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Indicadores

TR
18/03: 0,0000% 19/03: 0,0000% 20/03: 0,0000%

Selic: 7,25%

Correção da Poupança
Até 03/05/12 A partir de 04/05/12

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

06/04 0,5000% 06/04 0,4134%
07/04 0,5000% 07/04 0, 4134%
08/04 0,5000% 08/04 0, 4134%
09/04 0,5000% 09/04 0, 4134%
10/04 0,5000% 10/04 0, 4134%
11/04 0,5000% 11/04 0, 4134%
12/04 0,5000% 12/04 0, 4134%
13/04 0,5000% 13/04 0, 4134%
14/04 0,5000% 14/04 0, 4134%
15/04 0,5000% 15/04 0, 4134%
16/04 0,5000% 16/04 0, 4134%
17/04 0,5000% 17/04 0, 4134%
18/04 0,5000% 18/04 0, 4134%
19/04 0,5000% 19/04 0, 4134%
20/04 0,5000% 20/04 0, 4134%

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

INSS/MARÇO

Trabalhador assalariado
Salário de contribuição (R$) Alíquota (%)
Até 1.247,70 8
de 1.247,71 até 2.079,50 9
de 2.079,51 até 4.159,00 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$ 678 a R$ 4.159,00

UFIR UFIR/RJ
Março Março
R$ 1,0641 R$ 2,4066
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. 12meses

Setembro 3512,04 0,41% 3,18% 5,24%
Outubro 3532,06 0,57% 3,77% 5,28%
Novembro 3552,90 0,59% 4,38% 5,45%
Dezembro 3574,22 0,60% 5,01% 5,53%
Janeiro 3602,46 0,79% 5,84% 5,84%
Fevereiro 3655,24 0,60% 1,47% 6,31%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

Setembro 506,804 0,97% 7,09% 8,07%
Outubro 506,926 0,02% 7,12% 7,52%
Novembro 506,795 -0,03% 7,09% 6,96%
Dezembro 510,252 0,68% 7,82% 7,82%
Janeiro 511,977 0,34% 0,34% 7,91%
Fevereiro 513,467 0,29% 0,63% 8,29%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

Setembro 500,314 0,88% 7,46% 8,17%
Outubro 498,739 -0,31% 7,12% 7,41%
Novembro 499,989 0,25% 7,39% 7,22%
Dezembro 503,283 0,66% 8,10% 8,10%
Janeiro 504,830 0,31% 0,31% 8,11%
Fevereiro 505,832 0,20% 0,51% 8,24%

ÍNDICES

BOVESPA SAL. MÍNIMO SAL. MÍNIMO
(FEDERAL) (RJ)*

Outubro -3,56% R$ 622 R$ 729,58
Novembro +0,71% R$ 622 R$ 729,58
Dezembro +6,05% R$ 622 R$ 729,58
Janeiro -1,95% R$ 678 R$ 802,53
Fevereiro -3,91% R$ 678 R$ 802,53
Março N.D. R$ 678 R$ 802,53
Obs: * Piso para empregado doméstico, servente,
contínuo, mensageiro, auxiliar de serviços gerais e
funcionário do comércio não especializado, entre outros.

IMPOSTO DE RENDA
IR NA FONTE MARÇO 2013
Base de cálculo Alíquota Parcela a deduzir
R$ 1.710,78 Isento —
De R$ 1.710,79 a R$ 2.563,91 7,5% R$ 128,31
De R$ 2.563,92 a R$ 3.418,59 15% R$ 320,60
De R$ 3.418,60 a R$ 4.271,59 22,5% R$ 577,00
Acima de R$ 4.271,59 27,5% R$ 790,58

Deduções: a) R$ 171,97 por dependente; b) dedução
especial para aposentados, pensionistas e
transferidos para a reserva remunerada com 65 anos
ou mais: R$ 1.710,78; c) contribuição mensal à
Previdência Social; d) pensão alimentícia paga devido
a acordo ou sentença judicial. 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

CÂMBIO

DÓLAR
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 1,9925 1,9931
Paralelo (São Paulo) 1,90 2,10
Diferença entre paralelo e comercial -4,64% 7,37%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

1,93 2,07

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,90 2,10

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,5751 2,5761
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,48 2,67
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,46 2,72

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,103858
Iene japonês 0,020739
Libra esterlina 3,007329
Peso argentino 0,390188
Yuan chinês 0,319960
Peso chileno 0,004206
Peso mexicano 0,160716
Dólar canadense 1,940186

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 Anbima
(www.anbima.com.br) e Cetip
(www.cetip.com.br). A Taxa Básica
Financeira (TBF) está disponível no site do
Banco Central (www.bc.gov.br). Para
visualizá-la, clicar em “Economia e finanças”
e, posteriormente, em “Séries temporais”
FUNDOS DE INVESTIMENTO:
Informações disponíveis no site da
Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima),
www.anbima.com.br. Clicar 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
Anbima (www.anbima.com.br)

Um bilhão de pessoas acessam o You-
Tube pelo menos uma vez por mês,
anunciou ontemo site de vídeos daGo-
ogle, em post comemorativo no blog da
empresa. A marca histórica foi atingida
oito anos após o lançamento e menos
de sete anos depois de o site ter sido
comprado pela Google, em 2007, por
US$ 1,65 bilhão. O Facebook chegou ao
mesmo número de usuários únicos ati-
vos mensais em oito anos, enquanto o
Twitter, que existe há sete anos, tem
apenas 200 milhões.
Para celebrar, o blog da companhia

fez algumas comparações a partir do
número. Por exemplo: quase metade
dos internautas do planeta acessa o
YouTube todomês. A audiênciamensal
é igual a dez vezes a do Super Bowl, fi-
nal do campeonato de futebol america-
no, um dos programas de TV mais as-
sistidos no mundo.
“Se o YouTube fosse um país, seria o

terceiro maior do mundo, atrás apenas
de China e Índia”, diz o post.
O site tem sido beneficiado pela po-

pularização da internet banda larga em
escala global — quem já tentou assistir
a um vídeo com uma conexão discada
sabe quão irritante e sem graça é a ex-
periência. Tanto que o número de visi-
tantes únicos do YouTube cresceu 25%
em apenas um ano.

COBRANÇA POR CONTEÚDO
Apesar de não ter planos imediatos de
cobrança, o YouTube estuda formas de
gerar mais receita para os produtores
de vídeos, incluindo a possibilidade de
criar canais pagos no site. Em entrevis-
ta ao “Wall Street Journal”, o vice-presi-
dente do YouTube Robert Kyncl disse
que a medida é “extremamente impor-
tante” como forma de gerar fontes adi-
cionais de receita.

A informação foi confirmada pela
Google. Em comunicado divulgado on-
tem, a companhia informa que “busca
criar uma plataforma de assinatura que
permita trazer ainda mais conteúdo de
qualidade ao YouTube e prover aos
produtores de vídeo mais um veículo
de geração de receita”.
A tarefa não é simples. Segundo Kyn-

cl, não será fácil convencer as pessoas a
“pegarem no cartão de crédito”. Porém,
disse Kyncl, serão feitas “muitas experi-
ências” e, “ao longodo tempo, as pesso-
as vão compreender”.
A declaração vem no momento em

que nomes reconhecidos no mercado
cinematográfico anunciam projetos
para o YouTube. Este mês, o diretor
Ridley Scott, de filmes comoAlien, Pro-
metheus, Gladiador e Blade Runner,

anunciou que fará 12 curtas para o ca-
nal da Machinima. De acordo com o
“WSJ”, pessoas próximas ao diretor afir-
mam que a série será paga. Esta sema-
na, SimonCowell, jurado do “American
Idol”, informouque pretende lançar um
show de talentos no YouTube.
Na semana passada, o site Vimeo

anunciou que terá serviço de vídeo sob
demanda, pelo qual internautas vão
pagar para assistir a determinados fil-
mes. A cobrança, além de gerar receita
para produtores de conteúdo, beneficia
o próprio site, que fica com 10% do fa-
turamento com o serviço. Um dos pri-
meiros filmes a serem oferecidos se
chama “Such a Beautiful Day”, cujo pre-
ço para “aluguel” — assistir uma única
vez — será de US$ 2, enquanto a com-
pra sairá por US$ 6. l

Audiência mensal do site é dez vezesmaior que a do Super Bowl
ERIC GAILLARD/REUTERS

Cobrança. Site estuda a criação de canais pagos para aumentar receita dos produtores de vídeo

YouTube é visto por 1 bilhão
de internautas todo mês

Android e Chrome continuam separados
Mas sobreposição entre os
sistemas pode aumentar,

diz Eric Schmidt

-NOVA DÉLHI-Os sistemas operacionais Ch-
rome e Android, da Google, permane-
cerão como produtos separados, mas a
sobreposição entre eles pode aumen-
tar, disse ontem Eric Schmidt, presi-
dente do conselho da companhia, uma
semana depois que as duas divisões
passaram a responder a um mesmo
executivo.
Na semana passada, a Google anun-

ciou que Andy Rubin, o arquiteto do
Android — o sistema operacional para
aparelhos móveis mais distribuído do
mundo— assumiria uma nova posição
ainda não definida e que Sundar Pi-
chat, responsável pelo navegador e sis-
tema operacional Chrome e aplicativos
como Google Drive e Gmail, assumiria
as responsabilidades de Rubin.
Schmidt, que foi diretor-executivo da

Google entre 2001 e 2011, visitou a Ín-

dia como parte de uma viagem por di-
versos países asiáticos com o objetivo
de promover o acesso à internet. De-
pois de deixar a capital indiana, ele par-
tiu para Mianmar, visto como o último
território virgem para os negócios da
companhia na Ásia. Em janeiro, ele foi
à Coreia do Norte, afirmando que se
tratava de uma viagem pessoal na qual

conversaria sobre a liberdade na rede.
O executivo aproveitou para desmen-

tir boatos que diziam que ele poderia
deixar a Google. Schmidt disse que as
informações são “completamente fal-
sas”, em resposta a uma pergunta sobre
sua decisão de vender 42% das ações
que detinha na empresa.
— A Google é meu lar — disse. l

JEFF CHIU/AP

Mudanças. Na
última semana,
Sundar Pichat,
responsável pelo
Chrome,
assumiu o
comando do
Android

Venda de consoles
no país atinge R$ 1 bi
Aumento foi de 43%
em 2012, apesar de
o preço ser bem
maior no Brasil

de países mais desenvolvi-
dos, onde a base instalada de
consoles é bem maior. Um
exemplo citado pela empresa
é o Reino Unido, que no ano
passado movimentou o equi-
valente a R$ 3 bilhões no se-
tor. Entretanto, o vetor nesse
mercado é de queda no fatu-
ramento: mesmo com tais ci-
fras, houve redução de 27%
na comparação com o de-
sempenho em 2011.
De acordo com a GfK, o nú-

mero de títulos aumentou 30%
de dois anos para cá — de
1.221 para 1.582. O preço mé-
dio caiu 27%, o que estimularia
a compra dos gamesnomerca-
do formal em vez de buscá-los
no exterior.

E-COMMERCE PUJANTE
O impulso nos consoles e
seus games se insere na reali-
dade crescente do ccomércio
eletrônico no Brasil. Recente-
mente, a consultoria e-bit
projetou que este ano o e-
commerce deve atingir ven-
das de R$ 28 bilhões este ano,
um aumento de aproximada-
mente 24% sobre o resultado
do ano passado, de R$ 22,5 bi-
lhões.
Somente a edição brasileira

da Black Friday em 2012 apre-
sentou vendas que somaram
R$ 243,8 milhões em ape-
nas24 horas. E o faturamento
do comércio eletrônico no
Natal de 2012 atingiu R$ 3,06
bilhões. l

Consoles em
alta. O Xbox
360, da
Microsoft, uma
das mais
populares
plataformas

O faturamento do mercado de
consoles de videogames no
Brasil cresceu 43% em 2012, na
comparação com o ano anteri-
or, movimentando cerca de R$
1 bilhão, de acordo com dados
da empresa de pesquisa GfK
divulgados ontem.
O avanço nas vendas aconte-

ceu apesar de o brasileiro pa-
gar caro pelos aparelhos. Na
média, cada console custou R$
917—bem cima, por exemplo,
do valor médio na Alemanha,
de aproximadamente R$ 530,
segundo a GfK.
Já o segmento de jogos para

consoles movimentou R$ 629
milhões no ano passado, alta
de 72% sobre 2011, atribuída
pela GfK à “migração de mui-
tos consumidores para o mer-
cado formal”.

PREÇO DE GAMES FICA NA MÉDIA
O preço dos jogos foi, em mé-
dia, deR$ 103nopaís, em linha
com a média mundial, segun-
do a GfK. Na Alemanha esse
valor é equivalente a R$ 93, e
na França, a R$ 104.
“Em 2012, a ‘nova’ geração

de consoles — PS3, Xbox, Wii
— tomou conta do mercado”,
afirmou a GfK em comunica-
do. “O preço médio não caiu,
já que o consumidor
migrou para essa
‘nova’ geração e in-
vestiu em jogos e
acessórios — espe-
cialmente aqueles
que permitem ficar
de pé e movimentar
o corpo”.
Segundo a consul-

toria, omercado bra-
sileiro de consoles é
semelhante ao de
outro país dos BRICS,
a Rússia, e tem um
potencial de expan-
são considerável. Já
o mercado dos ga-
mes propriamente
ditos ainda é relati-
vamente tímido se
comparado com o

Hoje
naweb
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l GOOGLE NOW: Eric Schmidt
diz que aplicativo não está no
iOS por culpa da Apple

l ATAQUE VIRTUAL: Contas da
BBC no Twitter são invadidas por
defensores do regime de Bashar
al-Assad na Síria

l NEGÓCIOS: Governo vai

destinar R$ 20 milhões ao
programa Start-Up Brasil

l TELEVISÃO: Número de
residências com TV por
assinatura cresceu 0,98% em
fevereiro, diz Anatel

l IMÓVEL TECH: Antiga casa de
Steve Wozniak, cofundador da
Apple, é posta à venda no Vale
do Silício por US$ 4,4 milhões

l NO FACEBOOK:
facebook.com/jornaloglobo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 mar. 2013, Economia, p. 30.




