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“O vigor físico é bom, 
o vigor intelectual 
melhor ainda, mas,  
muito acima de 
ambos, está o vigor 
do caráter”.
Theodore Roosevelt (1858/1919)
26º Presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +1,28% Pontos: 
73.437,27 Máxima de +1,55% : 
73.632 pontos Mínima de -0,17% 
: 72.390 pontos Volume: 8 bi-
lhões Variação em 2017: 21,93% 
Variação no mês: -1,17% Dow 
Jones: -0,35% 
(18h36) Pontos: 23.375,68 
Nasdaq: -0,11% (18h36) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2631 Venda: R$ 3,2636 
Variação: -0,47% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2782 Venda: R$ 
3,2788 Variação: -0,06% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2270 
Venda: R$ 3,4030 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,20% ao 
ano. - Capital de giro, 10,91% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.296,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,4% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,001 
Variação: +0,68%.

Cotação: R$ 3.262,00 Variação: 
-0,55% - Euro (18h36) Compra: 
US$ 1,1802 Venda: US$ 1,1802 
Variação: +0,27% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8470 Venda: R$ 
3,8490 Variação: -0,21% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7600 Ven-
da: R$ 4,0000 Variação: estável.

tos: 6.785,67 Ibovespa Futuro: 
+1,23% Pontos: 73.695 Máxi-
ma (pontos): 73.985 Mínima 
(pontos): 72.670. Global 40 
Cotação: 919,392 centavos de 
dólar Variação: -0,19%.

O presidente do Banco 
Central, Ilan Gol-
dfajn, afirmou na 

sexta-feira (17), durante 
evento em São Paulo, que a 
retomada dos investimentos 
“é o próximo passo esperado 
para o País gerar crescimen-
to sustentável no médio e 
no longo prazos”. Segundo 
ele, os esforços do governo 
na área de infraestrutura e 
na privatização são alicer-
ces importantes para este 
crescimento sustentável. 
Ele participou na reunião 
plenária do Instituto para o 
Desenvolvimento do Varejo 
(IDV) e voltou a afi rmar que 
o avanço do consumo tem 

Retomada de investimento 
em infraestrutura é o próximo 
passo para gerar crescimento

sido um “instrumental” para 
a retomada da economia.

“A rápida queda da infl ação 
elevou o poder de compra da 
população e ajudou a explicar 
essa recuperação via consu-
mo”, pontuou. “Esse é um 
movimento calcado em bases 
mais sólidas do que no passado, 
pois se baseia em um aumento 
permanente de renda e na re-
dução do endividamento das 
famílias ocorrido nos últimos 
dois anos”. Para ele, os dados 
mais recentes da economia 
também seguiram apontando 
para uma recuperação gradual.

“Até agosto, o índice de ati-
vidade econômica do Banco 
Central acumula crescimento 

de 0,3% no ano. A taxa de 
desemprego medida pela Pnad 
caiu para 12,4% no trimestre 
encerrado em setembro, após 
atingir o pico de 13,7% em 
março de 2017. Além disso, 
na avaliação de analistas de 
mercado, as estimativas de 
crescimento do PIB são de 
0,7% para 2017 e 2,5% para 
2018”, citou Goldfajn. Citou 
ainda a melhora no mercado 
de crédito. “As taxas de juros 
bancárias seguem em queda e 
se encontram em 27% ao ano 
para as famílias e 16% ao ano 
para as empresas”, afi rmou. 
“Em paralelo às quedas nas 
taxas, o crédito às famílias vem 
aumentando”.

Os esforços do governo na área de infraestrutura e na privatização são alicerces
importantes para este crescimento sustentável.

Goldfajn aproveitou para 
novamente citar uma série de 
medidas e iniciativas tomadas 
pela instituição no âmbito da 
Agenda BC+, para reduzir o 
custo de crédito e estimular 
a concorrência. Entre elas, 

citou a regulamentação da 
Letra Imobiliária Garantida, a 
criação do registro eletrônico 
de garantias para empréstimos, 
o enquadramento das institui-
ções fi nanceiras em diferentes 
segmentos, as consultas pú-

blicas para regulamentação 
de fi ntechs, a tramitação da 
proposta do novo cadastro 
positivo, o novo marco legal 
para punição de instituições 
fi nanceiras e a criação da Taxa 
de Longo Prazo (TLP) (AE).

Descarte irregular 
Na madrugada de sexta-feira 

(17), dois caminhões que estavam 
descartando entulhos na região do 
Ipiranga foram apreendidos pela 
GCM. Os caçambeiros ilegais foram 
surpreendidos pela fi scalização na 
Rua Yoshio Takata, próximo da 
Av. Miguel Estéfano, no Cursino. 
A GCM está agindo contra os in-
fratores e cumprindo a missão de 
manter as operações contínuas 
em conjuntos com os órgãos de 
fi scalização da Prefeitura.

A taxa de subutilização da 
força de trabalho no país fi -
cou praticamente estável no 
terceiro trimestre do ano, fe-
chando em 23,9% do mercado 
de trabalho – crescimento de 
apenas 0,1 ponto percentual 
frente aos 29,8% relativos ao 
segundo trimestre. Os núme-
ros, no entanto, signifi cam que 
ainda representa 26,8 milhões 
de pessoas sem trabalho ade-
quado no país.

Os dados fazem parte da 
Pnad Contínua, divulgados na 
sexta-feira (17), pelo IBGE. A 
taxa de subutilização agrega 
a população desocupada, os 
subocupados por insufi ciência 
de horas e os que fazem parte 
da força de trabalho potencial. 
Deste total apurado pelo IBGE, 
18,5% (o equivalente a 19,2 
milhões de pessoas) diziam 
respeito à taxa combinada de 
subocupação por insufi ciência 
de horas trabalhadas e desocu-

Os brasileiros estão mais 
confi antes na economia do país 
e com a possibilidade de uma 
melhoria em sua situação fi nan-
ceira. É o que mostra a pesquisa 
feita pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) em 
parceria com a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). O índice de confi ança 
do consumidor aumentou 2,4% 
entre setembro e outubro, ele-
vando a medição de 41,3 para 
42,1 pontos. 

Na avaliação do presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro, o 
país está retomando o cresci-
mento, embora de forma lenta. 
Ele acredita que a percepção 
virá nos próximos meses e com 
isso haverá um resgate maior 
da confi ança. “A mais aguar-
dada mudança é a redução do 
desemprego, que já registrou 
queda nos últimos meses, mas 
ainda permanece elevado e foi 
fortemente infl uenciado pelo 
aumento da informalidade”, 
disse o executivo.

Dos 801 consumidores ouvi-
dos, 83% consideraram que as 
condições atuais da economia 
ainda não são boas. Para 42%, 
um dos principais pontos nega-
tivos é o desemprego. Embora 
reconheçam que a infl ação vem 
caindo, 30% ainda veem os rea-
justes de preços como um obstá-
culo ao crescimento econômico. 
Para 13%, o que prejudica são 

O índice de confi ança do 
consumidor aumentou 2,4% 

entre setembro e outubro.

Um grupo de manifestantes 
esteve na sexta-feira (17), pela 
manhã, em frente à entrada da 
Cadeia Pública José Frederico 
Marques, em Benfi ca, zona nor-
te, do Rio, para comemorar um 
ano de prisão do ex-governador 
Sérgio Cabral. 

O grupo é formado por bom-
beiros militares, que sempre 
realiza manifestações, porque 
o então governador Cabral de-
terminou que a tropa de elite 
da PM, formada pelo Bope e 
Batalhão de Choque invadisse 
o quartel central do Corpo de 
Bombeiros, durante greve dos 
militares. A invasão ocorreu no 
momento em que familiares dos 

bombeiros estavam dentro do 
quartel e a tropa da PM agiu 
com rigor, atirando bombas de 
gás lacrimogêneo e prendendo 
os líderes do movimento. 

O grupo cortou um bolo, 
tocou marchinhas de carnaval, 
soltou fogos de artifício e tra-
zia um cartaz com a inscrição: 
“Parabéns Sérgio Cabral por um 
ano de cadeia”. Os manifestan-
tes também deram boas-vindas 
ao presidente da Alerj, Jorge 
Picciani e os deputados Paulo 
Melo e Edson Albertassi, que 
passaram a primeira noite na 
mesma cadeia pública, por 
determinação do TRF da 2ª 
Região (ABr).

Bombeiros comemoram um ano da prisão de Sérgio Cabral,
em frente ao presídio.

São Paulo - O presidente do 
Banco Central (BC), Ilan Gol-
dfajn, se comprometeu a mon-
tar um grupo de trabalho com o 
objetivo de buscar soluções ao 
alto custo de crédito pago pelas 
empresas do varejo, durante 
reunião na tarde de sexta-feira 
(17) com empresários do se-
tor. Segundo Antonio Carlos 
Pipponzi, presidente do Ins-
tituto para Desenvolvimento 
do Varejo (IDV), entidade que 
organizou o encontro, o grupo 
será constituído “proximamen-
te”, com duas reuniões a serem 
realizadas ainda neste ano. 

O IDV, segundo ele, terá 
dois representantes nesse 
grupo. “Alguns temas podem 
ser tratados em prazos mais 
curtos, outros, não, por ter uma 
complexidade maior, como 
prazos de cartão de crédito”, 
disse Pipponzi, referindo-se aos 
prazos, considerados dilatados 
por alguns lojistas, de recebi-
mento das vendas por cartão 
de crédito

Os executivos do setor apro-
veitaram o encontro com 
Goldfajn para criticar a con-
centração bancária, que leva 
a juros mais caros, e a rigidez 
nas regras observadas em 
vendas por cartões. “Tivemos 
a oportunidade de mostrar ao 

Presidente do Banco Central, 
lan Goldfajn.
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Em 2015, do total de 2,5 
milhões de empresas ativas no 
Brasil, 25.796 eram empresas 
de alto crescimento, o equiva-
lente a 1% do total. Empresas 
de alto crescimento são aquelas 
que ampliaram em média em 
20% o número de empregados 
durante três anos consecutivos 
e tinham dez pessoas ocupadas 
no início do triênio. Em com-
paração a 2014, o total de com-
panhias de alto crescimento 
caiu 17,4%, somando 5.427. As 
informações foram divulgadas 
sexta-feira (17) pelo IBGE.

As empresas de alto cres-
cimento representavam 5,4% 
das ativas com dez ou mais 
pessoas ocupadas assalaria-
das em 2015. A coordenadora 
da pesquisa Estatísticas de 
Empreendedorismo 2015 do 
IBGE, economista Isabella 

Elas podem ser poucas, mas 
são importantes na economia.
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Empresas de alto crescimento 
caem 17,4% em 2015, diz IBGE

em relação a 2012; em 2014, 
atingiu -6,4% sobre 2013 che-
gando a -17,4% em 2015 em 
comparação a 2014.

A economista lembrou que a 
crise no país infl uenciou os re-
sultados com infl ação em alta, 
desemprego crescente e massa 
salarial caindo. Salientou que 
cumprir a condição de ser uma 
empresa de alto crescimento 
não é fácil porque ela tem que 
crescer, em média, 20%. Expli-
cou que essas empresas medem 
o ritmo de contratação e, em 
épocas de crise, tendem a dimi-
nuir em termos de número. Ela 
destacou, que apesar de repre-
sentarem 1% das empresas do 
país, responderam “por 67,7% 
do total de postos de trabalho 
gerados de 2012 a 2015 [por 
empresas com mais de uma 
pessoa ocupada]” (ABr).

Nunes, observou que esse é 
o terceiro ano consecutivo de 
queda do número de empresas 
de alto crescimento. “O que 
chama a atenção em 2015 é 
a magnitude dessa queda”. 
Em 2013, o recuo foi de 5,2% 

Comemorado um ano da 
prisão de Cabral

Gilmar é eleito 
‘zagueiro do ano’ 

São Paulo - Críticas à atuação 
do ministro Gilmar Mendes 
no STF e no TSE ao longo de 
2017, feitas pelo ex-jogador da 
seleção brasileira de futebol 
Juninho Pernambucano, tive-
ram grande repercussão nas 
redes sociais. Em publicação 
no Twitter, Juninho aproveitou 
a proximidade do fi m do ano, 
quando são eleitos os melhores 
jogadores da temporada, para 
“eleger” Gilmar Mendes como 
o melhor zagueiro do ano.

“Agora na hora de escolher 
os melhores, não esqueçam do 
melhor zagueiro da temporada. 
Protegeu seu time, não deixou 
passar nada, nem por cima 
nem por baixo e ainda liberou 
seus atacantes pra ficarem 
bem livres no jogo. Parabéns 
Gilmar Mendes, jogou demais”, 
escreveu o ex-meia da seleção 
brasileira da Copa de 2006 e 
que atualmente trabalha como 
comentarista esportivo (AE).

Falta trabalho adequado 
para 26,8 milhões

pação (pessoas ocupadas com 
uma jornada de menos de 40 
horas semanais, somadas às 
pessoas desocupadas).

Em relação ao segundo tri-
mestre, essa taxa combinada 
mostrou estabilidade, uma 
vez que equivalia a 18,6% do 
total da força de trabalho. 
Quando a comparação se dá 
com o 3º trimestre de 2016, 
de 16,5%, há um aumento da 
taxa de 2,1 pontos percentu-
ais. No terceiro trimestre de 
2017, as maiores taxas foram 
verifi cadas na Bahia (30,8%),  
no Piauí (27,7%), em Ser-
gipe (25,2%), no Maranhão 
(24,9%) e em Pernambuco 
(24,5%). As menores  taxas 
foram registradas em Santa 
Catarina (8,9%), no Mato 
Grosso (12,0%), em Rondônia 
(12,2%), no Mato Grosso do 
Sul (12,8%), Paraná (13,0%) 
e Rio Grande do Sul (13,0%) 
(ABr).

Cresce a confi ança do 
consumidor, indica pesquisa

os juros altos. Outros 14% dos 
consultados avaliaram como 
regular o desempenho e 2% 
acharam que o país está vivendo 
um bom momento.

O levantamento indicou 
que há menos consumidores 
insatisfeitos com a sua pró-
pria condição fi nanceira do 
que em relação à economia do 
país. Para 41% dos sondados, 
o quadro é ruim ou péssimo, 
enquanto 47% indicaram como 
regular e classifi caram como 
bom. Quando questionados 
se estavam exercendo alguma 
atividade remunerada, mais 
da metade (57%) respondeu 
que sim; 27% demonstraram 
receio de ser demitidos e 31% 
consideraram baixa essa pos-
sibilidade (ABr). 

Grupo de trabalho poderá 
discutir crédito ao varejo

presidente do Banco Central a 
quantidade de lojas que cada 
uma das empresas do varejo 
abriu e falamos que isso pode 
ser muito maior se tivermos 
transferência de recursos do 
setor fi nanceiro ao varejo, o que 
é absolutamente plausível em 
nosso entendimento”, comen-
tou Pipponzi.

A reunião com Goldfajn du-
rou cerca de duas horas e foi 
acompanhada, entre outros 
empresários, por Luiza Helena 
Trajano e Flavio Rocha, donos, 
respectivamente, das redes 
Magazine Luiza e Riachuelo. O 
presidente do BC deixou o local 
sem falar com jornalistas (AE).




