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O presidente Néstor Kirchner
convocou ontem os argentinos
anão compraremcarne emum
boicote contra os açougueiros.
“Osconsumidoresprecisamim-
pedirqueelesnosvendamacar-
neaopreçoquequerem.”Kirch-
ner confronta os pecuaristas
desdedezembro,quandoospro-
dutores recusaram-se a aderir
aumacordocomváriossetores
eogovernoparareduziroucon-
gelar por um ano o preço dos
produtos. Na semana passada,
Kirchner proibiu por 180 dias
asexportaçõesdecarneparare-
direcionar para o consumo in-
ternomaisde600miltoneladas
de carne.

Kirchnerconvoca
boicotecontraaçougues

9+

Apósprovocarquedade8%nos
embarques de carne de frango
em fevereiro, a gripe aviária
continuará dificultando a vida
dos exportadores e avicultores
nesteano.EstimativasdaAsso-
ciação Brasileira dos Produto-
res e Exportadores de Frango
(Abef), divulgadas ontem, indi-
camque,porcausadaquedano
consumo,háentre 150mile200
mil toneladas de carne de fran-
go estocadas nos países que
compramdoBrasil.Sóemfeve-
reiro, oPaís deixoude exportar
50 mil toneladas de carne de
frango por causa do temor dos
consumidores, principalmente
naEuropa.

AUnião Européia deu doisme-
sesparaqueosEstadosUnidos
modifiquem a forma pela qual
ajudamsuasempresasaexpor-
tarem. Caso contrário, Bruxe-
las ameaça com a imposição de
sanções na Organização Mun-
dialdoComércio(OMC).OBra-
sil,queparticipoudadisputaco-
moterceiraparte,saiuemdefe-
sadoseuropeusepediuqueWa-
shingtoncumpraasdetermina-
çõesdaentidademáximadoco-
mércio. Os EUA foram conde-
nados pela OMC por causa da
isençãodeimpostosqueempre-
sas como Microsoft, General
Electric, Boeing e outras 6 mil
empresas recebiam para que
pudessemoperar no exterior.

Osfluxosparaosfundosacioná-
rios de países emergentes nas
primeiraonzesemanasde2006
somaramUS$ 20,9 bilhões e já
superaram amarca recorde de
US$ 20,3 bilhões que eles ti-
nhamatraído durante todo ano
passado, informou a consulto-
riaEmergingPortfolioFundRe-
search(EPFR).Alémdisso,ape-
sar do pobre desempenho dos
mercados globais na semana
passadadevidoostemorescom
as taxas de juros e inflação nos
países ricos, todas as catego-
rias de fundos acionários, com
exceção daquelas dedicadas
aos Estados Unidos, registra-
ram fluxos positivos entre os
dias 2 e 8 demarço.

Exportadoresdefrango
prevêemmaisperdas

UEdá2mesesparaque
EUAmudemsubsídios

Fluxoparafundosde
emergentesérecorde
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Brasilé7ºnalista
deempreendedores
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Resultado de 0,12% em fevereiro em São Paulo foi classificado de chocho pela Fiesp
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No País, 11,3% da população têm negócio próprio

TRABALHO

Marcelo Rehder

A indústria paulista abriu 2,6
mil postos de trabalho no mês
passado, uma alta de 0,12% no
nível de emprego do setor na
comparação com janeiro. Foi o
segundomêsconsecutivodeal-
ta,masoresultadofoiclassifica-
do de “chocho” pela Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), responsável
pelo levantamento.
Para Paulo Francini, diretor
doDepartamento dePesquisas
e Estudos Econômicos da
Fiesp, os números de fevereiro
ainda refletem a perda de âni-
modasempresascomadesace-
leração da economia no tercei-
ro trimestre de 2005. “Feverei-
ro apresentou um crescimento
modesto e pouco inferior ao es-
perado”, diz Francini.
Segundo ele, a evolução da
atividade econômica demora
de três a quatromeses para ter
impacto no mercado de traba-
lho. “Emmomentos de incerte-
zas,asempresascostumamau-
mentarprimeiroousodehoras
extraseacontrataçãodetraba-
lhadores temporários ou autô-
nomos, o que diminui os custos
de admissão e de demissão no

casodeeventualretraçãodaati-
vidade”, explica.
Nesse sentido, as projeções
da Fiesp para os próximos me-
ses são favoráveis. A entidade
jádetectouaceleraçãonoritmo
de atividade em novembro, de-
zembroe janeiro,quetendease
manter em fevereiro. “Acredi-
to numa recuperação maior do
emprego a partir de abril ou
maio”, diz Francini.
Os números divulgados on-

tempela Fiesp foramapurados
combaseemnovametodologia.
Foi ampliado o número de em-
presas pesquisadas e atualiza-
da a ponderação dos setores no
cálculo do nível de emprego.
O índice deixou de levar em
conta as respostas de sindica-
tospatronais,passandoaserfei-
ta diretamente com as empre-
sas, com base no Cadastro de
Estabelecimentos e Empresas
(CEE) do Ministério do Traba-

lho. O cálculo também pas-
souaconsideraroporte indi-
vidual das empresas.
Asériehistóricadapesqui-
sa foi revista até julho de
2005, sem considerar dife-
renças específicas de cada
mês. Segundo Francini,por
questões estatísticas o ajus-
tesazonalnãopoderáser fei-
to antes de dois anos. Ele
acrescenta que as pesquisas
novaevelhanãoapresentam
diferençasporcentuaissigni-
ficativas.
“A pesquisa anterior não
era ruim, mas tinha espaço
para melhoras. O que temos
agora é uma pesquisa mais
robusta e segura para divul-
gar dados do emprego”, diz.
A entidade passou a pes-
quisar 1.350 empresas, ante
880naanterior. Por sindica-
tos,ascontratações foramli-
deradas pela indústria de
massasalimentíciasebiscoi-
tos (4,33%), seguida por do-
ces e conservas alimentícias
(2,64%). Entre os que mais
demitiram estão congelados
e supercongelados (14,93%),
móveisde juncoevimeevas-
souras e pincéis (5,37%).●
COLABOROU: JANDER RAMOM

RANKING

Ana Paula Lacerda

OBrasilapareceem7.º lugarno
ranking de 37 países pesquisa-
dos pelo Global Entrepreneur-
shipMonitor (GEM), quemede
o grau de empreendedorismo
nomundo.A pesquisa, divulga-
da ontem na sede do Sebrae,
mostra que 11,3% da população
brasileira é empreendedora. O
País ficouatrás somentedaVe-
nezuela (25%), Tailândia
(20,7%),NovaZelândia (17,6%),
Jamaica (17%), China (13,7%) e
EstadosUnidos (12,4%).
Oresultado,porém,nãoépo-

sitivoquando sevêaproporção
denegócioscriadosporoportu-
nidade e aqueles que surgiram
por necessidade. “No Brasil,
existe 1,1 negócio por oportuni-
dadeparacada 1pornecessida-
de”, explicaodiretor técnicodo
Sebrae, Luiz Carlos Barboza.
“Ou seja, praticamentemetade
dos negócios do País não é pla-
nejada com qualidade.” Segun-
do a pesquisa, dois terços dos
novosnegóciostêminvestimen-
to inferior aR$ 10mil.
AmelhorrelaçãoéadaDina-

marca, de 27 por 1. “Essa rela-
ção tambémexplicaaVenezue-

la no topo da lista. Lá, o valor é
1,6 por 1. O empreendedorismo
disparoudesdeacrisedopetró-
leo,hádoisanos,porpuraneces-
sidade,” diz Barboza. Ele afir-
ma que são poucos os países
que reúnem população em-
preendedoraenegóciosprogra-
mados.ANovaZelândia e aEs-
lovênia têm essas característi-
cas. Os principais motivos se-
riam legislação e tributação fa-

voráveis aos negócios.
Napesquisadoanopassado,

o Brasil também estava na 7.ª
posição.Noentanto,aporcenta-
gem da população era maior,
13,5%. “O número de negócios
commaisdetrêsmesesseman-
teve estável do anopassado pa-
ra este ano. A queda se deveu à
diminuiçãodonúmerodenegó-
cios nascentes”, diz o diretor.
“E felizmente essa queda foi
porque houve maior oferta de

empregos no mercado, e por-
que as pessoas estão gastando
mais tempo para programar
seus negócios.” A pesquisa
GEMmostrouquehánoPaís 13
milhões de empreendedores
em estágio inicial, com até três
anos e meio de atividade. “Eu
não acharia ruim se o Brasil
caísse algumas posições no ano
que vem, mas diminuísse o nú-
mero de empreendedores por
necessidade”, diz Barboza.
Quanto à duração dos em-

preendimentos, o Brasil ficou
em14.º lugarna lista.Aqui, 50%
dos negócios morrem antes de
completar dois anos. Os países
com negócios mais duráveis

são Japão, Finlândia e Grécia.
O empreendedor brasileiro

apareceu também como pouco
ousadona pesquisa.Do total de
novosnegócios, 27%surgemna
área de alimentação, 14% na de
vestuário e 6% em artesanato.
“Como muitos negócios sur-
gemdanecessidade,aspessoas
preferem investir em setores
mais conhecidos”, diz Barboza.
“Queremos estimular negócios
inovadores, o uso de tecnologia
eaprocurapornichosdemerca-

do.Masaspessoaspreferem
não arriscar.”
Dentre os empreendedo-

res pesquisados, 85% dizem
que montar um negócio é
uma opção desejável de car-
reira e fonte de renda. Entre
apopulaçãonãoempreende-
dora, 78%expressaramuma
opinião positiva sobre em-
preender. O negócio próprio
aparececomodesejodemui-
tos brasileiros.

MULHER
As mulheres tiveram desta-
que na pesquisa. Analisadas
separadamente, as brasilei-
ras estão em 6.º lugar como
as mais empreendedoras do
mundo (10,8% delas têm ne-
gócios), ficando atrás ape-
nas das venezuelanas
(23,8%), tailandesas (19,3%),
jamaicanas (15,6%), neoze-
landesas (13,7%) e chinesas
(11,6%).NoBrasil,42%dosne-
gócios são comandados por
mulheres. ●

Para entidade,
resultados devem
melhorar em abril
ou maio

SCONGRA

Amortalidade ainda
é alta:metade dos
negócios brasileiros
fecha antes de 2 anos

Mês de
vencimento

Juro para pagto.
em março(%)*

Mês de
vencimento

Juro para pagto.
em março (%)*

Março 17,00 Setembro 7,83
Abril 15,59 Outubro 6,42
Maio 14,09 Novembro 5,04
Junho 12,50 Dezembro 3,57
Julho 10,99 Janeiro/07 2,14
Agosto 9,33 Fevereiro 1,00
*Incide sobre o valor nominal do débito. Há, ainda, multa de 0,33%ao dia, limita-
da a 20% sobre o valor nominal.

IGP-M (FGV) 1,0145 IPCA (IBGE) 1,0551
IGP-DI (FGV) 1,0115 INPC (IBGE) 1,0463
IPC (FIPE) 1,0406 ICV (DIEESE) 1,0413
OBS.: fatores válidos para contratos cujo último reajus-
te ocorreu há um ano

Data Nº índice Variação %
No dia No mês No ano

1º/3 2.644,911406 0,14220 1,77055 3,60025
2/3 2.647,678014 0,10460 1,87700 3,70862
3/3 2.649,755347 0,07846 1,95693 3,78999
6/3 2.650,147298 0,01479 1,97201 3,80534
7/3 2.649,108567 -0,03920 1,93204 3,76465
8/3 2.647,997674 -0,04193 1,88930 3,72114
9/3 2.651,400877 0,12852 2,02025 3,85444
10/3 2.655,570963 0,15728 2,18070 4,01778
13/3 2.658,367755 0,10532 2,28832 4,12733

28/2 0,0861 0,00430324 1,1270 28/3 0,5865
1ºa 29/3 0,1101 0,00550212 1,1813 - -
1ºa 30/3 0,1392 0,00662418 1,2407 - -
1ºa 31/3 0,1782 0,00809312 1,3002 - -
1º/3 0,2073 0,00900412 1,3597 1º/4 0,7083
2/3 0,1886 0,00856502 1,3308 2/4 0,6895
3/3 0,1428 0,00679538 1,2344 3/4 0,6435
4/3 0,1440 0,00685245 1,2456 4/4 0,6447
5/3 0,1733 0,00787076 1,3053 5/4 0,6742
6/3 0,2148 0,00932955 1,3773 6/4 0,7159
7/3 0,2142 0,00930352 1,3767 7/4 0,7153
8/3 0,2090 0,00949054 1,3714 8/4 0,7100
9/3 0,1755 0,00797060 1,2975 9/4 0,6764
10/3 0,1455 0,00692378 1,2371 10/4 0,6462
11/3 0,1419 0,00675258 1,2435 11/4 0,6426
12/3 0,1712 0,00777547 1,3031 12/4 0,6721
13/3 0,2073 0,00900412 1,3697 13/4 0,7083

Unid. Período ValorR$ Unid. Período Valor%
UFIR Out./00 1,0641 FGTS Mar. 0,3193
UFESP 2006 13,93 TR Mar. 0,2073
UFM-SP 2005 76,58 TJLP Jan. aMar. 9,00
UPC Jan. aMar. 20,58 SELIC Mar. 1,14
Sál.mín. Março 300,00 CDI Mar. 1,14

FATOR DA TR

Índices Jan. Fev. Noano 12meses
INPC (IBGE) 0,38 0,23 0,61 4,63
IGP-M (FGV) 0,92 0,01 0,93 1,45
IGP-DI (FGV) 0,72 -0,06 0,66 1,15
IPA- DI(FGV) 0,81 -0,12 0,68 -0,74
IPC-DI (FGV) 0,65 0,01 0,67 4,29
IPC (FIPE) 0,50 -0,03 0,47 4,06
ICV (DIEESE) 0,72 0,12 0,84 4,13
ICVM ORDEM 0,72 -0,15 0,57 3,44
IPCA (IBGE) 0,59 0,41 1,00 5,51
IPCA-E (IBGE) - - 5,88 5,88
CUB (Sinduscon) 0,16 0,32 0,48 4,64
INCC (FGV) 0,34 0,19 0,53 6,14
IPCE (PINI) 0,47 0,53 1,00 6,57
IPA-M (FGV) 1,10 -0,06 1,04 -0,32

INFLAÇÃO%

TAXA SELIC – *ATRASO

Base R$ Alíquota (%) A pagar (R$)
De 300,00 até 2.668,15 20 De 60,00 até 533,63
Códigos conforme periodicidade: empresários, autônomos e equipara-
dos,1007, mensal; 1104, trimestral. Autônomos e equiparados com dedução de
45% na contribuição, 1120, mensal; 1147, trimestral. Facultativo,1406,men-
sal;1457,trimestral. Especial, 1503, mensal; 1554, trimestral. Doméstico, 1600,
mensal; 1651, trimestral.Março Ano % 12 meses %

TR (1º/3) 0,2073 0,51 2,80
Poup. (1º/4) 0,7083 3,48 9,14

IRF-M

Desconto na fonte

Base de cálculo (R$) Alíquota
(%)

Parcela a deduzir
(R$)

Até 1.257,12 – Isento
Acima de 1.257,13 até 2.512,08 15 188,57
Acima de 2.512,08 27,50 502,58
Deduções: R$ 126,36 por dependente, ; pensão alimentícia integral; contribui-
ção ao INSS.Aposentado com 65 anos ou mais tem direito a uma dedução extra
de R$ 1.257,12 no benefício recebido da previdência publica ou privada.

Moeda
Banco Central

Compra Venda
Dólar 2,1261 2,1269
Dólar australiano 1,5655 1,5665
Dólar canadense 1,8390 1,8405
Euro 2,5511 2,5525
Franco suíço 1,6332 1,6343
Iene 0,0181 0,0181
Libra inglesa 3,7143 3,7168
Peso argentino 0,6911 0,6918
Peso chileno 0,0040 0,0040
Rublo 0,0760 0,0761

Em março pode ser paga a cota única sem desconto ou a 3ª cota do
parcelamento em três vezes. Os vencimentos variam de acordo com o
final da placa do veículo. Para o final 1 o prazo vai até dia 9; final 2 até dia
10; final 3 até dia 13; final 4 até dia 14 ;final 5 até dia 15; final 6 até dia 16;
final 7 até dia 17; final 8 até dia 20; final 9 até dia 21 e final 0 até dia 22

Dia Fator Dia Fator
7/3 0,01145099 16/3 0,01138009
8/3 0,01145688 17/3 0,01157971
9/3 0,01141245 18/3 0,01160015
10/3 0,01154773 19/3 0,01163014
11/3 0,01155243 20/3 0,01163254
12/3 0,01149761 21/3 0,01164947
13/3 0,01128170 22/3 0,01162236
14/3 0,01120784 23/3 0,01160608
15/3 0,01128261 24/3 0,01164905
Somente pagamento no vencimento

Fecham. Var. dia (%) Var.Mês (%) Var. Ano (%)
IBovespa 37.541 2,03 -2,77 12,21
IBrX-50 5.451,46 2,19 -3,29 13,03
IGC 1.224,38 1,67 -2,28 17,73
ISE 4.184,33 0,98 -3,54 14,39
BolsaNovaYork 11.151,30 0,68 1,44 4,05
Ouro 37,700 -0,26 -3,58 -2,33
CDB - 30/22 16,43 1,07 -0,96 -7,07
Dólar comercial 2,126 -0,37 -0,65 -8,56

Salário de contribuição (R$) Alíquota (%)
Até 800,45 7,65
De 800,46 até 900,00 8,65
De 900,01 até 1.334,07 9,00
De 1334,08 até 2.668,15 11,00

*Empregador 12%
Após vencimento dia 15/3, multa de 4%, se paga em março; e de 7% se
paga em abril; e de 10%, se paga emmaio; juros de 1%paramês de venci-
mento, mais 1% para o mês de pagamento, mais taxa Selic acumulada
nos meses intermediários.

Suascontas: 15/3/2006

INSS – MÊS DE COMPETÊNCIA – FEVEREIRO

REAJUSTE DO ALUGUEL - Março

TR/POUPANÇA

Data
Taxaao Acumul. (%)
dia (%) nomês noano

8/3 0,0631 0,3801 2,9718

9/3 0,0607 0,4409 3,0343

10/3 0,0606 0,5018 3,0967

13/3 0,0606 0,5627 3,1592

14/3 0,0606 0,6236 3,2216

IMPOSTO DE RENDA
Dia/
Mês

Comercial Paralelo
Compra Venda Compra Venda

2/3 2,110 2,112 2,190 2,270
3/3 2,110 2,112 2,163 2,257
6/3 2,140 2,142 2,180 2,260
7/3 2,166 2,168 2,173 2,267
8/3 2,184 2,186 2,183 2,260
9/3 2,159 2,161 2,177 2,270
10/3 2,137 2,139 2,170 2,267
13/3 2,132 2,134 2,167 2,273
14/3 2,124 2,126 2,183 2,277

INDICADORES

CÂMBIO

Moedas US$
1/NY

1 euro/
Europa

1 libra/
Londres

R$ 1/
Brasil

Dólar americano - 1,2013 1,7460 0,4704
Dólar australiano 1,3572 1,6304 2,3697 0,6384
Dólar canadense 1,1572 1,3901 2,0205 0,5443
Euro moeda 0,8324 - 1,4534 0,3915
Franco suíço 1,3027 1,5649 2,2745 0,6127
Iene japonês 117,57 141,24 205,28 55,30
Libra esterlina 0,5727 0,6880 - 0,2694
Peso argentino 3,0770 3,6964 5,3724 1,4473
Peso chileno 528,20 634,53 922,24 248,45
Rublo russo 27,955 33,582 48,809 13,149
As moedas na vertical representam o valor de com-
pra sobre as demais

TRABALHADORASSALARIADOEDOMÉSTICA*

DI-OVER

MOEDAS

DÓLAR (em R$)

TR/POUPANÇA-MÊS

IPVAOMERCADO FINANCEIRO - ONTEM

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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