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CORREIO

ECONOMIA

CÂMBIO
. Compra Venda
Dólar Comercial R$ 3,943 R$ 3,945
Dólar Turismo R$ 3,700 R$ 4,140
Dólar Paralelo R$ 3,700 R$ 4,140
Euro R$ 4,470 R$ 4,472

BOLSA
Índice Pontos Variação
BOVESPA 47.025 - 0,11 %

POUPANÇA
22/10 0,682 %

SALÁRIO MÍNIMO
R$ 788,00

INFLAÇÃO
. Setembro Ano 12 meses
IPCA/IBGE 0,57% 7,64% 9,49%
INPC/IBGE 0,51% 8,24% 9,90%
IGP-M/FGV 0,95% 6,34% 8,35%

INDICADORES

Acesso a crédito bancário para
empresas está mais difícil, diz CNI
SONDAGEM As dificuldades
de acesso ao crédito bancá-
rio, por pessoas jurídicas, es-
tão maiores do que no auge
da crise financeira de 2008 e
2009, revela a Sondagem In-
dustrial divulgada ontem pela
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). Pesquisa da
entidade industrial, feita na
primeira metade de outubro
com 2.468 empresas, revela
que o indicador de facilidade
de acesso ao crédito caiu pelo
sétimo mês consecutivo e es-
tá em 29,9 pontos, em uma
escala de zero a 100. Quanto
menor o índice, maior a difi-
culdade. A sondagem revela
também que os empresários

estavam insatisfeitos com o
lucro e a situação financeira
no terceiro trimestre (julho a
setembro). O indicador de
margem de lucro operacional
ficou em 32,7 pontos, e o de
satisfação financeira em 38,9
pontos. De acordo com os da-
dos, os preços das maté-
rias-primas também subiram
no trimestre passado. Apesar
disso e das incertezas econô-
micas, a CNI aponta sinais
positivos no horizonte, como
a redução do excesso de esto-
ques, que caiu de 53 para 51,6
pontos. Análise técnica da
pesquisa ressalta que, quanto
mais próximo da linha divi-
sória de 50 pontos, mais ajus-

tados os estoques. De acordo
com o gerente-executivo de
Política Econômica da CNI,
Flávio Castelo Branco, “o iní-
cio de um processo de ajuste
dos estoques é muito positi-
vo, porque, se consolidado,
abre caminho para o aumento
futuro da produção”. Outro
ponto positivo é o aumento
do otimismo dos empresários
em relação às vendas exter-
nas. O índice de expectativas
nos próximos seis meses pas-
sou de 50,2 pontos, em se-
tembro, para 52,5 pontos. A
disposição de investimento
também melhorou, de 39,2
para 40,7 pontos, depois de
nove quedas sucessivas.

Valec promete entrega de trecho da Fiol em 2017
FERROVIA No histórico de
problemas acumulados nas
obras da Ferrovia de Integra-
ção Oeste-Leste (Fiol), que
corta a Bahia, fazer qualquer
previsão sobre a conclusão do
projeto virou um exercício de
futurologia. As dúvidas desa-
parecem, porém, quando o
assunto é o preço da ferrovia
baiana. Com seu cronograma
original completamente
comprometido, a Fiol viu seu
orçamento estourar em nada
menos que R$ 2,2 bilhões. O
custo inicial estimado em R$
4,3 bilhões, agora já chega a
R$ 6,5 bilhões. Ontem, na

tentativa de dar uma resposta
e acalmar os ânimos de depu-
tados durante audiência na
Câmara, o presidente da esta-
tal federal Valec, Mário Ro-
drigues Júnior, disse que, até
o primeiro trimestre de 2018,
deverá ser entregue um tre-
cho total de mil quilômetros
da ferrovia, ligando as cida-
des de Barreiras, no Oeste
baiano, a Caetité e, finalmen-
te, a Ilhéus, no litoral do esta-
do. Metade desse trecho, se-
gundo Rodrigues, tem possi-
bilidade de ser concluído no
segundo semestre de 2017.
Previsões à parte, fato é que a

Fiol já acumula dois anos e
meio de atraso. Iniciada em
2010, a obra deveria ter ficado
pronta em julho de 2013. Se a
nova profecia da Valec se
cumprir, serão cinco anos de
adiamentos e aumentos de
custos. Se pairam dúvidas so-
bre a execução desses mil
quilômetros de trilhos, não é
melhor a situação do trecho
adicional, um traçado de 500
km previsto para ligar a Fiol à
Ferrovia Norte-Sul, a partir
de Figueirópolis, no Tocan-
tins. Sobre essa malha, não
há sequer licenciamento am-
biental ou traçado definitivo.

Produção e
exploração de gás
em debate na Fieb

ESTUDO A Confederação Na-
cional da Inústria (CNI) lança
amanhã em Salvador o estu-
do Exploração e Produção de
Gás Natural em Áreas Terres-
tres no Estado da Bahia: Be-
nefícios Econômicos e So-
ciais. O documento será dis-
cutido no seminário Impactos
Econômicos do Desenvolvi-
mento da Exploração e Pro-
dução de Gás Natural na Ba-
hia, que ocorre das 14h às 18h
no auditório da Federação das
Indústrias do Estado da Bahia
(Fieb), localizado no bairro
do Stiep. O evento é promo-
vido pelo Conselho de Petró-
leo e Gás Natural (CPGN) da
federação e pela Enseada In-
dústria Naval.

Finança doméstica é
prejudicada por por
‘modas’ infantis

CONSUMO Se cuidar da edu-
cação financeira já é uma li-
ção difícil para os adultos,
quando o orçamento mais
apertado atinge o consumis-
mo dos filhos e a imagem de-
les na escola, fica ainda pior.
Pesquisa do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e
pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL)
revela que 30% das mães en-
trevistadas acreditam que
seus filhos já sofreram discri-
minações por não terem os
mesmos produtos dos cole-
gas. Esta situação, no entan-
to, não ocorre em segmentos
específicos da população e
prejudica a finança domésti-
ca, mostra o estudo.

Encontros debatem
indústria brasileira
de esquadrias

ALUMÍNIO Começam hoje em
Salvador três eventos que
formam a maior ação regio-
nal do ano no Nordeste sobre
qualidade construtiva em es-
quadrias de alumínio, isola-
mento termoacústico em vi-
dros, acessórios, vedações e
instalações: o 1º Encontro Re-
gional da Indústria de Esqua-
drias de Alumínio no Nordes-
te, o VIII Saie Vetro (Salão Iti-
nerante de Esquadria de Vi-
dro) e, em paralelo, o
Vidro Som (Seminário Solu-
ções Acústicas em Vidro). Os
três encontros são promovi-
dos pela Afeal (Associação
Nacional de Fabricantes de
Esquadrias de Alumínio), en-
tidade que representa o setor.
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Pode ser, pode não ser
Meta fiscal flexível não é meta.
Essa ideia que surgiu no go-
verno para enfrentar o dilema
do ano que vem é muito ruim.
A lei permite que o governo
altere o objetivo e até estabe-
lece que a cada dois meses
deve avaliar toda a execução
orçamentária para corrigir o
rumo. Isso já é suficiente para
mudanças na conjuntura. Não
há razão para inventar mais
uma criatura estranha na con-
tabilidade.
A partir dos indicadores fiscais
que o governo pretende atingir
se faz o cálculo de como será
a dinâmica da dívida, do déficit
e até da inflação. O Banco
Central precisa saber com que
números o governo está tra-
balhando para tomar as suas
decisões de política monetá-
ria. O Copom, quando se reú-
ne, como fez nos últimos dias,
tem que ver todo o cenário.
Não pode ter diante de si um
superávit primário flutuante.
O governo Dilma deixa até
agora uma terrível herança na
área das contas públicas. Ma-
nipulou dados, piorou todos os
indicadores, criou seres inexis-
tentes na contabilidade públi-
ca. Suas metas passaram a ter
desconto. Era um número, mas
descontava-se do gasto o que
era investido no PAC, ou o que
havia sido concedido em de-
sonerações. O número era e
não era. Depois disso, Dilma
passou a flertar com um peri-
go maior, que levou à reco-
mendação de rejeição das
suas contas de 2014 pelo Tri-
bunal de Contas da União
(TCU).
As pedaladas feriram uma das
bases da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, porque foram ope-
ração de crédito junto a ban-
cos públicos, mas, além disso,
tornaram os números de 2014
completamente questionáveis.
Essa é a confusão que Dilma II
recebeu de Dilma I. E ontem
estava a presidente reunida
com a junta orçamentária para
discutir o resultado fiscal de
2015. A meta, que já foi 1,1% do
PIB de superávit, caiu para
0,15% e está sendo revista de
novo. Agora, para confessar
um déficit primário, que será
muito maior se toda a dívida
com os bancos públicos for
quitada de uma vez só. Mas,
parcelada ou à vista, a conta
da pedalada aumentará o
rombo do segundo ano que o
governo fecha no vermelho.
A meta flexível é ideia que es-
tá sendo discutida para 2016.
A presidente pediu aos seus
ministros que encontrassem

para ela uma forma de ter
mais flexibilidade ao perseguir
o objetivo fiscal. Não é neces-
sário produzir mais uma cria-
tura contábil na desativada fá-
brica de alquimias que funcio-
nava até o fim do ano passado
no Ministério da Fazenda. Fá-
brica, aliás, que tenta reabrir
as portas em outro endereço
da mesma Esplanada. A Lei de
Responsabilidade Fiscal esta-
belece que o governo tem li-
berdade de fixar a meta, e
que, depois disso, tem que fa-
zer tudo para atingi-la. Porém,
a cada dois meses precisa se
reunir para avaliar se os parâ-
metros nos quais baseou suas
projeções de receitas e despe-
sas mudaram e se a meta é
exequível ou não. Diante de
qualquer mudança importante,
o governo aumentará o con-
tingenciamento ou mudará a
meta. Isso já é flexibilidade
suficiente para permitir ao
gestor público caminhar com
transparência para um objetivo
fiscal, mas ao mesmo tempo
podendo acomodar nas revi-
sões bimensais qualquer ines-
perado que ocorra como uma
queda de receita.
O fato é que o Brasil está ca-
minhando para ter em 2016 o
terceiro ano com déficit. Até
agora, nada que foi feito elimi-
nou o fantasma do orçamento
deficitário enviado para o
Congresso. A intenção de che-
gar a 0,7% de superávit no ano
que vem não é crível. A CPMF
não será aprovada, a Cide, que
a Comissão Mista de Orça-
mento pode propor, não arre-
cadaria o suficiente e mesmo
com alguns cortes a mais nas
despesas discricionárias não
se chegaria ao superávit ima-
ginado. Portanto, não funcio-
nará a ideia de uma meta que
é mas não é. Será apenas uma
forma de enganar. O governo
perseguirá o objetivo que for
mais confortável para ele, da
mesma forma que a adminis-
tração Dilma Rousseff passou
a maior parte do tempo no te-
to da meta de inflação.
Um dos argumentos do go-
verno é que o Orçamento é
engessado e 91% das despe-
sas — segundo a apresenta-
ção do ministro Nelson Barbo-
sa no Instituto Lula — são
obrigatórias. Mas foi este go-
verno que elevou ainda mais
as despesas rígidas com deci-
sões como a superindexação
do salário mínimo. A presiden-
te se queixa da rigidez orça-
mentária que teve tempo de
mudar mas, em vez disso, pio-
rou ainda mais.


