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BOLSAS
O Ibovespa: -0,47% Pontos: 
85.269,29 Máxima de +1,06% : 
86.584 pontos Mínima de -1,07% 
: 84.756 pontos Volume: R$ 
15,92 bilhões Variação em 2018: 
11,61% Variação no mês: -4,73% 
Dow Jones: -1,72% 
(às 18h34) Pontos: 22.923,12 
Nasdaq: -1,71% (às 18h34) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8551 Venda: R$ 3,8561 
Variação: -0,83% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,93 Venda: R$ 4,03 
Variação: -0,58% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8437 Venda: R$ 
3,8443 Variação: -1,19% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8200 
Venda: R$ 3,9970 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 8,70% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.267,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,91% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,950 
Variação: +0,29%.

Cotação: R$ 3,8420 Variação: 
-1,41% - Euro (às 18h34) Compra: 
US$ 1,1469  Venda: US$ 1,1469  
Variação: +0,8% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4260 Venda: R$ 
4,4280 Variação: estável - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3530 Ven-
da: R$ 4,5970 Variação: -0,13%.

Pontos: 6.523,27 Ibovespa 
Futuro: +0,23% Pontos: 86.300 
Máxima (pontos): 87.310 Míni-
ma (pontos): 85.380. Global 40 
Cotação: 826,855 centavos de 
dólar Variação: +0,8%.

“Quase todos 
os homens são 
capazes de suportar 
adversidades, mas se 
quiser por à prova o 
caráter de um homem, 
dê-lhe poder”. 
Abraham Lincoln (1809/1865)
16° presidente dos Estados Unidos

O leilão de 16 lotes de 
linhas de transmissão 
e subestações em 13 

estados teve deságio médio de 
46,08%, informou a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Estavam aptos a 
participar 135 proponentes 
e foram feitas 107 ofertas. 
De acordo com o diretor da 
agência reguladora, Sandoval 
Feitosa Neto, a economia 
para o consumidor brasileiro 
é de aproximadamente R$ 25 
bilhões nos próximos 25 anos.

“O processo competitivo 
aqui verifi cado nos permite 
dizer que, a despeito da ne-
cessidade de [Receita Anual 
Permitida] R$ 2,139 bilhões 

Leilão de linhas de 
transmissão tiveram 
deságio médio de 46,08%

que foi proposta no edital 
após o processo competitivo 
nós contratamos por R$ 1,153 
bilhão, ou seja, uma economia 
de R$ 986 milhões por ano. 
Multiplicando por 25 anos, o 
consumidor brasileiro deixou 
de pagar R$ 25 bilhões”, expli-
cou. Os estados contemplados 
no leilão são Amazonas, Amapá, 
Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo e Tocantins.

A Neoenergia, que arrematou 
os lotes 1, 2, 3 e 14, alcançou a 
maior Receita Anual Permitida 
(RAP) entre as proponentes, 
com R$ 501.182 milhões, que 

corresponde a 43,44% do to-
tal geral do certame. Os lotes 
adquiridos por esta empresa 
compreendem os estados de 
Santa Catarina, Paraná, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio Grande do Sul.

“Nós vamos mais que dobrar 
na transmissão. Foi um leilão 
que vai aportar um crescimen-
to importante em termos de 
RAP e quilômetros de linhas 
e subestações”, diz Cristiane 
Costa Fernandes, represen-
tante da Neoenergia. Ela 
destacou que o crescimento 
foi estratégica que estava nos 
planos da empresa desde o pri-
meiro leilão que participaram 
em abril de 2017.

De acordo com o diretor da agência reguladora, Sandoval Feitosa Neto, a economia para

o consumidor brasileiro é de aproximadamente R$ 25 bilhões nos próximos 25 anos.

O representante do grupo 
controlador da construtora 
espanhola Cymi, Jaime Llopis, 
afi rmou que está “confi ante 
numa melhora constante das 

condições brasileiras nos pró-
ximos anos”. A Cymi faz parte, 
junto com a Brookfi eld, do 
Consórcio Chimarrão, grupo 
que assumiu o segundo maior 

volume de investimento entre 
os projetos leiloados. Foi o 
vencedor do lote 10, com
R$ 2,4 bilhões de investimen-
to previsto (ABr/AE).

O ajuste fiscal pode ser 
feito por meio de contenção 
do crescimento dos gastos 
públicos. A redução anual 
pode chegar a R$ 100 bilhões 
em 2022, com reformas que 
reduzam o crescimento das 
despesas obrigatórias. Para 
isso, além das alterações na 
Previdência, são necessárias 
mudanças na regra de reajuste 
do salário mínimo – a regra 
atual expira em 2019 –, na 
recomposição de servidores 
públicos aposentados e no 
abono salarial. Os cálculos 
feitos pelo Grupo de Conjun-
tura do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
foram divulgados ontem (20).

A análise também prevê 
crescimento de 2,7% do PIB 
em 2019 se ocorrerem reformas 
que viabilizem o equilíbrio das 

O futuro secretário-geral 
da Presidência da República, 
Gustavo Bebianno, disse ontem 
(20) que a missão mais difícil da 
equipe que assumirá o governo 
em 1º de janeiro é o equilíbrio 
das contas públicas. Ele la-
mentou a decisão do ministro 
Ricardo Lewandowski, do STF, 
que autorizou o aumento para 
servidores públicos em 2019. 
“Vamos começar com um dese-
quilíbrio maior por causa disso. 
Mas faz parte do jogo”, afi rmou 
Bebianno, que passou a manhã 
em reuniões com a equipe de 
transição no CCBB.

Bebianno criticou a “cultura” 
de concessão de aumentos 
sem considerar o equilíbrio 
das contas e afi rmou que o 
futuro governo terá que ado-
tar “medidas antipáticas” em 
decorrência de algumas de-
cisões já consolidadas, como 
a de Lewandowski. “É muito 
ruim. Temos certeza [de] que 
o ministro Lewandowski deve 
saber disso”.

Questionado sobre a primeira 
reunião ministerial, conduzida 
pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro, na quarta-feira 
(19), Bebianno disse que cada 
futuro ministro apresentou 
brevemente as diretrizes de sua 
pasta. O primeiro escalão rece-

Gustavo Bebiano, futuro 

secretário-geral da 

Presidência da República.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse 
ontem (20) que o Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
responsável por defi nir a taxa 
básica de juros, a Selic, olha a 
tendência para a infl ação e não 
a situação de curto prazo, que 
pode mudar muito rapidamen-
te. Destacou que a retirada da 
frase que indicava a possibilida-
de de elevação gradual da Selic 
em comunicados do BC não foi 
um acidente ou esquecimento 
do Copom.

Segundo Goldfajn, o risco de 
infl ação abaixo do esperado 
aumentou, devido à ociosidade 
da economia. Ele acrescentou 
que, por outro lado, há riscos 
de aumento da infl ação relacio-
nados à frustração das expecta-
tivas de reformas na economia 
brasileira e à possibilidade de 
deterioração do cenário exter-
no para economias emergentes. 

Entretanto, citou que houve 
um “arrefecimento” do risco 
de não serem feitas reformas, 
como a da Previdência, porque 
o futuro governo tem “mandado 
sinais positivos sobre a vontade 
de fazer as reformas”. Para o 
Copom, apesar disso, os riscos 
de alta da infl ação permanecem 
relevantes e seguem com maior 
peso na análise de cernários. 

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

As empresas vão gastar me-
nos tempo com o pagamento de 
impostos, após a conclusão da 
implantação do eSocial e do Sis-
tema Público de Escrituração 
Digital (Sped). A expectativa 
da Receita é que o tempo mé-
dio gasto pelas empresas para 
pagar os impostos caia para 
240 horas por ano, em 2019. 
Dados da Fenacon, mostram 
que as empresas gastam, em 
média, 474 horas por ano com 
a burocracia para pagar os 
impostos.

O eSocial é um sistema que 
unifi ca todas as obrigações fi s-
cais, trabalhistas e previdenciá-
rias de empresas e empregado-
res do país. Quando totalmente 
implementado, o eSocial repre-
sentará a substituição de até 
15 prestações de informações 
ao governo por apenas uma. A 
implementação foi dividida em 
quatro etapas, com conclusão 
para as empresas privadas, em 
2019. Em 2020, o eSocial será 
implantado no serviço público.

Criado em 2007, o Sped con-

As empresas gastam, em 

média, 474 horas por ano

com a burocracia.

São Paulo - O empresário 
Fábio Carvalho assinou ontem 
(20), contrato de compra de 
100% das ações do Grupo Abril. 
O negócio ainda está condicio-
nado à aprovação pelo Cade e 
a injeção de novos recursos 
na companhia para fi nancia-
mento da reestruturação em 
andamento. 

Carvalho, que foca suas 
atividades empresariais na 
aquisição de companhias em 
crise fi nanceira, contará com a 
estrutura da Legion Holdings, 
sociedade de investimentos 
que fundou.

Uma vez concretizada a tran-
sação, a nova equipe se juntará 
a executivos do Grupo Abril e 
aos profi ssionais da Alvarez & 
Marsal, responsáveis pela re-
cuperação judicial da empresa. 
“A história do Grupo Abril está 
intimamente relacionada com 
os grandes eventos políticos e 
econômicos que marcaram a 
história do Brasil nas últimas 
décadas. A capacidade e im-
portância jornalística do Grupo 
é inegável. Não temos dúvida 
dos méritos e qualidades que 
permeiam as companhias do 
Grupo e que serão os pilares 
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Empregos formais
O emprego formal manteve 

a tendência de crescimento em 
novembro, registrando saldo de 
+58.664 postos de trabalho, equi-
valente à variação de +0,15% em 
relação ao mês anterior. O resultado 
decorreu de 1.189.414 admissões e 
de 1.130.750 desligamentos. Foi o 
melhor saldo do mês de novembro 
desde 2010. No acumulado do ano 
houve crescimento de 858.415 
empregos, uma variação de +2,27%. 

Marcello Casal Jr/ABr

Ipea prevê crescimento do PIB de 
2,7% e infl ação em 4,1% em 2019

A análise 

também 

prevê 

crescimento 

de 2,7%

do PIB

em 2019.

IBGE. Quando utilizados da-
dos da Conab o crescimento 
previsto sobe para 2% em 2019.

A infl ação deve fi car em 4,1% 
em 2019 – abaixo da meta de 
4,25% -, em parte devido ao ele-
vado grau ocioso da economia. 
O Indicador Ipea de Hiato do 
Produto aponta para um produto 
potencial 3,4% acima do PIB, 
porém essa ociosidade pode se 
reduzir para algo em torno de 
1,3% no 4º trimestre de 2019.

“Nessas condições, o Banco 
Central poderia dar início a um 
processo de elevação gradual 
da meta da taxa Selic já no fi nal 
de 2019, ou no início de 2020”, 
sugere o estudo. As projeções 
estão condicionadas a um 
cenário com ajuste fi scal pro-
movido de forma relativamente 
rápida pelo novo governo, a ser 
empossado em 2019.

contas públicas no médio pra-
zo. “A Previdência é o principal 
item de despesa do governo, 
porque ela tem um cresci-
mento projetado explosivo, 
ao contrário de outros que se 
mantêm sob controle”, informa 
o diretor de estudos e políticas 
macroeconômicas do Ipea, José 
Ronaldo de Souza Jr. 

O PIB deve fechar 2018 com 
crescimento de apenas 1,3%, 
bem abaixo do esperado pela 
maioria dos analistas no início 
do ano. O estudo traz, ainda, 
estimativas da economia agrí-
cola. De acordo com o Ipea, o 
PIB agropecuário deve crescer 
0,6% em 2018 e 0,9% em 2019, 
com base no prognóstico do 

Redução do tempo gasto 
para pagar impostos

siste na digitalização e simplifi -
cação de documentos enviados 
pelos contribuintes relaciona-
dos a informações contábeis, 
fi scais e previdenciárias. De 
acordo com a Receita, desde 
a criação do Sped, no âmbito 
federal já foi possível eliminar 
dezenas de declarações e livros 
fi scais que anteriormente eram 
exigidos dos contribuintes de 
maneira individualizada (ABr).

Equilibrar contas é 
desafi o, diz futuro 
secretário-geral

beu uma orientação precisa: 
todas as metas devem colocar 
o ‘cidadão em primeiro lugar’. 
“A máquina pública existe em 
função do cidadão e, não o 
contrário”, afi rmou.

Segundo Bebianno, muitos 
processos hoje são conduzi-
dos sem preocupação com o 
interesse da população. Ele 
ponderou que não é possível 
paralisar a máquina pública, 
mas disse que a meta número 1 
do futuro governo “é a melhora 
dos serviços públicos para a 
população” (ABr).

BC avalia ‘tendência’ 
de infl ação

para defi nir Selic

Por isso, Goldfajn considera 
que, apesar de menos intensa, 
permanece a assimetria no ba-
lanço de riscos para a infl ação.

Questionado se há espaço 
para queda da taxa Selic, 
atualmente, em 6,5% ao ano, 
Goldfajn disse que o BC precisa 
continuar a ter “cautela, perse-
verança e serenidade” em um 
cenário volátil. Disse ainda que 
as atuais intervenções do BC 
no mercado cambial são uma 
reação ao “fl uxos sazonais de 
fi nais de ano”, com aumento 
de remessas de lucros e divi-
dendos de empresas no Brasil 
para o exterior (ABr).

Empresário fecha acordo 
para compra do Grupo Abril

sobre os quais nos apoiare-
mos para superar os grandes 
desafi os que se apresentam”, 
afi rmou Carvalho, em nota. 

Hoje, o empresário reúne 
entre seus investimentos par-
ticipações em empresas em 
variadores setores que, em 
conjunto, têm faturamento 
anual superior a R$ 4 bilhões 
e empregam mais de 46 mil 
pessoas. A expectativa é que o 
negócio seja concluído no mês 
de fevereiro (AE).
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