
24 l O GLOBO l Economia l Terça-feira 23 .4 .2013

Indicadores

TR
17/04: 0,0000% 18/04: 0,0000% 19/04: 0,0000%

Selic: 7,50%

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

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

05/05 0,5000% 05/05 0,4134%
06/05 0,5000% 06/05 0, 4134%
07/05 0,5000% 07/05 0, 4134%
08/05 0,5000% 08/05 0, 4134%
09/05 0,5000% 09/05 0, 4134%
10/05 0,5000% 10/05 0, 4134%
11/05 0,5000% 11/05 0, 4134%
12/05 0,5000% 12/05 0, 4134%
13/05 0,5000% 13/05 0, 4134%
14/05 0,5000% 14/05 0, 4134%
15/05 0,5000% 15/05 0, 4134%
16/05 0,5000% 16/05 0, 4134%
17/05 0,5000% 17/05 0, 4134%
18/05 0,5000% 18/05 0, 4134%
19/05 0,5000% 19/05 0, 4134%

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

INSS/ABRIL

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
Abril Abril
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

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%
Março 3672,42 0,47% 1,94% 6,59%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Março 514,526 0,21% 0,84% 8,06%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Março 507,375 0,31% 0,81% 7,97%

ÍNDICES

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

Novembro +0,71% R$ 622 R$ 729,58
Dezembro +6,05% R$ 622 R$ 729,58
Janeiro -1,95% R$ 622 R$ 729,58
Fevereiro -3,91% R$ 678 R$ 802,53
Março -1,87%. R$ 678 R$ 802,53
Abril 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 ABRIL 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) 2,0148 2,0154
Paralelo (São Paulo) 1,92 2,16
Diferença entre paralelo e comercial - 4,70 7,17
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

1,93 2,07

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,92 2,12

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,6295 2,6307
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,52 2,71
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,50 2,77

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,16154
Iene japonês 0,0203518
Libra esterlina 3,08641
Peso argentino 0,390948
Yuan chinês 0,326478
Peso chileno 0,00422324
Peso mexicano 0,164487
Dólar canadense 1,96876

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
_

-NOVA YORK- Três anos atrás, Charles e David Koch,
industriais bilionários, republicanos e defenso-
res da livre iniciativa, da propriedade privada e
da mínima ingerência do governo, realizaram
umseminário reunindo seus pares, em suamai-
oria ricos doadores políticos. O evento se deu
no St. Regis Resort em Aspen, no Colorado. Eles
estabeleceram uma estratégia para os próximos
dez anos, atuando em três frentes, com a meta
de diminuir o tamanho do governo, commenos
regulamentação e impostos.
As duas primeiras partes da estratégia — edu-

car as basesmilitantes e influenciar na política—
não foram surpreendentes, dado o dinheiro que
eles têm dado aos institutos políticos e grupos de
ação política. Mas a terceira surpreendeu: mídia.
Além de financiar algumas publicações margi-

nais, os Kochs vinham basicamente evitando in-
vestimentos emmídia. Agora, no entanto, a Koch
Industries — crescente empresa privada onde
Charles G. Koch serve como chairman e executi-
vo-chefe — está estudando realizar uma oferta
para comprar oito jornais regionais da Tribune
Company, incluindo o “Los Angeles Times”, “The
Chicago Tribune”, “The Baltimore Sun”, “The Or-
lando Sentinel” e “The Hartford Courant”.
No início de maio, a Tribune Company deverá

enviar os dados financeiros para pretendentes sé-
rios no que será uma das maiores vendas de jor-
nais emcirculaçãonopaís. AKoch Industries está
entre os interessados, disseram várias pessoas
com conhecimento direto da venda, que falaram
sob a condição de não ser identificadas. A Tribu-
ne saiu de concordata em 31 de dezembro e já
contratou o JPMorgan Chase e Evercore Partners
para vender seus veículos impressos.
Os jornais, no valor de cerca de US$ 623 mi-

lhões, seriam um negócio financeiramente “pe-
queno” da Koch Industries, conglomerado de
energia e de fabricação com base emWichita, no
estado americano do Kansas, com receita anual
de cerca de US$ 115 bilhões.
Politicamente, no entanto, os jornais poderiam

servir comoumaplataformamais abrangentepa-
ra os ideais laissez-faire dos Kochs. O “Los Ange-
les Times” é o quarto maior jornal do país, e o

“Tribune” é o nono. Outros estão em vários esta-
dos decisivos dos EUA, incluindo dois dos maio-
res jornais da Flórida, “The Orlando Sentinel” e
“TheSunSentinel”, emFort Lauderdale.Umacor-
do poderia incluir o “Hoy”, segundo maior jornal
diário de língua espanhola, que fala para o grupo
demográficohispânico, umadaspeças-chaves da
política americana.

GRUPO QUER VENDER OS OITOS JORNAIS JUNTOS
Dentro da Tribune Company, pessoas próximas
ao negócio, dizem que as Koch Industries são os
compradores mais atraentes no momento. Ou-
tros interessados, incluindo um grupo de milio-
nários de Los Angeles, liderado por Eli Broad e
RonaldW.Burkle, ambosdoadoresdemocratas, e
a Rupert Murdoch News Corporation, preferem

comprar apenas o “LosAngelesTimes”.Mas aTri-
bune Company sinalizou que prefere vender to-
dos os oito jornais como um pacote.
A Koch Industries é um dos maiores patrocina-

dores de gruposquedefendema liberdade indivi-
dual, a propriedadeprivada e a supremacia do in-
divíduo. A estratégia inclui financiamento de gru-
pos políticos como o Instituto Cato emWashing-
ton e o "Americanos para a prosperidade", movi-
mento que ajudou a dar força ao Tea Party e suas
causas. de ultra direita. A empresa afirmaquenão
tem nenhuma ligação direta com o Tea Party.
Este mês, um representante dos Koch teria en-

trado em contato com Eddy W. Hartenstein, edi-
tor e executivo-chefe do "Los Angeles Times", pa-
ra discutir uma proposta. Hartenstein não quis
comentar a informação. l

Empresários conservadores podem adquirir grupo que inclui o ‘Los Angeles Times’
AFP

De olho namídia. Negócio financeiramente pequeno para David e Charles Koch, mas importante na área política

Bilionários irmãos Koch voltam
foco para jornais impressos
DoNewYorkTimes

BLOOMBERG

Não entrega de produto e falta de
solução para queixas de clientes
são as principais irregularidades

O Procon-SP divulgou ontem uma lista
com 71 sites de compras que devem ser
evitados pelos consumidores. Em no-
vembrodoanopassado, a entidade já ha-
via dado o alerta, divulgandomais de 200
endereços. Ao todo, já são 275 os comér-
cios eletrônicos que oferecem risco ao
consumidor listados pela entidade. As
principais irregularidades denunciadas
são falta de entrega do produto compra-
do e não obtenção de resposta da empre-
sa para solucionar o problema.
De acordo com o diretor executivo do

Procon-SP, Paulo Arthur Góes, esses for-
necedores virtuais não são localizados,
inclusive no rastreamento feito no banco
de dados de órgãos como Junta Comerci-
al, Receita Federal e Registro BR, respon-
sável pelo registro de domínios no Brasil.
Isso inviabiliza a solução do problema
apresentado pelo consumidor.
ParaGóes, épreocupanteaproliferação

desses endereços eletrônicos mal-inten-
cionados, que em alguns casos continu-
am no ar lesando o consumidor:
— Denunciamos os casos ao Departa-

mentodePolíciadeProteçãoàCidadania
(DPPC) e ao Comitê Gestor da Internet
(CGI), que controla o registro de domíni-
osnoBrasil,masomais importante éque
o consumidor consulte essa lista antes de
fechar uma compra pela internet (Veja a
lista das lojas em oglobo.com.br)
O diretor de fiscalização da Fundação

Procon-SP, Renan Ferracioli, destaca a di-
ficuldade do consumidor emobter ressar-
cimento nos casos de compras on-line:
—Émuitodifícil reaverosvalorespagos,

por isso é importante que o consumidor
consultea listaedesconfiequandoencon-
trar sites que só aceitem pagamento por
boletobancárioouque só tenhamumnú-
mero de telefone celular para contato.
Ferracioli diz ainda que num mercado

saudávelnãoseesperaqueoconsumidor
tenha que tomar tantas precauções:
—A lei fala emboa-fé,mas o fato é que

hoje quem quer lesar o consumidor en-
contra ambiente propício na internet. l

Procon-SP lista 71
sites que oferecem
risco para compras

Acordo com Starcom
seria de centenas de
milhões de dólares

-LONDRES E SAN FRANCISCO-Omicro-
blog Twitter fechou o maior
contrato de anúncios de sua
história. A parceria foi firma-
da com o Starcom MediaVest
Group (SMG), da gigante
francesa de mídia e publici-
dade Publicis, e vale centenas
de milhões de dólares por um
período de anos, de acordo
com fontes familiarizadas
com o negócio.
Segundo o jornal “Financial

Times”, o acordo, estruturado
como uma parceria entre a
maior compradora de anún-

cios do mundo e o popular si-
te, sinaliza a crescente impor-
tância do Twitter no mercado
de mídia e marketing. O en-
tendimento garante aos clien-
tes da SMG, que incluem
Procter&Gamble, Walmart,
Microsoft e Coca-Cola, acesso
especial aos espaços de pro-
paganda, pesquisa e informa-
ções da rede de microblogs,
além de novos produtos, co-
mo um programa que permi-
tirá às companhias pesquisar
as opiniões dos consumido-
res em tempo real (a chamada
in-tweet mobile survey).
O anúncio acontece apenas

algumas semanas antes da
temporada de vendas de espa-
ços publicitários pelas redes

de TV americanas e deve pres-
sioná-las a incluir mais ofertas
apoiadas em mídias sociais,
segundo o FT.com.
De acordo com Chloe Slad-

den, vice-presidente de Mídia
do Twitter, o uso de tweets as-
sociados a programas de TV
aumentou aproximadamente
200% nos Estados Unidos nos
últimos 12 meses, e estudos da
consutoria Nielsen já aponta-
ram forte correlação entre o
aumento do volume de tweets
sobre TV e o incremento na
audiência de shows e séries.
— Acreditamos que a indús-

tria vinha cometendo um erro
ao escolher entre a TV eoTwit-
ter. Na verdade, o Twitter fun-
ciona aí como uma ponte —

disse ao FT Adam Bain, diretor
de Receita Global da rede de
microblogs.
Os executivos da Starcom

consideraram a parceria estra-
tégica pelos mesmos motivos.
Segundo Laura Desmond, di-
retora-executiva da empresa, o
Twitter “passou de algo experi-
mental a algo essencial em um
curto espaço de tempo. Isto é o
futuro. Isto é convergência”.
O acordo não é exclusivo e

não impede oTwitter de fechar
outras parcerias do mesmo ti-
po. A receita com anúncios ob-
tida pelo site deve mais que
dobrar este ano, segundo a
consultoria eMarketer — de
US$ 288 milhões em 2012 para
US$ 582 milhões. l

Twitter fecha negócio recorde em anúncios Insatisfeita com Foxconn,
Apple pulveriza fabricação
-TAIPÉ- A Foxconn reportou que-
da nos lucros relacionada à re-
dução dos pedidos de iPhones,
mesmo com as vendas do
smartphone da Apple não pa-
rando de subir. O anúncio dá a
entender que a empresa taiwa-
nesa nãomais será a única for-
necedora do prestes a ser lan-
çado iPhone 5S. O site “China
Business” reporta também
queda de 19,21% na receita da
Foxconn no primeiro trimestre
O motivo para a Apple estar

diminuindo seus pedidos é o
gradativo aumento da negli-
gência da Foxconn na fabrica-
ção dos aparelhos, que resul-
tou na devolução de cinco a oi-

to milhões de unidades do iP-
hone invendáveis que foram
enviadas para a Califórnia e
devolvidas por defeitos na
aparência ou funcionalidade.
Como resultado, a Foxconn

amargou custos adicionais de
mais de US$ 4 bilhões decor-
rentes dessas falhas, que foram
tambémacausa do grave desa-
bastecimento do iPhone 5 nas
prateleiras americanas nos
primeiros meses após o lança-
mento.
O incidente também moti-

vou a Apple a pulverizar a fa-
bricação do iPhone 5S de mo-
do a contar comparceirosmais
confiáveis. l

AcolunadePedroDoria volta a ser publicadanodia 30de abril.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 abr. 2013, Economia, p. 24.




