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Indicadores

TR
17/08: 0,0000% 18/08: 0,0170% 19/08: 0,0511%

Selic: 8,5%

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

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

05/09 0,5329% 05/09 0,5157%
06/09 0,5127% 06/09 0,4955%
07/09 0,5475% 07/09 0,5303%
08/09 0,5200% 08/09 0,5028%
09/09 0,5000% 09/09 0,4828%
10/09 0,5000% 10/09 0,4828%
11/09 0,5210% 11/09 0,5038%
12/09 0,5375% 12/09 0,5203%
13/09 0,5543% 13/09 0,5371%
14/09 0,5546% 14/09 0,5374%
15/09 0,5266% 15/09 0,5094%
16/09 0,5000% 16/09 0,4828%
17/09 0,5000% 17/09 0,4828%
18/09 0,5171% 18/09 0,4999%
19/09 0,5514% 19/09 0,5342%

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

INSS/AGOSTO

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
Agosto Agosto
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

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%
Junho 3715,92 0,26% 3,15% 6,70%
Julho 3717,03 0,03% 3,18% 6,27%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Junho 519,153 0,75% 1,74% 6,31%
Julho 520,508 0,26% 2,01% 5,18%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Junho 512,598 0,76% 1,85% 6,28%
Julho 513,313 0,14% 1,99% 4,84%

ÍNDICES

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

Fevereiro -3,91% R$ 622 R$ 802,53
Março -1,87% R$ 622 R$ 802,53
Abril -0,78% R$ 678 R$ 802,53
Maio -4,30% R$ 678 R$ 802,53
Junho -11,31% R$ 678 R$ 802,53
Julho 1,64% 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 AGOSTO 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 terceira parcela de devolução do
IR: 2,93%.
Fonte: Secretaria da Receita Federal

CÂMBIO

DÓLAR
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 2,3937 2,3943
Paralelo (São Paulo) 2,27 2,56
Diferença entre paralelo e comercial - 5,16% 6,92%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

2,32 2,46

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 2,29 2,54

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 3,2131 3,2146
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 3,12 3,31
Euro-turismo esp. (Bradesco) 3,08 3,41

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,60834
Iene japonês 0,0245929
Libra esterlina 3,74907
Peso argentino 0,427395
Yuan chinês 0,390460
Peso chileno 0,00464911
Peso mexicano 0,184307
Dólar canadense 2,30529

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
_

| Opinião |

LEVAR A SÉRIO

CONHECENDO-SE o presi-
dente do Equador, Rafael
Correa, não se deve conside-
rar uma tirada irônica a ideia
dele de um plebiscito para
consultar sobre o fim das
edições impressas dos jor-
nais comomedida de pre-
servação de florestas.

CORREA LANÇOU a propos-

ta diante de pressões de
ambientalistas contra a ex-
ploração de petróleo em um
parque nacional equatoria-
no.

COMO ELE é incansável
inimigo das liberdades de
expressão e imprensa, deve
ser levada a sério a ideia
estapafúrdia.

Google integra Waze
ao aplicativo Maps

Novidade está
disponível apenas
em dispositivos
Android ou iOS

-MOUNTAIN VIEW- Dois meses após
a aquisição doWaze por quan-
tia estimada em US$ 1,3 bi-
lhão, a Google incorporou on-
tem as informações postadas
pelos usuários do aplicativo ao
Maps. A novidade está dispo-
nível apenas nas versões para
dispositivosmóveis, tanto para
Android quanto iOS.
“Usuários do Google Maps

vão se beneficiar com informa-
ções em tempo real da comu-
nidade Waze”, diz a empresa,
em comunicado. “Informes de
acidentes, construções, fecha-
mento de ruas, entre outros,
vão aparecer no aplicativo do
Google Maps para Android e
iOS na Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, França,
Alemanha, México, Panamá,
Peru, Suíça, Reino Unido e Es-
tados Unidos”.

As integração já está disponí-
vel no país. Para visualizar as
dicas fornecidas pela comuni-
dade Waze, basta abrir o apli-
cativo no smartphone ou ta-
blet e habilitar a função trânsi-
to. Contudo, aparecem apenas
os informes coma localização .
Informações sobre os perfis
dos usuários não aparecem no
Google Maps.
Os que preferem o Waze

também serão beneficiados. A
partir de agora, informações
do Google Search, com dicas
de estabelecimentos comerci-
ais, também estão disponíveis
no aplicativo. Além disso, o
WazeMapEditor ganhou aces-
so ao Street View e às imagens
de satélite do Google Maps.
O Waze possui uma comuni-

dade de aproximadamente 50
milhõesdeusuários espalhados
pelo mundo, que postam infor-
mações em tempo real sobre o
trânsito. Durante a Jornada
Mundial da Juventude, no Rio
de Janeiro, a ferramenta foi uti-
lizada pela prefeitura para orga-
nizar o tráfego na cidade. l

Netflix assina acordo com
produtora de ‘O Artista’
Portal de vídeos
on-line terá

exclusividade entre
os canais pagos

ANetflix anunciou ontem a as-
sinatura de contrato plurianu-
al para exibição, com exclusi-
vidade no mercado de TVs por
assinatura, dos lançamentos
da The Weinstein Company
(TWC) a partir de 2016.
Pelo acordo, o portal de víde-

os pela internet será o primeiro
a transmitir os filmes da pro-
dutora após a exibição nos ci-
nemas. Com a medida, o Net-
flix ganha força para disputar

diretamente com canais de TV
a cabo, como HBO e Showti-
me. Os termos financeiros não
foram divulgados.
“O acordo que fechamos com

a Netflix talvez seja o maior da
história daTWC. Juntas, as duas
empresas vão discutir formas
para reinventar a experiência
da TV paga”, afirmou Harvey
Weinstein, presidente da TWC.
A produtora é conhecida por

lançar aspirantes aos princi-
pais prêmios cinematográfi-
cos, incluindo os vencedores
do Oscar "O Artista" e "O Dis-
curso do Rei". A Netflix já tinha
um acordo para transmitir do-
cumentários e filmes estran-
geiros da produtora. l

Vendas do console
começam no dia 15 nos
EUA e no dia 29 no Brasil

BLOOMBERG

Complicado. O PS4 vira com um tutorial para os jogadores aprenderem a usar o novo controle

-TÓQUIO- A próxima geração do PlayStati-
on chega às lojas brasileiras no dia 29
de novembro, anunciou ontem a Sony.
Os mercados americano e canadense
serão os primeiros a receber o novo
console, no dia 15 de novembro. Até o
fim do ano o videogame chega a mais
50 países. O preço sugerido nos EUA é
de US$ 399, mas ainda não há um valor
definido para a venda no Brasil.
A fabricante japonesa também anun-

ciou que a plataforma terá 38 jogos até
o fim do ano, sendo 16 em Blu-ray e 22
para download digital. Entre os desta-
ques, franquias de sucesso como “Call
of Duty: Ghosts”, “Need For Speed: Ri-
vals” e “Assassins Creed: Black Flag”.
O número de títulos disponíveis deve

aumentar rapidamente. Segundo a
Sony, existem atualmente mais de 180
jogos para PS4 em desenvolvimento,
como “Diablo III”, “Mad Max: Fury Ro-
ad” e “Witcher 3”.
Para ajudar os jogadores no primeiro

contato com o PS4, a Sony incorporou
ao videogame o Playroom, tutorial para
os usuários aprenderem a usar os vári-
os recursos do novo controle, o Du-
alshock4, que tem touchpad e o light-
bar para o sensor de movimento.
Junto com o Brasil, recebem o PlayS-

taion 4 no dia 29 de novembro Alema-
nha, Austrália, Áustria, Bélgica, Dina-
marca, Espanha, Finlândia, França,
Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo,
Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Por-
tugal, Reino Unido, Rússia, Suécia, Suí-
ça, Argentina, Chile, Colômbia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, México,
Panamá e Peru.
A Sony já recebeu mais de 1 milhão

de encomendas em todo omundo para
o seu novo console.
— A resposta que recebemos é nada

menos que incrível — disse House, em
entrevista durante o evento Gamescom,

maior feira de videogames da Europa.

XBOX ONE ANUNCIA NOVOS GAMES
O principal concorrente do PS4, o Xbox
One, que já tinha seu lançamento mar-
cado para novembro anunciou ontem
que junto com o console serão lançados
23 jogos, abrangendo desde os grandes
como “Watch Dogs” e “Battlefield 4” até
títulosmenos famososmas que aMicro-
soft acredita que farão sucesso, como
“Peggle 2”. Segundo o site “Engadget”, há
na lista tambémalguns títulos exclusivos
para serem jogados com o Kinect, como
“Just Dance” e “Zumba Fitness”. l

PlayStation 4 chega às lojas em novembro

-CANCÚN, MÉXICO- Traga sua própria des-
truição. Assim foi traduzida a sigla
BYOD (traga seu próprio dispositivo, na
frase em inglês) na Conferência Latino-
Americana de Analistas de Segurança
deste ano, organizada pelo Kaspersky
Lab. A sigla originalmente se refere aos
aparelhos como notebooks, tablets e
smartphones dos próprios usuários
que são levados para o trabalho e usa-
dos para as tarefas cotidianas. Essa é
uma tendência que só deve crescer, e
nela está um dos principais vetores de
ameaças ao mundo corporativo, que a
cada ano se vê emmeio a novas sinucas
de bico engendradas por criminosos
digitais. Segundo os analistas, ao alia-
rem as práticas despreocupadas de seu
dia a dia a missões profissionais no
mesmo aparelho, os usuários podem
causar umbocado de problemas ao ne-
gócio, e por isso mesmo as ameaças
pessoais hoje chegam mescladas a po-
tenciais prejuízos para as empresas.
— Na América Latina, duas de três

empresas já investem em BYOD, e no
Brasil 33% já começam a usá-lo — diz
Cesar Alberto Longa, gerente de
Software para a América Latina da con-
sultoria IDC. — E a chamada Terceira
Plataforma da tecnologia da informa-
ção, que reúne BYOD, big data, mobili-

dade e nuvem, exigirá cada vez mais
atenção de todos os lados. Na região,
mais de 50% das aplicações de negóci-
os já são feitas em tablets e smartpho-
nes. E, até 2020, deveremos ter aproxi-
madamente 75 milhões de transações
feitas de forma móvel.
Fábio Assolini, analista sênior de

malware do Kaspersky Lab, diz que, das
empresas que usamoBYOD semcontro-
le adequado, 34% tendem a ser vítima de
sérios vazamentos de dados. As causas
são muitas — entre elas, uso de e-mail
semautenticação dupla (comsenha e ve-
rificação extra), conexão com redesWi-Fi
abertas, sem VPN (redes virtuais priva-
das), instalação livre de apps e falta de
adequação a políticas preventivas.

RISCOS PARA ANDROID E IOS
O quadro fica mais alarmante quando
se constatam as falhas nos sistemas
operacionais móveis mais usados.
— O iOS não é tão seguro quanto di-

zem— afirma Assolini. — Fala-se mui-
to do crivo da Apple para aprovar
software, mas encontram-se apps frau-
dulentas no sistema. Já apareceu até
um Microsoft Word 2012, que acabou
retirado da App Store, bem como ou-
tras aplicações falsas para suposto blo-
queio de tela ou de chamadas indeseja-
das. E há muito phishing . Detectamos
em 2012 mais de 200 mil exemplos vi-
sando o iPhone.

O executivo reconhece, no entanto,
que a situação do Android é bem pior.
Há muito mais malware, incluindo an-
tivírus falsos, programas que seques-
tramos dados do telefone e exigem res-
gate, e algumas aplicações que tomam
o controle do gadget de tal forma que
não podem mais ser desinstaladas, ex-
ceto com uma redefinição dos dados
originais de fábrica do aparelho.
— Até o fim de 2012, detectamos 46

mil amostras de ataque para Android.
Passados os primeiros seis meses, de
2013, esse número mais que dobrou,
chegando a 100 mil — diz Assolini.

POLÍTICA DE GERENCIAMENTO
Para um BYOD seguro, explica ele, é
preciso que a empresa adote uma polí-
tica bem estudada de gerenciamento
dos dispositivosmóveis (MDM,na sigla
em inglês), com uso de criptografia,
VPN, antivírus e afins.
Empresas e usuários também vêm

sendo cada vez mais vítimas dos cha-
mados ataques avançados e persisten-
tes (APTs, na sigla inglesa). De acordo
com Dmitry Bestuzhev, diretor da
Equipe de Investigação e Análise para a
América Latina da Kaspersky, eles se
valem de falhas ou desatualizações em
plataformas como Java e Adobe para
infectar máquinas. l

Especialistas alertam que a prática abre brecha para ataques digitais

ANDRÉMACHADO

amachado@oglobo.com.br

Usar smartphone e tablet pessoal
no trabalho é risco para segurança

*Repórter viajouaconvitedoKasperskyLab
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 ago. 2013, Economia, p. 30.




