
32 • ECONOMIA O GLOBO Sexta-feira, 16 de março de 2012

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
12/03: 0,0763% 13/03: 0,0878% 14/03: 0,0990%

Selic 9,75%

Dia Índice
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%
28/03 0,5819%
29/03 0,6073%
30/03 0,6073%
31/03 0,6073%
01/04 0,6073%

Dia Índice
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%
10/04 0,5291%
11/04 0,5537%
12/04 0,5767%
13/04 0,5882%
14/04 0,5995%

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
facultativo, 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,
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

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% 5,85%

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) 1,800 1,8006

Paralelo (São Paulo) 1,71 1,88

Diferença entre paralelo e comercial -3,88% 6,63%

Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,73 1,87

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,71 1,88

Euro
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,3524 2,3534

Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,26 2,45

Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,22 2,46

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

Franco suíço 1,95131
Iene japonês 0,0215599
Libra esterlina 2,82790
Peso argentino 0,413858
Yuan chinês 0,284489
Peso chileno 0,00373747
Peso mexicano 0,142339
Dólar canadense 1,81535
Fonte: Mercado

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

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)

DIGITAL & MÍDIA

l MOUNTAIN VIEW, EUA. A Goo-
gle está promovendo uma gran-
de reforma nos algoritmos que
alimentam sua ferramenta de
buscas, afirmou ontem o “Wall
Street Journal”. Ao longo dos
próximos meses, o serviço co-
meçará a apresentar resultados
baseados em busca semântica
— baseada em significados de
palavras e expressões — no to-
po da página, com o objetivo de
manter em suas mãos a fatia do-
minante do mercado.

De acordo com o “WSJ”, esta
é a mais significante mudança
em toda a história da Google, e
é importante compreender
que a companhia não está
substituindo seu atual sistema
de buscas por palavras-chave.
O que vai acontecer é a inser-
ção de respostas que combi-
nam um banco de dados em
constante expansão com a tec-
nologia semântica e recursos
de PageRank, que analisam a
importância de páginas na in-
ternet para uma busca.

Atualmente o conteúdo de
uma página é o que determina
sua relevância e sua posição na
lista de resultados, assim como
a frequência com que outros si-
tes citam seu link. Num futuro
próximo, a Google vai incorpo-

rar o cruzamento de dados pa-
ra que o software possa com-
preender o real significado das
palavras nas páginas e fornecer
resultados mais certeiros. A al-
teração pode afetar a forma co-
mo milhões de sites trabalham

seu conteúdo para aparecer en-
tre os primeiros resultados. A
mudança também proporciona
à Google mais alternativas para
exibir publicidade on-line.

Amit Singhal, um alto executi-
vo de busca da Google, disse

que o mecanismo vai melhorar
a correspondência entre as
buscas e um enorme banco de
dados. As informações foram
capturadas nos últimos dois
anos e dizem respeito a cente-
nas de milhões de “entidades”

— isto é, pessoas, lugares e coi-
sas. Por exemplo, os novos re-
sultados de pesquisa poderão
ser formulados com a associa-
ção de palavras de origens dife-
rentes, como a de uma empresa
(digamos, Google) com seus
fundadores (Larry Page e Ser-
gey Brin, no caso).

— A busca do Google ficará
mais parecida com a forma co-
mo seres humanos entendem
o mundo —disse Singhal, ao
contar que esse é o início de
um movimento lento, de mui-
tos anos, até a “próxima gera-
ção de buscas”.

Singhal diz ainda que, ao di-
gitar o nome de um lago, os in-
ternautas passarão a ver logo
características essenciais que
o sistema de busca conhece
sobre ele, como localização,
altitude, temperatura média e
salinidade. E, em breve, o Goo-
gle será capaz de responder a
perguntas mais complexas, co-
mo “Quais são os maiores la-
gos da Califórnia?”. n

Google quer se tornar mais inteligente
Na mais importante reforma da sua história, ferramenta de busca pretende dar respostas mais diretas aos internautas

Tobias Schwarz/Reuters

HOMEM TRABALHA no logotipo da Google na CeBIT: ferramenta de busca pretende afiar seus resultados

O GLOBO

MAIS TECNOLOGIA E
MÍDIA HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

GADGETS: Nokia elabora

seu próprio tablet

$$$: Para sobreviver na

web, jornais buscam

audiência global

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

SEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

TERÇA-FEIRA
Games e Pedro Doria

QUARTA-FEIRA
Mobilidade

QUINTA-FEIRA
Redes Sociais

SEXTA-FEIRA
Multimídia

SÁBADO
Cora Rónai

l SYDNEY e NOVA YORK. A Apple
já começou a vender o novo iPad
nas lojas físicas da Austrália.
Uma fila de fãs ávidos para se
apossar do último lançamento
da empresa logo se formou do la-
do de fora da loja na cidade de
Sydney. Os australianos foram
os primeiros consumidores a
conferir, com as próprias mãos,
como é o novo tablet da compa-
nhia com Retina Display e cone-
xão de alta velocidade 4G (LTE).
Cingapura também já deu início
às vendas na loja M1 e, em Paris,
filas se formaram ontem diante
da Apple Store.

O número de pessoas não foi o
mesmo dos lançamentos anteri-
oresdo iPad,epoucasdormiram
na fila. Mesmo assim, a aglome-
ração nas ruas foi grande e refle-
tiu a forte demanda por produ-

tos da Apple. David Tarasenko,
de 34 anos, que trabalha como
gerente de construção civil, foi o
primeiro comprar o novo iPad
na loja da companhia. Ele disse
que esperava pelo tablet desde
que o presidente-executivo da
Apple, Tim Cook, revelou a ter-
ceira geração num evento para a
mídia, nos Estados Unidos.

— Quando Tim Cook o anunci-
ou, ele soou como se fosse uma
ferramenta mágica — disse .

Ontem, as ações da Apple
passaram a barreira dos US$
600 pela primeira vez. Um dia
antes de o novo iPad chegar às
lojas nos EUA, os papéis da fa-
bricante chegaram a US$
600,01 logo após a abertura.
Mas acabaram encerrando em
queda de 0,68% em Nova York,
a US$ 585,56. n

Australiano compra o
primeiro novo iPad
Produto com Retina Display e 4G chega hoje às
lojas de 16 países, dos Estados Unidos à Europa

Tim Winborne/Reuters

DAVID TARASENKO (à direita) foi o primeiro a adquirir o novo tablet

l SÃO PAULO. O diretor-executivo
da Singularity University (SU),
Salim Ismail, não se surpreende-
ria se o próximo Mark Zucker-
berg — um dos criadores do Fa-
cebook — saísse do Brasil nos
próximos dez anos. Um dos prin-
cipais motivos para isso é o mai-
or acesso à infraestrutura para
inovação, com computadores e
laboratórios mais baratos. O ou-
tro é o natural entusiasmo dos
brasileiros, que Ismail diz ser a
grande vantagem do país.

— Os brasileiros têm um entu-
siasmonaturalparaavidaemge-
ral. Aplicada ao empreendedo-
rismo, essa animação se torna
uma vantagem natural sobre
qualquer outro país. Por isso, as
pessoas de outros lugares do
mundo procuram o país como
um lugar para investir — diz Is-
mail, que está no Brasil para par-
ticipar hoje de um seminário de
tecnologia em São Paulo.

O executivo, que já coordenou
a fábrica de ideias do Yahoo!, on-
de foi vice-presidente, diz que a
tendência do mercado de tecno-
logia para os próximos cinco
anos é fortalecer os aplicativos
para as redes sociais. Entre as
oportunidades que identifica, es-
tão serviços de publicidade com
base na localização do usuário,
além de novas formas de comu-
nicação e comércio eletrônico
que usem essas plataformas.

— Nos próximos cinco anos é

que veremos várias camadas de
valor adicionadas sobre as redes
sociais, seja como e-commerce
ou publicidade baseada na loca-
lização — afirma.

Os pontos fortes do Brasil es-
tão no comércio eletrônico, es-
pecialmente softwares baseados
na localização,enatecnologiada
informação, além dos avanços
em biocombustíveis, uma área
que é grande dentro da Google.
Segundo ele, essas são áreas em
que as barreiras são baixas para
quem quiser inovar.

— Tanto a Google quanto o Fa-
cebook, que são empresas bilio-
nárias, foram criadas em compu-
tadores de mil dólares. Na área
de biotecnologia, um laboratório
queanosatráscustavaentreUS$

5 milhões e US$ 10 milhões pode
ser criado por US$ 20 mil hoje. Is-
so significa que mais gente tem
acesso à inovação, que antes era
restrita a grandes corporações e
governos — afirma.

Por esses motivos, diz, o Brasil
é um dos países mais procura-
dos como o destino dos estudan-
tes da SU, conhecida como Uni-
versidade da Google, por causa
do patrocínio que recebe do gi-
gante da internet. Além disso, se-
gundo ele, o Brasil é o país da
América Latina que mais envia
estudantes para a universidade.

— Acredito que dentro de dez
a 20 anos a próxima geração de
Steve Jobs e Mark Zuckerberg
pode surgir em um país como o
Brasil — diz. n

Próximo Zuckerberg pode sair do
Brasil, diz ex-executivo do Yahoo!
À frente da ‘Universidade da Google’, Salim Ismail elogia entusiasmo brasileiro

Divulgação

SALIM ISMAIL: cada vez mais gente tem acesso à inovação

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

l Uma pesquisa da Nielsen com
usuários de tablets de quatro
países (EUA, Alemanha, Reino
Unido e Itália) descobriu que os
americanos são os que mais pa-
gam para baixar conteúdo nos
gadgets. Sessenta e dois por
cento deles pagam para baixar
música, enquanto 58% com-
pram e-books. Já 51% adquirem
filmes, e 41% pagam por revistas
eprogramasdetelevisão.Emse-
guida na preferência vêm strea-
ming de rádio pelo tablet (pago
por27%)eappsdeesportes (pa-
gos por 22%). As notícias são pa-
gas por 19% dos americanos.

Em termos de noticiário,
quem mais paga por ele são os
italianos que possuem tablets
(44%). Na Itália também se pa-
ga bastante por livros no ta-
blet (26%), bem como por fil-
mes (23%) e música (20%).

No Reino Unido, 19% dos do-
no de tablets leem noticiosos
pagos, e outros 19% pagam pa-
ra baixar música. Dez por cen-
to compram livros para ler no
gadget, e 9% pagam por filmes,
enquanto 8% adquirem pro-
gramas de TV. E, na Alemanha,
15% dos usuários de tablets pa-
gam por notícias. Esse é o mai-
or índice no país, pois todos os
outros itens são pagos por me-
nos de 10% dos alemães. n

EUA são os que
mais pagam por
mídias no tablet
Pesquisa da Nielsen
mostra tendências de
conteúdo nos gadgets

André Machado
amachado@oglobo.com.br
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




