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“Sugestões de presentes 
para o Natal: para seu 
inimigo, perdão; para um 
oponente, tolerância; para 
um amigo, seu coração; 
para um cliente, serviço; 
para tudo, caridade; 
para toda criança, um 
exemplo bom; e para você, 
respeito”. 
Oren Arnold (1912/1962)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,07% Pontos: 
75.186,53 Máxima de +0,12% 
: 75.227 pontos Mínima de 
-0,68% : 74.623 pontos Volume: 
6 bilhões Variação em 2017: 
24,84% Variação no mês: 4,47% 
Dow Jones: -0,12% (18h32) Pon-
tos: 24.752,60 Nasdaq: -0,07% 
(18h32) Pontos: 6.960,48 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3381 Venda: R$ 3,3386 
Variação: +0,85% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,41 Venda: R$ 3,51 
Variação: +0,38% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3203 Venda: R$ 
3,3209 Variação: +0,5% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,3000 
Venda: R$ 3,4800 Variação: 
+0,37% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,89% ao 
ano. - Capital de giro, 10,14% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.278,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,64% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,750 
Variação: +2,07%.

Cotação: R$ 3,3370 Variação: 
+0,8% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,1857 Venda: US$ 1,1857 
Variação: -0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9550 Venda: R$ 
3,9570 Variação: +0,76% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8500 Ven-
da: R$ 4,0970 Variação: +0,49%.

vespa Futuro: +0,16% Pontos: 
75.980 Máxima (pontos): 75.980 
Mínima (pontos): 75.135. Global 
40 Cotação: 896,994 centavos 
de dólar Variação: -0,49%.

O presidente Michel 
Temer afastou na 
sexta-feira (22) a 

possibilidade de venda da 
Embraer. Em café da manhã 
com jornalistas, no Palácio 
da Alvorada, o presidente e 
o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disseram que a 
transferência do controle 
da empresa para a Boeing 
não é cogitada. “Toda par-
ceria é bem-vinda. O que 
não está em cogitação é a 
transferência do controle”, 
disse Temer.

Jungmann explicou que o 
governo vê com bons olhos 

Transferência do controle 
da Embraer não está em 
cogitação, diz Temer

o interesse de outras compa-
nhias em fazer parcerias com 
a Embraer, mas não cogita 
autorizar sua venda porque a 
empresa está no centro de um 
projeto de soberania nacional. 
Ele disse que, caso fosse ven-
dida, uma empresa estrangeira 
passaria a ter controle de pro-
jetos importantes para o país 
como o programa dos caças 
Gripen NG, dos caças Embraer 
EMB-314, chamado de Super 
Tucano, além da transferência 
de tecnologia relacionada ao 
satélite estacionário brasileiro.

“Isso tudo é soberania e 
interesse nacional, nós não 

podemos negociar soberania 
e interesse nacional. No en-
tendimento deste governo do 
presidente Temer, soberania 
é inegociável. Agora, todo o 
restante, que seja bom para 
a empresa, que ajude a au-
mentar as vendas, será bem-
-vindo”, disse o ministro. A 
Boeing procura na Embraer 
um novo fôlego no mercado 
para fazer frente às gigantes 
do setor, Airbus e Bombadier, 
que anunciaram, em outubro, 
uma sociedade para produção 
de jatos comerciais.

Em comunicado conjunto 
publicado pela Comissão de 

O presidente Temer afastou a possibilidade de venda da Embraer.

Valores Mobiliários dos Es-
tados Unidos (Securities and 
Exchange Commission), a 
Embraer e a Boeing informa-
ram que estão em tratativas 
a respeito de uma “potencial 
combinação”. De acordo com o 

texto, as bases da negociação 
ainda estão em discussão. O 
comunicado informa ainda 
que a transação estaria sujei-
ta à aprovação do governo e 
agências reguladoras do Bra-
sil, bem como dos respectivos 

conselhos e dos acionistas da 
Embraer. Após a confi rma-
ção pelas empresas da ne-
gociação em curso, as ações 
da Embraer na B3, antiga 
BM&F Bovespa, valorizaram 
22,5% (ABr).

Depois de dois anos seguidos 
em queda, o crédito deve voltar 
a crescer em 2018, de acordo 
com estimativas do Banco Cen-
tral (BC). A expectativa é que 
o crédito ofertado pelos bancos 
deve apresentar retração de 
1%, neste ano, e crescimento 
de 3%, em 2018. Nos 11 meses 
deste ano, o crédito caiu 1,4%, 
fi cando em R$ 3,063 trilhões. A 
recuperação deve ser puxada 
pelo crédito livre para as famí-
lias. Em 2018, o crédito total 
para as famílias deve crescer 
7%, quanto para as empresas, 
a expectativa é de retração 2%.

No caso do crédito livre, a 
previsão é de crescimento de 
4%, com expansão de 7% para 
as famílias e 1% para as pessoas 
jurídicas (empresas). O crédito 
direcionado deve apresentar 
expansão de 1%, com cresci-
mento de 7% para as pessoas 
físicas (famílias) e retração de 

A volta do crescimento nominal mostra que a situação

do crédito deve melhorar.

Um levantamento feito en-
tre 1.000 pessoas de todo o 
país mostrou que 40,3% dos 
entrevistados acreditam que 
a situação fi nanceira de suas 
famílias está melhor neste ano 
do que no mesmo período do 
ano passado, enquanto 24,7% 
consideravam que permanecia 
igual. Na Pesquisa de Natal da 
Deloitte de outubro, os que 
achavam que a situação tinha 
melhorado eram 37%.

Segundo os dados, os con-
sumidores mostraram-se mais 
otimistas com as perspectivas 
da economia e mais conscien-
tes da importância de manter 
um planejamento fi nanceiro. 
A pesquisa indica ainda que, 
entre os entrevistados que têm 
a intenção de presentear, 63% 
não haviam feito as compras até 
do dia 8 deste mês e 37% tinham 
se antecipado. Entre os que já 
haviam adquirido presentes, 
64,5% usaram lojas online e 
um a cada três brasileiros fez 
buscas na internet antes de 
decidir o quê comprar.

“Apesar de concluirmos que 
o brasileiro está mais preo-
cupado com suas fi nanças e 
tende a planejar melhor seus 
gastos e eventuais dívidas, a 
característica tradicional de 
deixar as compras de Natal para 
os últimos momentos continua 
predominante”, disse o sócio-

Os consumidores mostraram-

se mais otimistas com as 

perspectivas da economia.

Em seu sexto dia de delibe-
rações, o júri do “caso Fifa” no 
Tribunal Federal do Brooklin, 
em Nova York, considerou na 
sexta-feira (22) o ex-presiden-
te da CBF, José Maria Marin, 85 
anos, culpado de seis das sete 
acusações contra ele. Segundo 
os jurados, o cartola participou 
de uma quadrilha para extor-
quir dinheiro em contratos de 
marketing e direitos de trans-
missão televisiva envolvendo 
torneios da Conmebol e da CBF.

Ele foi condenado por três 
crimes de fraude, ligados à Copa 
América, à Libertadores e à Copa 
do Brasil; por dois de lavagem de 
dinheiro, relativos à Copa Améri-
ca e à Libertadores; e por um de 
organização criminosa. Por outro 
lado, Marin foi absolvido do delito 
de lavagem de dinheiro na Copa 
do Brasil. O ex-presidente da 
Conmebol, Juan Ángel Napout, 
do Paraguai, foi condenado em 
três acusações, enquanto o vere-
dito contra o ex-mandatário da 
Federação Peruana de Futebol 
(FPF), Manuel Burga, deve ser 
anunciado na semana que vem. 
As penas serão defi nidas pela 
juíza Pamela Chen, que julga 
o caso.

Os três cartolas estão em 
prisão domiciliar em Nova York 
desde 2015 - Marin vive em um 
luxuoso apartamento na Trump 
Tower. Ele foi condenado por 
receber US$ 6,5 milhões em 

Ex-presidente da Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), 

José Maria Marin.

G1 Globo.com
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Indulto natalino
O presidente Temer assinou de-

creto que concede indulto natalino 
a presos. O indulto vale para pes-
soas condenadas ou submetidas a 
medida de segurança, levando em 
conta a parcela de pena já cumpri-
da e o crime praticado. Os benefí-
cios não poderão ser concedidos 
a pessoas condenadas por crimes 
como tortura ou terrorismo; crimes 
hediondos ou a eles equiparados, 
ainda que praticados sem grave 
ameaça ou violência. 

São Paulo - Partindo da pre-
missa de que o governo não tem 
interesse de aprovar a venda 
da fabricante de aeronaves 
para sua rival, dada a ligação 
da companhia à segurança na-
cional e o desgaste político que 
enfrentaria ao dar aval para a 
transação, a companhia ameri-
cana poderá se satisfazer com a 
participação máxima permitida 
em estatuto, sem que a bênção 
do governo para o negócio seja 
necessária.

No Estatuto Social da Embraer, 
no artigo 54, está previsto que 
qualquer acionista, ou grupo 
de acionistas, que adquira 35% 
ou mais do total das ações da 
empresa terá que submeter a 
transação à União, para que 
possa realizar uma oferta públi-
ca de ações para aquisição da 
totalidade das ações de emissão 
da companhia.

O governo tem o poder de 
barrar, neste momento, a ne-
gociação por conta da golden 
share, que nada mais é do que 

O governo tem o poder de barrar a negociação por conta da 

golden share.

Após um ano de intensa valo-
rização, a moeda virtual bitcoin 
despencou na sexta-feira (22) 
e já é cotada em cerca de US$ 
13 mil, 34% a menos que seu 
recorde histórico, US$ 19,7 mil, 
registrado em 17 de dezembro. 
A queda acontece poucos dias 
depois de o banco suíço UBS 
ter defi nido a criptodivisa como 
a “maior bolha especulativa 
da história”, o que aumentou 
as dúvidas sobre o real valor 
desse ativo.

O bitcoin começou 2017 va-
lendo US$ 985 e, catapultado 
pela abertura em diversos paí-
ses e pela solução do problema 
que limitava o número de tran-
sações, chegou a ultrapassar 
a marca de US$ 19,7 mil, há 
apenas cinco dias. Apesar de 
estar se tornando cada vez mais 
comum no dia a dia de nações 
como o Japão, que a reconhe-
ceu ofi cialmente como forma 
de pagamento, a criptodivisa 

O bitcoin começou 2017 

valendo US$ 985 e chegou a 

US$ 19,7 mil, há alguns dias.
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Banco Central estima que crédito 
deve voltar a crescer em 2018

recuo de 4,7% das concessões 
nos 10 primeiros meses, rela-
tivamente a igual período de 
2016, enquanto as captações 
das empresas no mercado de 
capitais apresentou crescimen-
to de 1,8%. Destacou ainda que 
as taxas do rotativo continuam 
em queda, desde a implemen-
tação da medida. 

Apesar de voltar a crescer, a 
expansão do crédito deve fi car 
abaixo da infl ação em 2018. “Se 
observar o mercado de crédito 
como um todo, o crescimento de 
3% é abaixo do IPCA. Mas se olhar 
a composição, os setores que 
saem a frente vão ter crescimento 
real, como é o caso das pessoas 
físicas”, argumentou. Para Rocha, 
a “volta do crescimento nominal 
depois de uma redução dos 
saldos mostra que a situação do 
crédito deve melhorar”. “O pior 
momento já passou. Vai crescer 
gradualmente”, disse (ABr).

6% para as empresas. Segundo 
o chefe do Departamento de 
Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, o saldo do crédito dire-
cionado está sendo impactado 
pelas menores concessões de 
empréstimos do BNDES às 
empresas. “No caso do crédi-
to direcionado para pessoas 
jurídicas, não temos ainda in-

dicações de recuperação nesse 
mercado”, destacou.

Rocha disse que “há evi-
dências de que uma parte da 
redução do crédito para as em-
presas se deve à substituição 
do fi nanciamento do sistema 
fi nanceiro pelo mercado de 
capitais”. No Relatório de Infl a-
ção, o BC apontou que houve 

Justiça dos EUA condena 
Marin por 6 crimes

propinas ligadas a contratos de 
transmissão televisiva e marke-
ting relativos à Copa do Brasil, 
à Copa América e à Libertado-
res. O caso é julgado nos EUA 
porque Marin usou o sistema 
bancário norte-americano para 
movimentar o dinheiro.

Essa é a primeira vez na his-
tória que um ex-comandante do 
futebol brasileiro é condenado 
pela Justiça. A decisão é de 
primeira instância, então ainda 
cabe recurso. O atual presiden-
te da CBF, Marco Polo Del Nero, 
suspenso pela Fifa por 90 dias, 
e o ex-mandatário da entida-
de, Ricardo Teixeira, também 
foram indiciados, mas o Brasil 
não extradita seus cidadãos. 
No julgamento, Marin tentou 
jogar a culpa para Del Nero, seu 
antigo aliado (ANSA).

Boeing poderá se limitar à 
compra de 35% da Embraer

uma ação de classe especial 
que é retida pelo poder público 
após uma privatização. Se for 
permitida que a oferta pública 
aconteça, a integralidade da 
companhia poderá ir para as 
mãos da Boeing, visto que de-
penderá de cada acionista da 
Embraer a decisão de aceitar 
ou não o valor por ação ofertado 
pela Boeing, preço que tende a 
ser atrativo.

A maior parte da fatia da 
União na empresa é via o braço 
de participações do BNDES, o 
BNDESPar, que possui pouco 
mais de 5% da companhia. A 
Embraer é uma corporation, 
ou seja, tem capital pulve-
rizado, sendo que além do 
BNDESPar, estão entre os 
principais acionistas a gestora 
americana Brandes, como a 
maior acionista individual, 
com 15% do total, a Mondrian, 
com cerca de 14%, e a gestora 
BlackRock, com outros 5%. Os 
demais 64,5% estão dispersos 
no mercado (AE).

40,3% acham que situação 
fi nanceira melhorou

-líder da Deloitte, Reynaldo 
Saad. Para ele, outra questão 
que salta aos olhos na pesqui-
sa é que as pessoas tendem a 
gastar mais do que esperavam 
alguns meses antes das festas, 
pois os que participaram do 
atual levantamento pretendem 
gastar mais e comprar maior 
número de presentes do que o 
que foi apurado na Pesquisa de 
Natal de outubro (ABr).

Após ‘febre’, bitcoin despenca 
mais de 30% em um dia

é comprada majoritariamente 
como investimento, embora 
seja um ativo de altíssimo risco 
devido a sua volatilidade.

Outras moedas virtuais, 
como a Ether e a LiteCoin, tam-
bém enfrentam desvalorização 
de mais de 20% na sexta-feira 
(ANSA).


