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“Nada se desperdiça 
tantas vezes e 
inexoravelmente como  
as oportunidades que 
se nos revelam
todos os dias”.
Marie Eschenbach (1830/1916)
Escritora austríaca

BOLSAS
O Ibovespa: +1,45% Pontos: 
61.954,47 Máxima de +2,42% : 
62.550 pontos Mínima estável: 
61.072 pontos Volume: 8,74 bi-
lhões Variação em 2016: 42,92% 
Variação no mês: -4,57% Dow 
Jones: +0,35% ( 18h33) Pon-
tos: 19.022,81 Nasdaq: +0,2% 
(18h33) Pontos: 5.379,76 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3548 Venda: R$ 3,3556 
Variação: +0,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,44 Venda: R$ 3,54 
Variação: +0,28% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3470 Venda: R$ 
3,3476 Variação: -0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3170 
Venda: R$ 3,5070 Variação: 
+0,11% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,68% 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$ 1.211,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,11% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,300 
Variação: -0,54%.

bro) Cotação: R$ 3,3660 Variação: 
+0,06% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,0626 Venda: US$ 1,0627 
Variação: -0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5610 Venda: R$ 
3,5630 Variação: +0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5070 Ven-
da: R$ 3,7370 Variação: estável.

vespa Futuro: +1,61% Pontos: 
62.650 Máxima (pontos): 63.070 
Mínima (pontos): 61.855. Global 
40 Cotação: 938,414 centavos 
de dólar Variação: +0,59%.

Os dados recentes do 
mercado de trabalho 
reforçam o cenário de 

pessimismo para o emprego 
até o segundo trimestre de 
2017, quando finalmente a 
taxa de desocupação deve 
começar a se estabilizar. A 
avaliação é do pesquisador 
do Centro de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada do Ibre/
FGV, Tiago Barreira. Os 
resultados da Pnad Contí-
nua, divulgados ontem (22), 
pelo IBGE, mostram que a 
taxa de desemprego atingiu 
patamar recorde no terceiro 
trimestre em 19 unidades da 
federação. Em São Paulo, a 
taxa de desocupação alcan-
çou 12,8%, acima da média 

     

Dados recentes reforçam 
pessimismo para emprego 
até 2º tri de 2017, diz FGV

nacional de 11,8%.
“Vemos perspectiva de 

piora do desemprego até o 
primeiro trimestre do ano que 
vem. A taxa de desocupação 
começa a ficar estável no 
segundo trimestre, e no ter-
ceiro trimestre começamos 
a ter queda no desemprego”, 
previu Barreira. No caso de 
São Paulo, o patamar recorde 
de desemprego tem relação 
com as dispensas de traba-
lhadores da indústria e do 
setor de serviços, estimou o 
pesquisador. 

“É uma região com uma con-
centração grande de indústria 
e do setor de serviços. O 
mercado de trabalho fi ca mais 
exposto à queda na atividade. 

Santa Catarina, por exemplo, 
é mais dependente de ex-
portações e do agronegócio, 
então a taxa de desemprego 
é mais baixa (6,4%)”, apon-
tou Barreira. Em relação ao 
terceiro trimestre de 2015, 
todos os Estados brasileiros 
registraram aumento na taxa 
de desemprego este ano. “Não 
teve nenhum Estado que fosse 
um ponto fora da curva. To-
dos apresentaram aumento 
no desemprego e redução do 
nível de ocupação”, disse o 
pesquisador do Ibre/FGV.

Já o economista Eduardo 
Giannetti da Fonseca disse, 
durante o 11º Seminário Inter-
nacional da Acrefi , que, apesar 
de se manter cautelosamente 

A taxa de desocupação começa a fi car estável no segundo trimestre e, no terceiro,

começaremos a ter queda no desemprego.

otimista com a economia 
brasileira, a ponto de projetar 
para 2017 uma taxa nominal 
de juro ao redor de 10% ao 
ano, não vê garantias de que o 
afrouxamento monetário em 
curso irá infl uenciar as taxas 
de juros de mercado. Ele prevê 

crescimento de 1,5% a 2% do 
PIB no ano que vem. Seu cená-
rio, classifi cado por ele como 
“cautelosamente otimista”, tem 
a cena política como maior risco 
para não se concretizar.

Giannetti disse esperar que 
os primeiros sinais reais de 

recuperação e normalização 
econômica apareçam ao longo 
do primeiro semestre de 2017. 
Por enquanto, a retomada 
da confi ança não se refl etiu 
em melhora dos indicadores 
econômicos, como consumo, 
crédito e produção (AE).

Em sua fala durante a sessão 
temática que discute a PEC 
do Teto de Gastos, ontem no 
Senado, o economista Luiz 
Gonzaga Beluzzo, da Unicamp, 
disse acreditar que o país e o 
Senado poderiam estudar ou-
tras alternativas para superar 
a crise econômica. Entre as 
opções, ele propõe recorrer 
à participação brasileira no 
Banco dos Brics, por meio 
da emissão de debentures 
condicionada a investimentos 
produtivos, lembrando que 
esta instituição está aberta a 
negociações.

Beluzzo afi rmou que a atual 
crise fi scal seria consequência, 
entre outras razões, da adoção 
de políticas recessivas a partir 
de 2015, realizadas pelo ex-
ministro Joaquim Levy, além 
de desonerações equivocadas 
praticadas nos anos anteriores. 
O economista disse também 
não ver consistência na tese 
de que uma suposta retomada 
da confi ança por parte dos 
empresários, após a aprovação 
da PEC, provocaria a retomada 
dos investimentos.

“Muitos empresários não 
conseguem sequer pagar os 
serviços da dívida, por causa do 

Economista Luiz Gonzaga 

Beluzzo.

Ao defender a aprovação 
da PEC do Teto dos Gastos, 
o economista Armando Cas-
telar, coordenador do Insti-
tuto Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), disse que o país deve 
aproveitar a possibilidade de 
fi nanciamento externo ainda 
em condições vantajosas. Ele 
falou aos senadores durante 
sessão temática, ontem (22). 
Na opinião do economista, a 
situação favorável de investi-
mentos externos pode mudar 
após a posse de Donald Trump 
na presidência dos Estados 
Unidos.

“A janela de oportunidade 
pode estar se fechando. Pode 
ser que, já no começo do ano 
que vem, a situação fi que com-
plicada, as taxas de juros subam 
e o espaço para uma solução se 
feche. E aí a gente vai ter perdi-
do uma oportunidade de fazer 
uma mudança gradual e colher 

Economista Armando Castelar.

Governo gaúcho 
decreta estado de 
calamidade fi nanceira

O governo do Rio Grande do 
Sul decretou ontem (22) estado 
de calamidade fi nanceira na ad-
ministração pública estadual, 
conforme decreto publicado 
no Diário Ofi cial. A decisão foi 
tomada considerando que “a 
crise da economia brasileira 
está atingindo fortemente a 
capacidade de fi nanciamento 
do setor público”. O decreto diz 
também que “a queda estimada 
do PIB, considerados os anos de 
2015 e 2016, chegará a mais de 
7%, com trágicas consequên-
cias para a arrecadação de 
tributos”.

Ainda segundo o texto, a 
decisão levou em conta a ne-
cessidade de ações, no curto 
prazo, para fazer frente à crise 
e garantir a continuidade da 
prestação de serviços públi-
cos essenciais, notadamente 
nas áreas da segurança públi-
ca, da saúde e da educação. 
O decreto entrou em vigor 
ontem (ABr).

Todos os anos a indústria 
brasileira de transformação 
gasta cerca de R$ 130 bilhões 
com segurança privada e com 
perdas decorrentes de roubo 
de cargas e vandalismo, de 
acordo com estudo publicado 
ontem (22) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O 
documento ‘Defi ciência na Se-
gurança Pública Reduz Compe-
titividade do Brasil’ avalia que 
a redução de investimentos e o 
redirecionamento de recursos 
para gastos não produtivos, 
como os relativos à prevenção 
e combate ao crime, afetam o 
crescimento das empresas a 
longo prazo.

A estimativa é baseada em 
um dado do Banco Mundial, 
de 2009, que diz que 4,2% do 
faturamento anual das empre-
sas brasileiras é consumido por 
gastos com segurança, que po-
deriam ser aplicados em outros 
setores das companhias. Para 
chegar ao valor fi nal (R$ 130 
bilhões), a CNI considerou a 
receita bruta da indústria de 
transformação levantada pelo 
IBGE e aplicou a porcentagem 
do Banco Mundial.

Segundo levantamento do 
Fórum Econômico Mundial, 
das 138 economias avaliadas, 
a brasileira está desde 2006 
entre as 25% piores colocadas 

Entre 2010 e 2015 houve 

aumento da demanda por 

serviços de vigilância e 

segurança.

Prova do Enem
Os locais de prova da segunda 

aplicação do Enem estão disponí-
veis na página do Inep na internet. 
Os estudantes farão as provas nos 
dias 3 e 4 de dezembro. Os mais 
de 277 mil candidatos que tiveram 
a prova adiada poderão consultar 
os novos locais na página (www.
enem.inep.gov.br) e no aplicativo 
do Enem, nas plataformas Android, 
iOS e Windows Phone.
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Genebra - A Suíça anunciou 
ontem (22), que transferiu ao 
Brasil documentos e extratos 
bancários de contas secretas da 
Odebrecht no país. A decisão, 
tomada no dia 5 de outubro e 
executada na semana passada, 
permite a identifi cação de pes-
soas que teriam se benefi ciado 
de propinas.

A liberação dos documentos 
levou quase um ano para ocor-
rer, diante dos diversos recursos 
que os advogados da empresa 
apresentaram à Justiça suíça. 

“Esses documentos foram 
transmitidos na primeira me-
tade de novembro”, afi rmou o 
porta-voz do Departamento de 
Justiça da Suíça, Folco Galli. 
Advogados na Suíça próximos 
ao caso disseram que a decisão 
tem um valor importante, já 
que parte das acusações contra 
políticos brasileiros ou empre-
sários apenas poderiam ocorrer 

Guilherme Pinto/Ag.O Globo

São Paulo - O atacarejo já 
é o tipo de loja com maior 
representatividade entre as 
famílias brasileiras, de acordo 
com levantamento da Nielsen. 
Pesquisa apresentada durante 
lançamento da Associação 
Brasileira dos Atacadistas de 
Autosserviço (Abaas), que 
reúne as grandes do atacarejo, 
aponta que esse tipo de loja 
atinge 46,4% dos domicílios, su-
perando este ano neste critério 
os supermercados, depois de já 
ter superado os hipermercados 
em 2015.

Segundo o estudo, 415 mil 
famílias abandonaram os hiper-
mercados este ano, aumentando 
a preferência pelo atacarejo. A 
explicação, de acordo com a dire-
tora da Nielsen, Daniela Toledo, 
é a busca dos consumidores por 
menores preços. As vendas em 
volume cresceram 14,4% entre 
janeiro e setembro de 2016 na 
comparação com igual período 
do ano passado enquanto os 
outros tipos de varejo juntos 
tiveram uma queda de 4,2% nas 
vendas em volume.

Parte da explicação para o 
crescimento é que o atacarejo 
vem investindo pesado em 
abertura de novas lojas.

Atacarejo atingiu 46,4% dos 

domicílios, superando neste 

critério os supermercados.
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Brasil tem ‘janela de oportunidade’ 
para fazer ajuste fi scal

tando o gasto nesse ritmo. O 
país já gasta muito mais do que 
arrecada. Se continuar cres-
cendo o gasto, vai gerar uma 
dívida. A dívida vai explodir 
e vai acabar em uma situação 
semelhante ao que a gente vê 
hoje em estados como o Rio de 
Janeiro, por exemplo”, alertou. 
Castelar afi rmou que, se tiver 
a obrigação da despesa sem a 
receita, o governo poderá ser 
obrigado a cortar salários e 
aposentadorias, a menos que 
decida imprimir dinheiro e ar-
car com a alta infl acionária. 

O economista também afi rmou 
que a PEC do Teto de Gastos é 
uma opção acertada, pois evitará 
esses problemas, ao promover 
o ajuste fi scal de forma gradual. 
“Não é uma ruptura, não é uma 
queda abrupta de despesas. Na 
verdade, não reduz despesas, 
apenas não permite aumentar 
gastos em termos reais”, com-
pletou (Ag.Senado).

benefícios antecipadamente”, 
disse. Para ele, é urgente a 
redução do gasto público, que 
cresceu de forma acelerada nos 
últimos cinco anos, período de 
queda do PIB e consequente 
queda de arrecadação.

“A mensagem é simples: é 
impossível continuar aumen-

Indústria gasta R$ 130 bi 
por ano com segurança

no indicador de custos com 
violência. Em 2015, o Brasil 
fi cou atrás de países como Haiti, 
República Dominicana e Argen-
tina. O estudo também defende 
que, com a crise econômica, os 
custos com crimes violentos 
aumentaram ainda mais nos 
últimos anos. Entre 2010 e 
2015, o número de ocorrências 
de roubo e furto de carga no 
Brasil cresceu 64%. No mesmo 
período, houve aumento da 
demanda por serviços de vigi-
lância e segurança (ABr).

Beluzzo: ‘olhar humano’ 
para solucionar a crise

choque de juros. Reestruturam 
as dívidas e, duas semanas 
depois, já não conseguem mais 
honrar”, argumentou. Para 
ele, o Brasil é vítima de uma 
interrupção brutal no ciclo de 
formação da renda e do empre-
go, uma das conseqüências dos 
erros de Levy. 

Por isso, ele alerta que é o 
momento tanto de economistas 
quanto dos homens públicos 
terem um “olhar humano”, em 
virtude do aumento brutal do 
desemprego que vem afetando 
trabalhadores e prestadores de 
serviços, inclusive de alta renda 
(Ag.Senado).

Atacarejo tem maior 
presença para famílias

As redes têm mantido os pla-
nos de expansão. O Atacadão, 
que pertence ao Carrefour, 
vai encerrar o ano com 12 
inaugurações, segundo seu 
presidente, Roberto Müssnich. 
No Assaí, do Grupo Pão de 
Açúcar, o ano se encerra com 
13 inaugurações. Para 2017, 
serão de 6 a 8 lojas novas. A 
rede Roldão também tem pla-
nos para expandir no próximo 
ano. Segundo seu presidente, 
Ricardo Roldão, serão ao menos 
seis inaugurações em 2017, 
fazendo a rede chegar a 36 
pontos de venda (AE).

Suiça transfere 
documentos da Odebrecht

com os documentos em mãos 
de procuradores no Brasil.

Sem citar a identidade dos 
envolvidos, os relatórios da 
Justiça suíça apontam que, 
entre agosto de 2012 e junho 
de 2014, US$ 96 milhões foram 
movimentados e teriam sido dis-
tribuídos a quatro ex-diretores 
da Petrobras. Para justifi car os 
pagamentos, “contratos pura-
mente fi ctícios” foram fi rmados, 
dizem os despachos. Em troca 
das propinas, os servidores te-
riam garantido contratos para a 
Odebrecht em obras da estatal 
brasileira (AE).


