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

ÍNDICES
NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

Bovespa -2,51% -0,21% +11,13% +4,34% -1,98% N.D.

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

Salário mínimo (RJ)* R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 729,58 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
08/04: 0,0159% 09/04: 0,0558% 10/04: 0,0263%

Selic 9,75%

Dia Índice
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%
20/04 0,5885%
21/04 0,5914%
22/04 0,5569%
23/04 0,5284%
24/04 0,5337%
25/04 0,5584%
26/04 0,5889%
27/04 0,5810%

Dia Índice
28/04 0,6112%
29/04 0,5228%
30/04 0,5228%
01/05 0,5228%
02/05 0,5284%
03/05 0,5159%
04/05 0,5096%
05/05 0,5106%
06/05 0,5000%
07/05 0,5000%
08/05 0,5160%
09/05 0,5561%
10/05 0,5264%

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 Abril/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/Abril
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
Abril Abril
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

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%
Março 3445,41 0,21% 1,22% 5,24%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Março 476,166 0,43% 0,62% 3,23%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Março 469,910 0,56% 0,93% 3,32%

CÂMBIO
Dólar

Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 1,8297 1,8303

Paralelo (São Paulo) 1,76 1,95

Diferença entre paralelo e comercial -3,80 6,53

Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,75 1,89

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

Euro
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,3976 2,3986

Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,29 2,47

Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,30 2,53

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

Franco suíço 1,99847
Iene japonês 0,022751
Libra esterlina 2,91728
Peso argentino 0,418194
Yuan chinês 0,290880
Peso chileno 0,00376614
Peso mexicano 0,139531
Dólar canadense 1,82710
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 E SÃO PAULO. A visita da
presidente Dilma Rousseff ao
Massachusetts Institute of Tech-
nology(MIT)eàUniversidadede
Harvard, nos Estados Unidos,
abriu o debate sobre o financia-
mento de universidades brasilei-
ras com recursos de ex-alunos e
empresas. Prática comum nos
EUA — onde os fundos, chama-
dos de endowments, chegam a
reunir mais de US$ 30 bilhões,
como é o caso de Harvard —, a
doação ainda é rara no Brasil,
embora comecem a aparecer ini-
ciativas pingadas. De acordo
com o professor de Política Edu-
cacional da Faculdade de Educa-
ção da USP Romualdo Portela de
Oliveira, há na elite dos EUA uma
percepção de responsabilidade
com a educação, e as doações
são muito frequentes:

— No Brasil, temos coisas
pontuais, isoladas, algo infini-
tamente menor. Nossas elites
têm muito pouco compromis-
so com o futuro da nação. Há
uma percepção de que isso é
responsabilidade do Estado.

Em artigo publicado ontem no
GLOBO, Elio Gaspari afirma que
poucos dos bilionários brasilei-
ros patrocinam filantropias rele-
vantes, seja por avareza ou por
temer má gestão dos recursos.
Procurados pela equipe, alguns
dos principais bilionários brasi-
leiros (segundo a “Forbes”) não
comentaram o assunto.

Para Oliveira, da USP, as doa-
ções a universidades refletem
uma preocupação social e per-
mitem ganhos para a educa-
ção. O Brasil, segundo ele, po-
deria aprender com o exemplo
bem-sucedido dos EUA.

— Ainda que a universidade
seja pública, e a maior parte do
financiamento venha do go-
verno, não há problema que
empresas e pessoas ajudem na
sua manutenção — diz.

Para o advogado Felipe Sotto-
Mayor, diretor da Endowments

doBrasil—queestrutura fundos
para universidades —, ainda não
háculturadeobrasileiro investir
nas universidades que estudou:

— A elite brasileira estuda de
graça aqui e doa para a univer-
sidade lá de fora, onde fez MBA.

A Fundação Lemann, por
exemplo, criadapeloempresário
Jorge Paulo Lemann, quarto ho-
mem mais rico do país, financia
programas de gestão escolar e
de bolsas de estudo em várias
universidades do mundo. E assi-
nou com a Capes acordo de coo-
peração para o programa Ciên-
cia Sem Fronteiras, que prevê a
criação de uma rede de apoio

aos bolsistas de pós-graduação
de Harvard e outras cinco uni-
versidadesamericanas.Oconvê-
nio foi assinado em Harvard, du-
rante a visita de Dilma.

Burocracia e falta de
estrutura dificultam

O fato de os recursos não se-
rem bem utilizados é um receio
de ex-alunos e empresas. Outra
dificuldadeéaburocraciaea fal-
ta de estrutura para as doações.

— Há casos de pessoas que
tentam doar por aqui e encon-
tram uma série de dificuldades
— conta o professor da USP.

Pouco a pouco, no entanto, al-

gumas iniciativas começam a
aparecer.AEscolaPolitécnicada
USP tem hoje dois fundos para
receber recursos de ex-alunos e
empresas. O primeiro deles foi
organizadopeladiretoriaeestru-
turado pela Endowments do Bra-
sil, e já arrecadou quase R$ 400
mil.OoutroéoFundoPatrimoni-
al Amigos da Poli, criado por ex-
alunos, com meta de levantar R$
10 milhões até o fim do ano.

— Queremos retribuir para a
Poli tudo que recebemos e con-
tribuir para seu crescimento. Já
conseguimos R$ 5 milhões —
diz Diego Martins, diretor do
Fundo Patrimonial Amigos da

Poli, acrescentando que univer-
sidades como Yale e Harvard
têm mais de um fundo.

Além do fundo da Poli, a En-
dowments do Brasil também é
responsável pelo projeto do
Centro Acadêmico da Faculda-
de de Direito da USP. E negocia
hoje com uma universidade do
Rio e com a Faculdade de Direi-
to da FGV de São Paulo.

— É mudança lenta. Para for-
mar um fundo, porém, é preciso
negociar com possíveis doado-
res e diferentes áreas das uni-
versidades — diz Sotto-Mayor.

Em outras universidades, ain-
da que não haja fundos organiza-

dos, iniciativas começam a ga-
nhar fôlego. A Faculdade de Eco-
nomia, Administração e Contabi-
lidade da USP (FEA/USP) lançou
uma campanha para equipar sua
biblioteca, depois de grande am-
pliação da unidade. Quase R$
300 mil da meta de R$1milhão já
foramarrecadadosdepessoas fí-
sicas. Outros R$ 700 mil, de um
total de R$ 7 milhões, vieram de
empresas, pela Lei Rouanet.

— Conseguimos R$ 8,5 mi-
lhões com o governo para obras
físicas. Mas decidimos fazer essa
campanha para equipar a nova
biblioteca e movimentar a cultu-
ra de doação — diz o diretor da
FEA/USP, Reinaldo Guerreiro.

O Instituto Coppead, da UFRJ,
por sua vez, tem seis cátedras
patrocinadas por empresas —
Ipiranga, L’Oréal, Amil, Fiat, Visa-
gio e Organizações Globo.

— As empresas financiam es-
sas cátedras permitindo mais in-
vestimento em pesquisa, sem
contrapartida — diz Kleber Fi-
gueiredo, diretor do Coppead. n

Doação a universidade é rara no Brasil
Para especialistas, elite nacional não se sente comprometida com a educação e o futuro do país, diferentemente dos EUA

Lucianne Carneiro
lucianne.carneiro@oglobo.com.br

Steve Senne/AP/10-4-2012

DILMA EM Harvard: universidade tem mais de US$ 30 bi em fundo

“Nossas elites têm muito pouco
comprometimento com o futuro da nação. Há
percepção de que é responsabilidade do Estado
Romualdo Portela de Oliveira, professor de Política Educacional da USP

“A elite brasileira estuda de graça aqui e
doa para a universidade lá de fora,
onde fez MBA
Felipe Sotto-Maior, diretor da Endowments do Brasil

COLABORARAM Ronaldo
D’Ercole e Lino Rodrigues

Marcos Santos/Site da USP

FACULDADE DE Economia e Administração da USP: projeto para arrecadar fundos para a biblioteca

l As doações de milionários, ex-alunos e em-
presas são parte fundamental do orçamento
das universidades americanas e estão até
mesmo na origem de muitas dessas institui-
ções de ensino.

— As doações são muito importantes na
cultura americana e constituem parte subs-
tantiva dos orçamentos das universidades —
afirma Romualdo Portela de Oliveira, profes-
sor de Política Educacional da Faculdade de
Educação da USP.

Oliveira explica, por exemplo, que a Cor-
nell University foi criada em 1865, com a
doação do empresário Ezra Cornell. Hoje, o
fundo da universidade reúne US$ 5,059 bi-
lhões.

Para se ter uma ideia, o valor dos dez mai-
ores fundos de universidades americanas,
os endowments, ultrapassava US$ 140 bi-
lhões no ano passado, segundo dados do
Instituto de Ciências da Educação dos EUA.

O maior dos fundos é o da Universidade de
Harvard, com US$ 31,728 bilhões. Os recur-
sos patrocinam desde projetos de pesquisa,
construção de salas ou prédios até bolsas
para alunos.

As universidades americanas estão total-
mente organizadas para receber esses re-
cursos. Há setores que trabalham especifi-
camente para entrar em contato com ex-alu-
nos e organizar encontros para “passar o
chapéu”. Além disso, os alunos são constan-
temente informados dos projetos e unida-
des financiados por esses fundos.

— Os endowments permitem que as uni-
versidades cresçam ainda mais. Universida-
des como Yale e Stanford têm muitos fun-
dos diferentes que acumulam patrimônio e
contribuem fortemente para os projetos —
diz Diego Martins, diretor do Fundo Patri-
monial Amigos da Poli, da Escola Politécni-
ca da USP. (Lucianne Carneiro)

Uma tradição de séculos
Americanos fazem contribuições bilionárias a faculdades

Maiores fundosdeuniversidadesdosEUA

FONTE: Instituto de Ciências da Educação dos EUA

Chamados de "endowments", são fundos que recebem doações de ex-alunos e de empresas (em US$ bilhões)
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




