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1. Tributos 

Imposto de Renda 2018: veja as principais mudanças na declaração deste ano 

 
27 de Fevereiro  de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Contribuintes podem enviar declarações entre 1º de março e 30 de abril; Receita 
Federal espera receber documentos de 28,8 milhões de pessoas 
 

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (26) o programa usado na 
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). Os contribuintes podem 
enviar suas declarações entre os dias 1º de março a 30 de abril. Para esse ano, o 
Fisco anunciou mudanças para obter mais dados para realizar o cruzamento 
automático das informações. 

Uma das mudanças envolve a inscrição do CPF de dependentes que os 
contribuintes informarão no Imposto de Renda . Em instrução normativa de novembro 
do ano passado, a Receita reduziu de 12 para 8 anos a idade obrigatória do 
dependente para o documento ser informado. A partir de 2019, a obrigação será válida 
para qualquer idade.  

Além disso, o programa do IRPF passa a contar com campos de informações 
complementares, que mudam de acordo com o tipo de bem. No caso de imóveis, por 
exemplo, é solicitada a data de aquisição, área do imóvel, registro de inscrição em 
órgão público e no cartório. Já para veículos, é pedido o Registro Nacional de Veículo 
(Renavam). O Fisco também pedirá o CNPJ da instituição financeira em que o 
contribuinte possui conta-corrente e aplicações financeiras. 

O preenchimento desses campos é opcional em 2018 e passará a ser 
obrigatório em 2019. O supervisor nacional do Imposto de Renda, auditor-fiscal 
Joaquim Adir, recomenda que os contribuintes já enviem essas informações para 
facilitar a importação de dados no ano que vem. 

Na visão de Felipe Gomes dos Santos, especialista em Imposto de Renda da 
Crowe Horwath, o objetivo das alterações é fechar o cerco para minimizar os erros. "A 
Receita está tentando ser mais produtiva nas análises. Ela está reduzindo a idade 
para informar o CPF para evitar que continuem tendo casos de pais e mães colocarem 
as crianças como dependentes", analisa. 

Em relação aos campos para outras informações sobre bens, ele lembra que o 
Fisco já exige algo parecido em casos específicos. "Para quem vende uma casa e 
ganha capital, existe o GCap [Programa Ganhos de Capital], uma declaração 
acessória à declaração do Imposto de Renda. Nesse caso, tem que pagar o imposto 
sobre essa operação. O GCap funciona como uma memória de cálculo", explica. 

Outra mudança no programa é a informação sobre a alíquota efetiva utilizada 
no cálculo da apuração do imposto. A ideia da Receita Federal é exibir o valor em 
relação aos rendimentos menos as deduções. 

Quem deve declarar o Imposto de Renda? 
O Imposto de Renda é obrigatório para pessoas físicas que tiveram, em 2017, 

rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Também devem realizar a 
declaração as pessoas que: 

tiveram receita bruta acima de R$ 142.798,50 a partir da atividade rural;  
receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente 

na fonte com soma foi superior a R$ 40 mil;  
obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens e direitos, 

sujeito à incidência do imposto, ou que realizaram operações em bolsas de valores;  
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pretendem compensar prejuízos com a atividade rural de anos-calendário 
anteriores ou de 2017;  

tiveram, em 31 de dezembro de 2017, a posse ou a propriedade de bens e 
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;  

que passaram à condição de residentes no Brasil em qualquer mês e assim se 
encontravam em 31 de dezembro;  

que optaram pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de 
capital com a venda de imóveis residenciais para a compra de outro imóvel no país, no 
prazo de 180 dias contados a partir do contrato de venda.  

A Receita projeta receber, em 2018, 28,8 milhões de declarações, 340 mil a 
mais do que em 2017. Segundo Joaquim Adir, o aumento da expectativa é 
influenciada pelo crescimento da renda, com várias categorias com aumento salarial e 
aumento do contingente de pessoas empregadas. 

Para Felipe Gomes dos Santos, a estimativa maior da Receita em relação ao 
número de declarações enviadas ocorre porque o órgão não realiza uma revisão que 
acompanha o aumento dos rendimentos dos brasileiros. 

"Nos últimos anos, a Receita tem atualizado isso numa proporção diferente da 
inflação, o que tem prejudicado o contribuinte. A proporção em que o salário está 
aumentando está sendo maior do que a Receita atualiza. Assim, cada vez mais 
contribuintes são obrigados a declarar", explica. 

Como preencher a declaração? 
A declaração poderá ser realizada pelo programa baixado no computador ou 

do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS, que passa a 
permitir a retificação depois do envio da declaração. Outra alternativa é utilizar o 
serviço de mesmo nome, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), no site 
da Receita, com uso de um certificado digital. 

Quais as diferenças entre a declaração simplificada e a completa? 
Os contribuintes que escolhem a declaração simplificada permitem a dedução 

de 20% sobre o total de rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34. Neste caso, 
há a substituição das deduções admitidas em legislação tributária, como saúde e 
educação. 

Por outro lado, quem possui gastos elevados nessas áreas pode optar pela 
declaração completa . Confira o limite para as deduções: 

dependentes: até R$ 2.275,08 por cada dependente;  
educação: até R$ 3.561,50;  
contribuição patronal para a Previdência: o abatimento máximo para sobre a 

remuneração de empregados domésticos é de R$ 1.171,84.  
saúde: despesas como planos de saúde, consultas médicas e exames seguem 

sem limite de dedução.  
Pagamento da Darf 
Outra mudança no programa é a possibilidade de imprimir o Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para o pagamento de todas as quotas do 
imposto, inclusive em atraso. Caso o pagamento seja realizado depois do vencimento, 
incidirá, além da Selic, uma multa de 0,33% ao dia, com limite de 20%. 

Atraso na declaração do Imposto de Renda 
A multa para os contribuintes que realizarem a declaração do Imposto de 

Renda depois do prazo é de 1% por mês de atraso sobre o imposto devido, com valor 
mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido. 

Principais recomendações para o contribuinte 
A recomendação do especialista da Crowe Horwath é reservar um tempo para 

realizar a declaração. "A gente vê muita gente chegando nos últimos dias com pressa, 
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com informações incompletas", diz. "Deixe toda a documentação bem organizada. Na 
hora que for fazer a declaração faça com calma" 

 
http://economia.ig.com.br/financas/impostoderenda/2018-02-26/declaracao-
imposto-renda-2018.html 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços - Bancos 

Bancos deixam de aceitar boletos antigos com valor a partir de R$ 2 mil 

 

 26 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Entre os benefícios para o consumidor da Nova Plataforma de Cobrança é o 
pagamento de boletos após o vencimento em qualquer agência bancária 
 

A partir de março, todos os boletos que passarem pela Nova Plataforma terão 
de seguir as normas do novo sistema 

Bancos não irão aceitar  boletos bancários com valor igual ou acima de R$ 2 
mil que não estejam cadastrados na Nova Plataforma de Cobrança. A mudança, que 
começou a valer desde o sábado (24), tem como intuito extinguir o antigo modelo de 
cobrança, ou seja, de boletos sem registros na nova base de dados do sistema, além 
de  inibir fraudes , já que contará com mais dados informados.  

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entre os 
benefícios para o consumidor da Nova Plataforma é o pagamento de boletos após o 
vencimento em qualquer agência bancária, sem risco de erros nos cálculos de multas 
e encargos. 

Início 
O cadastramento dos boletos no novo sistema começou em junho de 2017, 

quando passaram a ser processados documentos de valor igual ou acima de R$ 50 mil 
na Nova Plataforma. Desde então, os montantes inferiores vêm sendo incorporados 
gradualmente à base de dados do novo sistema. 

O diretor adjunto de operações da Febraban, Walter de Faria, explicou que a 
instituição decidiu adotar um período de convivência entre o antigo modelo de 
cobrança, que permite os boletos sem registros, e o novo, que deve ter todos os 
boletos de pagamento na base, para que não houvesse problemas de atendimento 
aos clientes. 

Adequação 
A partir de 24 de março, todos os boletos que passarem pela Nova Plataforma 

terão de seguir as normas do novo sistema, dentro do seguinte cronograma publicado 
pela Febraban: 

A partir de 24 de março/2018 – R$ 800 ou mais;  
A partir de 26 de maio/2018 – R$ 400 ou mais;  
A partir de 21 de julho/2018 – R$ 0,01 ou mais;  
Em 22 de setembro/2018 – processo concluído, com inclusão dos boletos de 

cartão de crédito e de doações, entre outros.  
Mas, e se o boleto não estiver cadastrado no novo sistema, o que o pagador 

deve fazer? Bom, nesse caso, Faria explica que o ideal é procurar o beneficiário – 
emissor do boleto – para que o pagamento seja quitado, já que os bancos não podem 
mais aceitar os boletos não cadastrados. 

 
http://economia.ig.com.br/2018-02-26/boletos-nao-aceitos.html 
 
 

Voltar ao índice 

 

http://economia.ig.com.br/2018-02-26/boletos-nao-aceitos.html
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3. Serviços – Turismo 

Gastos de turistas estrangeiros crescem 18% em janeiro 

 
26 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Resultado coincide com o mês em que entrou em vigor o visto eletrônico para 
turistas dos Estados Unidos, Canadá e Japão 
 

Os turistas internacionais que visitaram o país em janeiro gastaram, nos 
destinos brasileiros, cerca de US$ 779 milhões. Trata-se de um volume 17,8% 
superior aos US$ 661 milhões apurados no mesmo período de 2017, ano em o 
país recebeu o número recorde de 6,6 milhões de estrangeiros e no qual foi 
implantado o visto eletrônico para países estratégicos para o turismo nacional. 

“É uma excelente notícia que mostra que o plano Brasil + Turismo está 
no rumo certo quando adota medidas para ampliar o fluxo de estrangeiros para 
o Brasil e, consequentemente, aumentar a receita gerada por eles”, comenta o 
ministro do Turismo, Marx Beltrão. Entre as metas do plano estão a de ampliar 
de 6,6 milhões para 12 milhões o número de turistas internacionais e para US$ 
19 bilhões a receita cambial do turismo. 

Os gastos de brasileiros no exterior também cresceram no período. 
Chegaram a US$ 2 bilhões, o equivalente a 26,79% a mais do que o registrado 
em janeiro de 2017, quando a despesa cambial foi de US$ 1,57 bilhão. As 
informações sobre a receita e despesa cambial do turismo são do Banco 
Central. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10816-gastos-de-
turistas-estrangeiros-crescem-18-em-janeiro.html 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Efetividade de rede social divide lojista virtual 

 
27 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Pesquisa com 18 mil lojas hospedadas na Nuvem Shop mostra que canal não 
gera venda extra para quase metade dos usuários; plataforma movimentou R$ 
186,3 milhões no ano passado 
 

Quase metade dos varejistas virtuais que utilizam redes sociais ou e-
mail marketing na divulgação das lojas não percebe uma conversão de vendas 
maior em contrapartida, revelou estudo elaborado pela Nuvem Shop. Já um 
quarto do setor ainda não investe em anúncios pagos. 

Com mais de 18 mil lojas ativas, a plataforma de hospedagem de e-
commerces analisou de perto o ferramental utilizado pelos parceiros no ano 
passado. Juntos, os lojistas usuários na Nuvem Shop acumularam receita de 
R$ 186,3 milhões através de 823 mil pedidos ao longo de 2017. O setor de 
moda e vestuário foi responsável por 41,8% das vendas. 

Do total de empresas, 74% se declararam exclusivamente on-line. 
Quase metade (49%) também hospeda a loja Mercado Livre, com um 
percentual um pouco maior (51%) operando também no Facebook. 

Não à toa, mais de 80% dos empresários ouvidos já realizam 
atendimento via redes sociais e Whatsapp, além do tradicional e-mail. Já a 
utilização de ferramentas de e-mail marketing está restrita à 36%, com metade 
deste contingente alegando que “não percebe aumento de vista ou vendas” por 
conta da tecnologia para engajamento de clientes. 

A divulgação da marca via redes sociais atingiu nível de satisfação 
semelhante: entre as lojas virtuais hospedadas na Nuvem Shop, 42% não 
identificam um volume maior de visitas ou vendas gerado pelo expediente. Por 
outro lado, 46% dos ouvidos estão satisfeitos com os resultados atingidos. 

“A insatisfação muitas vezes tem a ver com uma superestimação do que 
as ferramentas podem trazer”, argumentou o co-fundador e diretor de 
atendimento ao cliente da Nuvem Shop, Alejandro Vázquez. “Também há uma 
certa dificuldade de dedicar o tempo suficiente”, completou. 

Um terceiro motivo estaria associado ao fato de 27,5% da base da 
Nuvem Shop (que reúne “desde lojas com R$ 500 de receita mensal até outras 
com R$ 2 ou 3 milhões por mês”, segundo Vázquez) ainda não investir em 
anúncios pagos no ambiente web. 

Entre os que promovem conteúdos em redes sociais, o Facebook Ads 
guarda vantagem frente o Google AdWords dentro da base da Nuvem Shop, 
com 68,5% de penetração contra 38,7% para a gigante do ramo de buscas. 

“Com as visitas do mobile crescendo mais rápido que as do desktop 
[45% das compras processadas na plataforma já ocorre em dispositivos 
móveis], Instagram e Facebook tem se tornado mais expressivos que as 
buscas no Google”, afirmou Vázquez. 
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Por outro lado, o co-fundador da Nuvem Shop lembrou que o tíquete 
médio investido na ferramenta de publicidade digital do buscador tende a ser 
maior que em “alguns ramos a busca via Google segue mais importante”, como 
saúde e eletrônicos. A plataforma também questionou parceiros sobre as 
ferramentas de pagamentos online mais utilizadas: a PagSeguro apareceu 
como mais popular, seguida da Moip e da MercadoPago. 

Natal em baixa 
A receita gerada pelas lojas hospedadas na Nuvem Shop durante o 

Natal de 2017 (R$ 11,9 milhões) foi superada pelo volume registrado durante a 
Black Friday (R$ 21,4 milhões); segundo Vázquez, o movimento ocorreu por 
conta de clientes que anteciparam pedidos temendo contratempos de ordem 
logística. 

O Dia das Crianças também superou a festividade natalina entre os 
usuários da plataforma: foram R$ 12,4 milhões negociados. Nos dias das 
Mães, Pais e Namorados, os mais de 18 mil lojistas movimentaram em torno de 
R$ 10 milhões. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/efetividade-de-rede-social-divide-lojista-virtual-
1.686525 
 

Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Venda de imóveis cresceu 9,4% no ano passado, mostra pesquisa 

 
26 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O volume de imóveis vendidos no país cresceu 9,4% no ano passado, 
na comparação com 2016, segundo levantamento da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC) e do Senai Nacional. Foram vendidas 94.221 
unidades em 2017, contra 86.140 unidades de 2016. Os dados foram 
apresentados hoje (26) na capital paulista. 

Segundo o estudo, que levou em conta 23 regiões brasileiras, o número 
de lançamentos de imóveis aumentou 5,2% em 2017, na comparação com 
2016. As vendas superaram os lançamentos em 11.878 unidades, o que 
corresponde a 12,6% do total das unidades comercializadas. Com a elevação 
das vendas, houve redução de 12,3% na oferta de imóveis. 

Regiões 
Na comparação por regiões brasileiras, a Região Nordeste teve o melhor 

desempenho, com alta de 26% nas unidades vendidas. Em seguida, está o 
Centro-Oeste, com 22,7% de elevação e o Sudeste com 7% de alta. O Norte 
apresentou queda de 30,9% de imóveis comercializados e redução de 4,5% no 
Sul. 

Por tipologia, os imóveis com dois dormitórios predominam, 
representando 55,7% do total. Em seguida, estão as unidades com três 
dormitórios (27,7%), quatro dormitórios ou mais (5,8%) e um quarto (10,9%). 

Para Celso Luiz Petrucci, presidente da Comissão da Indústria 
Imobiliária da CBIC, a tendência para o mercado imobiliário é que os índices 
continuem positivos. “A expectativa dos empresários é de crescimento. Temos 
fatores econômicos e cenário que permitem ver que a economia deste ano será 
melhor que a do ano passado: desemprego negativo, expectativa de 
crescimento de emprego formal, taxa Selic com expectativa de cair mais, 
inflação projetada dentro da meta, previsão de crescimento do Produto Interno 
Bruto [PIB]”, disse. 

Projeção 
A expectativa para o fechamento no ano de 2018 é de alta de 10% tanto 

em lançamentos de imóveis, quanto em vendas. José Carlos Martins, 
presidente da CBIC, disse que o período de enfraquecimento da economia 
afetou, especialmente, a venda os imóveis prontos. “Nos anos de recessão, 
não se vende imóvel, o consumidor deixa para comprar futuramente. Protelam 
a compra, a melhoria do imóvel, a reforma." 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/venda-de-imoveis-
cresceu-94-no-ano-passado-mostra-pesquisa 
 
 

Voltar ao índice 
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6. Promoção Comercial 

Confiança do comércio no Brasil sobe em fevereiro e aponta retomada 
das vendas, diz FGV 

 
27 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

A confiança do comércio no Brasil atingiu em fevereiro o nível mais alto 
em quase quatro anos e apontou retomada das vendas, ainda que a 
recuperação seja gradual, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil registrou em 
fevereiro avanço de 0,4 ponto e foi a 95,5 pontos, patamar mais elevado desde 
os 97,8 pontos de abril de 2014. 

"Um aspecto positivo dos resultados do primeiro bimestre de 2018 é o 
expressivo avanço dos indicadores de satisfação com a situação atual, 
retratando um quadro de recuperação de vendas e margens", explicou o 
coordenador da Sondagem do Comércio da FGV IBRE, Rodolpho Tobler, em 
nota. 

A melhora da confiança teve como principal influência a alta de 4,8 
pontos do Índice da Situação Atual (ISA-COM), para 92,8 pontos, resultado 
mais alto desde agosto de 2014. 

Por outro lado, o Índice de Expectativas (IE-COM) caiu 4 pontos no mês, 
para 98,4 pontos, e o fato de ter ficado abaixo de 100 pontos aponta, segundo 
Tobler, que a recuperação continuará ocorrendo de maneira gradual. 

O resultado do comércio vai na contramão das perdas vistas na 
confiança do setor de construção e também do consumidor. 
 
https://www.dci.com.br/economia/confianca-do-comercio-no-brasil-sobe-em-
fevereiro-e-aponta-retomada-das-vendas-diz-fgv-1.686594 
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Economistas esperam inflação menor e crescimento mais forte em 2018 

 
26 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Para analistas de instituições financeiras ouvidos pelo Banco Central, 
economia continua a se recuperar neste ano 
 

Economistas e analistas de mais de 100 instituições financeiras 
continuam a traçar um panorama positivo para a economia neste ano. Em 
2018, eles esperam que a inflação atinja 3,73%, acompanhada de um avanço 
do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,89%. As expectativas constam do Boletim 
Focus, um levantamento semanal divulgado pelo Banco Central. 

Na prática, as projeções demonstram que a economia entrou em um 
ciclo sustentável, de inflação sob controle e crescimento mais vigoroso. E isso 
ocorre após uma grave recessão que somou uma combinação de alta nos 
preços e retração econômica. 

Com isso, as estimativas apontam para uma melhoria nas condições 
econômicas e, consequentemente, na vida do brasileiro. Isso porque uma 
inflação controlada preserva o salário das pessoas e o crescimento econômico 
gera mais empregos, renda e investimentos. 
 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
  
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó - SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
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12/03/2018 até 15/03/2018 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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