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TURBULÊNCIA GLOBAL

Dívida pública da Espanha é a maior desde 1913
FMI recomenda ao governo elevar imposto de consumo e cortar salários do funcionalismo para reduzir o déficit
Jon Nazca/Reuters

Do El País*
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mercados. Por isso, afirma, é
preciso mirar na consolidação
fiscal e na reestruturação do setor financeiro — o que inclui
identificar os bancos que não
sejam viáveis —, sem deixar de
estimular o crescimento por
meio de reformas estruturais.
O organismo considera as
metas espanholas de redução

siv

go em níveis inaceitáveis, a dívida pública crescendo rapidamente e segmentos do setor financeiro com necessidade de
recapitalização.”
O FMI classifica de relevantes
as medidas adotadas pela Espanha nos últimos meses, mas reconhece que o país não conseguiu recuperar a confiança dos

lu

tendo em vista a consolidação
fiscal sem precedentes que o
país atravessa, é melhor agir
pelo lado da receita.
Em sua análise sobre a economia espanhola, o FMI admite
que as perspectivas não são boas. “A economia está em meio a
uma recessão com recaída sem
precedentes, com o desempre-

pa
ra

PROTESTO DO grupo “Parem os Despejos” na cidade espanhola de Sabinillas: “Este banco especula com a sua vida”, afirma o cartaz
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Metas de redução do déficit
são ‘muito ambiciosas’
O FMI pediu ontem que o governo espanhol aumente o IVA
(imposto sobre o consumo)
agora, em vez de somente em
2013, e aprove o mais rapidamente possível um novo corte
nos salários do funcionalismo,
a fim de reduzir o déficit. Senão,
alertou o organismo, a Espanha
ultrapassará significativamente
as metas acordadas com a União Europeia (UE). Para o FMI,

is.

l MADRI. A dívida pública espanhola atingiu, no primeiro trimestre, o maior patamar em
quase um século. Foram C
774,549 bilhões, o equivalente
a 72,1% do Produto Interno
Bruto (PIB), informou ontem o
Banco da Espanha, o banco
central do país. Desde o primeiro trimestre de 2008, quando a crise financeira global estava em seus primórdios, a dívida espanhola dobrou: na
ocasião, era de C 377,917 bilhões, ou 35,5% do PIB do país,
o menor patamar desde 1990,
quando começa a série histórica do BC espanhol.
Mas dados coletados pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam que em
1913 a dívida espanhola atingiu 76,7% do PIB. A base do
FMI remonta a 1880 — quando
a Espanha, no reinado de Afonso XII, registrou uma dívida
pública de 162% do PIB.

do déficit — passar dos 8,9%
de 2011 a 5,3% no fim deste ano
e a 3% em 2013 — “muito ambiciosas” e, por isso, difíceis de
alcançar, já que a arrecadação
será fraca e os efeitos dos cortes de gastos demoram a ser
sentidos. Por isso, os especialistas do FMI insistem que é
preciso tomar mais medidas

pelo lado da receita.
O FMI recomenda ainda o fim
de uma dedução fiscal por família, que havia sido suspensa,
mas foi restabelecida quando
o atual governo assumiu, em
dezembro. O organismo também fala em dar “mais ênfase
às privatizações”.
Alemanha: Espanha não
precisará de mais recursos
As conclusões da equipe do
FMI que esteve na Espanha nas
últimas semanas — dentro da
consulta anual, o chamado Artigo IV — são publicadas uma semana depois de o Conselho Executivo do organismo aprovar o
relatório sobre o sistema financeiro da Espanha. Este prevê
que os bancos do país precisam
de uma injeção de recursos de C
37 bilhões — a agência de classificação de risco Fitch, no entanto, já afirmou serão necessários
até C 100 bilhões.
Este é o valor inicialmente
acordado com a UE há uma semana, a ser usado no saneamento do sistema financeiro espanhol. Mas a reação dos mercados, com os bônus do Tesouro
espanhol tendo de pagar juros
cada vez mais altos — ontem os
papéis de 10 anos registraram
6,96% —, mostra que permanece a expectativa de um resgate
mais amplo. Tentando acalmar
os mercados, o ministério das
Finanças alemão negou ontem
que isso será necessário.n
* Com agências internacionais
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Itália anuncia pacote de C 80 bilhões Bovespa sobe 1,36% com
expectativa sobre BCs
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Medidas preveem corte de gastos do governo e estímulos fiscais a empresas

de

Reuters

Do El País

. Um dia depois do encontro com o presidente francês, François Hollande, na
quinta-feira, o premier italiano, Mario Monti, aprovou um
decreto que destina C 80 bilhões para estimular o desenvolvimento econômico do país. Após cinco horas de reunião, o Conselho de Ministros
autorizou 61 medidas para aliviar o peso do Estado — reduzindo salários e remanejando
bens públicos — e, sobretudo,
para “reforçar a concorrência,
fomentar a demanda e estimular o dinamismo empresarial”.
Monti garantiu sua eficácia:
— Trata-se de uma medida
robusta.
O decreto produz efeitos
imediatos, mas precisa ser
aprovado pelo Parlamento
em 60 dias para virar lei. Esta
seria a segunda fase do programa de governo italiano para enfrentar a crise no país.
Primeiro, foram lançados os
ajustes duros de austeridade
e o corte mais doloroso e fácil
de ser executado: aos trabalhadores e pensionistas. Ago-
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l ROMA

O PREMIER italiano, Mario Monti: “Trata-se de uma medida robusta”

ra, as medidas se concentram
no crescimento.
Elas preveem a venda de
parte do patrimônio do Estado, seja repassando a participação em algumas empresas
de serviço — operação com
que se pretende arrecadar
cerca de C10 bilhões — ou
vendendo imóveis, não só de
propriedade do Estado, mas
também de entes regionais.
Além disso, o Conselho de Mi-

nistros decidiu pela redução
de cerca de 20% de pessoal na
presidência do governo e em
10% no Ministério da Economia. A estimativa é que sejam
economizados, com isso, cerca de C 25 bilhões.
As medidas para o desenvolvimento, explicou o ministro
da Indústria, Corrado Passera,
buscam, sobretudo, um “crescimento sustentável”. Elas
abarcam desde a desoneração

de empresas, desobrigadas de
pagar, durante um tempo, o
imposto sobre bens imóveis,
até vantagens fiscais para que
contratar pessoal “altamente
qualificado”. Essa medida, à
qual se destinarão C 50 milhões, visa à criação de quatro
mil novos empregos.
Decreto também visa a
reduzir burocracia no país
O governo busca, ainda, com
o decreto, uma simplificação
administrativa, assim como a
criação de mecanismos para
lutar contra a corrupção e a
fraude fiscal. As administrações públicas, por exemplo,
terão a obrigação de publicar
na internet dados sobre abastecimento, subvenções ou incentivos cujo montante supere mil euros. Também está
contemplado o investimento
em obras de infraestrutura.
Os líderes dos partidos políticos — do centro-esquerda à
centro-direita — que apoiam o
governo receberam o decreto
com cautela. Concordam que
este chega tarde e pediram
tempo antes de fazer qualquer
avaliação.n

INDICADORES
INSS/Junho

ÍNDICES
JANEIRO FEVEREIRO
Bovespa

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

+11,13%

+4,34%

-1,98%

-4,17%

-11,86%

N.D.

R$ 622

R$ 622

R$ 622

R$ 622

R$ 622

R$ 622

Salário mínimo (Federal)
Salário mínimo (RJ)*

R$ 639,26

R$ 729,58

R$ 729,58

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.

IMPOSTO DE RENDA

TR
12/06: 0,0127%

13/06: 0,0194%

14/06: 0,0067%

Selic 8,50%
Correção da Poupança
Dia

12/06
13/06
14/06
15/06
16/06
17/06
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06
23/06
24/06
25/06
26/06
27/06
28/06
29/06
30/06
01/07

Índice Dia

0,5000%
0,5221%
0,5240%
0,5222%
0,5266%
0,5120%
0,5000%
0,5000%
0,5173%
0,5464%
0,5053%
0,5318%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5059%
0,5230%
0,5000%
0,5000%
0,5000%

02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
07/07
08/07
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
14/07

IR na fonte

Índice

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

Junho/2012

Alíquota

Parcela
a deduzir

R$ 1.637,11

Isento

—

Base de cálculo

0,5000%
0,5000%
0,5101%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5076%
0,5447%
0,5128%
0,5195%
0,5067%

l

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 terceira parcela: 1,74%
Fonte: Secretaria da Receita Federal

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

Junho
R$ 1,0641

Junho
R$ 2,2752

Obs: foi extinta

Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

Índice
(08/94=100)

Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

473,252
474,429
474,138
476,166
480,229
485,140

CÂMBIO
Dólar
Variações percentuais
No mês
No ano
Últ. 12
meses

0,50%
0,56%
0,45%
0,21%
0,64%
0,36%

6,50%
0,56%
1,02%
1,22%
1,87%
2,24%

6,50%
6,22%
5,85%
5,24%
5,10%
4,99%

Dólar comercial (taxa Ptax)
Paralelo (São Paulo)
Diferença entre paralelo e comercial

Variações percentuais
No mês
No ano
Últ. 12
meses

-0,12%
0,25%
-0,06%
0,43%
0,85%
1,02%

5,10%
0,25%
0,19%
0,62%
1,47%
2,51%

5,10%
4,53%
3,43%
3,23%
3,65%
4,26%

Índice
(12/93=100)

No mês

Variações percentuais
No ano
Últ. 12
meses

465,586
465,979
467,308
469,910
474,683
479,019

-0,16%
0,30%
0,07%
0,56%
1,02%
0,91%

5,00%
0,30%
0,37%
0,93%
1,95%
2,89%

5,00%
4,29%
3,38%
3,32%
3,86%
4,80%

Compra R$

Venda R$

2,0437

2,0443

1,95

2,18

-4,58%

6,63%

Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil)

1,96

2,10

Dólar-turismo esp. (Bradesco)

1,95

2,16

Compra R$

Venda R$

2,5818

2,5828

Euro
Euro comercial (taxa Ptax)

IGP-DI (FGV)
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

• MOODY’S REBAIXA ABN
AMRO E ING, na página 28

oglobo.com.br/economia/indicadores

IGP-M (FGV)

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)

3403,73
3422,79
3438,19
3445,41
3467,46
3479,94

Ferman, da Yield Capital.
Segundo analistas, os mercados foram influenciados pelas
medidas anunciadas pelo Banco
da Inglaterra para elevar o crédito e incentivar a economia do
país. O BC britânico vai abrir, já
no próximo dia 20, linhas de crédito a juros de apenas 0,5%.
No câmbio, o dólar comercial
recuou 0,68%, cotado a R$ 2,044.
Foi o segundo dia seguido de
desvalorização, influenciada pelos mercados externos e a redução de cinco para dois anos na
incidência do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) em
empréstimos no exterior.
— A redução do IOF criou expectativas de entrada de dólares no país, que devem se confirmar daqui a uma ou duas semanas — disse Mario Battistel,
da Fair Corretora. — Tenho
dois cliente multinacionais,
por exemplo, que estão retomando captações no exterior.
(Bruno Villas Bôas)n

O GLOBO NA INTERNET
Veja mais indicadores e números do mercado financeiro

IPCA (IBGE)
Índice
(12/93=100)

l A expectativa de uma ação coordenada dos principais bancos centrais do mundo, reforçada pelo anúncio de um pacote
de 100 bilhões de libras (US$
155 bilhões) do governo inglês,
levou otimismo ontem aos mercados, pelo segundo dia consecutivo. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) avançou
1,36%, aos 56.104 pontos pelo
Ibovespa, seu principal índice.
Em Nova York, Dow Jones subiu 0,91%, e Nasdaq, 1,29%. Na
Europa, fecharam em alta Londres (0,22%), Paris (1,82%) e
Frankfurt (1,48%).
Na Bovespa, os ganhos foram puxados pelas ações preferenciais (PN, sem voto) da
Petrobras, que avançaram
2,09%, a R$ 18,55, após uma rápida recuperação no fim do
pregão, liderada por investidores estrangeiros.
— Outras ações também
aceleraram no fim do dia, como construtoras. É um sinal de
que os investidores não descartam um desfecho menos
negativo na Grécia — diz Hersz

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 jun. 2012, Economia, p. 27.

INFLAÇÃO

Trabalhador assalariado

Reino Unido anuncia pacote de 100 bi de libras.
Dólar tem queda de 0,68%, para R$ 2,044

Euro-turismo esp. (Banco do Brasil)

2,47

2,65

Euro-turismo esp. (Bradesco)

2,46

2,72

Outras moedas (comercial)
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço
Iene japonês
Libra esterlina
Peso argentino
Yuan chinês
Peso chileno
Peso mexicano
Dólar canadense

2,15607
0,0260035
3,21438
0,455469
0,321442
0,00410798
0,147081
2,00322

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)

