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INDICADORES O GLOBO NA INTERNET

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

ÍNDICES
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

Bovespa -3,43% -5,63% -3,96% -7,38% +11,49% N.D.

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

Salário mínimo (RJ)* R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26 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
19/11:0,0431% 20/11: 0,0731% 21/11: 0,1016%

Selic: 11,50%

IMPOSTO DE RENDA
IR na fonte • Novembro/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 oitava parcela: 6,81%
Fonte: Secretaria da Receita Federal

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

Até 1.107,52 8
de 1.107,53 até 1.845,87 9
de 1.845,88 até 3.691,74 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
Novembro
R$ 1,0641
Obs: foi extinta

Ufir/RJ
Novembro
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

Maio 3314,58 0,47% 3,71% 6,55%
Junho 3199,55 0,15% 3,87% 6,71%
Julho 3324,86 0,16% 4,04% 6,87%
Agosto 3337,16 0,37% 4,42% 7,23%
Setembro 3354,85 0,53% 4,97% 7,31%
Outubro 3369,28 0,43% 5,43% 6,97%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

Maio 465,311 0,43% 3,33% 9,77%
Junho 464,463 -0,18% 3,15% 8,65%
Julho 463,927 -0,12% 3,03% 8,36%
Agosto 465,968 0,44% 3,48% 8,00%
Setembro 468,975 0,65% 4,15% 7,46%
Outubro 471,466 0,53% 4,70% 6,95%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

Maio 457,090 0,01% 3,08% 9,14%
Junho 456,49 -0,13% 2,95% 8,63%
Julho 456,258 -0,05% 2,89% 8,34%
Agosto 459,055 0,61% 3,52% 7,81%
Setembro 462,509 0,75% 4,30% 7,45%
Outubro 464,349 0,40% 4,72% 6,78%

CÂMBIO

Dólar
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxaPtax) 1,8062 1,8069
Paralelo (São Paulo) 1,75 1,94
Diferença entre paralelo e comercial -3,11% 7,36%
Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,71 1,85
Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,72 1,90

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 2,44863
Franco suíço 1,98264
Iene japonês 0,0235355
Libra esterlina 2,83270
Peso argentino 0,425516
Yuan chinês 0,285264
Peso chileno 0,00349758
Peso mexicano 0,129960
Dólar canadense 1,74891
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
19/11 0,5807%
20/11 0,5460%
21/11 0,5414%
22/11 0,5468%
23/11 0,5795%
24/11 0,6081%
25/11 0,5996%
26/11 0,5901%
27/11 0,5658%
28/11 0,5627%
29/11 0,5648%
30/11 0,5648%
01/12 0,5648%
02/12 0,5629%
03/12 0,6032%
04/12 0,5532%
05/12 0,5315%
06/12 0,5626%
07/12 0,5398%
08/12 0,5924%

Dia Índice
09/12 0,5950%
10/12 0,5880%
11/12 0,5527%
12/12 0,5257%
13/12 0,5567%
14/12 0,5819%
15/12 0,5859%
16/12 0,6006%
17/12 0,6020%
18/12 0,5751%
19/12 0,5433%
20/12 0,5735%
21/12 0,6021%

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

- do mês
subsequente.

DIGITAL & MÍDIA

Jornal impresso ainda é o carro-chefe do setor
Seminário discute inovação e editores de veículos defendem investimentos na inovação da mídia tradicional

Paulo Justus
paulo.justus@sp.oglobo.com.br

Silvia Amorim
silvia.amorim@sp.oglobo.com.br

l SÃO PAULO. Num momento em
que as atenções estão voltadas
para a mídia digital, um debate
realizado ontem no Seminário
Internacional de Jornalismo de-
fendeu investimentos também
na inovação dos jornais impres-
sos. A preocupação faz sentido:
os jornais ainda são o carro-
chefe do setor em termos de
receitas e, portanto, custeiam os
investimentos das empresas nas
novas plataformas, como inter-
net, celular e tablet.

O alerta foi dado no painel que
reuniu executivos dos maiores
jornais brasileiros e que se pro-
punha a debater a harmonização
de estratégias para os jornais em
papel e nas plataformas digitais.

— Em meio a esses inves-
timentos em várias plataformas,
não podemos esquecer do jor-
nal impresso, que ainda é a ga-
linha dos ovos de ouro. Eu acho
que a gente ainda tem que in-
vestir muito, pensar no que po-
demos fazer para melhorar mais
o impresso, porque não sabe-
mos se eles vão acabar em 10, 20
anos ou se vão acabar algum dia
— disse Paulo Motta, editor-
executivo do GLOBO.

Sérgio Dávila, editor-executi-
vo da “Folha de S.Paulo”, des-
tacou o fator credibilidade que
os jornais dão ao conteúdo vei-
culado nos meios digitais.

— Há uma âncora que nos
norteia nesse momento e que
ainda é o papel. Por que há uma
preocupação obsessiva com o
papel numa conversa com
qualquer executivo de redação
no Brasil? Primeiro, porque o

papel tem grande parte da cre-
dibilidade da informação. Uma
manchete em seis colunas no
jornal ainda tem mais peso que
uma manchete on-line. O se-
gundo motivo é o dinheiro. De

EXECUTIVOS DE jornais debatem qual será o futuro do setor noticioso

Michel Filho

cada US$ 100 que entram numa
empresa jornalística, US$ 90
ainda vêm pelo papel — afir-
mou o jornalista.

O diretor de conteúdo do jor-
nal “O Estado de S.Paulo”, Ri-

cardo Gandour, referiu-se ao jor-
nal impresso como “o manto
protetor de investimentos”.

— Por isso, temos que pro-
longá-lo o máximo possível
— defendeu.

O seminário, organizado pe-
la Associação Internacional de
Jornais e Marketing (Inma, na
sigla em inglês), encerrou on-
tem um ciclo de dois dias de
debates sobre as transforma-
ções no setor para se adaptar
às novas plataformas digitais.

Outro tema discutido ontem
foi o desafio de aumentar a
rentabilidade dos veículos em
um ambiente de receitas pu-
blicitárias e circulação em que-
da, como ocorre atualmente nas
economias desenvolvidas afe-
tadas pela crise. Os esforços
vão desde o fechamento do con-
teúdo antes aberto na internet,
como fez o “New York Times”

este ano, até o desenvolvimento
de novas plataformas comer-
ciais, como a proposta de uma
banca para tablets, smartpho-
nes e computadores, criada pe-
las maiores editoras espanho-
las. A banca virtual “Kiosko y
Más” foi lançada em julho deste
ano na Espanha e conta com
edições digitais de mais 30 jor-
nais e 130 revistas.

Segundo Víctor Arbáizar
González, diretor de opera-
ções do “El País”, a plataforma
já representa entre 80% e 85%
do mercado espanhol.

— Para conseguirmos juntar
essas empresas concorrentes,
tivemos de conquistar a sua
confiança. Garantimos que se
pretendia apenas uma integra-
ção de sistemas e que a parte
estratégica continuaria com a
empresa jornalística — expli-
cou González. n
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 nov. 2011, Economia, p. 31.




