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“Os conselhos 
raramente são bem 
recebidos e quem 
mais necessita dele 
é quem menos o 
aprecia”.
Conde de Chesterfi eld (1694/1773)
Escritor inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,19% Pontos: 
65.337,66 Máxima de +0,19% 
: 65.338 pontos Mínima de 
-0,41% : 64.943 pontos Volu-
me: 5,86 bilhões Variação em 
2017: 8,49% Variação no mês: 
3,88% Dow Jones: -0,25% Pon-
tos: 21.574,73 Nasdaq: +0,47% 
Pontos: 6.344,31 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1547 Venda: R$ 
3,1552 Variação: -0,87% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,23 Venda: 
R$ 3,33 Variação: -0,6% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1662 Venda: 
R$ 3,1668 Variação: -0,48% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,0900 Venda: R$ 3,3000 Va-
riação: -0,81% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,49% ao 
ano. - Capital de giro, 13,81% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: 1.241,90 a onça-troy 
(1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,01% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,150 
Variação: -0,67%.

(agosto) Cotação: R$ 3,1660 
Variação: -0,81% - Euro Compra: 
US$ 1,1555 (às 17h35) Venda: 
US$ 1,1555 (às 17h35) Variação: 
+0,68% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6440 Venda: R$ 3,6460 
Variação: -0,22% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5430 Venda: R$ 
3,7970 Variação: -0,16%.

Futuro: +0,24% Pontos: 65.760 
Máxima (pontos): 65.780 Míni-
ma (pontos): 65.375. Global 40 
Cotação: 952,570 centavos de 
dólar Variação: +0,61%.

O comportamento das 
commodities (pro-
dutos agrícolas e mi-

nerais comercializados no 
mercado internacional), em 
especial petróleo e minério, 
responderá pelo aumento de 
12,8% das exportações este 
ano, de acordo com a revisão 
da balança comercial para 
2017, divulgada ontem (18) 
pela Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB). Os 
dois produtos têm grande 
destaque nas exportações, 
segundo o presidente da AEB, 
José Augusto de Castro, tendo 
em vista o aumento signifi ca-
tivo registrado tanto em quan-
tidade como em preço médio 
para o petróleo, e em termos 
de preço para minérios. 

Castro observou que tam-

     

AEB estima que commodities 
responderão pelo aumento 
de 12,8% das exportações

bém a soja terá participação 
no crescimento das exporta-
ções, devido ao aumento da 
quantidade embarcada. “Esses 
são os três fatores básicos que 
ajudam a explicar esse aumento 
de 12,8% nas exportações”, 
disse. Os dados revisados e 
projetados pela AEB indicam 
que as exportações alcançarão 
US$ 209,017 bilhões, enquanto 
as importações somarão US$ 
145,795 bilhões, com expansão 
de 6%. O superávit comercial 
atingirá o recorde de US$ 63,222 
bilhões, com alta de 32,6%.

O superávit histórico da 
balança comercial, segundo a 
AEB, colocará o Brasil entre 
as cinco nações de maiores 
superávits do mundo, atrás da 
China, Alemanha, Coreia do 
Sul e Rússia. O crescimento 

de 12,8% das exportações, 
superior ao incremento de 2% 
previsto para o comércio glo-
bal em 2017, levará o Brasil a 
ganhar uma posição no ranking 
mundial de países exportado-
res, subindo da 25ª para a 24ª 
classifi cação. Castro lembrou 
que há três anos, o Brasil ocu-
pava o 21º posto no ranking e 
está apenas “recuperando um 
degrau perdido no passado”.

O presidente da AEB disse 
que o Brasil tem muito que 
crescer. No que se refere às 
exportações de produtos bási-
cos, que não dependem do país, 
mas do mercado externo, ele 
disse que “o Brasil está muito 
bem”. Ressaltou, entretanto, 
que no que depende do país, 
que são as exportações de 
manufaturados, “o Brasil está 

O comportamento das commodities, em especial petróleo e minério, responderá pelo aumento de 

12,8% das exportações este ano, de acordo com a revisão da balança comercial para 2017.

mal”. Segundo ele, a projeção 
de aumento de 6,8% para 
os produtos manufaturados 
brasileiros este ano se deve, 
quase exclusivamente, à Ar-
gentina. As exportações de 
manufaturados do Brasil de 
2015, 2016 e parte deste ano 

serão menores do que foram 
em 2006. “Estamos dez anos 
parados no tempo”.

De acordo com relatório da 
OMC, o Brasil está fora das 
cadeias globais de valor, con-
centradas nos Estados Unidos 
e na União Europeia, porque 

as exportações brasileiras 
de manufaturados são todas 
direcionadas para a América 
do Sul. “O fato de o Brasil não 
integrar as cadeias globais de 
valor faz com que nós vivamos 
um isolamento comercial”, 
disse (ABr).

Deputada Tereza Cristina fala sobre reunião com Temer.

Brasília - O presidente Mi-
chel Temer (PMDB) entrou 
no corpo a corpo ontem (18), 
para atrair parlamentares ao 
PMDB em disputa pelo DEM. 
A ideia é evitar a ampliação 
dos quadros do DEM, partido 
do primeiro da linha suces-
sória ao Palácio do Planalto, 
Rodrigo Maia, que surgiu 
antes da votação na Comissão 
de Constituição da Câmara, 
quando ainda se temia que o 
presidente pudesse ser der-
rotado na admissibilidade da 
denúncia do procurador da 
República, Rodrigo Janot.

Depois de ter recebido o de-
putado Danilo Forte (PSB-CE) 
no gabinete na segunda-feira 
(17), ontem (18), Temer se 
encontrou novamente com 
ele e outros quatro deputados 
dissidentes do PSB, na casa da 
líder da agremiação na Câmara, 
Teresa Cristina (MS), para um 
café da manhã que durou uma 
hora e 30 minutos. A bancada 
tem 37 deputados e cinco 
senadores. Esse movimento 
já havia surgido na semana 
passada, quando deputados e 
senadores do PSB começaram 
a agir em bloco, demonstrando 
o incômodo em permanecer na 

Além de quitar dívidas, sobrou 

também para consumir.

Rio - O saque de contas inativas 
do FGTS ajudou a aumentar a 
intenção de compras do brasi-
leiro em julho, segundo Juliana 
Serapio, assistente econômica 
da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). A Intenção 
de Consumo das Famílias (ICF) 
teve uma leve alta de 0,2% em 
julho ante junho, para 77,3 pon-
tos. Em relação a julho do ano 
passado, houve um aumento de 
12,5%. “Houve um aumento na 
intenção de compras de bens 
duráveis. A gente atribui isso a 
um saldo do FGTS que foi usado 
no consumo. Pesquisas mostram 
que boa parte desses recursos foi 
usada para quitar dívidas, mas 
sobrou também para consumir”, 
disse Juliana Serapio. 

Após duas elevações conse-
cutivas, o item Momento para 
Duráveis apresentou ligeira 
queda de 0,1% em julho ante 

Moro repassa triplex 
para a Petrobras

O apartamento tríplex do 
Condomínio Solaris, no Guaru-
já, peça central do julgamento 
em primeira instância que 
condenou o ex-presidente Lula 
a nove anos e meio de prisão, 
será repassado à Petrobras. A 
decisão é do juiz federal Sérgio 
Moro, no despacho publica-
do em resposta a embargos 
de declaração da defesa do 
ex-presidente no processo. 
“Tanto o produto do confi sco 
criminal como o valor mínimo 
para a reparação dos danos são 
devidos à Petrobras”, escreveu 
o juiz.

O despacho de Sérgio Moro 
também aponta a Petrobras 
como destinatária dos valores 
de reparação de danos a que 
os réus foram condenados a 
pagar. A decisão inclui os R$ 
16 milhões da suposta conta-
-corrente compartilhada entre 
a OAS Empreendimentos e o 
PT (ABr).

A Receita Federal identifi cou 
milhares de brasileiros que 
possuem imóveis no exterior, 
mas não declararam os bens 
no Brasil. Só em Miami foram 
identifi cados 2,1 mil brasileiros 
que adquiriram imóveis em 
2015 por meio de empresas 
limitadas, sem declará-los. 
Um dos detalhes que chama-
ram a atenção dos auditores 
brasileiros é que 75% desses 
imóveis foram pagos à vista, 
em dinheiro.

De acordo com o subsecretá-
rio de Fiscalização da Receita, 
Iágaro Jung Martins, esses 
proprietários serão alvos de 
fi scalização a partir de agosto, 
quando termina o prazo de 
adesão do Regime de Regula-
rização Cambial e Tributária.

“Chamou a atenção da gen-
te e das autoridades norte-
-americanas o fato de que os 
brasileiros, embora sejam a se-
gunda nacionalidade que mais 
adquire imóveis em Miami, são 
os que compram os imóveis 
mais caros”, disse o secretá-
rio ao apresentar um balanço 
das fi scalizações feitas pela 
Receita no primeiro semestre 
de 2017. Segundo Martins, os 
brasileiros são responsáveis 
por 12% de todas as aquisições 

Divulgação

Os desembolsos do BNDES 
no primeiro semestre de 2017 
somaram R$33,5 bilhões, queda 
de 16,6% em relação ao volume 
de empréstimos nos primeiros 
seis meses do ano passado. O 
número foi apresentado ontem 
(18) pelo superintendente da 
Área de Operações Indiretas do 
banco, Marcelo Porteiro, e pelo 
superintendente da Área de 
Planejamento e Pesquisa, Flavio 
Giambiagi, na sede da institui-
ção, no centro do Rio. Segundo 
Porteiro, “com a crise, bancos 
se retraíram e buscaram níveis 
maiores de rating e garantias”.

Apesar da queda no acumula-
do do semestre, os números de 
junho já apresentam sinais de 
melhora, de acordo com Giam-
biagi. “Nas consultas por novos 
financiamentos, tivemos, em 
junho, aumento frente junho de 
2016, depois de meses operando 
abaixo”, comparou. Do total 

Subsecretário de Fiscalização da 

Receita, Iágaro Jung Martins.

Receita recupera 
R$ 73,6 bilhões
em impostos
não pagos

O total de créditos tributários 
(impostos não pagos, multas 
e juros) recuperados pela Re-
ceita no primeiro semestre foi 
de R$ 73,636 bilhões em lan-
çamentos. O valor representa 
aumento de 12,6% na compa-
ração com o mesmo período de 
2016, quando foram anotados 
R$ 65,4 bilhões. Do total, R$ 4 
bilhões vieram de autuações 
relacionadas à Lava Jato. De 
2015 a 2017, o total recuperado 
com a operação chega a R$ 12,8 
bilhões.

“Foi o segundo melhor pri-
meiro semestre da história 
da fi scalização da Receita. Os 
auditores botaram a faca nos 
dentes e entregaram um re-
sultado bastante signifi cativo. 
O principal deles é o grande 
volume de crédito tributário 
de contribuição previden-
ciária. Tivemos aumento de 
54% no combate à sonegação 
previdenciária. Quando o país 
está discutindo a reforma da 
Previdência, a Receita, que tem 
responsabilidade sobre metade 
desse problema, está dando a 
resposta”, disse o subsecretário 
de Fiscalização, Iágaro Jung 
Martins, ao divulgar o balanço, 
em Brasília (ABr).

Menor temperatura
A massa de ar polar que atua 

sobre o Sul do país provocou, na 
última madrugada, a temperatura 
mais baixa do ano no país. O frio 
mais intenso registrado pelo Inmet 
foi de -7,4ºC na localidade de Morro 
da Igreja, no município de Bom 
Jardim da Serra, região serrana 
de Santa Catarina. A segunda tem-
peratura mais baixa foi registrada 
em São Joaquim, também na serra 
catarinense (-4,8ºC). 
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Saque do FGTS inativo aumentou 
intenção de compras de brasileiros

comparação muito baixa. Mas 
também houve contribuição 
recente do IPCA, que mostrou 
defl ação de 0,23% em junho, e 
dos dados do Caged do Minis-
tério do Trabalho, que registra-
ram criação de vagas formais 
em junho, pelo terceiro mês 
consecutivo. “O mercado de 
trabalho é a principal variável 
para o aumento no consumo”, 
lembrou a assistente econômi-
ca da CNC. 

No ICF de julho, o compo-
nente Emprego Atual cresceu 
0,3% em relação ao mês ante-
rior, para 107,5 pontos, único 
subitem acima da zona de indi-
ferença de 100 pontos. Na com-
paração anual, o crescimento 
foi de 6,9%. O porcentual de 
famílias que se sentem mais 
seguras em relação ao emprego 
atual foi de 31,3%, ante uma 
fatia de 31,2% em junho (AE).

junho, mas, em relação a julho 
de 2016, o componente teve 
um salto de 25,8%, o oitavo 
aumento consecutivo. Segundo 
Juliana, as elevações expres-
sivas na comparação com o 
mesmo mês do ano passado são 
decorrentes de uma base de 

Brasileiros com imóveis 
não declarados em Miami 

de imóveis em Miami. 
“Em 2015 os brasileiros ad-

quiriram US$ 730 milhões em 
imóveis nos Estados Unidos. É 
um valor médio de aquisição de 
R$ 766 mil, e 43% desses imó-
veis foram adquiridos por meio 
de sociedades limitadas, e não 
declaram no imposto de renda”, 
informou. “A partir dessas in-
formações e de trabalhos feitos 
por auditores, estão sendo 
identifi cados contribuintes que 
não entraram na repatriação. 
Estamos acompanhando-os. 
Quem não declarou esses valo-
res terá de pagar os tributos”, 
disse o subsecretário (ABr).

Temer tenta atrair deputados ao PMDB 
para evitar ampliação do DEM

que não há como acontecer uma 
saída em bloco porque existem 
“muito problemas regionais” a 
serem resolvidos e “cada caso 
é um caso”

Por isso mesmo, prosseguiu, 
“não se trata de debandada do 
partido”. Segundo a líder do 
PSB na Câmara, 12 agremia-
ções já procuraram os dissi-
dentes do PSB, mas ainda há 
disposição de conversar com o 
próprio partido. “Estamos sen-
do muito procurados”, afi rmou 
Cristina, que acrescentou, no 
entanto, que, no encontro en-
tre Temer e os parlamentares, 
não se tratou só disso, mas da 
necessidade de facilitação das 
regras tributárias (AE).

legenda por estarem votando 
contra orientação da sigla e a 
favor do governo.

“O presidente disse-nos que o 
PMDB está de portas abertas e 
que seria muito bom se pudés-
semos nos juntar a eles”, afi rmou 
Cristina, ao relatar à reportagem 
o que Temer disse aos pessebis-
tas. Ela lembrou que pouco me-
nos da metade dos 37 integrantes 
da Casa se rebelou em relação 
às orientações do PSB e tem 
fi cado ao lado do presidente nas 
votações. O partido tem hoje um 
ministro, das Minas e Energia, 
Fernando Bezerra Coelho, que 
integra a ala insatisfeita com a 
legenda. Cristina disse que todos 
ainda conversam com a sigla e 

Desembolsos do BNDES 
caíram 16,6%

de desembolsos do BNDES no 
primeiro semestre, 40% se des-
tinaram a micro, pequenas e mé-
dias empresas com faturamento 
anual de até R$ 300 milhões e 
alcançaram R$ 13,3 bilhões em 
173 mil operações no período. 
De acordo com a instituição, o 
setor teve a maior participação 
nos empréstimos no primeiro 
semestre nos últimos seis anos.

O resultado, de acordo com o 
banco, tem relação a uma série 
de iniciativas da instituição para 
ampliar e simplifi car o acesso 
do segmento ao crédito, que é 
uma das prioridades das novas 
políticas operacionais divulgadas 
em janeiro. As aprovações do 
Finame, linha de crédito para 
bens de capital, registraram alta 
de 42% nos seis primeiros meses 
do ano, atingindo R$ 11 bilhões. 
Para a agropecuária, os emprés-
timos chegaram a R$ 6,9 bilhões 
no mesmo período (ABr).


