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INDICADORES O GLOBO NA INTERNET
Veja mais indicadores e números do mercado financeiro
oglobo.com.br/economia/indicadores

ÍNDICES
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Bovespa +11,49% -2,51% -0,21% +11,13% +4,34% N.D.

Salário mínimo (Federal) R$ 545 R$ 545 R$ 545 R$ 622 R$ 622 R$ 622

Salário mínimo (RJ)* R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 729,58 R$ 729,58

Obs: * Piso para empregado doméstico, servente, contínuo, mensageiro, auxiliar de
serviços gerais e funcionário do comércio não especializado, entre outros.

TR
29/02: 0,0840% 01/03: 0,0811% 02/03: 0,0619%

Selic 10,50%

Dia Índice
01/03 0,5000%
02/03 0,5228%
03/03 0,5259%
04/03 0,5018%
05/03 0,5018%
06/03 0,5225%
07/03 0,5032%
08/03 0,5012%
09/03 0,5280%
10/03 0,5087%
11/03 0,5000%
12/03 0,5000%
13/03 0,5090%
14/03 0,5215%
15/03 0,5311%
16/03 0,5070%
17/03 0,5170%
18/03 0,5000%
19/03 0,5000%
20/03 0,5247%

Dia Índice
21/03 0,5509%
22/03 0,5735%
23/03 0,5556%
24/03 0,5862%
25/03 0,5575%
26/03 0,5575%
27/03 0,5836%
28/03 0,5819%
29/03 0,6073%
30/03 0,6073%
31/03 0,6073%
01/04 0,6073%
02/04 0,5622%

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

Correção da Poupança

IMPOSTO DE RENDA
IR na fonte l Março/2012

Base de cálculo Alíquota
Parcela

a deduzir

R$ 1.637,11 Isento —

De R$ 1.637,12 a R$ 2.453,50 7,5% R$ 122,78

De R$ 2.453,51 a R$ 3.271,38 15% R$ 306,80

De R$ 3.271,39 a R$ 4.087,65 22,5% R$ 552,15

Acima de R$ 4.087,65 27,5% R$ 756,53

Deduções: a) R$ 164,56 por dependente;
b) dedução especial para aposentados,
pensionistas e transferidos para a reserva
remunerada com 65 anos ou mais: R$
1.637,11; c)contribuição mensal à
Previdência Social; d) pensão alimentícia
paga devido a acordo ou sentença judicial.
l Obs: Para calcular o imposto a pagar,

aplique a alíquota e deduza a parcela
correspondente à faixa.
l Esta nova tabela só vale para o

recolhimento do IRPF este ano.
Correção da primeira parcela: N.A.
Fonte: Secretaria da Receita Federal

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

Até 1.174,86 8

De 1.174,87 até 1.958,10 9

De 1.958,11 até 3.916,20 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 facultati-
vo, o valor da contribuição deverá ser de
20% do salário-base, que poderá variar
de R$ 622 a R$ 3.916,20

Ufir Ufir/RJ
Março Março
R$ 1,0641 R$ 2,2752
Obs: foi extinta

Unif
Obs: A Unif foi extinta em 1996. Cada
Unif vale 25,08 Ufir (também extinta).
Para calcular o valor a ser pago, multipli-
que 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 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%
Novembro 3386,80 0,52% 5,97% 6,64%
Dezembro 3403,73 0,50% 6,50% 6,50%
Janeiro 3422,79 0,56% 0,56% 6,22%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

Setembro 468,975 0,65% 4,15% 7,46%
Outubro 471,466 0,53% 4,70% 6,95%
Novembro 473,808 0,50% 5,22% 5,95%
Dezembro 473,252 -0,12% 5,10% 5,10%
Janeiro 474,429 0,25% 0,25% 4,53%
Fevereiro 474,138 -0,06% 0,19% 3,43%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%

Novembro 466,331 0,43% 5,17% 5,56%
Dezembro 465,586 -0,16% 5,00% 5,00%

Janeiro 465,979 0,30% 0,30% 4,29%

CÂMBIO
Dólar

Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 1,7308 1,7314

Paralelo (São Paulo) 1,65 1,84

Diferença entre paralelo e comercial -4,09% 6,27%

Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,64 1,78

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,65 1,82

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 2,29503
Franco suíço 1,90321
Iene japonês 0,0213184
Libra esterlina 2,75471
Peso argentino 0,400639
Yuan chinês 0,274976
Peso chileno 0,00357205
Peso mexicano 0,135285
Dólar canadense 1,74625
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.
ÍNDICE 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)

l O GLOBO: Qual é sua ex-
pectativa para a Rio + 20, já
que, no fim do mês, será rea-
lizado em Nova York mais
um encontro para definir o
documento da conferência?
SHA ZUKANG: Em janeiro úl-
timo, definimos o “rascunho
zero” do documento final da
Rio+20. O prazo final para en-
trega das propostas foi no úl-
timo dia 29 de fevereiro, mas
ainda estamos esperando al-
gumas contribuições. Só de-
pois que recebermos todas as
propostas dos países é que
vamos começar as negocia-
ções. Estamos tendo muitas
dificuldades nessas reuniões
preparatórias. Está bem difí-
cil chegar a um acordo. De-
pois de todas as reuniões pre-
paratórias, teremos apenas
15 dias para fechar as negoci-
ações. A restrição de tempo é
uma das nossas maiores difi-
culdades.

l O senhor acredita que a cri-
se financeira internacional
também é um empecilho?
SHA: Sem dúvida a situação in-
ternacional não é muito favorá-
vel, até porque ela está atingin-
do os países ricos. E são justa-
mente esses países os que têm
mais responsabilidades na dis-
cussão climática. E para piorar
ainda mais a situação, esses pa-
íses estão, nesse momento, pre-
ocupados com as eleições nos
seus próprios países. E são jus-
tamente os países da zona do
euro os maiores doadores. E co-
mo a transição para uma econo-
mia de baixo carbono necessita
de recursos financeiros, temos
um problema, porque os países
que são grandes doadores es-
tão em crise financeira. Tudo is-
so está dificultando bastante as
negociações. Ainda assim, es-
tou confiante.

l A situação do mundo do pon-
to de vista ambiental está se
agravando?
SHA: Temos que reconhecer
que a situação é urgente, até
porque muitas das decisões
tomadas há 20 anos, na Rio-92,
ainda não foram implementa-
das. E, nessas duas últimas dé-
cadas, a situação só piorou,
tanto do ponto de vista da pro-
dução como do ponto de vista
do consumo. O atual padrão
de produção e consumo não
pode continuar. É uma ques-
tão de sobrevivência da huma-
nidade. Se todos os países
emergentes, como Brasil, Chi-
na e Índia, por exemplo, deci-

direm copiar o estilo de vida
dos países desenvolvidos, se-
ria necessários cinco planetas
Terra para atender a todo es-
ses aumento de demanda. Ho-
je, temos sete bilhões de pes-
soas no mundo; em 2050, sere-
mos nove bilhões. Os recursos
naturais estão dando sinais de
escassez, enquanto a popula-
ção mundial não para de cres-
cer. E ainda precisamos erradi-
car a pobreza no mundo.

l Logo, o que o senhor está di-
zendo, é que a conta não está
fechando?
SHA: Existe uma grande res-
ponsabilidade. Vejo a Rio + 20
como uma chance histórica de
cuidar do desenvolvimento
sustentável. Em vez de olhar-
mos como uma questão de paí-
ses desenvolvidos ou em de-
senvolvimento, é um tema que
une toda a humanidade. Não
podemos falhar, temos que ter
sucesso.

l Qual é o papel do Brasil nes-
se contexto?
SHA: O Brasil é um líder, e não
digo isso apenas para agradar
ao país anfitrião. É um país
grande, com influência regio-
nal e global. E fez um trabalho
tremendo em integrar os três
pilares: social, econômico e
ambiental. Há ótimas experi-
ências em erradicação de po-
breza sob a gestão do presi-
dente Lula e do atual governo.

l O que se espera do resultado
da Rio + 20?
SHA: Devemos ser ambiciosos
e muito práticos. Precisamos
de objetivos. Claro que tere-
mos palavras ao negociar, mas
precisamos é de ação. A eco-
nomia verde é o principal te-
ma. Precisamos de um plano
amplo, com etapas, opções de
políticas e um conjunto de bo-
as práticas. Também é interes-

sante uma espécie de leve res-
ponsabilidade e um fórum que
possa rever e acompanhar o
que estiver em curso. É preci-
so de objetivos para medir
quanto progresso estamos fa-
zendo. Um conjunto de objeti-
vos é absolutamente necessá-
rio. Outro ponto importante é
o arcabouço institucional. Al-
gumas propostas defendem
uma espécie de conselho de
desenvolvimento sustentável
ou uma comissão.

l Por que a mudança climática
não está na agenda da Rio +20?
SHA: Mudança climática é um
tema sustentável. Quaisquer
resultados que tenhamos vão
certamente facilitar a questão
da mudança climática e temos
como o uso eficiente de ener-
gia. Tudo está relacionado.
Não é verdade (que o assunto
mudança climática não será
tratado). Mas a Rio + 20 está
tratando de um assunto muito
mais amplo e maior do que a
questão climática.

l O que é a economia verde?
SHA: Temos um debate sobre a
definição (do que é economia
verde). Não há uma definição
clara. Pessoas diferentes têm

visões diferentes. Mas certa-
mente concordamos que (eco-
nomia verde) não é um substi-
tuto para desenvolvimento sus-
tentável, não deve levar ao pro-
tecionismo nem gerar condicio-
nalidades para ajudas. A econo-
mia verde pode permitir a cria-
ção de postos de trabalho e tem
o potencial de integrar os três
pilares: econômico, social e am-
biental. Mas a verdade é que
atualmente muitos países prati-
cam a economia verde. No meu
país (China), fizemos uma legis-
lação específica. Até países afri-
canos são exemplos.

l Diante da atual situação inter-
nacional, podemos esperar
que países doadores e institui-
ções internacionais abram
seus cofres?
SHA: A questão financeira é
crítica para os países em de-
senvolvimento. Por que temos
uma conferência sobre desen-
volvimento sustentável? Por-
que não há sustentabilidade.
Os países em desenvolvimen-
to são o que podemos chamar
de vítimas. Não estou culpan-
do ninguém, mas nosso passa-
do de desenvolvimento nos úl-
timos 400 anos criou os pro-
blemas que enfrentamos hoje.

Países em desenvolvimento
não foram responsáveis por is-
so, eles estavam ocupados de-
mais em encher seus estôma-
gos. Já os países desenvolvi-
dos têm responsabilidade de
cumprir os compromissos já
feitos, senão vão perder credi-
bilidade. É por isso que dou
ênfase à palavra implementa-
ção. Foi feito um compromisso
há 20 anos. Não precisamos de
mais palavras, mas de ações.

l Mas como esperar doações
quando os países desenvolvi-
dos estão em crise?
SHA: A maior parte dos países
doadores está enfrentando
problemas financeiros. Nós só
podemos desejar que esses
problemas acabem em breve
ou muito rapidamente. Fica-
mos felizes, por exemplo, com
o fato de os Estados Unidos es-
tarem se recuperando. Mas a
crise financeira é temporária,
de curto prazo, enquanto o de-
senvolvimento sustentável é
(uma questão) para o futuro,
longo prazo. Não misturem. Os
países desenvolvidos devem
olhar à frente, com uma visão
de longo prazo. Desenvolvidos
ou em desenvolvimento, to-
dos temos responsabilidades
comuns. Deixe-me também en-
fatizar que a sustentabilidade
deve ser uma responsabilida-
de do país. Nenhum país deve
depender apenas da ajuda dos
países desenvolvidos. Para al-
guns, alguma assistência será
necessária para dar o pontapé
ou acelerar o processo.

l Quais devem ser os pontos
mais delicados do processo de
negociação?
SHA: Como mencionei, o tem-
po deve ser a principal barrei-
ra. E há a questão da definição
de economia verde, que não
existe. Além disso, teremos que
negociar algumas regras, que
eventualmente vão restringir o
comércio. Alguns objetivos po-
dem afetar os países em desen-
volvimento, que podem não ser
capazes de atingir os critérios e
perder mercado. Também te-
rão que ter tecnologia, coisa
que países pobres geralmente
não têm. Nem possuem recur-
sos para comprar. Essas são as
preocupações. Não podemos
ter objetivos ou critérios como
uma fórmula que sirva para to-
dos. O desenvolvimento sus-
tentável deve ser apenas o co-
meço, não um fim.

l O que é mais difícil para os
país mudarem?
SHA: Os países desenvolvidos
estão acostumados a um estilo
de vida, então não é um traba-
lho simples mudar. Até para
emergentes como China e Bra-
sil não é fácil. O uso de energias
renováveis, por exemplo, é
muito bom. Vamos usar energia
eólica, solar, hidrelétrica, nu-
clear. Mas elas são caras, quem
vai pagar? Como atingir o equi-
líbrio entre usar a energia que
vai reduzir a emissão de carbo-
no, mas ao mesmo tempo ter
energia suficiente para produ-
zir comida? O importante, no
entanto, é que transformemos
desafios em oportunidades. n

Se países como Brasil,
China e Índia resolverem
copiar o estilo de vida

dos países ricos, a conta não fecha. Seriam necessári-
os cinco planetas Terra para atender a tamanha de-

manda. O diagnóstico foi feito pelo chinês Sha
Zukang, secretário-geral da ONU para a Rio+20, a con-
ferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento
sustentável que será realizada na cidade entre os dias
20 e 22 de junho. De passagem pelo Brasil para prepa-

rar a logística do encontro e participar de negocia-
ções com a ministra do Meio Ambiente, Izabela Teixei-
ra, Sha deixou claro que “é urgente definir um conjun-
to de objetivos para garantir o sucesso da conferên-
cia”. E admitiu: “Não podemos falhar”.

Secretário-geral da ONU para conferência diz que turbulência financeira não é desculpa para ignorar crise ambiental

Fotos de Fabio Rossi

SHA: CRISE de curto prazo não deve atrapalhar debate de longo prazo sobre desenvolvimento sustentável

ENTREVISTA

Sha Zukang

Liana Melo
liana.melo@oglobo.com.br
Lucianne Carneiro

lucianne.carneiro@oglobo.com.br

“
Se Brasil, China e
Índia decidirem
copiar o estilo de vida
dos desenvolvidos,
seriam necessários
cinco planetas Terra

“
Não podemos
falhar na conferência
das Nações Unidas,
temos que ter
sucesso na
Rio+20

RIO+20

‘Vamos precisar de cinco planetas Terra’
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 06 mar. 2012, Economia, p. 23.




