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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
17/03: 0,0492% 18/03: 0,0746% 19/03: 0,0884%

Selic 9,75%

Dia Índice
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%
02/04 0,5622%
03/04 0,5631%
04/04 0,5895%
05/04 0,6169%
06/04 0,6273%

Dia Índice
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%
15/04 0,5522%
16/04 0,5330%
17/04 0,5494%
18/04 0,5750%
19/04 0,5888%

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) 1,8253 1,8259

Paralelo (São Paulo) 1,77 1,93

Diferença entre paralelo e comercial -3,02% 5,70%

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

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,75 1,93

Euro
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,3945 2,3955

Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,29 2,48

Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,31 2,55

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

Franco suíço 1,99522
Iene japonês 0,0217242
Libra esterlina 2,88551
Peso argentino 0,417417
Yuan chinês 0,287737
Peso chileno 0,00375833
Peso mexicano 0,143638
Dólar canadense 1,83473
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)

l RIO, PEQUIM, WASHINGTON e
NOVA YORK. O receio em rela-
ção à desaceleração do cresci-
mento econômico da China pe-
sou sobre os mercados globais
ontem, com cotações de ações
e matérias-primas em queda e
dólar em alta em todo o mundo.
A Bolsa de Londres recuou
1,17%, com queda nos papéis
das mineradoras BHP Billiton
(4,05%), Rio Tinto (4,15%) e An-
glo American, (4,11%). Paris e
Frankurt caíram 1,32% e 1,39%,
respectivamente.

Em Wall Street, as quedas fo-
ram um pouco menores. O ín-
dice Dow Jones recuou 0,52%,
enquanto S&P 500 perdeu
0,30% e Nasdaq caiu 0,14%. As
quedas foram puxadas por em-
presas como Caterpillar
(2,61%) e Alcoa (1,51%). E o Ibo-
vespa, índice de referência da
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa), caiu 0,64%, aos
67.295 pontos. O dólar comer-
cial registrou alta pelo segun-
do dia consecutivo, avançan-
do 0,39%, a R$ 1,818.

Os receios com o crescimen-
to chinês foram reforçados
com o anúncio de um novo rea-
juste nos preços de combustí-
veis — o segundo em dois me-
ses— e com o alerta da BHP
Billiton de que a produção de
aço na China está desaceleran-
do. Além disso, a associação
de produtores de veículos da
China previu crescimento me-
nor nas vendas.

Com a China crescendo me-
nos, a demanda por commoditi-
es, como o minério de ferro, ten-
de a ser menor. Isso afetou nega-
tivamente as ações de empresas
produtoras de matérias-primas,
que puxaram o Ibovespa para
baixo. Vale PNA (preferencial,
sem voto) caiu 0,83%, a R$ 41,60.
Petrobras PN recuou 0,49%, a R$
24,27, enquanto as ações PN da
siderúrgica Gerdau perderam
2,19%, a R$ 18,73.

— A conjunção de sinais vin-
dos da China levou à queda nas
cotações de commodities, atin-

gindo sobretudo Vale e Petro-
bras — resume Pedro Galdi, es-
trategista da corretora SLW.

Tanto nos mercados america-
nos como na Bovespa, as que-
das diminuíram no fim dos pre-
gões. Na mínima do dia, o Ibo-
vespa recuou 1,51%. O movi-
mento pode ser visto como ma-
nutenção da tendência de alta.
Para Galdi, o baixo volume de
negócios (R$ 5,6 bilhões) em
dia de queda também pode ser
considerado positivo.

Bernanke: EUA ainda têm
‘desafios importantes’

A perspectiva de desacelera-
ção na China também levou o
dólar a subir frente às principais
moedas. As divisas de grandes
produtores de matérias-primas
foram as mais afetadas: a moeda
americana subiu 1,21% frente ao
dólar australiano e 0,99% frente

ao rand da África do Sul.
No Brasil, o dólar comercial

chegou a subir1,44% de manhã,
seguindo o movimento externo.
À tarde, porém, o real se desco-
lou dos demais mercados de
câmbio, a ponto de o Banco
Central (BC) fazer um leilão de
compra no mercado à vista,
mesmo com o dólar em alta.

Segundo analistas, a atuação
do BC não surpreendeu porque,
no mercado futuro, os contratos
chegaram a ser negociados com
o dólar em queda. Operadores
do mercado não identificaram
grande fluxo de entrada de re-
cursos ontem. Para Alfredo Bar-
butti, economista da corretora
BGC/Liquidez, o BC pode ter
atuado para frear movimentos
especulativos. Investidores po-
dem ter aproveitado a alta re-
cente do dólar para apostar nu-
ma queda a curto prazo.

Apesar do temor dos merca-

dos com a desaceleração na
China, o presidente do Federal
Reserve (Fed, o banco central
americano), Ben Bernanke, está
mais otimista. Em discurso a
ser apresentado hoje à Comis-
são de Supervisão e Reforma
Governamental do Congresso,
cujo texto foi divulgado ontem,
ele afirma que os problemas fi-
nanceiros da Europa arrefece-
ram, mas ressaltou que o Fed
está pronto para agir se a situa-
ção voltar a piorar.

Mais cedo, ao falar com a re-
de CNBC antes de uma pales-
tra na Universidade George
Washington, Bernanke disse
que os EUA ainda enfrentam
“desafios importantes” a curto
prazo, e que o elevado desem-
prego é um problema. Mas a
longo prazo, afirmou, as pers-
pectivas são “muito boas”.n

Freio na China derruba bolsas no mundo
Dados que indicam desaceleração da economia chinesa fazem cotação de matérias-primas cair

Vinicius Neder*
vinicius.neder@oglobo.com.br

Manuel Balce Ceneta/AP

BEN BERNANKE, presidente do Fed, diz estar pronto para agir se a crise econômica voltar a se agravar

(*) Com agências internacionais

l BRASÍLIA.Asaçõesadotadaspe-
los países da América Latina pa-
ra proteger suas economias da
política monetária expansionista
de Europa e EUA não podem ser
classificadas como protecionis-
tas. A avaliação é da secretária-
executivadaComissãoEconômi-
ca para América Latina e Caribe
(Cepal), Alicia Bárcena. Em en-
trevista ao GLOBO, ela disse que
os países estão apenas compen-
sando o forte impacto que a es-
tratégia dos desenvolvidos pro-
voca nos mercados domésticos:

— Eu diria que a Europa está
praticando dumping, ao colocar
no mercado C 1 trilhão a uma ta-
xa de 3%. Então, ações como as
que o Brasil está adotando são
uma resposta antidumping —
afirmou ela. — A meu ver, medi-
das claras e com prazo para aca-
bar, como o aumento do impos-
to para a entrada de veículos im-
portados, adotado pelo Brasil,
são apenas instrumentos que es-
tão na caixa de ferramentas dos
países e eles têm direito de usar.

Ela lembrou que até mesmo o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) vem defendendo que os
países adotem medidas como
controle de capitais para se de-
fenderdosdesequilíbriosquees-
tão sendo gerados na economia
mundial pelo excesso de liqui-
dez. Alicia disse que os instru-
mentos aplicados mostram uma
ação organizada dos governos
para equilibrar suas economias,
enquanto na Europa, por exem-
plo, o controle parece estar nas
mãos do mercado financeiro:

— Há uma política sendo feita
na América Latina. Na Europa,
quem prevalece é o mercado.

Ela disse que a economia da
região vai desacelerar em
2012, com a taxa de crescimen-
to caindo de 4,3% em 2011 para
3,7% em 2012. Para o Brasil, a
Cepal projeta 3,5%.n

Cepal apoia ação
protecionista na
América Latina
Excesso de liquidez dos
países ricos legitima ato
defensivo, diz secretária

Martha Beck
marthavb@bsb.oglobo.com.br

l BRASÍLIA.OTesouroNaci-
onal vai reforçar a ação do
governo para segurar a
queda do dólar. Vai anteci-
par o pagamento de uma
dívidadoBrasil comoBan-
co Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e, se-
gundo, o secretário do Te-
souro Nacional, Arno Au-
gustin, vai retirar do mer-
cado US$ 2,9 bilhões:

— Já compramos moe-
da para o pagamento da
dívida externa e vamos
continuar fazendo isso, o
que ajuda no câmbio.

Embora tenha feito a
cotação da moeda subir
depois do anúncio, a es-
tratégia terá pouco efeito
no mercado a médio pra-
zo, segundo especialis-
tas. Enquanto o Tesouro
vai enxugar US$ 2,9 bi-
lhões, já ingressaram no
mercado brasileiro nada
menos que US$ 18 bi-
lhões do início do ano até
o dia 9 de março.

— O governo está abrin-
do mão de recursos de bai-
xo custo, oriundos do BID,
por recursos de alto custo
— disse o diretor da NGO
Corretora, Sidnei Nehme.

Segundo Augustin, as ar-
mas disponíveis no Tesou-
ro são o uso do Fundo So-
berano, para auxiliar o BC
a comprar moeda e tam-
bém a antecipar receitas
em dólar para pagamento
da dívida externa. Hoje,
uma circular da autorida-
de monetária permite ao
Tesouro comprar no mer-
cado o suficiente para pa-
gar quatro anos da dívida
externa, mas isso pode ser
ampliado. (Martha Beck)

Tesouro paga
antes dívida
com o BID

l BRASÍLIA. Depois de cobrar da
equipe econômica e dos princi-
pais ministérios de seu governo
um conjunto de medidas para
garantir um crescimento de 4,5%
do Produto Interno Bruto (PIB,
conjunto de bens e serviços pro-
duzidos) para o país este ano, a
presidente Dilma Rousseff fará o
mesmo com a iniciativa privada.
Amanhã, ela se reunirá com 30
pesos-pesados da economia bra-
sileira de diversos setores com
esse objetivo. A presidente quer

mais investimentos para azeitar
o crescimento.

Na lista dos convidados estão
desde Eike Batista, o homem
mais rico do Brasil, aos donos
dasempreiteirasOdebrecht,Ca-
margo Correa e Andrade. Tam-
bém estarão presentes Abílio Di-
niz, do grupo Pão de Açúcar, e
os presidentes da Cosan, o mai-
or grupo sucroalcooleiro do
Brasil, e da JBS-Friboi, a maior
empresa em processamento de
proteína animal do mundo.

Neste momento, o governo
prepara incentivos para turbi-
nar a economia em 2012. Como
antecipou O GLOBO há três se-
manas, entre as medidas em es-

tudo estão a ampliação da lista
de setores beneficiados pela de-
soneração da folha de pagamen-
to e a prorrogação do Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) reduzido para a linha bran-
ca (máquinas de lavar, tanqui-
nhos, geladeiras e fogões), cujo
prazo se encerra em 31 de mar-
ço. Os setores moveleiro, de
plástico, têxtil, aeroespacial, in-
dústria naval e autopeças de-
vem ser os próximos a ter os en-
cargos sobre a folha reduzidos.

Em reunião ontem com o mi-
nistro da Fazenda, Guido Mante-
ga, representantes dos setores
de máquinas e equipamentos e a
indústria naval afirmaram que

querem pagar 1% sobre o fatura-
mento em troca da desoneração
da folha de pagamento (contri-
buição patronal de 20% para o
INSS). Segundo o vice-presidente
da Associação Brasileira de Má-
quinas e Equipamentos (Abi-
maq), José Velloso Cardoso, es-
sa é a alíquota ideal para que to-
da a cadeia produtiva seja bene-
ficiada, inclusive as empresas
mais informatizadas, que empre-
gam poucos funcionários.

Abimaq: Mantega não pediu
contrapartida em empregos
Depois do encontro, Cardoso

dissequeosetorpoderágerar50
mil empregos, num prazo de

dois anos. Ele deixou claro, no
entanto, que, durante o encon-
tro, o ministro não cobrou como
contrapartida a manutenção dos
empregos.Osetordebensdeca-
pital emprega 265 mil trabalha-
dores e faturou em 2011R$ 80 bi-
lhões, segundo a Abimaq.

— Estamos acreditando que
o governo vai atender os nos-
sos planos, porque está bastan-
te convencido de que a compe-
titividade (da indústria nacio-
nal) tem que ser trazida de vol-
ta — disse Cardoso.

Ele acrescentou que a medida
vai proteger o setor que exporta
um terço da produção e enfrenta
problemas de sazonalidade:

— Quando temos um fatura-
mento alto ou baixo, paga-
mos o mesmo sobre a folha de
salários. Agora vamos pagar
mais quando o faturamento
for mais alto.

Sem dar detalhes, Cardoso
disse ainda que o ministro in-
formou que irá aumentar em
1% a tributação da Cofins para
importação de bens de capital.
Afirmou também que a Fazen-
da está atenta à reivindicação
do setor produtivo de corte
nos juros do Programa de Sus-
tentação do Investimento
(PSI) do BNDES, atualmente
operando com duas linhas, de
6,5% e 8,5% ao ano.n

Dilma pedirá investimentos a empresários
Presidente se reunirá com líderes de vários setores para tentar garantir crescimento da economia de 4,5% este ano

Vivian Oswald
vivian.oswald@bsb.oglobo.com.br

Geralda Doca
geralda@bsb.oglobo.com.br
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