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Indicadores

TR
10/06: 0,0000% 11/06: 0,0000% 12/06: 0,0000%

Selic: 8%

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

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

26/06 0,5000% 26/06 0,4273%
27/06 0,5000% 27/06 0,4273%
28/06 0,5000% 28/06 0,4273%
01/07 0,5000% 01/07 0,4551%
02/07 0,5000% 02/07 0,4551%
03/07 0,5000% 03/07 0,4551%
04/07 0,5000% 04/07 0,4551%
05/07 0,5000% 05/07 0,4551%
06/07 0,5000% 06/07 0,4551%
07/07 0,5000% 07/07 0,4551%
08/07 0,5000% 08/07 0,4551%
09/07 0,5000% 09/07 0,4551%
10/07 0,5000% 10/07 0,4551%
11/07 0,5000% 11/07 0,4551%
12/07 0,5000% 12/07 0,4551%

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

INSS/JUNHO

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
Junho Junho
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

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%
Maio 3706,28 0,37% 2,88% 6,50%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

Dezembro 510,252 0,68% 7,81% 7,81%
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% 8,05%
Abril 515,276 0,15% 0,99% 7,30%
Maio 515,299 0,00% 0,99% 6,22%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Maio 508,715 0,32% 1,08% 6,20%

ÍNDICES

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

Janeiro -1,95% R$ 622 R$ 802,53
Fevereiro -3,91% R$ 622 R$ 802,53
Março -1,87% R$ 678 R$ 802,53
Abril -0,78% R$ 678 R$ 802,53
Maio -4,30% R$ 678 R$ 802,53
Junho 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 JUNHO 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: 1,60%.
Fonte: Secretaria da Receita Federal

CÂMBIO

DÓLAR
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 2,1441 2,1447
Paralelo (São Paulo) 2,060 2,270
Diferença entre paralelo e comercial - 3,92% 5,84%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

2,06 2,20

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 2,05 2,27

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,8544 2,8555
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,74 2,94
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,73 3,02

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,32059
Iene japonês 0,0225147
Libra esterlina 3,35803
Peso argentino 0,402031
Yuan chinês 0,348957
Peso chileno 0,00431502
Peso mexicano 0,168214
Dólar canadense 2,09750

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)
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l STEVE JOBS ROLA NO TÚMULO:
Design do Mac Pro é comparado ao das
lixeiras do metrô de Nova York

l A REDE QUE ABORRECE: Pesquisa da
Proteste mostra insatisfação com
provadores de internet

l #WILLIE WONKA?: A fantástica fábrica
de chocolate controlada pelo iPhone

Quandodecidiu trocarMadri pelo Rio, o gaúcho
Pettersom Paiva sabia que iria morar na casa da
família, no Jardim Botânico, mas não fazia ideia
de onde instalar a Voopter, start-up de buscas
de passagens aéreas que fundara na Espanha. O
preço das salas comerciais nas redondezas era
muito elevado e, além do mais, ele não precisa-
va de tanto espaço pois trabalharia sozinho. O
homeoffice seria a alternativa óbvia, mas o em-
presário achava a solução pouco estimulante.
Resolveu então recorrer àquilo que dera certo
para a Voopter no além-mar, o coworking— es-
critório compartilhado por várias empresas on-
de o empreendedor fica livre de aborrecimentos
como faxina e conta de luz. O melhor: a algu-
mas pedaladas de casa, naGávea, abria umdes-
ses “lugares dos sonhos”, como ele define.
Não é mera coincidência haver logo ali um es-

paço de coworking (seu nome éO Templo, a pro-
pósito). Impulsionada pela multiplicação de
start-upsnoRio, emergeumacadeiade empresas
especializadas em oferecer serviços a elas. Além
de escritórios compartilhados, surgem acelera-
doras, bancas de advogados, firmas de contabili-
dade, agências de design e umapenca de eventos
com foco em companhias inovadoras.
—ORio tem um ecossistema de start-ups que

crescemuito, mas omercado não está saturado.
Vemos nisso umaoportunidade—afirmou adi-
retora-executiva daMola,Danielle Cunha, justi-
ficando a abertura das operações da acelerado-
ra espanhola na cidade, em abril.
A firma do balneário de Palma de Maiorca já

ajudou a desenvolver 56 companhias na Europa
e está dando suporte à start-up paulista do setor
de logística SontraMercado Transporte, que re-
cebeu US$ 50 mil. Mas a empresa quer apoiar
quatro firmas do Rio até o fim do ano e trazer
quatro espanholas para o país. AMola se junta a
outras aceleradoras baseadas no Rio, como
Lab22, 21212 e Papaya Ventures. Outras estão
por vir: a Aceleratech, de São Paulo, está prestes
a abrir escritório na ESPM-RJ.

AWeCompany foi aberta em agosto passado e
oferece aos clientes internet, salas de reunião,
armários e linhas de telefone digital, além de
pequenos mimos como cafezinho e varanda
aberta. Os planos individuais custam a partir de
R$ 149 (por 10 horas) e os integrais saem até por
R$ 3,6 mil (equipe com quatro pessoas).
—Estando imerso emumespaçode coworking

eu consigo indicações de advogados, contadores
etc. Não sinto falta de nada que possa haver em
um escritório próprio— disse Pettersom Paiva.
Os escritórios cariocasdeDireito têmpoucoex-

pertise na seara tecnológica. Segundo Felipe
Herrera, sócio da Miguel Neto e Herrera Advo-
gados, o segmento é especialmente espinhoso
por exigir conhecimento tanto do ramo societá-
rio quanto do tributário.

—Hámuita insegurança jurídica, e as alíquo-
tas e os impostos sãomuito altos. Não sei se po-
demos dizer que há uma corrida de escritórios
para a área,mas várias bancas estão se infiltran-
do nesse nicho — afirmou Herrera.
Desde 1997, a Tangerina oferece consultoria

para firmasquebuscamencontrar ummodelode
negócios e posicionar melhor suas marcas. Na-
quela época, a expressão start-up sequer existia
por essas bandas, e os clientes eramde ramos tra-
dicionais. Mas os serviços da Tangerina parecem
ter caído comouma luvanasnecessidadesdas jo-
vens empresas tecnológicas deste século.
—As start-ups sãoempresasqueprecisamama-

durecer. Fazemos tudo o que uma aceleradora faz,
mas cobramos por isso — definiu Marcelo Mace-
do, desenvolvedor de negócios da Tangerina. l

De aceleradoras a escritórios de Direito, ecossistema para o setor cresce no Rio
PAULA GIOLITO

Empurrão profissional. A equipe do Tangerina oferece consultoria para ajudar o amadurecimento de start-ups

Avanço de start-ups cariocas
alavanca cadeia de serviços
RENNAN SETTI
rennan.setti@oglobo.com.br

Emissora, que pertence ao
Grupo Abril, vai exibir reprises e

atrações já gravadas

NATALIACASTRO

natalia.castro@oglobo.com.br
ZEANBRAVO

zean.bravo@oglobo.com.br

A emissora MTV, que pertence ao Gru-
po Abril, demitiu VJs e suspendeu a
produção de alguns programas. As de-
missões foram confirmadas ao vivo pe-
los próprios apresentadores. Com tris-
teza, a VJ Titi Muller — que foi dispen-
sada pela emissora junto a vários ou-
tros colegas de trabalho, como Chay
Suede, Didi Effe e Juliano Enrico — se
despediu no ar. Segundo Titi, atrações
como “A hora do Chay” e “Top 20 Bra-
sil” já deixaram de ser produzidas. O
horário vai ser ocupado por programas
já gravados e reprises.
—Éumapena. Foram seis anos de fé-

rias remuneradas. É um lugar que amo
demais. Ainda não sabemos o que vai
acontecer, já que nosso contrato vai até
dezembro. Muito triste ver o prédio va-
zio. Ninguém sabe o que vai acontecer,
o "MTV sem vergonha" vai ser reprisa-
do. O último ano tem sido difícil.
À frente do “Perua MTV Intense”, pa-

trocinado pela marca O Boticário, Jana
Rosa lamentou a saída dos VJs. A apre-
sentadora foi demitida do canal em no-
vembro e retornou agora apenas para
uma série de oito programas.
— É bom explicar isso. Voltei ao ar

agora,masmeu contrato é comamarca
de maquiagens. Gravo até meados de
julho e fico no ar até o dia 31 daquele
mês — afirmou Jana.
A Viacom, que é detentora da marca

MTV, e o Grupo Abril não quiseram se
pronunciar sobre as mudanças.

ABRIL S.A. ANUNCIOU REESTRUTURAÇÃO
Na semana passada, Fábio Colletti
Barbosa, presidente-executivo da
Abril S.A., que também pertence ao
Grupo Abril, anunciou uma reestrutu-
ração, com a demissão de executivos e
o reagrupamento dos núcleos de ad-
ministração.
De acordo com comunicado divulga-

do na sexta-feira, a reestruturação foi
feita para “posicionar claramente a em-
presa frente aos desafios que a indús-
tria de comunicação vem enfrentando
em todo o mundo. As marcas da Abril
seguem focadas no objetivo de superar
as expectativas denovos clientes, de ca-
da um de nossos leitores, a cada nova
publicação”. l

MTV demite VJs
e suspende
programas

Apple estuda lançar iPhones maiores e coloridos
Empresa sofre pressão da
Samsung, cujos gadgets
vêm com telas maiores

-CUPERTINO, CALIFÓRNIA- A Apple está anali-
sando lançar iPhones com telas maio-
res, assim como modelos mais baratos
e com várias cores, no próximo ano,
disseram à Reuters quatro fontes com
conhecimento do assunto.
A mudança, que ainda está sendo

discutida, revela, segundo as fontes, co-
mo a empresa com sede na Califórnia
se encontra cada vez mais sob ameaça
da rival sul-coreana Samsung.
A Samsung tem tirado participação de

mercado da Apple com a popularidade
da linha de aparelhos Galaxy, que apre-
sentam telas maiores, e com uma estra-
tégiade inundaromercadocomumasé-
rie de produtos de diferentes preços.
AApple estuda lançar pelomenosdois

iPhones maiores no próximo ano, um

com tela de 4,7 polegadas e outro com
tela de 5,7 polegadas, disseramas fontes.
Estas afirmaram que os fornecedores já
vêm sendo procurados pela empresa.
—Mas a Apple constantementemuda

as especificações quase que no último
momento, então não há certeza sobre o
protótipo final — disse uma das fontes.
Procurada, a Apple não quis se pro-

nunciar sobre os planos futuros.
O atual iPhone 5 tem uma das meno-

res telas entre os smartphones mais
vendidos no mercado, num momento
em que os consumidores passam cada
mais tempo navegando na web móvel.
Já o Galaxy S4 o e Galaxy Note 2, da
Samsung, têm telas de 5 polegadas e 5,5
polegadas, respectivamente.
Ainda este ano, a Apple deve lançar

dois novos modelos (preto e branco),
até agora conhecidos como iPhone 5S,
e uma versão mais barata do celular
com capas de plástico em cinco ou seis
cores, disseram fontes da cadeia de
suprimentos. lDiferenças. Ummodelo Galaxy S III ao lado de um iPhone 4S, bemmenor.

AHN YOUNG-JOON/AP
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 jun. 2013, Economia, p. 26.




