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Dólar fecha no maior
patamar desde junho
MERCADO
FOLHAPRESS

O dólar acompanhou o
exterior ontem e registrou
valorização de quase 1%,
antes da reunião de políti-
camonetáriadobancocen-
tral americano que deve
aumentar os juros nos Es-
tados Unidos pela terceira
vez em 2017. O dólar co-
mercial se valorizou0,93%,
para R$ 3,329, atingindo
o maior patamar desde 23
de junho deste ano, quan-
do foi cotado a R$ 3,339.
O dólar à vista teve alta de
0,96%,paraR$3,331.
Na Bolsa brasileira, a ses-

são foi de forte instabilida-
de, mas o Ibovespa, índi-
ce que reúne as ações mais
negociadas, subiu 1,39%,
para 73.813,53 pontos. O
volume financeiro negoci-
ado no dia foi de qua-
se R$ 8 bilhões. A alta
do dólar foi puxada pelo
possível aumento de juros
nos Estados Unidos, que
pode atrair para o país
recursos hoje aplicados
emergentes comooBrasil.
Na reunião desta quar-

ta (13), o Federal Reserve
(Fed, banco central ame-

ricano) deve elevar os ju-
ros para a faixa entre
1,25% e 1,5%. Está pre-
visto também discurso da
atual presidente do Fed,
Janet Yellen, e projeções
para a economia americana
nospróximosanos.

AÇÕES
Das 59 ações do Iboves-

pa, 50 subiram e 9 caí-
ram. A maior alta do dia
(+5,43%) foi das ações da
construtora MRV, que di-
vulgouaretomadadelança-
mentos voltados para amé-
dia renda, depois de umpe-
ríododedicadoquaseexclu-
sivamente ao segmento do
MinhaCasaMinhaVida.
Emseguida vieramospa-

péis da Estácio, que avan-
çaram4,62%.Na noite des-
ta segunda-feira (11), o gru-
po de ensino superior con-
seguiu derrubar uma li-
minar que suspendia par-
te das 1.200 demissões de
professores que a empresa
anunciou na semana pas-
sada. Em terreno negativo,
as ações da Rumo recua-
ram 1,95%. Os papéis da
Raia Drogasil tiveram bai-
xa de 1,57%, e a Usiminas
sedesvalorizou0,67%.

BC sinaliza com corte na taxa
básica de juros em fevereiro
Expectativa de instituições financeiras é que essa taxa seja reduzida em 0,25
ponto percentual na próxima reunião do comitê, indo para 6,75% ao ano

pom] avaliaram que cabia
advertir que essa visão é
mais suscetível a mudan-
ças na evolução do cenário
e seus riscos que nas reu-
niõesanteriores”, diz aata.
O Copom destacou que

“houve consenso emmanter
liberdadedeação,massinali-
zar que o atual estágio do ci-

clo [de cortes na taxa básica]
recomenda cautela na con-
dução da política monetária
[decisõessobreaSelic]”.
Segundo o comitê, a con-

tinuidade da redução da
Selic depende da evolu-
ção da atividade econômi-
ca e das expectativas de
inflação. O Copom tam-
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A taxa básica de ju-
ros, a Selic, pode-
rá voltar a ser re-
duzida em feve-

reiro de 2018. É o que si-
nalizou o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom), do
Banco Central, em ata da
última reunião, realizada
na semanapassada, quando
a taxa chegou ao seumenor
nível histórico: 7% ao ano.
A expectativa de institui-
ções financeiras é que essa
taxa seja reduzida em 0,25
ponto percentual na pró-
xima reunião do comitê,
indopara6,75%aoano.
No documento, o Copom

diz que seria “apropriado
sinalizar” que poderá ha-
ver nova redução “mode-
rada” na próxima reunião,
“sob a perspectiva atual”.
“Mas [os membros do Co-

Queda da taxa básica de juros beneficiará o consumo
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bém destacou que a apro-
vação da reforma da Previ-
dência é fundamental para
mantera inflaçãobaixa.
“Todososmembrosdoco-

mitê voltaram a enfatizar
que a aprovação e a imple-
mentação das reformas, no-
tadamente as de natureza
fiscal, e de ajustes na eco-
nomia brasileira, são funda-
mentais para a sustentabili-
dade do ambiente com in-
flação baixa e estável, para
o funcionamento pleno da
política monetária e para
a redução da taxa de ju-
ros estrutural da economia,
com amplos benefícios para
asociedade”,enfatizou.
Na ata, o Copom cita

a alta dos preços ad-
ministrados, como gás,
energia e gasolina. Mas
destaca, que na dire-
ção oposta, “em mag-
nitude substancialmente
maior”, há redução dos
preços de alimentos.
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