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ÍNDICES
FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

Bovespa +1,22% +1,79% -3.58% -2,29% -3,43% N.D.

Salário mínimo (Federal) R$ 540 R$ 545 R$ 545 R$ 545 R$ 545 R$ 545

Salário mínimo (RJ)* R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26
Obs: * Piso para empregado doméstico, servente, contínuo, mensageiro, auxiliar de
serviços gerais e funcionário do comércio não especializado, entre outros.

TR
04/07:0,2117% 05/07: 0,1706% 06/07: 0,1872%

Selic: 12,25%

IMPOSTO DE RENDA
IR na fonte • Julho/2011

Parcela
Base cálculo Alíquota a deduzir

R$ 1.566,61 Isento —

De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 7,5% R$ 117,49

De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 15% R$ 293,58

De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 22,5% R$ 528,37

Acima de R$ 3.911,63 27,5% R$ 723,95

Deduções: a) R$ 157,47 por
dependente; b) dedução especial para
aposentados, pensionistas e transferidos
para a reserva remunerada com 65 anos
ou mais: R$ 1.566,61; 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 quarta parcela: 2,95%
Fonte: Secretaria da Receita Federal

INSS/Julho
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$ 545 a R$ 3.689,66

Ufir
Julho
R$ 1,0641
Obs: foi extinta

Ufir/RJ
Julho
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

Janeiro 3222,42 0,83% 0,83% 5,99%
Fevereiro 3248,20 0,80% 1,64% 6,01%
Março 3273,86 0,79% 2,44% 6,30%
Abril 3299,07 0,77% 3,23% 6,51%
Maio 3314,58 0,47% 3,71% 6,55%
Junho 3199,55 0,15% 3,87% 6,71%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

Janeiro 453,875 0,79% 0,79% 11,50%
Fevereiro 458,397 1,00% 1,80% 11,30%
Março 461,249 0,62% 2,43% 10,95%
Abril 463,311 0,45% 2,89% 10,60%
Maio 465,311 0,43% 3,33% 9,77%
Junho 464,463 -0,18% 3,15% 8,65%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

Janeiro 447,764 0,98% 0,98% 11,27%
Fevereiro 452,047 0,96% 1,94% 11,12%
Março 454,805 0,61% 2,57% 11,09%
Abril 457,059 0,50% 3,07% 10,84%
Maio 457,090 0,01% 3,08% 9,14%
Junho 456,49 -0,13% 2,95% 8,63%

CÂMBIO

Dólar
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxaPtax) 1,5573 1,5581
Paralelo (São Paulo) 1,50 1,66
Diferença entre paralelo e comercial -3,67% 6,54%
Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,49 1,63
Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,50 1,65

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 2,23068
Franco suíço 1,83846
Iene japonês 0,0191192
Libra esterlina 2,48129
Peso argentino 0,378810
Yuan chinês 0,240235
Peso chileno 0,00337058
Peso mexicano 0,134578
Dólar canadense 1,62000
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 “Economia e finanças”
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
05/07 0,6084%
06/07 0,6390%
07/07 0,6208%
08/07 0,5966%
09/07 0,6084%
10/07 0,6074%
11/07 0,5683%
12/07 0,6025%
13/07 0,6212%
14/07 0,6062%
15/07 0,6149%
16/07 0,6315%
17/07 0,5822%
18/07 0,5660%
19/07 0,6001%
20/07 0,6431%
21/07 0,6276%
22/07 0,6293%
23/07 0,6206%
24/07 0,6118%

Dia Índice
25/07 0,5966%
26/07 0,6305%
27/07 0,6641%
28/07 0,6441%
29/07 0,6235%
30/07 0,6235%
31/07 0,6235%
01/08 0,6235%
02/08 0,6373%
03/08 0,6720%
04/08 0,7128%
05/08 0,6715%
06/08 0,6881%

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

- do mês
subsequente.

DIGITAL & MÍDIA

SEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

QUARTA-FEIRA
Mobilidade

QUINTA-FEIRA
Redes Sociais

SEXTA-FEIRA
Colunista Convidado

TERÇA-FEIRA
Games e Pedro Doria

SÁBADO
Multimídia e Cora Rónai

COLUNISTA CONVIDADO
Ricardo Vaz Monteiro • cofundador e diretor de Operações da Siter

MAIS DIGITAL & MÍDIA
NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

.............................................................

O GLOBO

Acompanhe a cobertura
de tecnologia e de mídia
no Twitter:
twitter.com/digitalemidia

Novos nomes, novas possibilidades
● Na última ICANN Meeting, rea-
lizada entre 19 e 24 de junho, em
Cingapura, a ICANN oficializou a
aquisição de novas extensões de
domínio para empresas, países e
ONGs. Com a nova decisão, do-
mínios como “.mcdonalds” ou
“.Paris” podem ser tão comuns
quanto “.com” ou “.net” num fu-
turo próximo.

Apesar do caráter inovador promovido
pela ICANN, alguns especialistas em segu-
rança ficaram apreensivos, pois, segundo
eles, existe chance de abuso na concessão e
uso destas novas extensões, como o registro
do “.1”, que poderia criar uma confusão com
endereços de IP.

O ponto de vista é válido, mas acho que há
certo excesso nesse receio de “abusos”. Em
primeiro lugar, todamudança temriscos.Nãohá
inovação e evolução sem ações que tomem
parte em terrenos desconhecidos. Além disso, a
ICANN aprovou a medida após seis anos de
discussões, as quais definiram um modelo com-
plexo de concessão de extensões, já que ques-
tões como autoridade sobre uma extensão são
um debate constante. Veja o caso do “.PARIS”:
quem tem direito a isso? A cidade de Paris, na
França ou Paris, no Texas? É um processo
complexo que envolve consultoria e pesquisas
externas, o que fundamenta também o custo
desse tipo de concessão: um domínio “.qual-
quercoisa” não sai por menos de US$ 185 mil.

A aprovação do processo de concessão de
novas extensões ampliará a oferta de do-
mínios que poderão ser registrados pelo
mercado, além de permitir que novos mo-

delos de negócio sejam criados e
testados pela internet. Por exem-
plo, um grupo de associações de
pesquisa ao combate à AIDS está
se preparando para solicitar à
ICANN a concessão da extensão
“.HIV”. A ideia é que cada site na
internet possa ter seu domínio
também nesta extensão (“Goo-

gle.HIV“, por exemplo). O conteúdo da pá-
gina é o mesmo da original. Porém, através
de um contrato, o dono do site se com-
promete a fazer doações ao fundo de pes-
quisa ao combate da HIV sempre que um
visitante acessar o novo endereço. A cam-
panha já começou e pode ser acessada
através do YouTube (http://www.youtu-
be.com/watch?v=3oa4vh5Jz0A).

O fato é que a segurança, por mais riscos
que possa ter em relação à internet, é apenas
um fator da equação. Considerando que o
modelo atual de uso de domínios tem um
estoque finito de opções e que a internet só
se desenvolverá através de novos modelos
de negócios, é perfeitamente válido explorar
as novas possibilidades que a rede pode nos
oferecer. Abrir mão do porto seguro para
navegar no mar azul da inovação sempre
será arriscado, mas... navegar é preciso.
Todos sabem que a inovação acarreta riscos,
mas, se escutássemos apenas especialistas
em segurança, a própria internet não che-
garia ao tamanho atual, e empresas como
Google, Microsoft, Facebook não seriam o
que são, pois não se arriscariam nunca.

Eu sou a favor dessa revolução de do-
mínios. E você?

TWITTER: Microblog

poderá ter jogos de modo

a monetizar o site

TELEFÓNICA: Empresa

vai demitir 6,5 mil

funcionários na Espanha

nos próximos 3 anos

‘Economist’: redes sociais renovam jornalismo
Participação de internautas traz de volta a ‘era dos cafés’. Vendas crescem no Brasil e em demais países emergentes

Reproduções

“DE VOLTA AO CAFÉ”

(à esquerda), capa da edição

internacional da “Economist”

desta semana, mostra como as

redes sociais estão dando um

sopro de renovação à indústria

jornalística. A revista admite ter

se precipitado quando, em

2006, perguntou em sua capa

“Quem matou os jornais?”

(à direita)

● LONDRES. O futuro da indústria
jornalística volta a ser o foco da
revista britânica “Economist”.
Em 2006 ela perguntou “Quem
matou os jornais?”, mostrando a
queda nas vendas e na publi-
cidade com o advento da in-
ternet. Na capa da edição in-
ternacional desta semana, na re-
portagem especial “De volta ao
café”, a revista mostra que a
explosão das redes sociais está
renovando os jornais — e admite
ter se precipitado há cinco anos.
O título se refere ao tempo em
que as notícias circulavam boca
a boca, em tavernas e cafés.

“Graças à ascensão das mídias
sociais, a notícia hoje não é mais
reunida exclusivamente por re-
pórteres e transformada em uma
história, e sim emerge de um
ecossistema em que jornalistas,
fontes, leitores e telespectadores
trovam informações”, diz a re-
vista. “A internet está tornando a
notícia mais participativa”.

O surgimento de jornais de
grande circulação, em 1833 — e,
depois, do rádio e da televisão
— transformou “uma conversa
a dois em uma transmissão de
mão única, com um número
relativamente pequeno de em-

presas controlando a mídia”. A
internet marca uma nova fase,
em que a publicidade migra
para o on-line, reduzindo a re-
ceita dos jornais impressos.

As vendas caíram: em 2009, a
circulação (número de exempla-
res vendidos ) nos Estados Uni-
dos recuou 13,3%, e na Grã-Bre-

tanha, 15,9%. Já nos países emer-
gentes a situação é outra. No
mesmo período, a circulação na
Índia saltou 39%, para 110 mi-
lhões de exemplares diários, re-
cordemundial.NoBrasil aalta foi
de 20,7%, e na China, de 10,4%.

Agora, a indústria se renova
com a participação de um pú-

blico antes passivo, que trans-
mite fatos pelo Twitter (a revista
cita o exemplo da morte de Bin
Laden)erecomendareportagens
pelo Facebook — sem esquecer
o WikiLeaks. A “Economist” lem-
bra ainda que defender uma opi-
nião compensa, como mostram
Fox News e Al Jazeera. “Em um

mundo onde milhões de novas
fontes surgem na internet, os
consumidores querem que lhes
digam o que tudo significa”, diz.

“A transformação da indús-
tria jornalística é irrefreável”,
afirma a “Economist”. Mas, res-
salta, há cuidados a tomar.
“Quem produz o novo jorna-

lismo precisa ser escrupuloso
com os fatos e transparente
com suas fontes. Quem con-
some deve ter um gosto abran-
gente e padrões elevados. E,
apesar de essa transformação
gerar algumas preocupações,
há muito a comemorar (...). Os
cafés voltaram. Aproveitem”. ■

‘Washington Post’ é
atacado por hackers
Mais de 1 milhão de usuários tiveram dados
roubados de site de empregos ligado ao jornal
● WASHINGTON e BONN. Ha-
ckers roubaram IDs e endereços
de e-mail de 1,27 milhão de usuá-
rios cadastrados em um site de
empregos mantido pelo jornal
americano “Washington Post”. A
Washington Post Company emi-
tiu comunicado no início da noi-
te de ontem informando que, no
fim de junho, criminosos inva-
diram, em duas ocasiões, o ban-
co de dados da página Washing-
ton Post Jobs.

A empresa afirma, porém, que
senhas e outros dados privados
dos usuários não foram aces-
sados pelos hackers.

O “Post” está promovendo
uma auditoria no site afetado
para apontar as vulnerabilida-
des da página e descobrir a
identidade dos invasores.

A companhia pede que os
usuários fiquem atentos a
mensagens de spam.

Sistema de iPad e iPhone
tem vulnerabilidades

Brechas de segurança são
muito comuns em softwares e
sites de alta complexidade e, em
geral, são causadas por projetos
e testes feitos às pressas, em
função da pressão do mercado.

O iOS — sistema opera-
cional de iPhones e iPads —,
por exemplo, tem “vulnera-

bilidades críticas” que po-
dem ser usadas por crimi-
nosos para obter acesso a
dados confidenciais sobre os
donos dos aparelhos, afir-
mou a agência de segurança
tecnológica da Alemanha
(BSI, na sigla em alemão).

Em diversas versões do iOS,
clicar em um PDF infectado “é o
suficiente para que o dispositivo
seja invadido por um malware
sem o conhecimento do usuá-
rio”, afirmou a entidade. O mes-
mo pode ocorrer ao se abrir
sites com PDFs infectados.

A brecha torna os aparelhos
vulneráveis para criminosos que
desejem espionar senhas, fotos,
mensagens de texto, e-mails e
até mesmo ouvir as conversas
telefônicas das vítimas.

“Os pontos fracos permitem
aos invasores obter direitos de
administrador e ter acesso a
todo o sistema”, disse o BSI em
comunicado divulgado an-
teontem.

O problema foi encontrado
em todas as versões do sis-
tema operacional. A Apple ain-
da não corrigiu as falhas, afir-
mou o órgão. O porta-voz da
empresa na Alemanha, Georg
Albrecht, disse que a Apple
está ciente do alerta, mas não
comentaria. ■

Apple não vai
lançar iPad 3,
afirma analista
No lugar, virá um
‘iPad 2 Plus’ com
melhor resolução
● CUPERTINO. A Apple planeja
lançar um iPad 2 Plus e relançar
o iPhone 3G, além de aumentar
sua produção de 8,5 milhões
para 17 milhões no terceiro tri-
mestre. As afirmações são do
analista de mercado Craig Ber-
ger, da FBR Capital. Ele acredita
que há indícios na cadeia de
fornecimento de que a Apple
não lançará o iPad 3.

Mas o que o iPad 2 Plus terá
de diferente do atual tablet? Se-
gundo o analista, o iPad 2, que
exibe imagens numa tela sen-
sível ao toque com uma den-
sidade de 132 ppi (pixel por
polegada), terá um sucessor
com, entre outras novidades,
uma nova resolução de tela en-
tre 250 e 300 ppi. O iPhone 4 tem
hoje tela hoje de 326 ppi.

Fornecedores da Apple con-
firmaram que estão sendo con-
sultados pela empresa sobre
suas condições e disponibilida-
de de fornecer componentes pa-
ra um novo equipamento “pou-
co diferente do iPad 2”.

Já a volta do iPhone 3G sa-
tisfaria a demanda dos EUA e de
operadoras europeias por um
dispositivo de baixo custo que
possa, efetivamente, competir
com aparelhos Android. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 julho 2011, Economia, p.26.




