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

ÍNDICES
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Bovespa +11,13% +4,34% -1,98% -4,17% -11,86% N.D.

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

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.

TR
17/06: 0,0000% 18/06: 0,0232% 19/06: 0,0122%

Selic 8,50%

Dia Índice
17/06 0,5120%
18/06 0,5000%
19/06 0,5000%
20/06 0,5173%
21/06 0,5464%
22/06 0,5053%
23/06 0,5318%
24/06 0,5000%
25/06 0,5000%
26/06 0,5000%
27/06 0,5059%
28/06 0,5230%
29/06 0,5000%
30/06 0,5000%
01/07 0,5000%
02/07 0,5000%
03/07 0,5000%
04/07 0,5101%
05/07 0,5000%
06/07 0,5000%

Dia Índice
07/07 0,5000%
08/07 0,5000%
09/07 0,5000%
10/07 0,5076%
11/07 0,5447%
12/07 0,5128%
13/07 0,5195%
14/07 0,5067%
15/07 0,5000%
16/07 0,5000%
17/07 0,5000%
18/07 0,5233%
19/07 0,5123%

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

INSS/Junho
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
Junho Junho
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

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%
Abril 3467,46 0,64% 1,87% 5,10%
Maio 3479,94 0,36% 2,24% 4,99%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Abril 480,229 0,85% 1,47% 3,65%
Maio 485,140 1,02% 2,51% 4,26%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Abril 474,683 1,02% 1,95% 3,86%
Maio 479,019 0,91% 2,89% 4,80%

CÂMBIO
Dólar

Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 2,0287 2,0293

Paralelo (São Paulo) 1,97 2,17

Diferença entre paralelo e comercial -2,89% 6,93%

Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,94 2,08

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,93 2,14

Euro
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,5768 2,5778

Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,45 2,63

Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,45 2,71

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

Franco suíço 2,14688
Iene japonês 0,0255221
Libra esterlina 3,19155
Peso argentino 0,452041
Yuan chinês 0,319224
Peso chileno 0,00406897
Peso mexicano 0,147976
Dólar canadense 1,99339
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)

SEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

TERÇA-FEIRA
Games e Pedro Doria

QUARTA-FEIRA
Mobilidade

QUINTA-FEIRA
Redes Sociais

SEXTA-FEIRA
Multimídia

SÁBADO
Cora Rónai

DIGITAL & MÍDIA

l BRASÍLIA. O ministro das Co-
municações, Paulo Bernardo,
defendeu ontem a edição de no-
vo marco regulatório para o se-
tor de radiodifusão que con-
temple novas mídias e tecnolo-
gias, deixando claro que a regu-
lação não embutirá qualquer ti-
po de censura. Para ele, não há
como confundir regulação e li-
berdade de expressão. Em pa-
lestra no 26º Congresso Brasi-
leiro de Radiodifusão, que co-
memora 90 anos do rádio e 50
anos da Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e TV
(Abert), o ministro lembrou
que o Código Brasileiro de Tele-
comunicações tem 50 anos e
que radiodifusores, empresári-
os, profissionais do setor ou re-
presentantes do governo estão
cientes da necessidade de
avançar na regulação.

— Sentimos que há diariamen-
te um verdadeiro descompasso
entre regras existentes e realida-
de da comunicação digita — afir-

mou. — Abominamos a censura
e o que se chamou de controle
sobre a mídia.

Para Paulo Bernardo, a Abert
tem papel importante nesse
processo pela grande capaci-
dade de mobilização e possui
as condições para a constru-
ção de ambiente jurídico mo-
derno e estável para a radiodi-
fusão brasileira:

— A concorrência neste novo
mundo é implacável. Quem ficar
para trás terá que fazer enorme
esforço de recuperação.

O ministro lembrou que em-
presas que atuavam só no se-
tor de telefonia hoje vendem
assinatura de TV. Ele citou
pesquisa divulgada em maio
mostrando que a audiência da
internet já supera em número
de horas a da TV.

Em 2010, 27% dos lares brasi-
leiros já tinham internet; em
2011, eram 38%. Em 2012, o mi-
nistro previu que a internet
chegará a 50% dos domicílios e
em 2014 estará em 70% deles.

— Precisa de nova lei, mas
com diálogo sério, temos que

separar muito bem os assuntos.
O presidente da Abert, Emanu-

el Carneiro, disse que o novo
marco regulatório é para adap-
tar o modelo do setor, que tem
50 anos. Na época da sua criação
não havia internet , celular, iPad
e as redes sociais, frisou.

Abert: a liberdade de
expressão é intocável

Segundo Carneiro, a partici-
pação da Abert na elaboração
do novo marco será muito im-
portante.

— Eu diria indispensável. O
marco regulatório dará um for-
mato a nossa vida. Vai ser muito
bem-vindo — disse, alertando-
que se trata de um trabalho de-
morado. — Vai demorar um pou-
co, não será da noite para o dia
que isto vai ser muito discutido.

Para Emanuel Carneiro, pela
palavra da presidente Dilma
Rousseff, do ministro Paulo
Bernardo e de outras autorida-
des, não há ameaça de censura.

— A liberdade de expressão é
intocável e o Brasil está mais
avançado que os outros países.

O Ministério das Comunica-
ções e a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
assinaram ontem convênio
que transfere os processos
técnicos do setor de radiodifu-
são ao órgão regulador. Segun-
do Paulo Bernardo, os proces-
sos da área de engenharia so-
mam dez mil e a medida dará
agilidade ao setor.

O presidente da Anatel, João
Rezende, também propôs fir-
mar um termo de cooperação
com a Abert. Para ele, é muito
importante porque a agência
vai passar por novo momento
de relacionamento, assumindo
os processos de engenharia.

— Vamos precisar renovar
estes laços. A intenção é dar
agilidade e dar cumprimento
aos prazos estabelecidos.

João Rezende disse ainda que
trabalha com a Polícia Federal
no combate a rádios piratas,
que funcionam com potência
acima da autorizada ou que
causam interferência. Ele res-
saltou que as rádios comunitá-
rias têm que cumprir a lei.n

Ministro: regras com liberdade de expressão
Paulo Bernardo defende novo marco regulatório de radiodifusão incluindo novas mídias e ressalta que não haverá censura

Mônica Tavares
monicao@bsb.oglobo.com.br

Givaldo Barbosa

BERNARDO: ABOMINAMOS a censura e o chamado controle da mídia

l SEATTLE. O novo tablet Surface
com a versão mais robusta do
sistema da Microsoft, o Win-
dows 8 Pro, terá preço similar ao
de ultrabooks, informou a com-
panhia. Analistas dizem que o ta-
blet com chip Intel custará cerca
de US$ 700, e a versão com chip
ARM, com Windows RT, US$ 600.

Se o preço pode parecer mais
salgado que o da Apple, que ven-
deseunovo iPadmaisbarato(na
versãocom16GB)porUS$499,é
bom lembrar que no caso da Mi-
crosoft o preço de US$ 600 se re-
fere ao Surface de 32GB, capaci-
dade de armazenamento inicial
estabelecida pela dona do Win-
dows. Assim, deve ser compara-
do com os iPads de igual capaci-
dade, que custam US$ 599 — ou
seja, quase a mesma coisa.

Mas Jack Gold, analista da J.
Gold Associates, acredita que
US$ 600 para um tablet Surface
com Windows RT seria um mau
começo para a companhia. Para
ele, mesmo US$ 500 seria caro,
“a menos que o preço inclua a

capa com teclado”.
— A versão RT precisa custar

US$ 400 para competir com o
iPad 2 e os Androids — diz.

A capa-teclado pode encare-
cer mais o produto: seu preço
está estimado em US$ 150.n

Preço do Surface pode ficar entre
US$ 600 e US$ 700, dizem analistas
Para especialista, é um mau começo para a Microsoft na guerra contra iPad

Kevork Djansezian/AFP

O SURFACE com sua capa-teclado: valor deve ser similar ao do iPad

l As mídias sociais, apesar
da constante expansão, são
responsáveis por menos de
1% das visitas a páginas mó-
veis de empresas, e os gastos
dos consumidores por meio
dessas mídias nos dispositi-
vos móveis vêm decrescen-
do desde janeiro deste ano,
segundo estudo feito pelo
TechCrunch e pela platafor-
ma de m-commerce Bran-
ding Brand (http://tcrn.ch/
KyYuPN).

O estudo examinou cinco
dos maiores clientes da plata-
forma e verificou que as des-
pesas dos consumidores via
Facebook com as marcas di-
minuíram 45% de janeiro pa-

ra cá. Via Pinterest, a queda
do consumo foi maior: 73%.

Já dos visitantes aos sites
móveis, 95% vêm do Face-
book, 4,88% do Pinterest e
0,2% do Twitter. As visitas
pela rede de Mark Zucker-
berg aumentaram 21% no
período, para 11,3 mil, e as
do Pinterest subiram 49%.
As visitas via Twitter decaí-
ram 80%. Joseph Rahimi, co-
fundador da Branding
Brand, disse ao TechCrun-
ch que, embora as redes so-
ciais tenham conseguido ge-
rar tráfego e vendas via PCs,
nos celulares eles ainda não
têm uma solução viável.
(André Machado)

Redes sociais só levam 1%
do comércio por celular

Estudo mostra dificuldade do setor
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MAIS DIGITAL E MÍDIA
HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

(IN)SEGURANÇA: LinkedIn

é processado após roubo de

senhas de usuários

MOBILIDADE: Depois do

tablet Surface, Microsoft

apresenta Windows Phone 8

HARDWARE: AMD quer

crescer 70% no Brasil

Acompanhe as notícias

do GLOBO no Facebook:

www.facebook.com/jornaloglobo

Siga as notícias de digital

e mídia no Twitter:

twitter.com/digitalemidia
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 jun.  2012, Economia, p. 30.




