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ETHEVALDOSIQUEIRA

Meu pai faleceu no ano passado e
recebi R$ 50mil do seu seguro de
vida.Comoeemquecampodade-
claração devo informar o valor do
seguro?HáisençãodoIRsobreva-
lorde segurodevida?2)Tive ren-
dimento mensal, como emprega-
da pouco abaixo de R$ 1.257,11, o
que me deixa isenta. Mas recebi
também renda de aluguel da casa
deixada pormeupai: como o valor
doaluguel édeR$1mil , não reco-
lhi o carnê-leão. Como e em qual
campo do formulário devo decla-
rara rendadoaluguel?Devo infor-
mar os recebimentosmês amês e
abater a comissão da imobiliária?
Somo os valores do aluguel com a
minharendadeempregadaceletis-
ta para, então, calcular o imposto
a pagar?AnaMaria Sampaio
Resposta: O valor do seguro
de vida deve ser lançado em
Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis. Sobre o aluguel,
caso tenha sido recebido de
pessoa física, você deverá lan-
çar em Rendimentos Tributá-
veis Recebidos pela Pessoa Fí-
sica, demonstrando os valores
recebidos mês a mês. Tributa-
se o valor recebido de aluguel
subtraído, quando o encargo
tenha sido exclusivamente do
locador, somente das quantias
relativas a impostos, taxas e
emolumentos incidentes sobre
o bem que produzir o rendi-
mento; aluguel pago pela loca-
ção de imóvel sublocado; des-
pesas pagas para cobrança ou
recebimento do rendimento;
despesas de condomínio. O va-
lormensal das benfeitorias efe-
tuadas em compensação com
valor total ou parcial do alu-
guel constitui também rendi-
mento de aluguel para o pro-
prietário e sofre incidência do
Imposto de Renda, juntamen-
te com valores recebidos no
mês a título de aluguel. Os ren-
dimentos recebidos do empre-
gador deverão ser lançados
emRendimentos Recebidos pe-
la Pessoa Jurídica. Em sua De-
claração de Ajuste Anual deve-
rão ser reportados todos os
seus rendimentos recebidos.

Comprei e vendi um carro no ano
de 2006. Como devo lançar esse

bem? Posso deduzir curso do Se-
nac?Eumcursotécnico?Alémdis-
so,pagamentoasindicatosédedu-
tível do Imposto de Renda? André
Nascimento
Resposta: Na Declaração de
Bens, somente deve ser lança-
da, na discriminação do bem,
os dados da transação de com-
pra e venda do veículo. Os sal-
dos deverão estar “zerados”.
Nas Despesas com Instrução,
o curso técnico é dedutível.
Por outro lado, pagamentos a
sindicatos não podem ser dedu-
zidos do Imposto de Renda.

Vou fazer a declaração simplifica-
daegostariadesabersepossoco-
locar minha mãe, que é aposenta-
dapor idadeno INSS, comominha
dependente?Antonia Santos
Resposta: Caso sua opção seja
pelo modelo simplificado, essa
informação não será incluída
em sua Declaração de Ajuste
Anual. Sendo assim, deverá
ser entregue a Declaração
Anual de Isento para sua mãe
(o prazo de entrega dessa de-
claração, normalmente, come-
ça em 1º de setembro e termi-
na em 30 de novembro). Caso
sua mãe tenha mais de 65 anos
de idade e receba pela Previ-
dência Social da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e
dos Municípios aposentadoria
ou pensão, esses rendimentos
serão isentos de tributação até
o limite permitido em lei, de
R$ 14.992,32, e a mesma pode-
rá ser considerada sua depen-
dente. O número do CPF dela
deverá reportado, o que evita-
rá a entrega da Declaração
Anual de Isento.

*As respostas são da advogada
tributarista Patrícia Quintas,
diretora de Tributação de
Pessoa Física da KPMG
Tax Advisors.
As dúvidas podem ser enviadas
pelo e-mail: imposto.renda@gru-
poestado.com.br; pelo fax 11-
3856-4669; ou por carta para
S.A. O Estado de S. Paulo, Edito-
ria de Economia, Coluna Impos-
to de Renda, Av. Engenheiro
Caetano Álvares, 55, 6.º andar,
CEP 02598-900, São Paulo

O mundo produziu 161 bilhões
de gigabytes ou 161 exabytes de
informação, ao longo de 2006.
Esse número representa 3 mi-
lhõesdevezesoconteúdode to-
dos os livros já escritos – que
formariam 12 pilhas de 149 mi-
lhões de quilômetros de altura,
que é a distância que separa a
Terra do Sol. E para cada habi-
tante do planeta, caberiam 24
gigabytes em 2006.
Essas são algumas das con-

clusões do estudo intitulado O
universo digital em expansão:
uma previsão do crescimento
mundial da informação até 2010,
elaborado pela consultoria
IDC, por encomenda da EMC,
empresa norte-americana de
armazenamento digital.
ParaHermannPais,diretor-

técnico da EMC no Brasil, esse
“éprovavelmenteoprimeiro le-
vantamento mundial do volu-
medeinformaçãodigitalcriada
ao longo de um ano, feito com
metodologia rigorosa, que nos
mostraaspectosmuitomaises-
pecíficosdoqueosestudosante-
riores”.

Vivemos, na realidade, uma
espéciedeBigBangdainforma-
ção digital. Basta lembrar que,
em 1996, apenas 48 milhões de
pessoas utilizavam a internet
rotineiramente no mundo. Em
2006, já eram 1,1 bilhão. Em
2010, haverá mais 500 milhões
de usuários da web. E um dado
surpreendente: mais de 60%
usuários de internet no mundo
já dispõemde banda larga.
Dividindo-se o total de 161

exabytes de informação produ-
zida no ano passado entre os
6,578bilhões desereshumanos
– cada habitante do planeta te-
riadireitonoanopassadoacer-
ca de 24 gigabytes de informa-
ção digital.
Emais impressionante: esse

volume anual vai sextuplicar
nos próximos três anos, saltan-
do dos atuais 161 exabytes para
o totalde988exabytesde infor-
maçãoa serproduzida ao longo
de 2010 – equivalentes a 75 pi-
lhas de livros que cobririam a
distância entre Terra e o Sol. E
a média por habitante passará
de 24 para 150 gigabytes.

RUMO AO ZETTABYTE
O texto contido neste caderno
de Economia do Estadão equi-
vale a algo como 1 megabyte. A
partir daqui, podemos enten-
der melhor os grandes núme-
ros, numa seqüência de múlti-
plos:

●Mil megabytes equivalem a 1
gigabyte (ou mil cadernos de
Economia como este).
● Mil gigabytes correspondem
a1 terabyte, ou 1milhãodegiga-
bytes.
●Milterabytesperfazem1peta-
byte ou 1milhão de gigabytes.
●Mil petabytes valemomesmo
que1exabyteou1bilhãodegiga-
bytes.
●Mil exabytes formam 1 zetta-
byte – que corresponde a 1 tri-
lhão de gigabytes.
Conclusão: em 2010, a infor-

mação produzida no mundo –
988 exabytes ou 988 bilhões de
gigagytes–equivaleráa988tri-

lhõesdecadernosdeEconomia
do Estadão. Ou quase 1 zetta-
byte(milexabytes)númeroque
corresponde aum trilhão de gi-
gabytes, ou 1 quatrilhão de ca-
dernos deste jornal. Simples,
não?

ASCENSÃO DO INDIVÍDUO
Omaissurpreendenteéqueem
2010, caberá aos indivíduos ou
pessoasfísicasacriaçãode70%
da informação digital. Em con-
trapartida – e aí é que mora o
perigo – caberá às organiza-
ções cuidar da segurança, da
privacidade, da confiabilidade
e da exatidão de pelo menos

85%do universo digital.
Umadasmais surpreenden-

tesprevisõesdoestudodizque,
em 2007, pela primeira vez, o
montante de informação cria-
dadeveráultrapassaracapaci-
dadedearmazenamentodispo-
nívelnomundo.Aindaquenem
toda informaçãocriadaprecise
ser armazenada – como, por
exemplo,todosossinaisdifundi-
dosdeTVdigital, todasaspági-
nas da internet e todas as cha-
madas telefônicas de voz – é
bom lembrar que uma porcen-
tagem crescente de outras in-
formaçõesteráqueserarmaze-
nada.
O estudo mostra, também,

que as infra-estruturas atuais
estãomal equipadas para aten-
der ao crescimento do volume
de informação e prover o grau
de segurança e o nível de servi-
ço exigidos, pois muitos servi-
ços no mundo atual não admi-
tem interrupção, ainda que por
alguns segundos. Nesse aspec-
to, as organizações terão que
empregar técnicas a cada dia
mais sofisticadas de transpor-
te, armazenamento e duplica-
çãoda informaçãoadicionadaa
cada dia.

A EXPLOSÃO DA IMAGEM
O crescimento do tráfego de
e-mails na internet tem sido in-
crível, pois o número médio de
mensagens enviadas por usuá-

riotriplicoude1998a2006,mes-
moexcluindoos spams, indese-
jados.
Masagrandemassadeinfor-

maçõesproduzidanesseuniver-
so digital é constituída hoje pe-
las imagens capturadas por
maisde 1bilhãodedispositivos.
Sãocelulares,câmerasfotográ-
ficas, de vídeo, de segurança e
equipamentos de imagens mé-
dicas em todo omundo.
Imaginem que o número de

imagens capturadas apenas
com as câmeras fotográficas
(de imagens fixas ou still pictu-
res) passou de 150 bilhões em
todo o mundo, no ano passado.
E as fotos e imagens de vídeo
capturadasportelefonescelula-
res chegaram a quase 100 bi-
lhões.A IDCestimaque omun-
do quebre a barreira dos 500
bilhões de imagens capturadas
em2010.
Eis aí umapequena amostra

do Big Bang digital que vive-
mos.●

ImpostodeRenda

Estudo do Projeto Inter-Meios indica que, apesar dos avanços damídia digital,
os meios de comunicação tradicionais aindamantêm presença dominante

HERMANNPAIS–Estudo retratao impactodaproduçãode informação

Investimentosem
anúncioscrescem9,3%

MundoviveoBigBangda informaçãodigital

MIDIA

Marili Ribeiro

O mercado publicitário movi-
mentou R$ 23,974 milhões em
2006, aplicados principalmen-
te em televisão (59,4%), jornais
(14,7%) e revistas (10,5%). Os
três segmentos ficaram com
84,6% da verba investida pelos
anunciantes, segundo o estudo
anual do Projeto Inter-Meios,
indicando que, apesar dos ine-
gáveisavançosdamídiadigital,
as plataformas tradicionais
mantêm presença dominante
na comunicação das empresas.
Ocrescimentodobolopubli-

citário em relação ao ano ante-
rior foi de 9,3%, mas ainda as-
sim ficou aquém do esperado,
segundo José Carlos de Salles
GomesNeto,presidentedoGru-
po Meio&Mensagem e respon-
sável pelo Inter-Meios. “Tive-
mosumprimeiro semestre ani-
madorqueprojetavaumcresci-
mento de 16% para o setor por
causa da intensa movimenta-
ção em torno da Copa doMun-
do”, diz ele. “Mas o segundo se-
mestre puxou o resultado para
baixo.” A desaceleração na se-
gundametade do ano é atribuí-
da ao efeito eleição. “As empre-
sas pararam de investir na ex-
pectativa do que viria depois
das eleições”, diz Salles Neto.
A primazia do varejo sobre

outros setores – como automo-
bilístico, financeiro e de teleco-
municações – e a forte incorpo-
raçãodasclassesDeEaoconsu-
mocontinuamamarcarosetor.
Emboraa listagemdosmaiores
anunciantes e das agências de
2006 ainda esteja em elabora-

ção, jáésabidoqueasCasasBa-
hia devem liderar o ranking co-
mo nos últimos quatro anos.
Comacontabilizaçãodaprá-

tica de descontos entre agên-
cias,veículoseanunciantes, co-
mum no setor, o levantamento
do Projeto Inter-Meios mostra

números substancialmente di-
ferentesdosapuradospelo Ibo-
peMonitor,queretrataosvalo-
res das tabelas oficiais dos veí-
culos. Para o Ibope, os investi-
mentos publicitários aumenta-
ram 15,5% em 2006 e somaram
R$39,821bilhões –mais de60%
superioresaosapontadospelos
dados do Inter-Meios.

Para chegar ao bolo publici-
tário total, o cálculo do Inter-
Meios considera três etapas. A
maior parte dos dados, 90%,
corresponde ao que é efetiva-
mente investido em mídia no
País. Os outros 10% são proje-
ções dos números de veículos
que não informam seus dados.
Sobreessevalorsãoacrescidos
19%, porcentual estimado para
o que se aplica na produção de
anúncios, comerciais de tevê,
spotsderádio,etc.–enfim, todo
o arsenal de campanhas.
Os números desse levanta-

mento são referência para o
mercadoeutilizadospelaStan-
dard&Poor’s para monitorar o
setordemídianoBrasil, segun-
do o diretor associado Jean-
PierreCoteGil. A S&Pvê recu-
peração dos investimentos pu-
blicitários combase emdois in-
dicadores: a relação das verbas
com o Produto Interno Bruto
(embora o parâmetro ainda se-

jaoPIBnãorecalculadopelo
IBGE) e a evolução real dos
valoresnosúltimosdezanos,
descontada a inflação medi-
dapelo IPCA(vergráfico).A
participação no PIB, por
exemplo, chegou a0,87%em
2006,muitoperto domelhor
desempenho da década, re-
gistrado em2000 (0,89%).A
movimentaçãodeverbasen-
tre os diferentes veículos, no
geral, é pequena. Os investi-
mentos em televisão aberta,
por exemplo, caíram de
59,9% para 59,4%; em jor-
nais, de 15,4%para 14,7%.No
casodeoutdoors, a queda foi
de5%para3,5%,e já refleteo
efeito da Lei Kassab, que
proíbe o uso de mídia exte-
rior na cidade de São Paulo.
Na mesma comparação,

cresceram em participação
mídias como internet (de
1,5%para2%),TVporassina-
tura (2,7% para 3,5%) e cine-
ma (0,4%para0,6%). “É ver-
dadequeabasedecompara-
ção é baixa, mas a internet
avançou 0,5 ponto, o que re-
presentaaumentode36%an-
te 2005”, diz Salles Netto.
NaavaliaçãodeCotesGil,

a volta do setor demídia aos
bons resultados da década
fazcomquecresçaapossibi-
lidade de as empresas de co-
municação partirem para a
aberturadecapital.“Maisdo
que uma necessidade para
expansão dos grupos, há de-
mandadomercado financei-
ro que vê o momento como
propício para a abertura de
capital”, diz ele. ●
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Em 2010, os
indíviduos vão
criar 70% da
informação digital

DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIASDAINFORMAÇÃO ● ECONOMIADIGITAL ● esiqueira@telequest.com.br

Varejo deve se
manter à frente na
lista dos maiores
anunciantes
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