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Indicadores

TR
20/03: 0,0000% 21/03: 0,0000% 22/03: 0,0000%

Selic: 7,25%

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

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

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%
21/04 0,5000% 21/04 0, 4134%
22/04 0,5000% 22/04 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 3532,06 0,57% 3,77% 5,28%
Outubro 3552,90 0,59% 4,38% 5,45%
Novembro 3574,22 0,60% 5,01% 5,53%
Dezembro 3602,46 0,79% 5,84% 5,84%
Janeiro 3633,44 0,86% 0,86% 6,15%
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) 2,0134 2,0140
Paralelo (São Paulo) 1,92 2,15
Diferença entre paralelo e comercial -4,63% 6,75%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

1,93 2,07

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,92 2,15

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,5941 2,5950
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,47 2,66
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,48 2,75

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,130771
Iene japonês 0,021286
Libra esterlina 3,036184
Peso argentino 0,393643
Yuan chinês 0,323489
Peso chileno 0,004249
Peso mexicano 0,162690
Dólar canadense 1,963985

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)

Digital&Mídia
_

Em um mundo cada vez mais digital, o
jornal impresso continua interessante e
crucial para omercado publicitário. Se-
gundo especialistas, credibilidade e
público selecionado são fatores que fa-
zem com que o meio continue relevan-
te. Dados do Projeto Inter-Meios, coor-
denado pelo grupo Meio & Mensagem
(M&M) em parceria com a Pricewater-
houseCoopers (PwC), mostram que o
investimento de publicidade no setor
cresceu 9% entre 2007 e 2012, acumu-
landoR$ 3,39 bilhões no anopassado, o
equivalente a 11% do mercado, man-
tendo o segmento comoo segundo pre-
ferido pelos anunciantes, perdendo
apenas para os 65% da TV aberta.
Para Luiz Lara, presidente da Associ-

ação Brasileira de Agências de Publici-
dade (Abap), a tendência é que o inves-
timento no meio continue crescendo
nos próximos anos, principalmente por
causa da credibilidade do meio.
— O que mais atrai é a credibilidade

do veículo. É o reconhecimento de que
o jornal pauta os comentários, pauta
outros meios e vai para as conversas no
Twitter e Facebook— afirma Luiz Lara.
O publicitário Armando Strozemberg,

nomercado hámais de 30 anos, destaca
a capacidade do meio de falar para um
público mais identificado com amarca.
—Os jornais estão entre as categorias

de veículos mais calibradas no quesito
de conhecer a sua audiência com mais
profundidade — diz Strozemberg.
O investimento publicitário no seg-

mento tem tido crescimento abaixo da
média do mercado nos últimos anos,
mas mantém tendência de alta consis-

tente. Em 2012 foi de 0,67%. Já em 2010
e 2011, foi de 3,4% e 3,8%, respectiva-
mente. Para Strozemberg, os dados re-
fletem o papel do jornal no mercado.
— Ficaria mais preocupado se fosse

um salto muito grande. O crescimento
contínuo mostra que ele tem funda-
mento e está em linha com a relação
que o meio tem com o leitor — avalia.

‘O QUE VALE É A MARCA’
José Carlos Salles Neto, presidente do
grupoMeio&Mensagem, destaca a im-
portância da presença multiplatafor-
ma. Segundo ele, o prestígio de um jor-
nal o acompanha emqualquer suporte:
—Amídia cada vezmais temumpro-

jeto 360º. De alguma maneira, a cam-
panha vai chegar ao consumidor. O
anunciante tem que ficar atento para

obtermelhores resultados utilizando as
disponibilidades que ele tem, que for-
mam essemundo de plataforma demí-
dia — afirma Salles Neto.
—Oque vale é amarca. O anunciante

busca alinhar o prestígio da própria
marca com o do veículo. Isso vai conti-
nuar, com o conteúdo e qualidade na
mídia digital — acrescenta Luiz Lara,
da Abap.
Ronaldo Rangel, presidente da Asso-

ciação Brasileira de Propaganda (ABP),
confirma a tendência, destacando que
a estratégia é de convergência:
— Nenhum consumidor de produtos

ou serviços é usuário de apenas um
meio de comunicação. Para ter a me-
lhor interação com o consumidor são
utilizadas várias mídias complementa-
res, mesclando meios e veículos. l

Com 11% nomercado anunciante, meio só perde para TV aberta

MARCELLOCORRÊA

marcello.correa@infoglobo.com.br

ARQUIVO

Consistência. Para o publicitário Armando Strozemberg, há regularidade no segmento impresso

Credibilidade mantém jornais
cruciais para publicidade

Yahoo! compra start-up Summly,
criada por adolescente londrino

Segundo site, Nick
D’Aloisio teria recebido
US$ 30milhões por app

-LONDRES-AYahoo! anunciou on-
tem a compra de uma start-up
criada por um adolescente bri-
tânico. O Summly é um aplica-
tivo que agrega notícias para
usuários de celular e foi funda-
do há dois anos por Nick D’A-
loisio, que tem hoje 17 anos.
O valor do negócio não foi

divulgado,mas o site especiali-
zado em tecnologia All-
ThingsD soube por uma fonte
que o jovem recebeu quase
US$ 30 milhões pela empresa.
A aquisição faz parte da estra-

tégia de renovação da Yahoo!
elaborada por Marissa Mayer,
que assumiu a direção executi-
va da empresa no ano passado.
A companhia comprou recen-
temente algumas start-ups e
tem feito esforços para contra-
tar novos talentos—D’Aloisio e
sua equipe, por exemplo, traba-
lharão agora para a Yahoo!.
O Summly é um aplicativo

para iPhone que rastreia a web
atrás de notícias que interes-
samousuário e depois as resu-
mepara facilitar a leitura. A Ya-
hoo! informou que o app será
extinto, mas sua tecnologia se-
rá incorporada a produtos da
empresa.
A start-up não gera receitas

ainda, mas já recebeu US$ 1,5
milhão em investimentos de ca-
pital de risco de várias fontes,
inclusive de celebridades como
Ashton Kutcher e Yoko Ono.
De acordo como site Business

Insider, D’Aloisio aprendeu a
programar sozinho e, antes de
fundar a Summly, aos 15 anos,
em sua casa em Londres, já ha-
via iniciado uma start-up que
transformava notícias em men-
sagens de 140 caracteres, facili-
tando a vida de quem desejava
compartilhá-las no Twitter.
“Nossamissão é simplificar a

forma como acessamos infor-
mações, e estamos ansiosos
para continuar fazendo isso
em escala global e com a expe-
riência da Yahoo!.”, escreveu
D’Aloisio. l

LEWEB12 CONFERENCE/20-6-2012

Mensagens em tweets. Nick D’Aloisio criou o app Summly aos 15 anos
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 mar. 2013, Economia, p. 40.




