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INDICADORES O GLOBO NA INTERNET

a Veja mais indicadores e números do mercado financeiro
oglobo.com.br/economia/indicadores

ÍNDICES
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

Bovespa +6,5% +1,7% -4,2% +2,36% -3,94% N.D.

Salário mínimo (Federal) R$ 510 R$ 510 R$ 510 R$ 510 R$ 540 R$ 540

Salário mínimo (RJ) R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 581,88

TR

12/02:0,0000% 13/02: 0,0000% 14/02: 0,0018%

Selic: 11,25%

IMPOSTO DE RENDA

IR na fonte • Fevereiro/2011
Parcela

Base cálculo Alíquota a deduzir

R$ 1.499,15 Isento —

De R$ 1.499,16 a R$ 2.246,75 7,5% R$ 112,43

De R$ 2.246,76 a R$ 2.995,70 15% R$ 280,94

De R$ 2.995,71 a R$ 3.743,19 22,5% R$ 505,62

Acima de R$ 3.743,19 27,5% R$ 692,78

Deduções: a) R$ 150,69 por
dependente; b) dedução especial para
aposentados, pensionistas e transferidos
para a reserva remunerada com 65 anos
ou mais: R$ 1.499,15; c) contribuição
mensal à Previdência Social; d) pensão
alimentícia paga devido a acordo ou
sentença judicial. • Obs: Para calcular o
imposto a pagar, aplique a alíquota e
deduza a parcela correspondente à faixa.
• Esta nova tabela só vale para o
recolhimento do IRRF este ano.
Correção da oitava parcela: 5,95%
Fonte: Secretaria da Receita Federal

INSS/Fevereiro
Trabalhador assalariado
Salário de contribuição (R$) Alíquota (%)

Até 1.106,90 8
de 1.106,91 até 1.844,83 9
de 1.844,84 até 3.689,66 11

Obs: Percentuais incidentes de forma não
cumulativa (artigo 22 do regulamento
da Organização e do Custeio da
Seguridade Social).

Trabalhador autônomo
Para o contribuinte individual e
facultativo, o valor da contribuição deverá
ser de 20% do salário-base, que poderá
variar de R$ 540 a R$ 3.689,66

Ufir
Fevereiro
R$ 1,0641
Obs: foi extinta

Ufir/RJ
Fevereiro
R$ 2,1352

Unif

Obs: A Unif foi extinta em 1996. Cada
Unif vale 25,08 Ufir (também extinta).
Para calcular o valor a ser pago,
multiplique o número de Unifs por 25,08
e depois pelo último valor da Ufir (R$
1,0641). (1 Uferj = 44,2655 Ufir-RJ)

INFLAÇÃO

IPCA (IBGE)
Índice Variações percentuais

(12/93=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Agosto 3112,29 0,04% 3,14% 4,49%
Setembro 3126,29 0,45% 3,60% 4,70%
Outubro 3149,74 0,75% 4,38% 5,20%
Novembro 3175,88 0,83% 5,25% 5,63%
Dezembro 3195,89 0,63% 5,91% 5,91%
Janeiro 3222,42 0,83% 0,83% 5,99%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

(08/94=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Agosto 431,445 0,77% 6,66% 6,99%
Setembro 436,423 1,15% 7,89% 7,77%
Outubro 440,829 1,01% 8,98% 8,81%
Novembro 447,206 1,45% 10,56% 10,27%
Dezembro 450,301 0,69% 11,32% 11,32%
Janeiro 453,875 0,79% 0,79% 11,50%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

(08/94=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Agosto 425,788 1,10% 6,87% 7,05%
Setembro 430,453 1,10% 8,04% 7,95%
Outubro 434,882 1,03% 9,16% 9,11%
Novembro 441,754 1,58% 10,88% 10,75%
Dezembro 443,427 0,38% 11,30% 11,30%
Janeiro 447,764 0,98% 0,98% 11,27%

CÂMBIO

Dólar
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxaPtax) 1,6674 1,6682
Paralelo (São Paulo) 1,70 1,82
Diferença entre paralelo e comercial 1,95% 9,10%
Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,59 1,73
Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,59 1,75

Obs: A cotação Ptax do dólar americano
de dias anteriores pode ser consultada no
site do Banco Central, www.bc.gov.br.
Clicar em “Economia e finanças” e,
posteriormente, em “Séries temporais”.

Outras moedas
Cotações para venda ao público (em R$)

Euro 2,25353
Franco suíço 1,72805
Iene japonês 0,0199303
Libra esterlina 2,69515
Peso argentino 0,415357
Yuan chinês 0,253482
Peso chileno 0,00353609
Peso mexicano 0,137638
Dólar canadense 1,68939
Fonte: Mercado

Obs: As cotações de outras moedas
estrangeiras podem ser consultadas
nos sites www.xe.com/ucc e
www.oanda.com.br.

BOLSA DE VALORES: Informações
sobre cotações diárias de ações e
evolução dos índices Ibovespa e IVBX-2
podem ser obtidas no site da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa),
www.bovespa.com.br.
CDB/CDI/TBF: As taxas de CDB e CDI
podem ser consultadas nos sites de Anbid
(www.anbid.com.br), Andima
(www.andima.com.br) e Cetip
(www.cetip.com.br). A Taxa Básica
Financeira (TBF) está disponível no site
do Banco Central (www.bc.gov.br). É
preciso clicar em “Sala de imprensa” e,
posteriormente, em “Séries temporais”.
FUNDOS DE INVESTIMENTO:
Informações disponíveis no site da
Associação Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid), www.anbid.com.br.
Clicar, no quadro “Rankings e
estatísticas”, em “Fundos de
investimento”.
IDTR: Pode ser consultado no site da
Federação Nacional das Empresas de
Seguros Privados e de Capitalização
(Fenaseg), www.fenaseg.org.br. Clicar na
barra “Serviços” e, posteriormente, em
FAJ-TR. Selecionar o ano e o mês
desejados.
ÍNDICES DE PREÇOS: Outros
indicadores podem ser consultados nos
sites da Fundação Getulio Vargas (FGV,
www.fgv.br), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE,
www.ibge.gov.br) e da Andima
(www.andima.com.br).

Correção da Poupança
Dia Índice
10/02 0,6175%
11/02 0,6306%
12/02 0,6266%
13/02 0,6000%
14/02 0,5782%
15/02 0,5833%
16/02 0,6040%
17/02 0,6404%
18/02 0,6268%
19/02 0,6577%
20/02 0,5692%
21/02 0,5848%
22/02 0,5748%
23/02 0,6051%
24/02 0,6235%
25/02 0,6303%
26/02 0,6377%
27/02 0,6218%
28/02 0,6015%
01/03 0,5527%

Dia Índice
02/03 0,5585%
03/03 0,5767%
04/03 0,5825%
05/03 0,5713%
06/03 0,5713%
07/03 0,5600%
08/03 0,5337%
09/03 0,5043%
10/03 0,5000%
11/03 0,5078%
12/03 0,5000%
13/03 0,5000%
14/03 0,5018%

Obs: Segundo norma
do Banco Central,
os rendimentos dos dias
29, 30 e 31
correspondem
ao dia 1o

- do mês
subsequente.

L I V R E M E R C A D O

O GRUPO Pacífica, de turismo, alugará 35 camarotes na Sapucaí neste

carnaval. Espera faturar R$ 3 milhões, alta de 10% sobre 2010. As

marcas Valda e Bic serão parceiras, distribuindo brindes aos foliões.

• O NOVO governador de
Rondônia, Confúcio Moura (PMDB),
visita hoje, pela 1a- vez, a
hidrelétrica Santo Antônio. Em
construção há 29 meses, a usina
tem 45% de obras civis concluídas.

• É DA Artplan a campanha que o
BB estreou ontem. “Todo seu” é o
novo conceito do banco.

• A SOLLO Promoções atenderá a
peruana Ajebras, que chega ao
país. A fabricante de refrigerantes
terá mais de 180 promotores
divulgando seus produtos no Rio,
em Minas e no Espírito Santo.

• A FISCHER+Fala! assumiu as
contas do Center Shopping Rio,
Araguaia Shopping e Goiânia
Shopping. São todos da BR Malls.

• A HORA Inglesa Joias abriu
ontem, no NorteShopping, loja
especializada em relógios. O
investimento foi de R$ 2 milhões.
É a 10a- unidade da rede.

• A UV Line, de produtos com fator
de proteção solar superior a 50 FPU,
abriu em São Paulo sua 7a- loja
própria. A rede tem 13 filiais no país
e mais de 500 pontos de vendas no
Brasil e na Colômbia.

E-mail: colunanegocios@oglobo.com.br

COM GLAUCE CAVALCANTI E MARIANA DURÃO

Compra na tela
● Depois do aplicativo para
iPhone, o Submarino chega
aos smartphones com
sistema Android. Além do
acesso ao catálogo do portal,
a ferramenta permitirá
compra direta via 1-Click. O
alcance do Submarino em
celulares vai dobrar.

Meta do bilhão
● A SulaCap, braço de
capitalização da SulAmérica,
cresceu 25% em 2010. Faturou
R$ 923 milhões e planeja
bater R$ 1 bi este ano. A
empresa já a 5a- do setor.

Celular folião
● A Riotur lança aplicativo
para foliões. Criado pela MJV
Tecnologia e Inovação,
permitirá que clientes TIM,
Oi, Vivo e Claro recebam
informações, via SMS, sobre
os blocos de carnaval. O
boletim sairá a cada hora.

ALIANÇA REDESENHADA
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GILSON MARTINS assina linha de

camisetas e acessórios que a

Aliança Francesa põe à venda nas

39 unidades no Brasil. As peças

misturam cores e símbolos dos

dois países, caso da bolsa (foto)

com a bandeira brasileira nas

cores da França, com a Torre Eiffel

no centro. Toda a renda vai para

uma ONG. A Tecnopop

redesenhou o visual da Aliança.

Conar suspende propaganda da
Brahma em bares e quiosques da orla
Motivo da denúncia, feita pela fabricante da Itaipava, é falta de advertência sobre riscos

Ronaldo D’Ercole

● SÃO PAULO. Depois de ver a
lata vermelha de sua cerveja
Itaipava ser proibida por cau-
sa de uma ação judicial movida
pela rival AmBev, a Petrópolis
revidou e conseguiu no Con-
selho de Autorregulamenta-
ção Publicitária (Conar) uma
liminar que suspende uma pro-
paganda da Brahma em bares
e quiosques da orla do Rio. Na
denúncia, apresentada ao Co-
nar no último dia 7, a Petró-
polis alega que, em um ma-
terial promocional do chope
Brahma, a concorrente esti-
mula de forma irregular, com a
expressão “pede, né?”, a com-
pra do produto e não divulga a
advertência obrigatória sobre
os riscos do consumo de be-
bidas alcoólicas.

No material promocional da
Brahma para mesas de bar,
aparecem estampadas as fra-
ses “Praia de Copacabana. Pe-
de, né?” e “40 graus no Rio de
Janeiro. Pede, né?”.

A liminar que determinou a
retirada dos anúncios foi con-
cedida na sexta-feira. O Conar

levou em conta apenas a au-
sência da advertência ao con-
sumo, que é obrigatória.

— Se as peças forem al-
teradas, com a inclusão da ad-
vertência, poderão voltar a ser
exibidas — explicou uma fonte
ligada ao Conar.

A acusação de que as peças

incentivam o consumo do cho-
pe ainda não foi analisada pelos
integrantes do conselho, o que
só acontecerá no julgamento
do mérito da ação da Petró-
polis, previsto para março.

— Por conta disso, se a
Brahma retomar a campanha,
corre o risco de virar alvo de

nova denúncia antes do jul-
gamento — disse a fonte.

Procurada, a AmBev infor-
mou que não vai se manifestar
sobre a decisão do Conar.

Justiça proíbe venda
de latas vermelhas

No mês passado, a AmBev
conseguiu na Justiça a proibição
da venda da lata vermelha da
Itaipava, um versão comemo-
rativa do campeonato de Stock
Car, que tem a marca entre os
patrocinadores. Com uma lata
da mesma cor lançada meses
antes (como parte de uma cam-
panha que brincava com o fato
de as geladeiras da Brahma se-
rem vermelhas e suas emba-
lagens de alumínio, brancas), a
AmBev acusou a Petrópolis de
concorrência desleal.

No último dia 16, a 3a- Vara
Empresarial do Tribunal de
Justiça do Rio deu 30 dias para
a Petrópolis retirar as latas
vermelhas de Itaipava do mer-
cado. A empresa pediu um pra-
zo de dois meses para cumprir
a ordem. A Justiça ainda não se
pronunciou sobre a solicita-
ção da cervejaria. ■

UM DOS anúncios da campanha estampa uma mesa de bar: nova guerra

Problemas na integração Santander-Real
Clientes tiveram senhas bloqueadas e tarifas descontadas indevidamente

Bruno Villas Bôas

● Milhares de clientes do antigo
Banco Real que tiveram suas
contas correntes migradas para
o Banco Santander viveram on-
tem um dia de muitos proble-
mas. Após a integração dos sites
das instituiçõesnasegunda-feira,
clientes do antigo Real não con-
seguiram acessar suas contas
pelo internet banking. Tiveram
senhas recusadas, limites de pa-
gamentos alterados e tarifas co-
bradas irregularmente. Quem
tentou pagar uma conta pelo
telefone precisou esperar até 25
minutos para ser atendido.

— Não consegui efetuar pa-
gamentos e o débito automá-
tico não funcionou. Fiquei com

contas atrasadas — afirmou a
a analista de sistemas Aline
Nascimento, uma das ex-cor-
rentistas do Banco Real.

Empresas também enfren-
tam dificuldades para emitir
ordens de pagamento e rece-
ber por serviços prestados.
Uma empresária afirmou que
não conseguiu rodar a folha de
salário dos funcionários, que
precisou ser feita à mão.

Os clientes usaram as redes
sociais para manifestar a in-
dignação. Apenas no Twitter
foram 1.043 reclamações con-
tra o Santander. Muitos ale-
gavam que não tinham rece-
bido correspondência com in-
formações sobre os novos nú-
meros de contas correntes.

“Na migração do Real para o
Santander baixaram todos li-
mites de operação por ‘segu-
rança’, mas não avisaram aos
clientes”, reclamou o cliente
Ralph Lima no Twitter.

Nas agências bancárias, ge-
rentes informavam ontem que
os problemas seriam resolvi-
dos até sexta-feira. No Twitter,
o Santander afirmou que o sis-
tema estava regularizado.

“Nem os gerentes estão se
entendendo. Estive por um triz
de fechar a conta”, disse o clien-
te Fred Luna no microblog.

Em nota, o Santander afirmou
ontem estar ciente de que “al-
guns clientes tiveram dificulda-
de” para usar os canais ele-
trônicos. Pediu desculpas pelos

desconfortos e disse que os pro-
blemas serão resolvidos “o mais
rapidamente possível”.

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor
(Idec), correntistas que se sen-
tiram lesados devem procurar
o Santander, o Procon e o Ban-
co Central (BC) em busca de
ressarcimento. E não descar-
tarem a Justiça para serem
compensados.

— Os bancos nunca assu-
mem os prejuízos que causa-
ram. E, por isso, entrar na Jus-
tiça, mesmo que seja um valor
pequeno, é importante. O ban-
co deixou de prestar um serviço
pelo qual era responsável —
disse Maria Elisa Novais, ge-
rente jurídica do Idec. ■

Divulgação

País pode ter nova bolsa de valores
Ação da BM&F Bovespa cai após acordo entre operadora global e gestora brasileira

Lucianne Carneiro*

● RIO, FRANKFURT e NOVA YORK.
As ações da BM&F Bovespa des-
pencaram quase 5% ontem de-
pois do anúncio de uma parceria
entre a operadora global de bol-
sa de valores Bats Global Mar-
kets e a gestora de recursos
brasileiraClaritas,paraestudara
criação de uma nova bolsa de
valores no país. Os papéis or-
dinários (ON, com direito a voto)
caíram 4,74%, para R$ 11,45, se-

gunda maior queda do Ibovespa,
principal índice da Bolsa.

Segundo comunicado, a no-
va bolsa de valores poderia ter
serviços de compensação, li-
quidação e de depositária cen-
tral para o mercado brasileiro.

O analista da Ágora Corretora
Aloisio Villeth Lemos afirmou
que o mercado brasileiro vai
crescer nos próximos anos e
ainda não se sabe ao certo qual
seria o tamanho dessa nova bol-
sa nem seu nicho de atuação.

Em relatório, analistas do Ban-
co Fator apontaram que a notícia
é negativa para a BM&F Bovespa,
mas que a criação de uma nova
bolsa no Brasil teria de “superar
inúmeras barreiras de entrada”,
como o elevado investimento e a
liquidez do mercado. Foi man-
tida, no entanto, a recomenda-
ção de compra para a ação.

Ontem a Deutsche Boerse e a
Nyse Euronext celebraram sua
fusão, que cria a maior bolsa do
mundo — pelos dados de 2010, o

faturamento conjunto chegaria a
US$ 5,4 bilhões. Como já fora
divulgado, a Deutsche Boerse
ficarácom60%danovaempresa,
que terá sede em Nova York e
Frankfurt. O nome da superbolsa
aindanão foianunciado.Alémdo
exame dos órgãos reguladores, a
fusão enfrenta o nacionalismo
americano, que vê com descon-
fiança o controle alemão da tra-
dicional Bolsa de Nova York. ■

(*) Com agências internacionais.

Bovespa recua 0,32%,
após três dias de alta

Dólar avança para R$ 1,670

● Depois de três pregões seguidos de alta, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) fechou em queda ontem, diante da volta
da preocupação com a inflação entre investidores. O Ibovespa,
principal referência do mercado, caiu 0,32%, aos 66.341 pontos.
Já o dólar subiu 0,05%, a R$ 1,670, depois de dois leilões de
compra da moeda no mercado à vista pelo Banco Central.

Depois de uma manhã instável, o Ibovespa firmou-se no
território positivo à tarde, mas acabou virando no fim do dia.

— Os indicadores macroeconômicos do dia, como o
desempenho do setor de varejo dos Estados Unidos e do
Brasil, não ajudaram — afirmou a analista-chefe da Spinelli
Corretora, Kelly Trentin.

As ações da Petrobras avançaram 1,52% as ordinárias
(ON, com voto) e 0,82% as preferenciais (PN, sem voto). A
maior alta do Ibovespa foi da MMX ON, de 4,59%. Entre as
principais quedas do índice, está a da América Latina
Logística ON, de 5,46%. Empresas do setor de construção
também tiveram perdas.

Para o sócio da Teórica Investimentos Rogério Freitas, a
a inflação e a incerteza com relação à postura dos bancos
centrais deixam os investidores cautelosos. (L.C.)

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 fev. 2011, Economia, p. 25.




