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“Noventa por cento 
dos políticos dão 
aos 10% restantes 
uma péssima 
reputação”.
Henry Kissinger (1923)
Diplomata estadunidense 

BOLSAS
O Ibovespa: +1,13% Pontos: 
63.025,46 Máxima de +1,3% : 
63.135 pontos Mínima estável: 
62.322 pontos Volume: 5,52 
bilhões Variação em 2017: 
4,65% Variação no mês: 0,2% 
Dow Jones: -0,03% Pontos: 
21.408,52 Nasdaq: +0,38% 
Pontos: 6.176,39 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2596 Venda: R$ 3,2601 
Variação: -0,72% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,58% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2644 Venda: R$ 
3,2650 Variação: -0,74% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-0,67% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,78% ao 
ano. - Capital de giro, 14,08% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.213,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,29% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,000 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,2750 Variação: 
-0,73% - Euro (17h30)  Compra: 
US$ 1,1399   Venda: US$ 1,1399   
Variação: +0,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7140 Venda: R$ 
3,7160 Variação: -0,77% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7070 Ven-
da: R$ 3,8770 Variação: -0,51%.

turo: +1,06% Pontos: 63.655 
Máxima (pontos): 63.760 Míni-
ma (pontos): 63.000. Global 40 
Cotação: 940,330 centavos de 
dólar Variação: +1,69%.

Com a recuperação lenta 
da atividade econô-
mica e do emprego, 

o número de consumidores 
inadimplentes aumentou no 
primeiro semestre do ano. 
De acordo com dados da 
Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
do SPC Brasil, a quantidade 
de CPFs negativados no País 
chegou a 59,76 milhões no 
fi nal de junho, um volume 1,5 
milhão superior ao do fi nal do 
ano passado e equivalente 
a 39,6% da população com 
idade entre 18 e 95 anos. 

Contra junho do ano passa-
do, porém, há uma redução de 
0,83%. “A estimativa de deve-
dores vem se mantendo próxi-
ma ao patamar dos 59 milhões 

     

Número de CPFs negativados 
cresce 1,5 milhão no 
primeiro semestre de 2017

desde o segundo trimestre do 
último ano. Isso acontece por-
que, se as difi culdades do ce-
nário recessivo fazem crescer o 
número de devedores, a maior 
restrição do crédito e a queda 
na propensão do consumo por 
parte das famílias agem na 
direção contrária, limitando o 
crescimento da inadimplência”, 
avaliou o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro.

A inadimplência é mais forte 
no grupo de consumidores 
que têm entre 30 e 39 anos. 
Segundo o levantamento da 
entidade, mais da metade 
dessa população (50,44%) es-
tava com o nome incluído em 
listas de proteção ao crédito, 
num total de 17,2 milhões de 
pessoas. A inadimplência tam-

bém é alta nos grupos de 40 a 
49 anos (47,79%) e de 25 a 29 
anos (46,58%). 

“Assumindo que a economia 
e o consumo irão se recuperar 
de forma lenta e gradual, a 
estimativa deve permanecer 
ainda oscilando em torno dos 
60 milhões de negativados ao 
longo dos próximos meses, sem 
mostrar um avanço expressi-
vo”, completou Pinheiro. 

A maior parte dos devedores 
está na região Sudeste, com 
25,8 milhões de negativados, 
ou 39,45% da população adulta 
nesses Estados. Em seguida, 
aparece o Nordeste, com 15,7 
milhões de inadimplentes, ou 
39,4% dos consumidores. O Sul 
tem 7,9 milhões de negativados 
(35,31% dos CPFs), o Norte 

A estimativa de devedores vem se mantendo próxima ao patamar dos 59 milhões

desde o segundo trimestre do último ano.

tem 5,4 milhões de devedores 
(45,98% da população adulta) 
e o Centro-Oeste aparece com 
5 milhões de inadimplentes 
(43,32% dos consumidores).

Já o volume das dívidas caiu 
5,34% em junho em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 

Além disso, todos os setores 
apresentaram redução no núme-
ro de pendências nessa compa-
ração. A maior queda de dívidas 
ocorreu com o setor de comuni-
cação (-13,13%) seguido pelo 
comércio (-4,46%), os bancos 
(-2,57%) e os serviços básicos de 

água e luz (-1,18%). Os bancos 
ainda seguem como os maiores 
credores de dívidas em atraso 
no País, concentrando 48,54% 
do total. Em seguida, aparecem 
o comércio (20,42%), comu-
nicação (13,81%) e água e luz 
(7,96%) (AE).

Boletos vencidos
A Febraban começa a adotar 

uma plataforma de cobrança que 
permite a quitação de boletos em 
atraso em qualquer agência ban-
cária. Por enquanto, a novidade só 
estará disponível para os boletos de 
valor igual ou superior a R$ 50 mil; 
reduzido para R$ 2 mil em 11 de 
setembro; R$ 500 em 9 de outubro e 
R$ 200 em 13 de novembro. A partir 
de 11 de dezembro, boletos venci-
dos de todos os valores passarão 
a ser aceitos em qualquer banco.

Presidente da UTC,

Ricardo Pessoa.

A empreiteira UTC, investi-
gada na Operação Lava Jato, 
assinou ontem (10) acordo de 
leniência com a Controladoria-
-Geral da União (CGU) e a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU). 
A empresa se comprometeu a 
pagar R$ 500 milhões de multa 
em ressarcimento aos cofres 
públicos. É o primeiro acor-
do de leniência fi rmado pelo 
governo federal com base na 
Lei Anticorrupção, conhecida 
também como Lei da Delação 
Premiada.

Nas investigações da Lava 
Jato, Ricardo Pessoa, dono 
da UTC e um dos delatores, 
confi rmou que participava de 
um cartel de empresas que 
fraudavam licitações da Pe-
trobras e que pagou propina 
a ex-diretores em contratos 
obtidos com a estatal. A 
possibilidade de empresas in-
vestigadas assinarem acordos 
de leniência está prevista na 
Lei Anticorrupção. O acor-
do pode ser celebrado com 
empresas que colaborarem 
na investigação do processo 
administrativo instaurado para 
apurar desvios. 

Criação de um ICMS nacional, 

como forma de evitar

a guerra fi scal.

O assessor especial da Pre-
sidência da República para 
a reforma tributária, Gastão 
Alves de Toledo, disse ontem 
(10) que não há mais previsão 
de quando a proposta chegará 
ao plenário da Câmara para 
votação. Há uma semana, o re-
lator do projeto, deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR), havia 
declarado que a previsão era até 
o começo de setembro. “Não 
sabemos como vai fi car a refor-
ma trabalhista, previdenciá ria 
e depois, eventualmente, a 
reforma tributária. Se for viável, 
ela vai ser apresentada logo em 
seguida, mas isso vai depender 
da situação política. Ainda este 
ano ou não. Não se sabe”, disse.

Gastão se reuniu ontem com 
representantes da Associação 
Comercial de São Paulo, na 
sede da entidade. Durante o 
encontro, os empresários dis-
seram ter receio de que o setor 
de prestação de serviços possa 
ser prejudicado com a proposta 
da reforma tributária. Gastão 
admitiu que há uma preocu-
pação em relação à mudanças 
na tributação do PIS e Cofi ns, 
que poderiam aumentar a carga 

Os consumidores pagaram 
R$ 674 bilhões com cartão de 
crédito e R$ 430 bilhões em 
transações com o cartão de dé-
bito, em 2016, com crescimento 
de 3% e 10%, respectivamente, 
em relação ao ano anterior. As 
Estatísticas de Pagamentos de 
Varejo e de Cartões no Brasil, 
referentes a 2016, forma divul-
gadas ontem (10) pelo Banco 
Central (BC). Foram realizadas 
5,9 bilhões de operações com 
cartões de crédito e 6,8 bilhões 
com cartões de débito, o que 
representa um aumento, em 
relação ao ano anterior, de 6% 
e de 5%, respectivamente.

O uso de cheque continua em 
trajetória de queda. Em 2016, 
foram realizadas 879 milhões de 
transações no valor total de R$ 
2,259 trilhões, o que signifi ca que-
da de 14% e 12%, respectivamen-
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Tiago Queiroz/Estadão

Brasília - Mesmo com o aval 
dado ontem (10), pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) à compra 
de ativos da JBS pelo grupo 
Minerva, a operação ainda 
depende de decisão da Justiça. 
No mês passado, o juiz Ricardo 
Augusto Soares Leite, da 10ª 
Vara Federal de Brasília, bar-
rou a transação por considerar 
“prematura qualquer decisão 
judicial de liberar a venda de 
ações requerida, bem como das 
medidas cautelares”, porque 
haveria, até agora, “fragilidade 
das provas apresentadas” pelos 
irmãos Batista, sobre propinas 
pagas a políticos com foro 
privilegiado .

O sinal verde do Cade sig-
nifi ca que, do ponto de vista 
da concorrência, a operação 
não apresenta problemas. 
“Destaque-se que esta decisão 
tem caráter apenas autorizativo 
e está adstrita às competências 
administrativas do Cade, e, por-
tanto, não tem qualquer reper-

O sinal verde do Cade 

signifi ca que, do ponto de vista 

da concorrência, a operação 

não apresenta problemas.

Ex-assessor de Cabral 
recebeu entre R$ 9 e 
R$ 10 milhões

Rio de Janeiro - O agente 
fazendário Ary Ferreira da 
Costa Filho, que foi assessor 
do ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral, contou ontem (10), em 
depoimento à Justiça, que rece-
beu entre R$ 9 milhões e R$ 10 
milhões de sobras de campanha 
do PMDB. “O Cabral pegava 
um dinheiro e mandava para 
mim, isso aqui é para você. Ele 
me dava. Em épocas de cam-
panha tinha muitas sobras de 
campanha. Eu fi cava afastado 
dessa parte (da arrecadação). 
Sinceramente eu não sabia a 
origem”, disse Costa Filho.

Segundo ele, a recompensa 
vinha pelos serviços prestados 
na coordenação e campanhas 
eleitorais de Cabral e de outros 
candidatos do PMDB, como 
Eduardo Paes, desde os anos 
90. Costa Filho contou ainda 
que esteve na sede do super-
mercado Prezunic e da cerve-
jaria Itaipava para acompanhar 
o recolhimento de pagamentos 
de caixa 2 em espécie que so-
mavam mais de R$ 5 milhões de 
cada uma das empresas (AE).
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A Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) afastou o risco 
de o Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, localizado em 
Goiás, perder o título de Patri-
mônio Natural da Humanidade. 
A decisão foi anunciada na 41ª 
sessão do Comitê do Patrimônio 
Mundial da entidade, realizada 
na semana passada em Cracóvia, 
na Polônia.

No encontro, a comunidade 
internacional assegurou a ma-
nutenção do título, um mês 
após a ampliação da unidade 
de conservação de 65 mil para 
240 mil hectares, anunciada 
pelo governo federal em 5 de 
junho. Para o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), res-
ponsável pela gestão da unida-
de, a manutenção do título de 
patrimônio natural é resultado 
direto da expansão, por ter 
afastado ameaças à integridade 
do parque nacional.

O Parque Nacional da Cha-
pada dos Veadeiros foi criado 
em janeiro de 1961 com uma 
área de 625 mil hectares, mas 
ao longo dos anos passou por 
sucessivas reduções de área, 
até chegar a 65 mil hectares. 
A região é uma das áreas mais 
emblemáticas do Cerrado e tem 
importância estratégica para o 
bioma, em especial por ter áreas 
de Cerrado de Altitude, com 
representantes de fl ora e fauna 
restritos a esse habitat (ABr).

Vista dos Saltos do Rio Preto, a partir do Mirante da Janela,

que está na área de ampliação do Parque Nacional

da Chapada dos Veadeiros.

Marcelo Camargo/ABr

Chapada dos Veadeiros 
assegura título da Unesco

Compra de ativos da JBS pela 
Minerva depende da Justiça

tos ou restrições à consumação 
da operação”, afi rma o relatório 
da Superintedência Geral do 
Cade sobre o caso

O Cade analisou a compra, 
pela Minerva, das empresas 
JBS Argentina, JBS Paraguay, 
Industria Paraguaya Frigorífi ca 
e Frigorífi co Canelones. Na 
justifi cativa para a operação, a 
Minerva justifi cou que os novos 
ativos complementariam suas 
operações e diversifi cariam a 
presença geográfi ca da empre-
sa na América do Sul, enquanto, 
para a JBS, o negócio reduziria 
a alavancagem fi nanceira. 

O Cade acompanha o movi-
mento de desinvestimento da 
JBS, mas o entendimento é que 
isso só trará algum problema 
concorrencial se for vendido 
ativo para uma outra empresa 
com muita concentração de 
mercado. Dependendo de 
quem comprar, os desinvesti-
mentos da JBS poderão aumen-
tar a concorrência no mercado 
de frigorífi cos brasileiro (AE).

cussão para além destas com-
petências, não descumprindo 
e muito menos modifi cando 
eventuais decisões de outras 
esferas, incluindo-se o Poder 
Judiciário, que eventualmente 
tenham impostos impedimen-

Reforma tributária ‘não 
tem data’ para ser votada

tributária para prestadores de 
serviços. Algumas alternativas, 
de acordo com ele, estão sen-
do estudadas para que sejam 
incorporadas ao projeto. 

Segundo Marcel Solimeo, 
economista da ACSP, a mudança 
na tributação do PIS e do Cofi ns 
pode signifi car aumento da alí-
quota de impostos. Ele estima 
que alguns setores de prestação 
de serviço poderão ter de pagar 
mais que o dobro do que pagam 
atualmente. “Serão prejudica-
dos os setores de mão-de-obra 
intensiva, que não têm outros 
custos como a indústria, que 
se credita dos insumos que vai 
utilizando. O insumo do setor 
de serviços é mão-de-obra e 
isso não gera créditos [do PIS 
e Cofi ns]”, disse (ABr).

UTC pagará R$ 500 milhões 
em acordo de leniência

De acordo com a lei, as em-
presas investigadas deverão 
identifi car os envolvidos em 
irregularidades para receber, 
em troca, redução nas puni-
ções administrativas, como a 
diminuição de dois terços de 
multa, além de não serem de-
claradas inidôneas para assinar 
contratos com o Poder Público. 
Em 2015, o TCU decidiu que os 
acordos de leniência fi rmados 
pela CGU não precisam de 
aprovação prévia do MPF, que 
também tem fi rmado acordo 
com empresas investigadas 
(ABr).

Uso de cartões aumenta, 
enquanto o de cheques diminui

te, em relação a 2015. A realização 
de transações bancárias por meio 
de equipamentos móveis, como 
telefones celulares, permanece 
em crescimento. Em 2016, foram 
realizadas 16,7 bilhões de opera-
ções, o que representou 28% do 
total. Em 2015, essa participação 
estava em 19%. 

O principal canal de acesso 
continua sendo a internet, com 
a utilização de computadores 
pessoais, que representou, 
no período, 33% do total de 
transações. Por outro lado, a 
quantidade de transações rea-
lizadas em agências e postos de 
atendimento continua em sua 
trajetória de queda. Em 2016, 
foram 8,1 bilhões de operações, 
uma redução de 8% em relação a 
2015. A participação desse canal 
de acesso passou de 16% em 
2015 para 13% em 2016 (ABr).


