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“Para se ter sucesso, 
é necessário amar de 
verdade o que se faz. 
Caso contrário, levando 
em conta apenas o 
lado racional, você 
simplesmente desiste. 
É o que acontece com a 
maioria das pessoas”.
Steve Jobs (1955/2011)
Empresário americano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,85% Pontos: 
61.070,27 Máxima de +1,85% : 
61.070 pontos Mínima estável: 
59.963 pontos Volume: 10,78 
bilhões Variação em 2016: 
40,88% Variação no mês: -5,94% 
Dow Jones: +0,37% (18h33) Pon-
tos: 18.938,16 Nasdaq: +0,76% 
(18h33) Pontos: 5.361,99 Ibove-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3518 Venda: R$ 3,3526 
Variação: -1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,43 Venda: R$ 3,53 
Variação: -1,03% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3511 Venda: R$ 
3,3517 Variação: -1,18% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,3170 
Venda: R$ 3,5030 Variação: 
-0,68% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,70% ao 
ano. - Capital de giro, 15,82% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.209,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -0,91%.

bro) Cotação: R$ 3,3640 Variação: 
-0,97% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,0619 Venda: US$ 1,062 
Variação: +0,34% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5520 Venda: R$ 
3,5540 Variação: -1% - Euro tur-
ismo Compra: R$ 3,5000 Venda: 
R$ 3,7370 Variação: -0,53%.

spa Futuro: +2,02% Pontos: 
61.660 Máxima (pontos): 61.680 
Mínima (pontos): 60.730. Global 
40 Cotação: 932,880 centavos 
de dólar Variação: +1,29%.

Em um de seus dis-
cursos mais longos 
desde que assumiu a 

Presidência da República, 
Michel Temer disse ontem 
(21), durante a abertura das 
reuniões do novo Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social, que as difi culdades 
pelas quais passa o país vão 
além da questão do défi cit 
fi scal e passam também por 
um “défi cit da verdade”, que 
acabou por isolar o governo 
anterior. Se o país conti-
nuasse no ritmo em que 
estava, disse o presidente, 
teria de ser “fechado para 
balanço em 2024”.

“No Brasil que encon-
tramos não havia apenas o 
défi cit fi scal. Havia também 
um certo défi cit da verdade. A 

     

Temer: governo estava 
isolado, com crise fi scal 
e “défi cit da verdade”

gigantesca crise que herdamos 
é, em parte, produto de tenta-
tivas de disfarçar a realidade”, 
disse o presidente. Durante sua 
fala, Temer apresentou parte 
da estratégia do seu governo 
para amenizar os problemas 
econômicos do país. 

“Nossa crise é de natureza 
fiscal. Por muito tempo, o 
governo gastou mais do que 
podia. Agora, a realidade bate à 
porta e cobra seu preço. O dé-
fi cit era de R$ 170 bilhões, e o 
da Previdência poderá chegar 
a R$ 140 bilhões. São défi cits 
assustadores que ruíram a con-
fi ança dos investidores e dos 
consumidores. O preço desse 
descuido das contas públicas 
não é pago pelo governante 
que gasta demais. É pago 
pelo trabalhador que sente os 

efeitos da irresponsabilidade 
no emprego e no bolso”.

Segundo ele, os números 
encontrados por sua equipe 
após assumir o governo “sim-
plesmente não fecham”. “Se 
prosseguíssemos naquele rit-
mo [adotado durante o governo 
Dilma Rousseff], em 2024 
teríamos de fechar o Brasil 
para balanço. Evidentemente, 
a Previdência faz parte desse 
conserto”, disse ao justifi car as 
movimentações que o governo 
vem fazendo com o intuito de 
fazer uma reforma da Previ-
dência. Temer voltou a afi rmar 
que encontrou o país “imerso 
em uma das piores crises da 
história”, e que é necessário 
“abandonar o isolamento do 
poder, construir pontes de 
entendimento e articular 

Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, no Palácio do Planalto. Na foto, a 

secretária de Gestão do Ministério do Planejamento, Patrícia Audi, o ministro-chefe

da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles, e o governador Rodrigo Rollemberg.

consensos”. 
É com esse cuidado, acres-

centou, que o governo tem 
buscado restabelecer a relação 
harmônica entre os poderes. 
“Estamos implementando 
uma agenda de produtividade, 

tratando o setor privado como 
parceiro. E vamos restituir ao 
Estado o seu papel regulador”, 
disse Temer. Esse papel regu-
lador do Estado terá refl exos 
positivos no setor privado. “A 
empresa terá agora escolhas, 

e não amarras”, disse ao 
ressaltar que já há índices 
mostrando que o consumo 
está começando a aumentar 
graças à confi ança tanto do 
setor empresarial como dos 
trabalhadores (ABr).

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles defendeu ontem 
(21) as medidas de ajuste fi scal 
que estão sendo tomadas pelo 
governo Temer, em especial a 
proposta do Teto dos Gastos 
e a reforma da Previdência. A 
saída para equilibrar as con-
tas do governo é a contenção 
permanente de despesas e 
o aumento temporário das 
receitas. Segundo Meirelles, 
apenas para manter o tamanho 
do défi cit da Previdência seria 
necessário aumentar a carga 
tributária em 10% do PIB. 

“Mantida a tendência de cres-
cimento da despesa, a dívida 
bruta ultrapassaria 100% do 
PIB em poucos anos”, afi rmou, 
acrescentando que a carga tri-
butária brasileira é a maior da 
América Latina. É necessário, 
para Meirelles, otimizar o uso 
dos recursos públicos. “Que 
os programas de assistência 
sejam para aqueles que preci-

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, afi rmou 
ontem (21) que o resultado das 
eleições nos Estados Unidos trou-
xe mais um elemento de incerteza 
para os mercados, mas reiterou 
que a instituição tem monitora-
do de perto o desenvolvimento 
dos mercados internacionais e 
atuado para não permitir que os 
efeitos dos “choques externos” 
se transformem em ameaça para 
a estabilidade macroeconômica.

“Ainda é muito cedo para 
termos uma ideia mais clara 
sobre os rumos que a política 
econômica americana tomará 
sob a nova administração. O 
novo cenário tem pressionado 
as taxas de juros internacionais, 
tornando o fi nanciamento mais 
caro para os países emergentes, 
e fortalecido o dólar. O risco 
desse cenário é a reversão dos 
fl uxos de capital para fora das 
economias emergentes”, disse 
Ilan, em sua apresentação, em 
vídeo, no seminário Reavalia-
ção do Risco Brasil da FGV, no 
Rio de Janeiro.

O presidente do BC reafi r-
mou que a instituição está bem 
preparada para enfrentar os 

Presidente do BC,

Ilan Goldfajn.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, disse 
ontem (21) que a reunião do 
presidente Michel Temer com 
os governadores, marcada para 
hoje (22), será o momento 
apenas de colher propostas dos 
gestores para, posteriormente, 
serem avaliadas pela equipe do 
Ministério da Fazenda. 

“Mas o ministro Meirelles tem 
deixado claro que o mais fácil é 
que se viabilize fi nanciamentos 
diretos para os estados”, disse, 
explicando que é preciso ainda 
conhecer a situação de cada 
estado e que se espera que, 
assim como o governo federal 
está ajustando suas contas, as 
unidades da federação sigam o 
mesmo caminho de cortes de 
gastos.

“Há, por parte do governo 
federal, o entendimento de que 
há as responsabilidades que são 
da União e as responsabilidades 
que são dos estados. Mas o 
presidente Temer entende que 
esse é o momento para que haja 
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Beto Barata/PR

Brasília - O novo secretário 
de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, Fabio 
Kanczuk, anunciou ontem 
(21), que a previsão da equipe 
econômica para o crescimento 
da economia brasileira em 2017 
foi rebaixada de 1,6% para 1%. 
Essa é a terceira estimativa de 
crescimento para 2017 divul-
gada pela equipe econômica 
do governo Michel Temer, que 
assumiu em maio. 

Quando apresentou a nova 
versão do projeto de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO), a 
projeção foi fi xada em 1,2%. Em 
meados de agosto, às vésperas do 
envio do Orçamento ao Congres-
so, a equipe econômica anunciou 
a elevação dessa projeção para 
1,6%, com o argumento de que 
o próprio mercado estava melho-
rando suas avaliações. Kanczuk 
disse que foi a alta dos spreads 
bancários nos empréstimos para 
pessoas jurídicas que levou a 
equipe econômica a revisar para 
baixo a projeção para o PIB de 
2017. 

“Os spreads no crédito às 
empresas estão subindo. O 
crédito está mais caro, e esse 
é um indicador do risco que o 

Secretário de Política 

Econômica da Fazenda,

Fabio Kanczuk.
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São Paulo - Para o sindicato 
dos funcionários de bancos, o 
fechamento de 402 agências do 
Banco do Brasil e a transforma-
ção de outras 379 em postos de 
atendimento (com serviços mais 
restritos) é prejudicial ao País, ao 
próprio banco e aos empregados. 
“O banco está reduzindo princi-
palmente onde precisa de gente 
para atender aos clientes”, disse 
Wagner Nascimento, da Contraf, 
ligada à CUT.

Ele questiona a afi rmação do 
presidente do BB, Paulo Rogério 
Caffarelli, de que o enxugamento 
da estrutura física vai ao encontro 
do aumento dos meios digitais. “O 
perfi l do cliente do banco nem 
sempre é digital. Eles vão fechar 
agência em cidades do interior, 
onde muitos clientes não são 
usuários dos serviços digitais”, 
ponderou. Nascimento discorda 
da análise de Caffarelli que a am-
pliação do atendimento digital, 
com o enxugamento da estrutura 
física, seja irrevogável. 

A reestruturação das unidades 
físicas vai gerar economia de R$ 
750 milhões por ano, segundo o 
BB. Coordenador da Comissão de 
Empresas dos Funcionários do 
BB, Nascimento também criticou 

Wagner Nascimento,

da Contraf.
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PR expulsa deputada 
O Partido da República (PR) 

decidiu expulsar a deputada federal 
Clarissa Garotinho (RJ), fi lha do ex-
governador preso na semana passa-
da, Anthony Garotinho. Clarissa era 
alvo de processo de expulsão do PR 
por ter votado contra a proposta que 
cria um teto para os gastos públicos, 
contrariando decisão do partido 
de fechar questão para que todos 
os seus parlamentares votassem a 
favor da medida.

Roberto Justus pode 
ser candidato a 
presidente 

Brasília - No embalo de empre-
sários que têm deixado o mundo 
dos negócios para entrar na polí-
tica, o empresário Roberto Justus 
disse, ontem (21), que passou 
a considerar a possibilidade de 
ser candidato à Presidência da 
República nas eleições de 2018. 
Ele participou do encontro do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, realizado no 
Palácio do Planalto.

Depois de deixar o encontro, 
Justus disse à reportagem que 
jamais tinha avaliado a possibili-
dade de ser candidato, mas que 
esse caminho já não é mais tão 
estranho assim. “Quem sabe, 
não é? Se eu me candidatar...”, 
comentou, sorrindo. “Eu nunca 
tinha pensado, mas agora eu co-
mecei a pensar na possibilidade, 
mas não é nada ainda defi nido”. 
Questionado sobre fi liação par-
tidária, Justus disse que ainda 
não há nada em mente. “Não 
tenho nenhuma fi liação. Aliás, 
não tenho nenhuma identifi -
cação com partido nenhum no 
Brasil”, disse (AE).

Previdência e assistência social 
aumentaram gastos públicos

juros. “Em 1994, o Plano Real 
abriu a porta para a estabiliza-
ção econômica, mas continuou 
aberta a porta para a expansão 
dos gastos. A questão aqui é 
política, há a difi culdade política 
de se conter a expansão do gasto 
público”, disse, explicando que 
nenhum projeto de ajuste fi scal 
havia funcionado até agora. 

Para aumentar a receita 
temporária do governo, Mei-
relles aposta no programa de 
repatriação de recursos de 
brasileiros no exterior, feito re-
centemente, nas privatizações 
e nas concessões públicas. So-
bre a reforma da Previdência, o 
ministro da Fazenda disse que 
ela deve ser sustentável. “Hoje 
ela sobrecarrega a sociedade”, 
disse, explicando que aumentar 
a idade mínima para a aposen-
tadoria em 65 anos vai garantir 
o direito adquirido de todos e 
que o Estado tenha condição 
de pagar a conta (ABr).

sam. É necessário reformar a 
Previdência e reduzir a rigidez 
do orçamento, desvincular e 
desindexar. Muitos gastos estão 
indexados à receita e isso ga-
rante o seu crescimento muitas 
vezes acima do PIB”, disse.

Segundo ele, desde o início 
dos anos 1990, nenhum governo 
reduziu a despesa primária do 
Governo Central, que é a des-
pesa bruta do governo, sem os 

Caiu a previsão para 
crescimento da economia

setor bancário percebe nas em-
presas”, afi rmou. “Crédito mais 
caro é um fenômeno natural de 
todos os processos recessivos. 
A lucratividade das empresas 
é ligada à atividade econômica 
e cai quando a economia cai. E 
como o lucro caiu, as empresas 
estão relativamente mais endi-
vidadas”. Esse encarecimento 
do crédito para as empresas 
está por trás da revisão da 
estimativa de PIB (AE).

BB está reduzindo 
onde precisa de gente

a meta do presidente do banco 
de perseguir a rentabilidade dos 
concorrentes. “O BB não tem que 
fi car seguindo exemplo de Itaú e 
Bradesco. Banco público tem um 
papel diferente. Quem é que faz 
política anticíclica em momentos 
de crise? Os privados vão fazer?”, 
ironizou o sindicalista.

Em relação ao plano de apo-
sentadoria incentiva, Nascimento 
elogiou os incentivos dados pelo 
banco para adesão - 12 salários, 
além de indenização pelo tempo 
de serviço, que varia entre um 
e três salários, a depender do 
tempo de banco (entre 15 e 30 
anos completo) (AE).

Resultado das eleições 
americanas trouxe incerteza

cenários adversos. “Temos ins-
trumentos à nossa disposição, 
estamos rumando na direção 
correta para fortalecer nossos 
fundamentos e possuímos um 
arcabouço de política econômi-
ca consistente”, acrescentou.

Logo após a vitória de Trump, 
o dólar subiu no mercado brasi-
leiro nos dias subsequentes. Um 
dos motivos é a possibilidade de 
que o Federal Reserve aumente 
os juros da maior economia do 
planeta (ABr).

Saída para crise dos estados 
pode ser fi nanciamento direto

convergência de interesse entre 
estados e a União, para que se 
possa ir resolvendo progressi-
vamente a crise dos estados”, 
afi rmou Padilha.

Na última semana, o ministro 
da Casa Civil disse que a equipe 
econômica já identifi cou as fon-
tes de recursos para ajudar os 
estados a ajustarem suas contas. 
Segundo Padilha, o dinheiro a 
ser arrecadado com a repatria-
ção de recursos de brasileiros 
mantidos no exterior “é pouco” 
para atingir esse objetivo.

Por isso, a outra fonte serão 
os R$ 100 bilhões em ativos a 
serem devolvidos pelo BNDES 
ao Tesouro Nacional. Esses re-
cursos, que seriam usados para 
a concessão de fi nanciamento, 
estavam ociosos no BNDES, 
causando “custo desnecessá-
rio”. De acordo com o Ministério 
da Fazenda, o BNDES tem caixa 
sufi ciente para fazer as devolu-
ções e cumprir a programação 
de concessão de fi nanciamentos 
dos próximos dois anos (ABr).


