala

em corte de impostos.

Indústria
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A produção industrial brasileira registra alta de

0,9% em janeiro na comparação com o mês

anterior, informou ontem o IBGE. Na

comparação como mesmo mês do ano anterior,

a produção caiu 0,9 por cento. As expectativas

em pesquisa com economistas eram de alta de

0,6% na variação mensal e de queda de 1,0%

na base anual. Não deixa de ser animadora

para o começo de ano. Também é positiva a

perspectiva de safra de soja recorde em

2019/20 de 124,2 milhões de toneladas.

CONTROLE O Grupo Guararapes

Confecções/Lojas Riachuelo, através de Fato

Relevante, está comunicando aos acionistas e

ao mercado em geral, a formalização do

Acordo de Acionistas, firmado entre Flávio

Gurgel Rocha, Elvio Gurgel Rocha e Lisiane

Gurgel Rocha (mais de 60% do capital), com o

objetivo de regular determinados aspectos de

suas relações na qualidade de acionistas

controladores da Companhia.

Indicadores negativos

O Barômetro Global Coincidente caiu 14,4

pontos em março, de 92,4 pontos para 78,0

pontos, ficando bem abaixo da média histórica

de 100 pontos. O Instituto Brasileiro de

Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV

IBRE), em colaboração com O Instituto

Econômico Suíço KOF da ETH Zurique, lança o

Barômetro Econômico Global. Nesta primeira

divulgação, da edição de março de 2020, os

resultados dos dois indicadores globais -

Barômetro Coincidente e Antecedente da

Economia Global - mostram que a epidemia de

coronavírus já impactou a economia mundial.

Ambos cederam de forma acentuada e

apresentam os menores níveis desde 2009.

DISCUSSÕES Para os analistas, os

acontecimentos como a forte recessão de

2008/2009, barreiras comerciais e a recente

epidemia do coronavírus levantam discussões

em relação aos seus diversos impactos na

economia global, e mostram a relevância da

produção de indicadores rápidos, que possam

medir e antecipar os ciclos econômicos.

1 A Semana do Consumidor está provocando

uma disputa entre as maiores redes de lojas.

Tem promoção/liquidação de tudo. Exige que o

consumidor faça pesquisa de preço

comparando cada produto conforme as

especificações, para não ser enganado. Preço,

prazo e qualidade do produto são itens que

podem fazer uma grande diferença na hora da

decisão de comprar.

2 A Petrobras quer vender suas térmicas num

só pacote. A do Rio Grande do Norte, em Alto

do Rodrigues vai entrar no pacote, pelo que diz

a Petrobras. O plano de desinvestimento da

estatal vai ser mais arrojado em 2020 do que

nos anos anteriores, para focar na produção de

petróleo no pré-sal e, ainda em outras áreas

promissoras.

3 A geração solar fotovoltaica bate novo

recorde de produção instantânea (pico). Na

última sexta-feira, 6, segundo dados do

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

foi registrado o recorde às 12h04, quando

foram gerados 1.378 MW, suficientes para

atender 11,8% da carga do Nordeste. O

recorde anterior havia ocorrido no dia 27 de

fevereiro, quando foram gerados 1.357 MW.

CONSUMO A confiança e a intenção de

consumir das famílias sobem em fevereiro e

devem movimentar as vendas de Páscoa. Dos

5



FECOMÉRCIO-RN
Tribuna do Norte/Rio Grande do Norte - Economia

quarta-feira, 11 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - SESC RN

consumidores, 40% estão dispostos a fazer

compras a vista e, como sugestão é oferecer

desconto para pagamentos nessa modalidade.

O índice de Consumo das Famílias (ICF)

registrou sua quarta alta consecutiva em

fevereiro, com aumento de 3,2%.

ENCONTRO A Associação dos

Supermercados do RN (Assurn) realiza hoje

(11), pela primeira vez, um encontro exclusivo

para o público feminino que atua no varejo

supermercadista do estado. O ?Encontro da

Mulher Supermercadista no RN", acontecerá

no SESC Rio Branco, a partir das 14h. São

quatro apresentações. A Consultora em Gestão

de Pessoas, Cida Alves, fará a palestra

?Inteligência Emocional equilibrando o dia a dia

da Mulher?.

HOSPITAL A dona da Amil negocia a venda de

hospitais no Nordeste. Há quase três anos

comprou a Promater, em Natal, o grupo

americano UnitedHealth estaria disposto a se

desfazer também da carteira de planos

individuais. Os negócios não deram o resultado

esperado pelos acionistas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SESC RN
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