
Desequilíbrio na remuneração
Pesquisa mostra que 72% dos candidatos contratados para funções com remuneração de até 
R$ 8 mil são homens. Para Maíra Campos (foto), da Michael Page, o resultado ao menos retrata
a gradual evolução da participação das mulheres no mercado de trabalho, mesmo diante do
conflito entre vida pessoal e profissional, que atinge mais o sexo feminino. B-10

Estudo liga refrigerantes a 183 mil mortes por ano
Pesquisadores norte-americanos de Harvard chegaram ao número
depois de correlacionar o consumo exagerado destas bebidas
açucaradas aos óbitos decorrentes do excesso de peso verificado 
em moradores de 114 países. B-9
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Bovespa acompanhou
de perto a queda das
bolsas internacionais
na quinta-feira,  em

mais um dia de tensões pro-
vocadas pela situação na zo-
na do euro. Sem notícias posi-
tivas no front interno para
contrabalançar as pressões
vindas de for a e com as cota-
ções de commodities taba-
lhando com fortes baixas, o
principal índice acionário
brasileiro mergulhou para o
pior fechamento do ano. 

O Ibovespa terminou o dia
em baixa de 0,81%, aos
55.576,67 pontos, no menor
nível desde 16 de novembro
último, quando havia finaliza-
do a 55.402,33 pontos. Na mí-
nima, o índice registrou 55.382
pontos (-1,16%) e, na máxima,
56.044 pontos (0,02%). No
mês, a baixa acumulada, agora
é de 3,22%, enquanto, no ano,
acumula 8,82%. O giro finan-
ceiro foi mais fraco que a mé-
dia do ano, totalizando R$
6,504 bilhões. 

Inderfinição pesa

O mercado doméstico
acompanhou o mau humor
do exterior, diante da indefi-
nição sobre a situação do Chi-
pre. As bolsas europeias já ha-
viam fechado no terreno ne-
gativo, quando, no final da
tarde, a S&P rebaixou o rating
da ilha de CCC+ para CCC,
com perspectiva negativa. Pa-
ra a agência, é crescente o ris-
co de calote pelo país. Tam-
bém à tarde, o Eurogrupo
anunciou que está pronto pa-
ra discutir o esboço de uma
nova proposta e pediu que o
governo do Chipre apresente
sugestões o mais rápido pos-
sível. O Banco Central Euro-
peu (BCE) alertou que oferta-
ria liquidez aos bancos do país
apenas até segunda-feira.

Não foi apenas o Chipre
que preocupou, no entanto.
Pressionaram as bolsas para

Bovespa na mínima do ano
Com mercados globais tensos em relação à zona do euro – onde a indústria fraqueja e o Chipre não encontra saída para a crise –,
investidores preferem vender papéis das companhias brasileiras, que operam com preços mais caros que os de outros emergentes
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As bolsas de valores de Nova York
fecharam em queda a quinta-
feira, em meio à contínua incer-
teza sobre o destino de um paco-
te de resgate para os bancos no
Chipre e o enfraquecimento das
ações de tecnologia. O índice
Dow Jones perdeu 0,62%, aos
14.421 pontos. O Nasdaq recuou
0,97%, encerrando aos 3.222
pontos. O S&P-500 declinou
0,83%, para 1.545 pontos.
As bolsas passaram a sessão no
vermelho, atingindo mínimas à
tarde com as notícias provenientes
do Chipre, enquanto autoridades
europeias lutavam para elaborar
um plano de resgate para os ban-
cos do país. No entanto, observa-
dores  não estão convencidos que
a turbulência no Chipre será uma
ameaça de longo prazo para o
sentimento altista nas bolsas dos
EUA. "Eu acho que é temporário,
mas é o que está conduzindo os
mercados", afirmou o diretor de
investimentos da Cabot Money.

As bolsas europeias fecharam
com quedas generalizadas a
sessão e quitna-feira, mais uma
vez pressionadas pela complica-
da situação do Chipre e por indi-
cadores fracos de atividade na
região. Paris teve a maior queda
do dia, de 1,43%. Em seguida
veio o mercado alemão, com re-
cuo de 0,87% no índice DAX. Em
Londres, o FTSE 100 caiu 0,69%.
Lideranças políticas do Chipre se
reuniram mais cedo para discutir
um plano B que substitua a pro-
posta original da troica para aju-
dar o país. No entanto, o maior
fator de pressão para as ações
europeias veio logo cedo, quan-
do o BCE alertou que a liquidez
provida aos bancos cipriotas está
garantida apenas até segunda-
feira. A maior pressão, no en-
tanto, veio dos números do setor
industrial, que vieram abaixo das
expectativas tanto na França
quanto na Alemanha e definiram
a sorte dos pregões.  

Os mercados de ações da Ásia fe-
charam em direções divergentes
na quinta-feira, uma vez que as
preocupações sobre o Chipre con-
tinuaram a pesar sobre a confian-
ça do investidor.
Tóquio teve alta acentuada nesta
quinta-feira, com o índice Nikkei
atingindo o maior nível em quatro
anos e meio com o enfraqueci-
mento do iene. A moeda japonesa
perdeu força sob expectativas de
que o Federal Bank dos EUA conti-
nuará suas medidas de flexibiliza-
ção monetária. O índice Nikkei
subiu 1,3%, para 12.635,69 pon-
tos. O pequeno avanço verificado
este mês na atividade manufatu-
reira na China deixou os mercados
receosos. O índice Xangai Com-
posto subiu 0,3%, enquanto o
Shenzhen Composto avançou
0,9%. Em Hong Kong, o Hang
Seng teve recuo de 0,1%. O
S&P/ASX 200, da Austrália,
perdeu 0,2%. Em Seul, o Kospi
caiu 0,4%. 

EUA EUROPA ÁSIA

Chipre lança nuvem global
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baixo também os fracos índi-
ces de atividade divulgados
na Europa, neutralizando da-
dos positivos conhecidos nos
Estados Unidos. O PMI nor-
te-americano subiu, ao con-
trário dos europeus. 

Na Alemanha, o PMI da in-

dústria apresentou este mês
uma inesperada queda para
menos de 50, indicando con-
tração no setor. Já na França, a
atividade econômica teve a
maior contração em quatro
anos. Como resultado, o PMI
composto da zona do euro re-

cuou para 46,5 em março, de
47,9 no mês passado, contra-
riando uma expectativa de que
o indicador avançaria para 48,3.

As bolsas americanas
acompanharam o azedume
global e, após dias operando
perto da máxima histórica,

fecharam em baixa, apesar
de indicadores positivos di-
vulgados no início da manhã,
entre eles o dado regional da
atividade econômica na Fila-
délfia e o índice dos indica-
dores antecedentes.

“Quando você olha para o

valuation, a Bovespa não es-
tá realmente barata e com as
coisas piorando no exterior,
os investidores estão cada
vez mais preocupados”, disse
Pedro Galdi ,  estrategista-
chefe da SLW Corretora. 

O Ibovespa está sendo ne-
gociado a 11,3 vezes o lucro
estimado para os próximos
quatro trimestres, contra 10,7
para o índice de ações emer-
gentes MSCI, composto por
papéis de 21 países, segundo
dados compilado pela agên-
cia Bloomberg. 

Apostas em queda

Com isso, a aposta dos in-
vestidores estrangeiros na
queda do índice Bovespa tem
alcançado esta semana, no
mercado futuro,  os níveis
mais elevados do mês, supe-
rando a marca de 140 mil con-
tratos em aberto e neutrali-
zando os recentes ajustes de
redução dessa estratégia.

Dados da BM&F Bovespa
atualizados até a quarta-feira
mostram que os não residen-
tes contam com 142.274 con-
tratos em aberto na posição
vendida, resultado de 81.195
contratos na compra e
223.469 contratos na venda.

Em valores, essa aposta re-
presenta quase R$ 8 bilhões,
considerando-se a pontua-
ção de fechamento do deri-
vativo referente ao mês de
abril no mesmo dia.

Na terça-feira, os estrangei-
ros contavam com 139.775
contratos em aberto. Já no pri-
meiro dia útil de março, os in-
vestidores estrangeiros esta-
vam vendidos com 130.221
contratos em aberto, posição
que passou por um movimen-
to de ascensão e, depois, de
queda ao longo da primeira
quinzena do mês, atingindo a
mínima de pouco mais de 120
mil contratos em aberto na po-
sição vendida no dia 7. Desde
então, porém, houve uma rea-
bertura dos contratos na posi-
ção vendida. (Com agências) 

Sobe e desce
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A MMX liderou o movimento de que-
da na Bovespa na sessão e quinta-feira,
que teve o setor de commodities como
destaque de baixa. A mineradora do
grupo de Eike Batista foi atingida pela
perspectiva de menor demanda por mi-
nério de ferro, a que se juntam os núme-
ros fracos para o quarto trimestre apre-
sentados na terça-feira. A ação da com-
panhia fechou em queda de 7%, a R$
2,65, depois de já ter recuado 9,81% na
véspera. No ano, a desvalorização da
ação atingiu 40,45%.

CSN, que atua também em minera-
ção, além de siderurgia, recuou 3,2%, a
R$ 9,12. Em contrapartida, Vale subiu
0,84% na ON e 0,39% na PNA, com pro-
fissionais justificando que os papéis po-

dem estar sendo opção de compra em
troca de Petrobras, que teve mais um dia
de realização de lucros, enquanto o pe-
tróleo recuava mais de 1% no exterior.
Petrobras ON perdeu 1,74%, a R$ 16,95,
enquanto a PN teve desvalorização de
1,7%, a R$ 18,53.

Cemig em recuperação

O setor financeiro foi um dos desta-
ques negativos da sessão, influenciado
pelo mercado externo e tendo como pano
de fundo o rebaixamento do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e Caixa pela agência de
classificação de risco Moody’s.

Banco do Brasil ON caiu 0,07%, a R$
26,80; Bradesco PN teve baixa de 0,91%,
a R$ 35,89; Itaú Unibanco PN perdeu

1,11%, a R$ 35,72 e Santander unit se
desvalorizou em 0,8%, a R$ 14,93.
Cemig, por outro lado, avançou um dia
após a severa perda da véspera. Os papéis
da companhia elétrica mineira subiram
1,4%, para R$ 22,50, após a perda de 14%
da quarta-feira, depois que a Aneel cor-
tou a base de remuneração da empresa.

O corte levou a preocupações sobre a
rentabilidade das operações, mas, na
quinta-feira, o diretor financeiro da Ce-
mig, Luiz Fernando Rolla lembrou que o
guidance da companhia, publicado em
maio de 2012, já incorporava o impacto
da revisão tarifária. “Nós dissemos vá-
rias vezes que haveria essa redução, por
conta da metopdologia da Aneel. Acre-
ditamos que esse dadonão deveria ser
uma surpresa para o mercado”. (Com
agências) 

MMX aprofunda perdas; Vale compensa
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22, 23 e 24 mar. 2013, Seudinheiro, p. B1. 




