
hTerça-feira, 13 de março de 2012 O GLOBO ECONOMIA • 25

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
07/03: 0,0931% 08/03: 0,0582% 09/03: 0,0394%

Selic 9,75%

Dia Índice
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%
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%

Dia Índice
28/03 0,5819%
29/03 0,6073%
30/03 0,6073%
31/03 0,6073%
01/04 0,6073%
02/04 0,5622%
03/04 0,5631%
04/04 0,5895%
05/04 0,6169%
06/04 0,6273%
07/04 0,5936%
08/04 0,5585%
09/04 0,5396%

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

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%
Fevereiro 3438,19 0,45% 1,02% 5,84%

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

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%
Fevereiro 467,308 0,07% 0,37% 3,38%

CÂMBIO
Dólar

Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 1,8151 1,8157

Paralelo (São Paulo) 1,76 1,95

Diferença entre paralelo e comercial -3,03% 7,39%

Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,74 1,88

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,73 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 2,37022
Franco suíço 1,96522
Iene japonês 0,0219019
Libra esterlina 2,81735
Peso argentino 0,414740
Yuan chinês 0,284672
Peso chileno 0,00371560
Peso mexicano 0,142186
Dólar canadense 1,81377
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 BRASÍLIA. O governo estuda au-
mentar as tarifas de importação
de bens industrializados para di-
ficultar o ingresso de mercadori-
as da China e de outros países
asiáticos. Os técnicos da área
econômica também trabalham
na expansão da quantidade de
itens que serão desonerados de
tributos como o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
As medidas têm como objetivo
protegera indústrianacionaldos
efeitos do câmbio e manter em-
pregos, no esforço para a econo-
mia crescer 4,5%, como deseja a
presidente Dilma Rousseff.

O aumento das tarifas de im-
portação já estava sendo cogita-
do para tecidos e confecções,
mas deve ser estendido. Como a
alíquota máxima permitida pela
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) é de 35%, no caso de
bensque jáestejamcomesse im-
posto no teto, o governo estuda
elevar o IPI vinculado à importa-
ção, como com os automóveis.

A equipe econômica já decidiu
prorrogar a redução do IPI para
produtos da linha branca (fo-

gões, geladeiras, máquinas de la-
var e tanquinhos), cuja vigência
acabaria em março. Agora, está
avaliando quais outras desone-
rações ajudariam a incentivar o
consumo e a produção industri-
al. Na lista, estão eletrodomésti-
cos e materiais de construção.

BNDES deve ser capitalizado
em R$ 30 bilhões

O governo também pretende
capitalizar o BNDES em até R$
30 bilhões, para que o banco
conceda mais empréstimos ao
setor de infraestrutura. E pre-
tende desonerar a folha de pa-
gamento de outros segmentos
do setor produtivo, sendo o de
autopeças o principal

Outramedidaemestudoéare-
dução da alíquota que hoje inci-
de sobre o faturamento dos seto-
res que já foram desonerados na
folha de pagamentos (confec-
ções, calçados, couros, tecnolo-
gia da informação e call centers).
A contribuição de 20% sobre o
INSS foi substituída por um per-
centual entre1,5% e 2,5% sobre o
faturamento. Mas o percentual
provocou reclamações:

— Estamos avaliando a possi-
bilidade de baixar esse valor —
informou um técnico, admitindo

que a alíquota pode cair a 0,8%.
Outra medida que consta do

cardápio da equipe econômica é
uma nova redução do Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) sobre o crédito a pessoas
físicas. Em dezembro, o governo
reduziu a alíquota de 3% para
2,5%,maspodecaira2%ou1,5%.

Mesmo com essas ações, os
técnicos do governo admitem,
nos bastidores, que o crescimen-
to desejado pela presidente não
deve ser atingido em 2012. Isso
porque as ações que vêm sendo
adotadas não têm fôlego para re-
cuperar a atividade no curto pra-
zo. Pelos cálculos, o PIB deve
crescer, no máximo, 3,5%.

A decisão de reduzir a taxa bá-
sica de juros (Selic) em 0,75 pon-
to levou analistas do mercado a
reverem para cima as previsões
de inflação. Pela primeira vez, a
taxa para 2013 é maior que a pre-
vista para este ano. Na pesquisa
FocusdivulgadaontempeloBan-
co Central, o IPCA para 2013 su-
biu de 5,20% para 5,50%, e a esti-
mativa de inflação para 2012 pas-
sou de 5,24% para 5,27%. Para a
Selic, as previsões foram corrigi-
das para baixo: 9% em 2012 e10%
em 2013. Antes, as projeções
eram de 9,5% e10,50%.n

Contra China, tarifa de importação subirá
Governo também estuda medidas para proteger a indústria nacional dos efeitos do câmbio e para manter empregos

Martha Beck, Eliane Oliveira
e Vivian Oswald

economia@oglobo.com.br

SEU IMPOSTO DE RENDA
Em novembro de 2011 comprei
na planta um imóvel que será
entregue em janeiro de 2014.
Durante as obras serão pagos
30% do imóvel, e o saldo
restante (70%), ao fim. Em
novembro paguei a entrada
(13%) e duas prestações, mais o
valor do corretor. Como
declarar? (Jorge Pimenta)
l O imóvel adquirido na planta
será lançado na Declaração de
Bens e Direitos, informando,

em Discriminação, a condição
de aquisição. Na Situação em
31/12/2011, informar apenas os
valores pagos no ano de 2011,
inclusive a entrada.

Recebi uma doação de ações do
meu pai, que foram adquiridas
ao longo de anos. Como eu e ele
devemos registrar essa doação?
(Jaldir Lima)
l As ações recebidas em doa-

ção serão informadas na Decla-
ração de Bens e Direitos. Sendo
a doação realizada pelo valor
constante da declaração de
seu pai, não será tributada. In-
forme o mesmo valor na ficha
Rendimentos Isentos e Não Tri-
butáveis. Seu pai fara a baixa
da doação na Declaração de
Bens e Direitos, informando a
operação e o seu número de
CPF.

Do montante recebido na Justiça
Federal, como compensar o valor
pago de honorários advocatícios
no cálculo do imposto, uma vez
que, na Ficha Pagamento e
Doações Efetuados, o programa
não abate? (Ilidio Ferreira)
l Neste caso é preciso infor-
mar na declaração de ajuste os
rendimentos líquidos, ou seja,
já abatidos dos honorários ad-
vocatícios.

n Asdúvidasdos leitoresdevemser enviadas, até24deabril, pelo sitewww.oglobo.com.br/servicos/ir2012/tireduvidas.As respostasestãoacargodaconsultoria
IOB Folhamatic. O GLOBO e a IOB Folhamatic se reservam o direito de selecionar as perguntas que serão respondidas e publicadas no site e no jornal.

O GLOBO

MAIS ECONOMIA HOJE NA INTERNET
oglobo.com.br/economia

BLOG: No “Visão de mercado”, o especialista Adriano

Pires fala sobre as mudanças climáticas e o setor

elétrico

BOA CHANCE: Sete dicas para parar de adiar as

tarefas diárias no trabalho

TEMPO REAL: Acompanhe a oscilação do dólar

Acompanhe a cobertura da Economia no Twitter:
twitter.com/OGlobo_Economia

l BRASÍLIA.O governo espera ti-
rar o foco da audiência do minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega,
hoje, na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado —
que tratará das denúncias envol-
vendo a Casa da Moeda e da dis-
puta de poder na cúpula do Ban-
co do Brasil — com a presença
da própria presidente Dilma
RousseffnasessãodoCongresso
em homenagem ao Dia Internaci-
onal da Mulher. Mas a estratégia
do Planalto de blindar Mantega
pode não ter sucesso: a audiên-
cia ocorrerá em clima de tensão
nabasealiada, como impactoda
mudança na liderança do gover-
no no Senado, cargo ocupado
desde o governo Fernando Hen-
rique pelo senador Romero Jucá
(PMDB-RR).

O início do depoimento de
Mantega foi adiado das10h para
o meio-dia, de forma a não coin-
cidir com a sessão do Congres-
so, marcada para as 10h. Na se-
mana passada, o ministro se
reuniu com os líderes dos parti-
dos aliados para preparar sua
ida ao Senado. E aproveitou pa-
ra tranquilizar os parlamentares
sobre a guerra entre dirigentes
do Banco do Brasil e da Previ
(fundo de pensão dos funcioná-
rios do BB). Aos aliados, Mante-
ga disse que o BB está tendo re-
sultados excelentes e que a dis-
puta não estaria afetando o de-
sempenho das instituições.

Mantega, segundo interlocu-
tores, pediu apoio aos aliados,
já esperando que a oposição
explore temas polêmicos.

— Estarei na CAE para falar
de economia — disse, após
conversa com os senadores.

Os aliados estão mais preocu-
pados com as perguntas da
oposição sobre a Casa da Moe-
da. No caso do BB, acredita-se
que o ministro “tire de letra”.
Mantega deve ser questionado
ainda sobre o baixo crescimen-
to da economia.

A ida de Mantega à CAE foi
acertada como um convite, de-
pois que a oposição apresentou
requerimento para convocá-lo
a falar sobre a crise na Casa da
Moeda. O líder do PSDB no Se-
nado, Álvaro Dias (PR), disse
que manterá todos os questio-
namentos, mas admitiu que a
maioria governista torna o ce-
nário favorável a Mantega:

— Os assuntos serão coloca-
dos, mas, infelizmente, ali, o ri-
tual não ajuda muito. A vinda da
presidente Dilma é coincidên-
cia, porque essas reuniões são
muito favoráveis ao governo.n

Dilma ajudará Mantega no Senado
Comissão vai discutir denúncias sobre Casa da Moeda e disputa no BB

Cristiane Jungblut
crisjung@bsb.oglobo.com.br

Antonio Cruz/ABr

O MINISTRO MANTEGA pretende se concentrar na economia durante seu depoimento na CAE

O QUE JÁ FOI FEITO
l Redução das taxas de juros;
l Desoneração da folha de pagamento das
empresas dos setores de confecções, cal-
çados, couros, tecnologia da informação e
call centers;
l Redução do IPI da linha branca;
l Redução do PIS/Cofins para massas,
pães e trigo;
l Redução do IOF sobre operações de cré-
dito para pessoas físicas;
l Devolução mais rápida de créditos tribu-
tários aos exportadores;
l Reforço no capital do BNDES;
l Construção de moradias populares com
custo de até R$ 85 mil (que estejam ou não
dentro do programa do governo Minha Casa,
Minha Vida) passou a se enquadrar dentro
do chamado Regime Especial de Tributação
(RET), que tem alíquota de apenas 1%. O limi-
te para enquadramento no benefício era de
R$ 75 mil por moradia anteriormente. Agora,
o valor foi elevado.

O QUE AINDA PODE SER FEITO
l Prorrogação do IPI reduzido para a linha
branca;
l Ampliação de lista de bens com IPI redu-
zido, incluindo outros eletrodomésticos,
materiais de construção, bens de capital;
l Ampliação a lista de setores desonera-
dos pela folha de pagamento das empre-
sas, incluindo autopeças, têxteis, móveis e
plásticos;
l Redução da alíquota que incide sobre o
faturamento dos setores cuja folha foi de-
sonerada. Hoje varia de 1,5% a 2,5%;
l Aumento das tarifas de importação de
bens industrializados, para dificultar o in-
gresso de mercadorias da China e outros
países asiáticos;
l Nova redução do IOF para empréstimos
concedidos a pessoas físicas;
l Nova capitalização do BNDES;
l Uso dos bancos públicos (Banco do Bra-
sil e Caixa) para reduzir o custo dos finan-
ciamentos no país.

naAs ações para turbinar a economia
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




