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“O saber deve ser 
como um rio, cujas 
águas doces, grossas, 
copiosas, transbordem 
do indivíduo, e se 
espraiem, estancando a 
sede dos outros”. 
Gilberto Freyre (1900/1987)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,36% Pontos: 
60.316,12 Máxima de +1,47% 
: 60.379 pontos Mínima de 
-2,38% : 58.092 pontos Volume: 
9,15 bilhões Variação em 2016: 
39,14% Variação no mês: -2,57% 
Dow Jones: -0,04% (18h30) Pon-
tos: 19.184,55 Nasdaq: +0,02% 
(18h30) Pontos: 5.252,07 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,4705 Venda: R$ 3,4718 
Variação: +0,14% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,53 Venda: R$ 3,63 
Variação: -0,37% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4644 Venda: R$ 
3,4650 Variação: +0,84% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,4170 
Venda: R$ 3,6000 Variação: 
-0,08% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,60% ao 
ano. - Capital de giro, 15,66% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.177,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,71% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,490 
Variação: +0,76%.

Cotação: R$ 3,5060 Variação: 
+0,21% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0663 Venda: US$ 1,0663 
Variação: +0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6980 Venda: R$ 3,7 
000 Variação: +0,19% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,5900 Venda: 
R$ 3,8300 Variação: estável.

vespa Futuro: +1,42% Pontos: 
60.500 Máxima (pontos): 60.615 
Mínima (pontos): 58.240. Global 
40 Cotação: 893,102 centavos 
de dólar Variação: -1,7%.

Após mais de nove meses 
de negociação, a Ode-
brecht concluiu na tarde 

de sexta-feira (2), a fase de 
assinatura dos acordos de dela-
ção premiada com o Ministério 
Público Federal. Um total de 
77 executivos e ex-executivos 
da empresa formalizaram o 
acordo de colaboração com 
a Lava Jato e, a partir desta 
semana, começarão a prestar 
depoimentos para confi rmar o 
que prometeram contar sobre o 
esquema de corrupção e propi-
na no qual se envolveram. 

Entre os executivos que 
assinaram o acordo estão o 
patriarca e o presidente do 

     Executivos da Odebrecht 
terminaram de assinar 
acordos de delação premiada

Conselho de Administração 
do grupo, Emílio Odebrecht, 
e seu fi lho, o ex-presidente da 
empresa, Marcelo Odebrecht. 
Até agora, os contatos entre 
investigadores e advogados da 
empresa aconteciam em uma 
“mesa de negociação”, marca-
dos por tensão dos dois lados. 
Os procuradores da República 
exigiam mais informações por 
um lado, enquanto advogados 
tentavam reduzir a pena dos 
clientes de outro. A partir de 
agora, com as assinaturas, esta 
fase está encerrada.

Os executivos já detalharam, 
em anexos, o que vão dizer e em 
troca já sabem a pena que irão 

cumprir. Marcelo Odebrecht, 
por exemplo, cumprirá uma 
pena total de dez anos, na qual 
deve permanecer até o fi nal de 
2017 na cadeia. Depois, passa 
a dois anos e meio de prisão 
domiciliar, onde progride para 
o semiaberto e, por fi m, para 
o regime aberto. A empresa 
também negociou um acordo 
de leniência, no qual se com-
promete a pagar uma multa 
no valor de R$ 6,8 bilhões. O 
dinheiro será parcelado em 23 
anos e dividido entre Brasil, 
Estados Unidos e Suíça.

Ainda não há calendário defi -
nido pelos investigadores sobre 
a ordem em que os executivos 

A empresa também negociou um acordo de leniência, no qual se compromete

a pagar uma multa no valor de R$ 6,8 bilhões.

serão ouvidos a partir desta 
semana. Toda a negociação é 
mantida em sigilo pela PGR e 
por advogados. Só depois da 

colheita dos depoimentos o 
material poderá ser enviado 
ao ministro Teori Zavascki, do 
STF. Ele precisa homologar 

os acordos de delação para 
que os fatos narrados pelos 
delatores possam ser usados 
em investigações (AE).

Pedidos de falência 
O número de pedidos de falência 

registrou elevação de 2,7% em 
novembro na comparação com 
outubro, divulgou a Boa Vista 
SCPC. De janeiro a novembro, o 
número acumulou alta de 11,7%. 
Em contrapartida, no confronto 
com novembro de 2015, os pedidos 
recuaram 5,1%. Em novembro, as 
falências decretadas subiram 23% 
na margem e 0,9% na comparação 
com o mesmo mês de 2015.

São Paulo - O presidente da 
Petrobras, Pedro Parente, disse 
que é preciso acompanhar com 
cuidado o comportamento do 
preço do barril de petróleo após 
a mudança das perspectivas de 
produção global nesta semana. 
Segundo o executivo, a decisão 
da Opep de cortar a produção 
para forçar uma alta no preço 
da commodity pode incentivar 
a concorrência da indústria 
do shale gas (gás de xisto), o 
que pressionaria novamente o 
preço do barril para baixo.

“A decisão da Opep gerou 
crescimento de preços nos 
últimos dias. Temos que olhar 
com muito cuidado, pois a sus-
tentação destes novos níveis 
dependem muito da produção 
do shale”, avaliou o executivo 
durante palestra na Abiquim. 
“Isso pode atrair mais produção 
de shale e trazer os preços do 
barril para entre US$ 40 e US$ 
50”, acrescentou. Segundo 
Parente, esse é o patamar de 

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.

O ministro das Relações Ex-
teriores, José Serra, confi rmou 
na sexta-feira (2) a suspensão 
da Venezuela do Mercosul. Ele 
disse que o país tinha sido adver-
tido quanto a essa possibilidade. 
“Já tinha sido anunciado [que 
a Venezuela seria suspensa do 
bloco econômico] se não cum-
prisse certos requisitos, e foi”, 
ressaltou o ministro, que evitou 
comentar ou dar detalhes sobre 
o assunto. Serra participou do 
lançamento da campanha con-
tra a dengue em uma escola na 
zona oeste de São Paulo.

A decisão sobre a Venezuela 
está relacionada ao vencimento 
do último prazo acordado em 
setembro para que Caracas 
cumprisse suas obrigações de 
adesão ao Mercosul. Os chan-
celeres dos países fundadores 
bloco – Brasil, Argentina, Para-
guai e Uruguai – elaboraram um 
comunicado no qual explicam 
que a Venezuela não cumpriu 
seus acordos.

A marginalização da Vene-
zuela se desenhava desde que 
os demais sócios bloquearam, 
em julho passado, o acesso do 
país à presidência semestral 
do Mercosul. Em setembro, 
os quatro países fundadores 
decidiram ocupar o posto de 
forma colegiada e intimaram 

Venezuela foi alertada e sabia 

que poderia sair do Mercosul, 

diz o chanceler José Serra.

São Paulo - As vendas a pra-
zo no varejo da cidade de São 
Paulo tiveram alta de 5,8% em 
novembro ante igual mês do ano 
passado, informou na sexta-
feira (2), a Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP). O 
resultado positivo foi puxado 
por bens duráveis, como ele-
trônicos e eletrodomésticos. A 
associação, no entanto, minimi-
za o avanço ao ressaltar que a 
base de comparação é fraca e 
que novembro de 2016 teve um 
dia útil a mais que novembro 
que 2015. Além disso, as vendas 
decorrentes da Black Friday 
também ajudaram. 

“É um aumento signifi cativo. 
Contudo, não podemos projetar 
esse resultado para o Natal, 
visto que o consumidor pode 
ter antecipado na Black Friday 
as compras de fi m de ano”, 
aponta o presidente da ACSP, 
Alencar Burti.

Já as vendas à vista regis-
traram retração de 10,2% em 
novembro. O fator que mais 

pesou foram as variações de 
temperatura, que prejudicam 
a comercialização de roupas e 
calçados da moda primavera-
verão. Além disso, diz a as-
sociação, a Black Friday não 
concentra seu apelo a esses 
tipos de artigo, gerando pouco 
impacto em seu desempenho.

Burti lembra que 2015 teve 
o pior Natal do Plano Real, o 
que pode sugerir que a queda 
de 2016 deverá ser mais fraca. 
“Ainda há incertezas no cenário 
macroeconômico. Só a recupe-
ração do emprego, da renda 
e da confi ança pode, de fato, 
alterar os nossos indicadores 
econômicos”, comenta. Em 
relação a outubro, tanto as 
vendas a prazo quanto à vista 
cresceram em novembro, 4,4% 
e 10%, respectivamente. No 
período acumulado de janeiro 
a novembro, as vendas a crédito 
e à vista acumulam perdas de 
5,1% e de 12,7%, respectiva-
mente, sobre igual período de 
2015 (AE).
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Já as vendas à vista registraram retração

de 10,2% em novembro.

Thinkstock

Rio - De 2005 a 2015, o nú-
mero de pessoas que moram 
sozinhas aumentou no País de 
10,4% para 14,6%, especial-
mente a partir dos 50 anos, 
mostra a ‘Síntese de Indica-
dores Sociais’, divulgada pelo 
IBGE. Nesta faixa etária, a pro-
porção de arranjos unipessoais 
subiu de 57,3% para 63,7% no 
período. Este crescimento se 
deu na esteira do envelheci-
mento da população.

As mulheres, maioria entre 
os idosos, eram 50,3% entre as 
pessoas que vivem em arranjos 
unipessoais, os homens, 49,7%. 
No total, 15,7% das pessoas 
que têm mais de 60 anos não 
têm companhia em casa. O 
número médio de moradores 
dos domicílios no País era de 
2,87 pessoas em 2015, frente 
a 3,20 em 2005. A chamada 
“geração canguru”, pessoas de 
25 a 34 anos que continuam 
morando com os pais, parece 
não mudar suas escolhas diante 
do cenário socioeconômico do 
País, segundo o IBGE. 

Em 2004, representavam 
21,7% dessa população; em 
2015, 25,3%. São pessoas mais 

JF Diório/Estadão

A crise econômica tem leva-
do muitas famílias brasileiras 
a cancelarem o serviço de TV 
paga. O número de clientes de 
TV por assinatura no país caiu 
2,4% entre outubro de 2015 e o 
mesmo mês deste ano. O setor 
registrou uma perda de 471 mil 
assinantes no período e chegou 
a 18,9 milhões de clientes em 
outubro de 2016, segundo dados 
divulgados pela Anatel. O nú-
mero de assinantes começou a 
cair já no início do ano passado. 
Em 2015, o setor perdeu 3,1% 
de sua base de clientes.

“O fator principal é a crise 
econômica, que levou principal-
mente as famílias de mais baixa 

Petrobras: decisão da Opep 
pode impulsionar gás de xisto

tria tradicional de óleo e gás, 
pois requer aportes menores 
e tem maturação mais rápida. 
“É possível ter um campo de 
shale produzindo em menos de 
três anos. Já na nossa indústria 
tradicional, precisamos de sete 
a quinze anos para colocar 
um campo em exploração”, 
comparou. 

Parente acrescentou que a 
mudança no cenário global do 
setor de óleo e gás teria levado 
a Petrobras a realizar ajustes 
no seu plano estratégico de 
qualquer forma, assim como 
ocorreu em outras companhias. 
“Todas as grandes empresas 
mundiais embarcam em um 
processo de emagrecimento, 
com venda de ativos, adequa-
ção do pessoal e redução dos 
gastos de custeio e investi-
mentos”, exemplifi cou. “A Pe-
trobras teria que fazer ajustes 
independentemente da sua 
situação fi nanceira bastante 
apertada” (AE)

preços que garante a viabilida-
de econômica da produção do 
gás de xisto. Hoje, o barril do 
petróleo tipo Brent era nego-
ciado em torno de US$ 54.

O presidente da estatal res-
saltou que a indústria do gás de 
xisto colocou em xeque a indús-

Vendas a prazo no varejo 
de São Paulo cresceram 

5,8% em novembro

Serra confi rma suspensão 
da Venezuela do Mercosul

o governo do presidente Nico-
lás Maduro a adotar, até 1º de 
dezembro, todos os compro-
missos de adesão. Entre eles, a 
livre circulação de mercadorias 
entre os países do Mercosul e 
a cláusula democrática.

Na última terça-feira (29), a 
Venezuela se declarou dispos-
ta a aderir a um dos acordos 
comerciais pendentes - aquele 
relacionado às tarifas comuns e 
à livre circulação de bens. “Fi-
nalizadas as revisões técnicas, a 
Venezuela se encontra em con-
dições de aderir ao Acordo de 
Complementação Econômica”, 
afi rmou a ministra das Relações 
Exteriores, Delcy Rodríguez, 
em uma carta dirigida aos 
governos da Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai (ABr).

Aumenta número de pessoas 
que moram sozinhas

Cerca de15,7% das pessoas 

que têm mais de 60 anos não 

têm companhia em casa.

iS
to

ck
ph

ot
o/

Th
in

ks
to

ck

escolarizadas e que trabalham, 
em sua maioria, mas que es-
tendem a permanência com 
a família por ainda estarem 
concluindo os estudos, por 
acomodação ao padrão de vida 
dos pais ou por dependência 
emocional deles. A pesquisa do 
IBGE traz também dados sobre 
as condições dos domicílios 
brasileiros. Entre os alugados, a 
proporção de imóveis em que o 
aluguel consumia 30% ou mais 
da renda domiciliar mensal 
fi cou em 5,7% em 2015, ante 
3,9% em 2005 (AE).

Número de assinantes de TV 
paga continua caindo

renda a cancelar seus pacotes”, 
disse o presidente da consulto-
ria Teleco, Eduardo Tude. Entre 
outubro de 2015 e outubro de 
2016, a entrada dos serviços de 
TV por assinatura nos domicílios 
brasileiros caiu de 29,22% para 
27,83%. A queda contrasta com 
o crescimento do setor nos anos 
anteriores. Entre 2010 e 2014, o 
número de assinantes dobrou e, 
em 2014 o setor cresceu 8,7%.

Para a Associação Brasileira 
de TV por Assinatura (ABTA), 
no entanto, os números não são 
tão assustadores, já que o setor 
teve uma redução menor do que 
a queda registrada na economia 
do país como um todo (ABr).

Reforma da Previdência
Brasília - O presidente Michel 

Temer reuniu-se com o ministro 
interino do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, e com o secretário da 
Previdência, Marcelo Caetano, na 
sexta-feira (2), para tentar fechar 
os últimos pontos da proposta de 
reforma da Previdência. A intenção 
do governo é enviar o texto nesta 
semana para o Congresso. 

A aposentadoria dos políticos é 
o ponto ainda em aberto no texto 
fi nal da reforma da Previdência. 
A proposta elaborada pela equipe 
técnica inclui os parlamentares 
entre os que vão ter de seguir 
as regras mais rígidas para se 
aposentar, como idade mínima e 
tempo de contribuição mais longo. 
No entanto, o presidente Michel 
Temer ainda não bateu o martelo 
se vale a pena manter essa proposta 
e comprar o desgaste político com 
o Congresso.

O presidente defi niu ainda, como 
uma forma de sinalização ao mercado 
para blindar a equipe econômica, que 
vai efetivar Dyogo no Planejamento. 
Diante de críticas à dificuldade 
de a equipe econômica conseguir 
colocar em prática as medidas de 
recuperação da economia cresceu a 
especulação de uma possível “fritura” 
de Meirelles. A data do anúncio de 
Dyogo como efetivo, entretanto, 
ainda não está confi rmada (AE).


