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Indicadores

TR
08/05: 0,0000% 09/05: 0,0000% 10/05: 0,0000%

Selic: 7,50%

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

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

27/05 0,5000% 27/05 0,4273%
28/05 0,5000% 28/05 0,4273%
29/05 0,5000% 29/05 0,4273%
30/05 0,5000% 30/05 0,4273%
31/05 0,5000% 31/05 0,4273%
01/06 0,5000% 01/06 0,4273%
02/06 0,5000% 02/06 0,4273%
03/06 0,5000% 03/06 0,4273%
04/06 0,5000% 04/06 0,4273%
05/06 0,5000% 05/06 0,4273%
06/06 0,5000% 06/06 0,4273%
07/06 0,5000% 07/06 0,4273%
08/06 0,5000% 08/06 0,4273%
09/06 0,5000% 09/06 0,4273%
10/06 0,5000% 10/06 0,4273%

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

INSS/MAIO

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
Maio Maio
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

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%
Abril 3692,62 0,55% 2,50% 6,49%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Abril 515,276 0,15% 0,98% 7,30%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Abril 507,087 -0,06% 0,76% 6,83%

ÍNDICES

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

Dezembro +6,05% R$ 622 R$ 729,58
Janeiro -1,95% R$ 622 R$ 729,58
Fevereiro -3,91% R$ 622 R$ 729,58
Março -1,87% R$ 678 R$ 802,53
Abril -0,78% R$ 678 R$ 802,53
Maio 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 MAIO 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) 2,0144 2,0150
Paralelo (São Paulo) 1,92 2,15
Diferença entre paralelo e comercial -4,68% 6,69%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

1,94 2,08

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

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,6147 2,6157
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,51 2,70
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,49 2,75

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,09897
Iene japonês 0,0197395
Libra esterlina 3,07534
Peso argentino 0,384172
Yuan chinês 0,327034
Peso chileno 0,00422124
Peso mexicano 0,165289
Dólar canadense 1,98831

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)

Depois de uma reação muito semelhante
logoapós a crisede2008, quando registra-
ramuma recuperação em“V”, Brasil, EUA,
zonadoeuro eChina agora seguemcami-
nhos diversos. Cada região aponta para
uma recuperação num formato diferente,
em letrinhas conhecidas como “V”, “W”,
“U” e até “L”. Por aqui, começam sinais de
retomadanumritmomaiordecrescimen-
to, o que sugere uma recuperação em “U”.
NosEUA,por suavez,há indicaçãodeque
a economia se recupera de seu segundo
mergulho, configurando um “W”. No ce-
náriomais grave entre as quatro regiões, o
conjuntode 17países damoedaúnica eu-
ropeia vê sua economia encolher e, na
melhor das hipóteses, pode chegar a um
desempenhoem“L”. Jáopaís asiático reto-
mou sua trajetória de crescimento, ainda
que a uma velocidade inferior ao que re-
gistrava antes da turbulência de 2008.
—Durante a crise, esses países tiveram

uma piora abrupta, mas também uma
melhora rápida, o que é conhecido como
o “V”. Agora, cada um tem desempenho
diferente— afirma o economista da Ten-
dências Consultoria Silvio Campos Neto.

CRISE DE CARÁTER CRÔNICO
As diferentes letrinhas pressupõe ritmos
diferentes de recuperação da economia,
de acordo como formatoque aparecenos
gráficos da taxa de evolução do Produto
Interno Bruto (PIB) em determinado tri-
mestre, frente a igual períododoanoante-
rior. O “V” é uma recuperação mais vigo-
rosa,enquantoo“U”sugereumdesempe-
nhomais frágil e lento. Já o “W” é também
conhecido como um duplo mergulho: a
economiase recuperaparaemseguida re-
gistrar nova queda em seu desempenho.
— O que vemos nas quatro regiões é

umamutação. A crise deixou de ter um
caráter agudo para se tornar algo mais
crônico — diz o economista Otaviano
Canuto, assessor sênior doBancoMun-
dial para os Brics.
Pelo gráfico, as altas do PIB brasileiro

de 0,9% no terceiro trimestre e de 1,4%
no quarto trimestre de 2012 já apontam

umdesenhode “U”, segundoSilvioCam-
pos Neto, que se torna ainda mais claro
se for incluída a projeção da Tendências
deavançode2,3%noprimeiro trimestre:
— Os sinais são demelhora da econo-

mia no primeiro trimestre. Há dados da
indústria e esperamos que a Formação
Bruta de Capital Fixo (indicador de in-
vestimento) avance 4,5%, a primeira va-
riação positiva na comparação anual
desde o quarto trimestre de 2011.
Canuto reconhece que há sinais de re-

cuperação no Brasil frente aos últimos
dois anos, mas afirma que essa pequena
elevação desde o fim do ano passado
não levará o Brasil de volta ao padrão
acelerado de crescimento pré-crise.
— A crise marcou o fim de um padrão

de crescimento, que nas economias avan-
çadas foi comendividamento, enquanto o
Brasil acompanhou a onda com preços
elevadosdecommodities,quepermitiram

ampliação de consumo e acesso a crédito.
Se não avançarmos para umnovo padrão
de crescimento, que inclua investimentos
em infraestrutura, aumento de produtivi-
dadeda indústria emelhoria do ambiente
de negócios, dificilmente voltaremos a
crescer acima de 3,5%—diz Canuto.
Na sua avaliação, a expansão de 7,5%

em 2010 pode ser explicada tanto por
uma base fraca de 2009 quanto por um
adiantamento de desempenho de anos
posteriores, como no caso de crédito
para famílias.
O professor do Instituto de Economia

da UFRJ Reinaldo Gonçalves vê com
preocupação o atual momento da eco-
nomia brasileira e diz que a retomada
pode não ser sustentável:
— O Brasil não deve ter uma curva

em “U”. A linha chega a subir, mas não
completa. Talvez seja um J deitado. O
país depende muito dos preços das

commodities, da economia mundial e
dos fluxos financeiros.
Gonçalves avalia queo endividamento

alto pode provocar uma reavaliação da
situação brasileira e levar à saída de ca-
pitais. Além disso, os investimentos po-
dem ser comprometidos coma perspec-
tiva de queda no preço de commodities:
— O cenário mais provável é que nos

próximos anos o mundo volte para os
trilhos devagar, ajudado por EUA e Ja-
pão, enquanto a Europa se arrasta, mas
o Brasil corre riscos.

EUROPA NO FIM DA FILA
Na ordem de recuperação, no entanto, a
Europa deve ocupar os últimos lugares da
fila.Ospaísesdaregiãoenfrentamtaxasde
desemprego elevadas, especialmente en-
tre jovens, e retração da economia. Para
Campos Neto, o desempenho da zona do
euronográficoseassemelhaaum“L”, com
uma queda no ritmo da economia e de-
pois estabilidade.Mas há quemdiscorde.
— A renda na Europa está diminuindo,

o PIB está decrescendo, a situação conti-
nuapiorando.Sehouverestabilização,po-
de chegar a virar um “L”. Com o alívio das
metas fiscais, a tendência é estabilização
em torno de zero—defende Canuto.
Ele alerta que o quadro de estagnação

prolongada da zona do euro pode trazer
riscos ainda mais sérios para esses paí-
ses, como deterioração social e pobreza.
Nos EUA, a recuperação anda aumrit-

mo perto dos 2%. Com isso, o formato
que se vislumbra é de um “W”, o que in-
dicamelhora. Para o economista daTen-
dências, a expectativa é que o cresci-
mento americano se mantenha neste
patamar, com ligeira tendência de me-
lhora em 2014 à medida que os efeitos
da contração fiscal diminuírem.
— A questão nos EUA é que o cresci-

mento em torno de 2% não tem sido su-
ficiente para reduzir a taxa dedesempre-
go. Os setores que estão puxando as va-
gas são diferentes dos que se destaca-
vam antes da crise— explica Canuto. l

Após auge da crise, PIB do país se recupera com trajetória em ‘U’. Economia americana tem avanço em ‘W’

LUCIANNECARNEIRO

lucianne.carneiro@oglobo.com.br

Brasil entra em curva lenta de recuperação

“Se não avançarmos
para um novo padrão
de crescimento,
dificilmente
voltaremos a crescer
acima de 3,5%”
Otaviano Canuto
Assessor sênior do Banco Mundial
para os Brics

‘New Deal’ europeu de € 60 bi para jovens
Plano de França e
Alemanha dará

crédito a empregador

A França e a Alemanha estu-
dam a criação de umplano pa-
ra combater o desemprego en-
tre os jovens, umproblema gri-
tante na zona do euro. O proje-
to poderá oferecer € 60 bilhões
em créditos para as empresas
que se comprometam a con-
tratar profissionais commenos
de 25 anos de idade, informou
o jornal espanhol “El País”.
O programa será apresenta-

do no dia 28, em encontro or-
ganizado pelo investidor filan-
tropo germano-americano Ni-
colas Berggruen, segundo o
jornal alemão “Rheinische
Post”.
O pacote está sendo chama-

do de “New Deal para Europa”,
em referência ao plano apre-
sentado nos anos 30 nos EUA,

pelo então presidente Franklin
Roosevelt, a fim de combater a
Grande Depressão, que teve
início em 1929 e persistiu até a
Segunda Guerra Mundial.
O pacote se baseia no fundo

de € 6 bilhões para
combater o desem-
prego entre os jovens
europeus, que foi cri-
ado em fevereiro co-
mo parte dos projetos
da União Europeia
para o período de
2014 a 2020. A cifra foi
considerada insufici-
ente pelo presidente
da Comissão Euro-
peia, José Manuel Du-
rão Barroso.
A ideia é que o Ban-

co Europeu de Inves-
timentos (BEI) use o
fundo como garantia
para captar no merca-
do um valor dez vezes
maior — o montante
total de € 60 bilhões.

A iniciativa comum é lidera-
da pelo ministro do Emprego
francês, Michel Sapin, e sua
colega alemã, Ursula von der
Leye, conforme a Radio France
Internationale (RFI ).

O último dia 1º de
maio, Dia do Traba-
lho, foi marcado por
protestos em toda a
Europa. Os manifes-
tantes querem que as
políticas de austerida-
de sejam atenuadas
para dar mais espaço
ao crescimento eco-
nômico e à geração de
empregos.
A falta de postos de

trabalho atinge, prin-
cipalmente, os mais
novos — 18% dos jo-
vens profissionais,
com idade entre 15 e
24 anos, estão desem-
pregados na União
Europeia, maior taxa
dos últimos 20 anos,

de acordo com a Organização
Internacional do Trabalho
(OIT). Na zona do euro, a taxa
vai a 24%. No estudo chamado
de “Emprego global - tendên-
cias para a juventude 2013”, a
OIT chama a atenção para o
problema e a consequente
desconfiança nos sistemas
econômico e político.
Na França, onde o total de

desempregados já supera 3,22
milhões, batendo o recorde
histórico de 3,195 milhões, re-
gistrado em 1997, o desempre-
go atinge 23,7% dos jovens.
Na Alemanha, o índice de

desemprego no mês passado
ficou em 6,9%, baixo em rela-
ção a outros países da zona do
euro. Mas, para os jovens, a ta-
xa é maior, na faixa de 8%.
Em Portugal, o índice de jo-

vens desempregados é de 35%.
Na Itália, o desemprego entre
os jovens chega a 40%. Na Es-
panha e na Grécia, o índice já
ultrapassa 50%. l

Bolsa recua 1,2% com expansão
menor da indústria chinesa
Pesquisa do BC aponta
estimativas maiores

de inflação

-RIO E BRASÍLIA- A Bolsa de Valores
de São Paulo fechou em queda
ontem, afetada por um dia de
desvalorização de commodities
após dados decepcionantes da
produção chinesa em abril, que
avançou 9,3%, abaixo da proje-
ção de 9,5% dos especialistas. O
Ibovespa, principal referência
brasileira, recuou 1,2%, aos
54.448 pontos. EmWall Street, o
Dow Jones recuou 0,18%, en-
quanto o S&P 500 fechou está-
vel e o Nasdaq subiu 0,06%.
No mercado de câmbio, o

dólar comercial terminou em
baixa de 0,74%, cotado a R$
2,009, em movimento reforça-
do por uma emissão de dívida
da Petrobras em dólares e pela
leitura do mercado de que o
Banco Central pretende man-

ter o real mais valorizado para
ajudar no combate à inflação.
Entre as principais ações

brasileiras, os papéis preferen-
ciais da Vale recuaram2,09%, a
R$ 31,82, e os da Petrobras PN
caíram 2,81%, a R$ 19,39. As
ações ordinárias (ON com di-
reito a voto) da OGX Petróleo
tiveram leve recuperação, com
alta de 2,45%, a R$ 1,67.
Os analistas voltaram a au-

mentar a previsão para o Índice
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) neste ano e em2014.
De acordo com a pesquisa se-
manal que o Banco Central faz
com instituições financeiras, a
projeção subiu de 5,71% para
5,8%em2013epassoude5,76%
para 5,8% em 2014. A pesquisa
mostrou ainda que as estimati-
vas para o Produto Interno Bru-
to (PIB) neste ano e em 2014 fi-
caram estáveis em 3% e 3,5%,
respectivamente. (Daniel Hai-
dar e Gabriela Valente) l

O ALFABETO DA RETOMADA

FONTE: Silvio Campos Neto, da Consultoria Tendências

BRASIL, RECUPERAÇÃO EM “U”
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23,7%
NA FRANÇA
Taxa de
jovens sem
trabalho
preocupa
governo.

8%
NA
ALEMANHA
País tem uma
das menores
taxas de
jovens sem
emprego.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 maio 2013, Economia, p. 20.




