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Barreiras no caminho da cota nacional na TV paga
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Burocracia é um dos obstáculos para canais, que terão que exibir 3h30m por semana de conteúdo produzido no país
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será rigorosa na fiscalização das cotas.
— Posso afirmar de maneira categórica que o
cumprimento da lei não se dará à custa de reprises. Nós não admitiremos que haja reprises excessivas para o cumprimento da lei — disse ele,
para completar: — Há dois anos, temos alertado
que as empresas precisam se preparar e se organizar. Várias delas se organizaram, se prepararam para isso. Ainda há estoque de obras, obras
prontas, que poderá ser usado para cumprir as
obrigações.
30 MILHÕES DE ASSINANTES DE TV PAGA ATÉ 2016
O presidente da Ancine afirmou que a hora é de
colocar “todo mundo” em sinergia nesse processo e que as programadoras terão de ampliar
os seus investimentos em produção.
— Não será o Estado o responsável por assegurar que as programadoras tenham as obras

para veicular. A obrigação de carregamento das
obras nacionais é das programadoras. O governo complementará esses esforços.
Para Rangel, o primeiro ciclo de implantação
da nova lei foi marcado por grande mobilização
de produtores e programadores para atender às
novas exigências — atualmente, a cota semanal
de conteúdo nacional é de 2h20m.
Sinal do aquecimento do mercado está no aumento da arrecadação do Fundo Setorial do Audiovisual. Depois de atingir um volume de R$
205 milhões para financiar projetos em 2012, este ano terá R$ 870 milhões.
O mercado de TV paga no país tem hoje 16,8
milhões de assinantes, com cobertura de 28% dos
domicílios com TV. Mas, segundo a Ancine, até
2016 terá 30 milhões de assinantes, ou metade
dos domicílios, o que exigirá uma transformação
das práticas de programadores e produtores. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 jun. 2013, Economia, p. 23.
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-SÃO PAULO- A escassez de mão de obra técnica e
artística, a falta de roteiros e a burocracia para a
obtenção de financiamento a novas produções
são obstáculos a serem vencidos pelas programadoras e produtoras de conteúdo de TV paga
no Brasil para o cumprimento das regras do novo marco regulatório do setor. A Lei 12.485 (ou
Lei da TV Paga) completa um ano de vigência
em setembro, quando passará a exigir que os
canais de séries e filmes (conteúdo qualificado)
tenham uma programação mínima de 3h30m
por semana de conteúdo nacional exibida em
horário nobre.
De acordo com a Agência Nacional de Cinema (Ancine), contudo, a produção de conteúdo
independente nacional, que nos últimos anos

foi de 400 horas anuais, terá de quintuplicar,
atingindo 2.000 horas para atender à nova carga
de programação prevista pela lei.
Os desafios do setor foram apresentados ontem na abertura do Fórum Brasil de Televisão,
que se realiza em São Paulo, pelo presidente da
Ancine, Manoel Rangel, que fez um balanço dos
primeiros nove meses de implementação da lei.
— Precisamos de muito mais roteiros, formatos brasileiros novos, tudo isso resultando em
mais obras sendo produzidas. É preciso cuidar
também para que haja mais polos de produção,
não apenas no Rio e em São Paulo, que são nossas locomotivas no processo de produção audiovisual — disse o presidente da Ancine.
A despeito dos gargalos que o setor enfrenta,
Rangel disse que produtores e programadores
já correm para ampliar a capacidade de geração
de conteúdo. Ele garante também que a Ancine
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De livros a comida: Amazon vai expandir
negócios no setor de supermercados web

Google proíbe
aplicativo pornô
para o Glass

BRIAN SNYDER/REUTERS

Empresa também fecha acordo de
US$ 200 milhões com Viacom
para competir com Netflix

Empresa alterou regras de uso
após lançamento de software
com conteúdo adulto
Menos de 24 horas após o anúncio do primeiro aplicativo pornô
para o Glass, a Google alterou sua política de conteúdo, proibindo a publicação de material pornográfico no ecossistema dos óculos futuristas. A empresa incluiu um parágrafo nas suas regras, dedicado exclusivamente a “material sexualmente explícito”.
“Não permitimos conteúdo Glassware (termo usado pela empresa para
aplicativos do Glass) que contenha nudez, imagens de atos sexuais ou material sexualmente explícito. A Google tem
política de tolerância zero contra pornografia infantil. Se tomarmos conhecimento de conteúdo de pornografia
infantil, vamos reportá-lo às autoridades competentes e deletar a conta Google de todos os envolvidos na distribuição”, dizem as novas regras.
Na segunda-feira, a empresa de entretenimento adulto MiKandi anunciou o lançamento do aplicativo Tits and
Glass, que oferece filmes e fotos pornográficos registrados com o gadget. A
empresa também pretendia usar o
Glass para experiências íntimas interativas, como entre casais que moram
longe ou modelos que se exibem pela
internet. Com a mudança, o software
não poderá ser distribuído.
O anúncio surpreendeu a MiKandi,
que destacou que, antes de lançar o
aplicativo, checou diversas vezes as políticas da Google. Em um post no blog
da desenvolvedora, o diretor executivo
da empresa, Jesse Adams, afirma que o
programa continua no ar, mas passará
por mudanças para se encaixar na nova
política. Desde o anúncio da ferramenta, o site do produto recebeu mais de 10
mil visitantes únicos.
“Quando recebemos um exemplar do
Glass, analisamos com cuidado a política da Google para que desenvolvêssemos o aplicativo segundo os termos da
companhia”, afirmou Adams. l

-SEATTLE E SAN FRANCISCO- A Amazon planeja ampliar

o serviço de supermercados on-line AmazonFresh nos próximos meses. A plataforma está
em testes em Seattle — sede da companhia —
há cinco anos, entregando produtos frescos como ovos, morangos e carne com sua própria frota de caminhões e, agora, está pronta para ser
testada em outras cidades. Em outra frente, ontem a empresa fechou acordo de US$ 200 milhões com a Viacom para licenciar programas
de TV e competir com a Netflix.
Segundo a Reuters, fontes próximas à iniciativa de supermercados web dizem que a primeira
experiência será feita em Los Angeles, ainda
nesta semana, seguindo para San Francisco no
fim deste ano.
Se a nova empreitada funcionar nesses dois
locais, a empresa pode lançar o serviço em mais
20 áreas urbanas em 2014, inclusive fora dos
EUA. O analista de supermercados Bill Bishop
vai além e afirma que a empresa está de olho em
até 40 mercados.
Abastecida por uma onda de crescimento de
220% em suas ações nos últimos cinco anos, a
Amazon está buscando novos e maiores mercados consumidores para manter a tendência de
alta. O negócio de supermercados nos EUA, que
gerou US$ 568 bilhões no setor de varejo no ano
passado, pode ser um bom alvo e deve ameaçar
grandes redes como Safeway e Wal-Mart.
— Ocorre que o setor de supermercados é líder em perdas, e teme a competição on-line da
Amazon. É um panorama assustador para o
segmento — afirma Bishop.
Uma incursão bem-sucedida no setor também
poderia consolidar um serviço de entregas próprio
da Amazon, o que teria impacto em empresas como UPS, FedEx e outras atualmente responsáveis
pelas entregas dos produtos da empresa.
SEGMENTO DE DIFÍCIL ADMINISTRAÇÃO
O segmento de mercadorias frescas tem sido um
dos mais complicados de ser dominado pelo varejo on-line. No passado, a Webvan, uma das startups da era pontocom, amargou um fracasso espetacular, já que o custo de desenvolver estoques e
infraestrutura de entrega se provou inviável.
Para o ex-executivo da Wal-Mart, Roger Da-
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l CRIADORA DO FARMVILLE:

de seus funcionários

01/06: 0,0000% 02/06: 0,0000% 03/06: 0,0000%

Selic: 8%

Correção da Poupança
Até 03/05/12

A partir de 04/05/12
ÍNDICE

0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%

DIA

17/06
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06
23/06
24/06
25/06
26/06
27/06
28/06
01/07
02/07
03/07

ÍNDICE

0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4273%
0,4551%
0,4551%
0,4551%

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

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

-1,95%
-3,91%
-1,87%
-0,78%
-4,30%
N.D

Receita da Amazon com publicidade
pode superar US$ 800 milhões
l DESCE: Atuação da Amazon é ‘destrutiva para
as livrarias’, diz ministra francesa
l

APPS DA SEMANA: Como pedir comida em

casa pelo smartphone
l NEGÓCIOS: IBM

comprará serviço de
hospedagem de sites SoftLayer

Esforço da Intel para chips em
tablets deve ser compensado neste ano

l EXPANDINDO:

INSS/JUNHO
R$ 622
R$ 622
R$ 678
R$ 678
R$ 678
R$ 678

R$ 802,53
R$ 802,53
R$ 802,53
R$ 802,53
R$ 802,53
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 JUNHO 2013
Base de cálculo

R$ 1.710,78
De R$ 1.710,79 a R$ 2.563,91
De R$ 2.563,92 a R$ 3.418,59
De R$ 3.418,60 a R$ 4.271,59
Acima de R$ 4.271,59

Zynga demite 20%

l SOBE:

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

TR

17/06
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06
23/06
24/06
25/06
26/06
27/06
28/06
01/07
02/07
03/07

Novos rumos. Se a iniciativa de supermercados on-line der certo, Amazon pode criar até empresa de entrega própria

ÍNDICES

Indicadores

DIA

-SEATTLE-

Alíquota Parcela a deduzir

Isento
7,5%
15%
22,5%
27,5%

—
R$ 128,31
R$ 320,60
R$ 577,00
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

INFLAÇÃO

Trabalhador assalariado
Salário de contribuição (R$)
Até 1.247,70
de 1.247,71 até 2.079,50
de 2.079,51 até 4.159,00

Alíquota (%)
8
9
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
Junho
R$ 1,0641
Obs: foi extinta

vidson, a Amazon vai ter dificuldades para gerar
renda com o AmazonFresh, porque produtos
frescos podem facilmente estragar nos estoques
e ser danificados na entrega.
— Vai funcionar? Eu apostaria contra. As razões
pelas quais esses negócios falharam no passado
não foram solucionadas — diz Davidson.
A companhia anunciou ontem um acordo com
a Viacom para o licenciamento de “centenas de
programas de TV e milhares de episódios”, principalmente títulos infantis, incluindo os sucessos
“Bob Esponja” e “Dora, a aventureira”. Fontes informaram que o contrato foi fechado por mais de
US$ 200 milhões — a mais cara transação de conteúdo para streaming da história.
“Esse acordo inclui uma coleção de programas de TV que os consumidores não encontrarão em outro serviço de assinatura de vídeo digital”, disse a Amazon em comunicado.
O anúncio da nova parceria foi feito poucos
dias após o encerramento de acordo entre a Viacom e a Netflix americana, que exibiu os programas até o fim de maio. O contrato garante ao
serviço Amazon Prime Instant Video uma extensa videoteca com 4 mil episódios. O serviço
não está disponível no Brasil. l

UFIR/RJ
Junho
R$ 2,4066

CÂMBIO

IPCA (IBGE)

DÓLAR

Índice Variações percentuais
(12/93=100) No mês

Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

3574,22
3602,46
3633,44
3655,24
3672,42
3692,62

0,60%
0,79%
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%

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)

5,01%
5,84%
0,86%
1,47%
1,94%
2,50%

5,53%
5,84%
6,15%
6,31%
6,59%
6,49%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais
(12/93=100) No mês

Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

510,252
511,977
513,467
514,526
515,276
515,299

0,68%
0,34%
0,29%
0,21%
0,15%
0,00%

No ano Últ. 12meses

7,82%
0,34%
0,63%
0,84%
0,98%
0,99%

7,82%
7,91%
8,29%
8,06%
7,30%
6,22%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais
(12/93=100) No mês

UNIF

No ano Últ. 12meses

Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

499,989 0,25%
503,283 0,66%
504,830 0,31%
505,832 0,20%
507,375 0,31%
507,087 -0,06%

No ano Últ. 12meses

7,39%
8,10%
0,31%
0,51%
0,81%
0,76%

7,22%
8,10%
8,11%
8,24%
7,97%
6,83%

Dólar comercial (taxa Ptax)
Paralelo (São Paulo)
Diferença entre paralelo e comercial
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)
Dólar-turismo esp. (Bradesco)

EURO
Euro comercial (taxa Ptax)
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil)
Euro-turismo esp. (Bradesco)

Compra R$ Venda R$

2,1276
2,040
- 4,11%
2,06

2,1282
2,280
7,13%
2,20

2,02

2,24

Compra R$ Venda R$

2,7814
2,69
2,65

2,7824
2,88
2,93

OUTRAS MOEDAS

Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço
Iene japonês
Libra esterlina
Peso argentino
Yuan chinês
Peso chileno
Peso mexicano
Dólar canadense

2,25421
0,0213506
3,26809
0,403845
0,348383
0,00426893
0,167926
2,06415

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)

