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“Muitos queixam-se 
de pouco dinheiro, 
outros de pouca 
sorte, alguns de 
pouca memória, 
ninguém de pouco 
juízo”.
Marquês de Maricá (1773/1848)
Político brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,67% Pontos: 
59.355,76 Máxima de +1,77% 
: 59.415 pontos Mínima de 
-0,05% : 58.353 pontos Volume: 
6,3 bilhões Variação em 2016: 
36,93% Variação no mês: 2,51% 
Dow Jones: +0,61% Pontos: 
18.339,24 Nasdaq: +0,24% 
Pontos: 5.318,55 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2221 Venda: R$ 3,2230 
Variação: -0,31% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2470 Venda: R$ 
3,2476 Variação: +0,36% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,3630 Variação: 
-0,41% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 14,01% ao 
ano. - Capital de giro, 15,90% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.323,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,50% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,500 
Variação: -0,51%.

Cotação: R$ 3,2220 Variação: 
-0,42% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1215 Venda: US$ 1,1216 
Variação: -0,02% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6130 Venda: R$ 
3,6150 Variação: -0,3% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,6000 Venda: 
R$ 3,7830 Variação: -0,45%.

turo: +1,65% Pontos: 59.770 
Máxima (pontos): 59.770 Míni-
ma (pontos): 58.640. Global 40 
Cotação: 903,366 centavos de 
dólar Variação: +0,28%.

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (28) 
que o Brasil precisa 

acabar com o “relativo isola-
mento” da política exterior 
dos últimos anos e criticou 
acordos comerciais classifi ca-
dos por ele de “insufi cientes”. 
Também comentou a situação 
do Mercosul, que, segundo 
ele, está retomando o “ca-
minho da normalidade”, mas 
precisa ser revisado no que diz 
respeito à estrutura tarifária 
e celebração de acordos em 
novas áreas.

Ao abrir os trabalhos da 
111ª reunião do Conselho da 
Camex, no Palácio do Pla-
nalto, o presidente pregou a 
melhora da situação do Brasil 

     

Temer diz que Brasil 
viveu “relativo isolamento 
externo” nos últimos anos

próximas semanas entrará em 
vigor o Operador Logístico In-
ternacional para ampliar par-
ticipação de micro e pequenas 
empresas no comercio exte-
rior. Esse grupo de empresas 
são grandes empregadores”, 
concluiu (ABr).

no comércio exterior como 
fator-chave para a retomada do 
crescimento e para a geração 
de empregos. Segundo Temer, 
o país ocupa hoje o 25ª lugar 
no ranking de exportadores 
mundiais, posição que pode 
ser melhorada por meio de uma 
política “efi ciente” que passe 
pela “redução do chamado 
custo Brasil” e superação de 
“gargalos em infraestrutu-
ra” e outros elementos que 
encarecem as exportações 
brasileiras.

“A OMC é foro importante 
para o combate aos subsídios 
agrícolas, mas é preciso dedi-
car mais esforços a acordos 
com parceiros selecionados. 
Precisamos romper o relativo 

isolamento externo dos últimos 
anos. Negociamos poucos acor-
dos, insufi cientes em número e 
em impacto efetivo sobre nosso 
intercâmbio com o resto do 
mundo”, disse. Sobre o acor-
do Mercosul/União Europeia, 
Temer disse que a negociação 
precisa ser acelerada, mas 
destacou que o bloco sul-
americano também tem outras 
prioridades internas.

Citou que os ministros de Re-
lações Exteriores, José Serra, 
e da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços, Marcos Pereira, 
têm sem empenhado em abrir 
novas frentes de negociação. 
“Queremos agora acelerar as 
negociações, por exemplo, do 
Mercosul com a União Euro-

peia, além de ampliar acordos 
com outros parceiros”, afi rmou, 
ao defender medidas urgentes 
para reverter a “relativa perda 
de participação dos produtos 
brasileiros” na América Latina 
nos últimos anos. 

Uma estratégia de comércio 

consistente, continuou o pre-
sidente, ajudará o propósito 
principal de seu governo, que 
é a criação de empregos de 
qualidade. Temer voltou a bater 
na tecla de que a geração de 
postos de trabalho é a demanda 
número um da sociedade “Nas 

Presidente Michel Temer coordena reunião do Conselho da Câmara de Comércio

Exterior (Camex), no Palácio do Planalto.

Pesquisa feita com 2,2 mil 
pessoas na capital paulista pela 
FecomercioSP indicou que o 
interesse dos consumidores 
em assumir compromissos com 
fi nanciamento aumentou em 
setembro. Esse comportamen-
to refl ete uma expectativa mais 
otimista em relação ao futuro 
da economia, mesmo diante 
do alto índice de desemprego 
e da instabilidade na oferta 
de crédito. “Quase 10% dos 
consumidores paulistanos es-
tão dispostos a tomar crédito, 
bem próximos dos 10,2% da 
média histórica”, destaca a 
nota da entidade, divulgada 
ontem (28).

A constatação se deu por 
meio do Índice de Intenção de 
Financiamento, que aumentou 
24,9% no mês, passando de 15,3 
pontos em agosto para 19,1 
em setembro. Na comparação 
com setembro do ano passado, 
houve ligeira elevação, de 01,%. 

Ao fazer ontem (28) uma 
análise da economia mundial, 
a diretora-gerente do Fundo 
Monetário Internacional, Chris-
tine Lagarde, citou o Brasil e a 
Rússia como países que estão 
“mostrando alguns sinais de 
melhoria após um período de 
severa contração”. Ela disse 
que a economia mundial ainda 
apresenta uma série de fragi-
lidades, mas acrescentou que 
as perspectivas das economias 
emergentes e em desenvolvi-
mento “merecem um otimismo 
cauteloso”.

Em palestra na escola Kellogg 
de Administração, na Univer-
sidade de Northwestern, nos 
Estados Unidos, Christine disse 
que as economias emergentes, 
que  lideram a recuperação 
mundial desde a crise fi nan-
ceira de 2008, vão continuar 
contribuindo com mais de três 
quartos do crescimento global 
este ano e também em 2017. 
Ela disse que a China, que é 
um dos sustentáculos desse 
crescimento das economias 
emergentes, vem trabalhando 
nos últimos anos para equili-
brar a expansão de sua indús-
tria como a área de serviços e 
tem reorientado o seu foco para 

Christine Lagarde: as 

economias emergentes 

“merecem um otimismo 

cauteloso”.

Os empresários do setor da 
indústria de transformação 
retomaram o otimismo quanto 
à possibilidade de um cres-
cimento das atividades nos 
próximos meses, revertendo 
o comportamento de desânimo 
manifestado em agosto último. 
É o que mostra o Índice de 
Confi ança da Indústria (ICI), 
relativo a setembro, com alta de 
2,1 pontos ante uma queda de 1 
ponto em agosto, passando de 
86,1 para 88,2 pontos. A marca 
foi a mais elevada desde julho 
de 2014 (88,8).

O ICI avalia a percepção dos 
empresários em relação aos 
negócios atuais e, no médio 
prazo (seis meses), por meio 
da Sondagem da Indústria de 
Transformação feita pelo Ibre/
FGV. Entre 5 e 23 de setembro, 
foram ouvidos dirigentes de 
1.122 companhias. De um total 
de 19 segmentos, 12 indicaram 
melhoria nas avaliações tanto 

Empresários da indústria 

retomaram o otimismo.

O Tribunal de Justiça deu 
prazo de 30 dias para que a 
prefeitura de São Paulo limite 
o número de carros do Uber em 
circulação na cidade. A ação, 
movida por taxistas, cita uma 
“situação de desigualdade que 
favorece a concorrência desle-
al”. O juiz Valentino Aparecido 
de Andrade, da 10ª Vara da 
Fazenda Pública, determinou a 
regulamentação dos aplicativos 
de tecnologia de transporte 
pelo Poder Público.

Para o juiz, o Uber é um 
serviço objeto de regulação, 
assim como o táxi. Por isso, a 
prefeitura “não poderia tolerar 
ou incentivar que a concor-
rência se dê em condições de 
desigualdade, como fez quando 
deixou de impor um limite no 
número de veículos, deixando 
sem qualquer regulação essa 
matéria”, diz a decisão. A pre-
feitura, por sua vez, garante 
que a regulamentação já está 
presente no Decreto 56.981 
e em resoluções posteriores 
do Comitê Municipal de Uso 
do Viário. 

Segundo a administração 
municipal, a meta é que 5 mil 
carros de plataformas digitais 
circulem na cidade, número 
estimado a partir de um cálculo 

Prefeitura tem 30 dias para 

limitar número de

carros do Uber.
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Porta-voz do governo
O presidente Michel Temer es-

colheu como porta-voz do governo 
Alexandre Parola, que também 
exerceu o cargo durante o governo 
FHC. Com a escolha, o Planalto 
espera resolver seguidos proble-
mas de comunicação que têm 
prejudicado o governo. Diplomata 
de carreira, Parola foi escolhido 
após a recusa do jornalista Eduardo 
Oinegue, que  entregou a Temer 
um plano de comunicação.

Valter Campanato/ABr

São Paulo - Secretário de 
Política Econômica do Minis-
tério da Fazenda no primeiro 
mandato de Dilma Rousseff, 
o economista Márcio Holland 
fez ontem (28), uma defesa 
enfática da proposta do Teto 
dos gastos, durante evento na 
FGV, onde ele leciona. Holland 
ressaltou que o Brasil vive a 
mais severa crise fi scal da sua 
história e que a PEC 241 repre-
senta um controle orçamentário 
que o País precisa há anos. “É 
o ‘Plano Real’ da área fi scal. O 
importante é aprová-la, depois a 
gente discute se precisa mudar 
alguma coisa lá dentro”.

Holland reconheceu que a 
expansão do gasto público já 
estava contratada em função 
das despesas previstas na 
Constituição, mas lembrou 
que medidas dos últimos anos 
multiplicaram o problema, 
inclusive com despesas com 
programas sociais, subsídios 
e aumento real do salário mí-
nimo. “Em 2011 (quando ele 
estava no governo), nós fi zemos 
2,9% do PIB de superávit, sen-
do só 0,38 ponto porcentual de 
receita não recorrente, ou seja, 
era um primário puro sangue. 
O problema é que a partir daí 
começou uma nova onda de 

Economista Marcio Holland.
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Número de multas 
em rodovia

Sorocaba - O MP/SP abriu 
inquérito para apurar um au-
mento de 460% no número de 
multas na rodovia João Cereser, 
que liga Jundiaí a Itatiba. Em 
um trecho de cinco km, foram 
aplicadas 35.777 multas por ex-
cesso de velocidade de janeiro 
a julho, média de 5.111 multas 
por mês. No mesmo período 
do ano passado, foram 6.382, 
média de 911 por mês, segundo 
o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER).

No trecho, onde operam 
radares fi xos e móveis, o limi-
te de velocidade varia quatro 
vezes, de 40 km/h para 100 
km/h. A variação inclui limites 
de 60 e 80 km/h. O promotor 
de Justiça Claudemir Battalini, 
responsável pela investigação, 
quer saber se a fi scalização 
transformou o local em “indús-
tria de multas”, segundo suas 
palavras. “Se o objetivo foi criar 
um ponto de vulnerabilidade 
para surpreender os motoris-
tas, vamos atuar para coibir”, 
disse (AE).

Empresários deixam pessimismo 
e elevam confi ança na economia

janeiro de 2015 (88,4 pontos). 
A pesquisa mostra que, em re-
lação ao momento presente, o 
resultado foi infl uenciado pelo 
nível dos estoques. A proporção 
dos entrevistados que conside-
raram os estoques excessivos 
teve queda, passando de 14,1% 
para 12,7%. 

O superintendente de esta-
tísticas públicas do Ibre/FGV, 
Aloisio Campelo Junior, disse 
que “a leitura desagregada dos 
quesitos da pesquisa sugere 
uma recuperação lenta e su-
jeita a sobressaltos pelo lado 
da produção, decorrente do 
esforço para normalização de 
estoques e da recente perda 
de fôlego das vendas externas”. 
Ele acrescentou que o setor 
continua desapontado com 
a demora na recuperação do 
mercado doméstico, mas que 
vê com otimismo a possibili-
dade de melhora nos próximos 
meses (ABr).

em relação ao momento atual 
quanto no quadro previsto para 
daqui a seis meses.

O Índice de Expectativas (IE) 
avançou 2,5 pontos e atingiu 
89,8 pontos, o maior desde ju-
nho de 2014 (90,3 pontos). Já o 
Índice da Situação Atual (ISA) 
aumentou 1,5 ponto, alcançan-
do 86,7 pontos, o maior desde 

FMI: Brasil já mostra 
“alguns sinais de melhoria”

o consumo interno. 
Também destacou o exemplo 

da Índia, que “está embarcando 
em reformas signifi cativas” em 
sua economia, o que permite 
que o país cresça a uma taxa de 
7% ao ano. Para a diretora do 
FMI, o lado ruim - para as eco-
nomias em desenvolvimento - é 
que os países exportadores de 
commodities ainda estão sendo 
duramente atingidos pelos pre-
ços baixos, enquanto os países 
do Oriente Médio “continuam 
a sofrer com os confl itos e com 
o terrorismo” (ABr).

Justiça limita número de 
carros do Uber em SP

que leva em conta a distância 
percorrida por um táxi comum 
em São Paulo, no período de um 
mês. “No período de 128 dias, 
desde a regulamentação até o 
último dia 19, rodaram na ci-
dade 4.917 carros equivalentes 
chamados por aplicativos, o que 
está perfeitamente dentro do 
padrão regulatório proposto”, 
diz a prefeitura, em nota.

A Uber informou que ain-
da não foi notificada, mas 
mostrou-se contrária à medida. 
“Vale lembrar que impor limites 
artifi ciais a esse sistema tiraria 
a oportunidade de milhares de 
motoristas parceiros de usar a 
tecnologia para gerar renda às 
suas famílias”, afi rma, também 
em nota (ABr).

PEC do Teto é o ‘Plano 
Real’ da área fi scal

expansão fi scal, incluindo uma 
segunda tranche de política 
anticíclica que se mostrou ine-
fi ciente”, apontou.

O ex-secretário de Política 
Econômica da Fazenda apontou 
ainda que a literatura existente 
mostra que ajuste fi scal se faz 
com corte de gasto no médio 
prazo, não com aumento de 
juros no curto prazo, especial-
mente em uma economia que 
já está em desaceleração. “O 
ajuste promovido pelo ministro 
Joaquim Levy em 2015 foi um 
erro, acelerou a crise atual. Um 
choque tributário daquele nível, 
imediato, sem um programa de 
consolidação fi scal, aprofundou 
a recessão”, afi rmou (AE).

Aumentou o interesse do 
consumidor por crédito

No componente Índice de Se-
gurança de Crédito, que avalia 
a capacidade de pagamento de 
dívidas, foi verifi cada retração 
de 3,1% em relação a agosto e o 
indicador fi cou em 81,7 pontos 
em setembro. Em relação ao 
mesmo mês do ano passado, a 
queda foi ainda mais expressiva 
(- 4,9%).

Na análise da Fecomer-
cioSP, o Índice de Intenção 
de Financiamento tende a 
permanecer em níveis baixos 
nos próximos meses, mas com 
elevação em relação ao fi nal 
de 2015 e início deste ano, 
“sinalizando uma percepção 
mais otimista da economia”. 
De acordo com a federação, 
a oferta de crédito de lon-
go prazo está praticamente 
estagnada, o que simboliza 
uma “paralisia do mercado 
imobiliário”, onde os consu-
midores costumam usar esses 
fi nanciamentos (ABr).


