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O aumento dos preços internacionais das 
commodities e a demanda da China devem 
fazer de 2018 um ano positivo para o agroneg-
ócio do Paraná. O setor, um dos poucos que 
cresceu na crise econômica, se prepara para 
avançar ainda mais, mesmo com uma 
estimativa menor para a produção grãos. “A 
safra paranaense de grãos será menor, por 
questões climáticas, como a La Niña, mas 
dentro dos patamares históricos. Vamos 
continuar a crescer na produção de frango, 
suínos e peixes, e devemos manter a posição 
de maior produtor de proteína animal do País”, 

diz o secretário de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto Ortigara.
Ortigara ressalta que o agronegócio represen-
ta 30% da economia do Paraná e tem 
contribuído para o bom desempenho do 
Estado em indicadores de outros setores, 
como a indústria, comércio, serviços e 
geração de empregos. “A riqueza gerada no 
campo impacta toda a cadeia produtiva 
paranaense”, afirma.
A estimativa da Organização das Cooperati-
vas do Paraná (Ocepar) é de que o fatura-
mento do agronegócio volte a crescer acima 

de 10%. “Em 2017 devemos ter fechado com 
receita próxima de R$ 71 bilhões, mas com 
crescimento bem menor, em torno de 2% a 3% 
em relação a 2016”, explica Flávio Turra, 
gerente técnico da Ocepar.
Segundo ele, para 2018, com a retomada dos 
preços, a venda dos estoques de passagem e 
o aumento da industrialização da produção a 
perspectiva é que o setor volte a crescer a taxa 
de dois dígitos. A meta da entidade é que as 
220 cooperativas do Estado atinjam um 
faturamento conjunto de R$ 100 bilhões nos 
próximos anos.

Receita do agronegócio deve 
crescer mais de 10% em 2018

O Indicador de Confiança da Micro e Pequena 
Empresa (MPE) atingiu 54,6 pontos em 
janeiro, 6,8% acima dos 51,1 pontos registra-
dos no último mês de dezembro. Essa é a 
quarta vez seguida que o resultado ficou 
acima dos 50 pontos.
Segundo a metodologia da pesquisa, 
divulgada hoje (1º) pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o 
indicador varia de zero a 100, sendo que a 
pontuação acima de 50 reflete confiança dos 

Confiança de micro e pequenos empresários aumenta em janeiro
empresários e abaixo disso, desconfiança 
com os negócios e com a economia.
“A recuperação econômica em curso contribui 
para a melhora do humor dos empresários. A 
percepção do cenário atual já é bem melhor 
do que a observada no início de 2017. Se 
confirmadas as expectativas ao longo de 
2018, a confiança poderá consolidar-se acima 
do nível neutro”, disse o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro.
De acordo com a pesquisa, 40% dos 
empresários disseram não saber o porquê de 

seu otimismo, disseram apenas acreditar que 
coisas boas devem acontecer; 38% alegaram 
que já notam a melhora de alguns indicadores 
econômicos e 16% justificaram a perspectiva 
positiva por causa do amplo mercado 
consumidor do país.
Em sentido oposto, entre os pessimistas com 
a economia, a questão política tem protago-
nismo, revelando que a incerteza nesse 
cenário afeta negativamente as perspectivas 
econômicas de 69% dos entrevistados. 
(Fonte: Agência Brasil)
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O número de empresas exportadoras do 
Paraná cresceu 20% nos últimos sete anos. 
De acordo com um levantamento do 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico Social (Ipardes), com base nos 
dados do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, em 2010 o Paraná 
contava com 1.935 empresas exportadoras. 
Em 2017, este número passou para 2.324 
empresas. “Na comparação com 2010, fica 
muito claro o crescimento do número de 
exportadores do Paraná, com salto de 8,8% 
em 2010 para 9,3% em 2017 em termos de 
representatividade no total do Brasil”, 
afirma o presidente do Ipardes, Julio Suzuki 
Júnior.
O movimento no último ano foi puxado 
pelas empresas com vendas entre US$ 10 
e 50 milhões, que tiveram avanço de 
16,2%, passando de 111 para 129. Na 
comparação entre 2010 e 2017, a faixa que 
teve maior aumento no número de empre-

sas exportadoras é a que representa vendas 
entre US$ 50 e 100 milhões, que passou de 
21 para 32, apontando crescimento de 52,4%.

 

Também chamam a atenção os resultados 
apresentados pelos exportadores de pequeno 
porte, que vêm aumentando no Paraná nos 
últimos anos. O volume de empresas com 
exportações de até US$ 1 milhão cresceu 
22,3% entre 2010 e 2017, passando de 1.359 
para 1.662.
Em relação aos municípios, Curitiba lidera o 
ranking estadual, com a presença de 465 
empresas exportadoras do Paraná, 20% do 
total. Na sequência, aparecem Foz do 
Iguaçu, com 166 empresas, e São José dos 
Pinhais, com 158, o que significa 7,1% e 
6,8% do total do Estado.

Depois de dois anos com saldos negativos, 
os pequenos negócios voltam a reagir com 
saldo positivo na geração de empregos em 
2017. Os pequenos negócios acumularam 
um saldo de aproximadamente 330 mil novos 
empregos, nos últimos 12 meses, na 
contramão das médias e grandes empresas, 
que foram responsáveis pela extinção líquida 
de 350 mil postos de trabalho neste mesmo 
período. “Os números mostram que há uma 

MPE registra saldo positivo na 
geração de emprego em 2017

sinalização real em reverter de vez os saldos 
negativos de 2015 e 2016. Isso demonstra a 
força e importância das micro e pequenas 
empresas na geração de empregos do país”, 
explica o presidente do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos.
O acumulado do ano aponta ainda que 
praticamente todos os setores obtiveram 
resultado positivo, com destaque para as 
MPE do setor de Serviços, com um saldo de 
206,4 mil postos de trabalho formais gerados, 
seguidas das do Comércio, com 90 mil novos 
empregos. Os dados são do levantamento 
feito pelo Sebrae com base no Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), fornecido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Apenas os setores da 
Construção Civil e da Extração Mineral 
registraram saldos negativos de 6,4 mil e de 
2,1 mil, respectivamente.

Cresce o número de empresas
exportadoras no Paraná

{Curitiba, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais
totalizam 33,9% do total das empresas no Estado.

 Ao longo do ano, com exceção dos meses 
de março e dezembro, as micro e pequenas 
empresas apresentaram número de 
contratação superior ao de demissões. “E 
apesar das médias e grandes empresas 
terem fechado 2017 com saldo negativo, há 
uma sinalização de que haverá recuperação 
geral na geração de empregos, o que 
também é bom para as micro e pequenas”, 
destaca Afif. Em função da sazonalidade, as 
empresas, de um modo geral, apresentam 
saldos negativos de empregos todos os anos 
no mês de dezembro, que em 2017 foram 
puxados pela Indústria e pelo setor de 
Serviços. No último mês do ano passado, os 
pequenos negócios registraram o saldo 
negativo de 164 mil empregos, enquanto as 
médias e grandes empresas computaram 
também saldo negativo de 147 mil empregos. 
(Agência Sebrae)



Enfoque
Receita Federal disponibiliza sistema 
web para pedidos de restituição

Desde o dia 2 de janeiro, é obrigatória a 
apresentação de nota fiscal nas postagens 
de encomendas pelos Correios, assim 
como por todos os transportadores 
brasileiros. A medida, que atende às 
exigências dos órgãos de fiscalização 
tributária em relação às legislações para a 
circulação de mercadorias no país, não 
afetará os Microempreendedores Individu-
ais – empresários que passam em 2018 a 
faturar R$ 81 mil por ano.
Para cumprir a determinação de que o 
transporte de qualquer mercadoria sujeita à 
tributação ocorra com a nota fiscal, as 
agências dos Correios não aceitam mais 
encomendas sem a fixação do documento 
na embalagem. No caso de produtos que 
não estão sujeitos à tributação, o remetente 
(sob sua responsabilidade) poderá 
preencher uma declaração de conteúdo 
(disponível aqui), que também deverá ser 
fixada na parte externa da encomenda. A 
mesma declaração deverá ser utilizada 
pelos MEI ao enviar mercadoria vendida 
para clientes Pessoa Física.
As empresas de e-commerce já adotam 
essa prática e não apenas com os Correi-
os, pois todos os transportadores brasile-
iros são obrigados pela legislação a 
transportar apenas mercadorias que 
estejam acompanhadas de nota fiscal ou 

declaração de conteúdo. A mudança é 
para as postagens de varejo nos Correi-
os, nas quais, por orientação dos órgãos 
de fiscalização, as agências também 
passam a exigir que esteja afixada a nota 
fiscal, quando for o caso, ou a declaração 
de conteúdo, quando se tratar de 
remetente não contribuinte de ICMS.
A legislação sobre o transporte de 
mercadorias e o ICMS varia de estado 
para estado. Especificamente as regras 
que dizem respeito aos Correios constam 
no Protocolo 32/01, do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz), que é 
anterior à criação do MEI, em 2009.
Para o Microempreendedor Individual, 
conforme prevê a Resolução 94/2011 do 
Comitê Gestor do Simples Nacional, é 
dispensável a emissão do documento 
fiscal nas operações com venda de 
mercadorias para Pessoa Física e nas 
operações para destinatário Pessoa 
Jurídica, quando este emitir nota fiscal de 
entrada. A emissão da nota fiscal na 
origem, para empresas que compram de 
Microempreendedor Individual, é 
obrigatória em alguns estados, como São 
Paulo. Nestes casos, o MEI deve apenas 
preencher a declaração de conteúdo 
quando a operação for efetuada com 
Pessoa Jurídica.

Obrigatoriedade de nota fiscal
em postagens pelos Correios 
não afeta MEI 
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Desde o dia 08 de janeiro a Receita 
Federal disponibiliza via web o Pedido 
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento 
ou Reembolso e Declaração de Compen-
sação. Conhecido como PER/DCOMP 
Web, o sistema que vai facilitar a vida dos 
contribuintes, sejam Pessoas Físicas, 
Pessoas Jurídicas ou MEI, foi desenvolvi-
do com apoio do Sebrae. 
 O novo serviço, disponível no Portal 
e-CAC (https://goo.gl/n2ciy5) , permite que 
os contribuintes realizem o pedido de 
restituição e a declaração de compen-
sação de créditos de pagamento indevido. 
Empresários e Pessoas Físicas poderão 
também solicitar compensações de 
débito, fazendária ou previdenciária. No 
momento do preenchimento das 

Microempreende-
dor poderá abrir 
e fechar contas 
bancárias por 
meio eletrônico
Os microempreendedores individuais 
(MEI) poderão abrir e fechar contas 
bancárias por meio de smartphones e 
computadores. A autorização foi 
aprovada hoje (25) na reunião mensal do 
Conselho Monetário Nacional (CMN).
De acordo com o Banco Central (BC), os 
microempreendedores seguirão os 
mesmos procedimentos das pessoas 
físicas, que já podem abrir ou encerrar 
contas por meios digitais. Os documen-
tos exigidos na legislação podem ser 
enviados por smartphones ou computa-
dores, cabendo à instituição financeira 
concluir a abertura da conta.
Ouvidorias
O CMN também aprovou resolução que 
determina que os clientes de instituições 
financeiras possam avaliar as ouvidorias 
das entidades. Até 1º de julho, bancos 
comerciais, bancos múltiplos, bancos de 
investimento, caixas econômicas e 
sociedades de crédito, financiamento e 
investimento deverão implementar 
alguma ferramenta de avaliação da 
qualidade do atendimento das 
ouvidorias.
Segundo o Banco Central, as notas e 
reclamações dos clientes alimentarão o 
recém-criado ranking de qualidade de 
ouvidorias. As instituições financeiras 
deverão divulgar a cada seis meses as 
avaliações dos serviços de ouvidorias em 
suas páginas na internet. (Fonte: Agência 
Brasil)

solicitações, o sistema passa a recuperar 
informações que constem na base de 
dados da Receita, simplificando a inclusão 

de informações e documentos. 
Outra vantagem do PER/DCOMP Web é que 
sua utilização independe da instalação de 
software e o contribuinte poderá acompanhar 
o andamento da solicitação desde o preenchi-
mento. Em 2016, a Receita emitiu 43,3 mil 
termos de intimação e não admitiu mais de 5,7 
mil pedidos de retificação ou cancelamento 
solicitados pelo antigo sistema off-line. 



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2017

Salário-de-contribuição (R$)  Alíquota  INSS (%)

até R$ 1.693,72      8,00

de R$ 1.693,73, até 2.822,90  9,00

de R$ 2.822,91 até 5,645,80  11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 877,67                 R$ 45,00
de R$ 877,68 a R$ 1.319,18              R$ 31,71
Acima de R$ 1.319,19                       Não tem direito ao Salário Família

TABELA DO IRRF 
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)           Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5%                  142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15%                   354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5%                636,13
Acima de 4.664,68 27,5%                869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59 

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) 2010 A 2017
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

Tabelas Simples Nacional

FONTE     DEZ       JAN         FEV      MAR        MAIO       JUN          JUL           AGO          SET            OUT        NOV       DEZ       NO ANO    ULT. 12 M.

0,IPC/FIPE     0,72  0,32          -0,08  0,14        -0,05        0,05           0,17 0,10          0,02 0,32 0,29  0,55          2,28           2,28

IGP/DI     0,83  0,41  0,06         -0,38        -0,51      -0,96          -0,30           -0,24 0,62 0,10          0,80  0,74         -0,42          -0,42

IGP/M     0,54  0,64  0,08 -1,10        -0,93      -0,67          -0,72            0,10 0,47 0,20          0,89           0,89         -0,53          -0,53

IPCA     0,30  0,38  0,33  0,25 0,14        0,23           0,24            0,19 0,16 0,42 0,28   0,44         2,94           2,94

INPC/IBGE     0,14  0,42  0,24  0,32 0,08       -0,30           0,17          -0,03         -0,02 0,37 0,18  0,26          2,06           2,06

TAXA SELIC     1,09  1,06  0,93  0,98 0,90        0,80           0,81            0,75 0,66 0,66 0,59  0,58          7,10           10,11

Salário Mínimo de 1994 a 2018

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI NO)        DATA
1994       01.07.94            64,79                     9.069                          29.06.95
1994       01.09.94            70,00                     9.063                          14.06.95
1995      01.05.95            100,00                   9.032                          28.04.95
1996       01.05.96            112,00                   9.971                          18.05.00
1997       01.05.97            120,00                   9.971                          18.05.00
1998       01.05.98            130,00                   9.971                          18.05.00
1999       01.05.99            136,00                   9.971                          18.05.00
2000       03.04.00            151,00                   9.971                          18.05.00
2001       01.04.01            160,00              MP no 2194-6                  24.08.01
2002       01.04.02            200,00                 10.525                          07.08.02
2003       01.04.03            240,00                 10.699                          10.07.03
2004       01.05.04            260,00                 10.888                          25.06.04
2005       01.05.05            300,00               MP no 248                       22.04.05
2006      01.04.06            350,00               MP no 288                       14.04.06
2007       01.04.07            380,00               MP no 362                       29.03.07
2008       01.03.08            415,00               MP no 421                       29.02.08
2009       01.02.09            465,00
2010       01.01.10            510,00
2011       01.01.11            540,00
2011       01.03.11            545,00
2012       01.01.12            622,00
2013      01.01.13            678,00
2014       01.01.14            724,00
2015       01.01.15            788,00
2016       01.01.16            880,00
2017      01.01.17            937,00
2018 01.01.18          954,00        Decreto 9.255/2017      29.12.17

Lei 11.944/2009
Lei 12.255/2010

MP 516/2010
Lei 12.382/2011

Decreto 7.655/2011
Decreto 7.872/2012
Decreto 8.166/2013
Decreto 8.381/2014
Decreto 8.618/2015
Decreto 8.948/2016

29.05.09
16.06.10
31.12.10
28.02.11
26.12.11
26.12.12
24.12.13
30.12.14
30.12.15
30.12.16

Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016


