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 As empresas que praticam uma 
boa gestão de talentos obtêm melhores 
resultados em seus negócios, independente-
mente de seus tamanhos ou regiões de 
atuação no País. A constatação foi feita pela 
pesquisa “O real impacto do talento”, 
realizada pelo Sebrae e a Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), 
que analisaram 1.927 corporações de todos 
os portes no país, sendo 30% de microem-
presas, 45% pequenas empresas, 23% 
médias e 12% grandes.
 O estudo identificou que, nas 
empresas bem-sucedidas, a gestão de 
talentos é aplicada de forma simples e com 
foco nas pessoas, tanto nos líderes como 
nos liderados. Ainda de acordo com a 
pesquisa, foram identificadas cinco práticas 
comuns que diferenciam as empresas entre 
bem-sucedidas ou não: a alta liderança da 
empresa patrocina a gestão de talentos, a 
liderança já exerce a gestão de talentos, o 
engajamento dos talentos em projetos e em 
seu autodesenvolvimento, a identificação de 
talentos e a prática permanente do feedback. 
“Os empresários de pequenos negócios 
sabem que a gestão de talentos é essencial 
para o sucesso da empresa. A flexibilidade e 
a capacidade dinâmica de reagir as 
mudanças do ambiente externo tornam a 
pequena empresa ainda mais atentas ao 
perfil profissional que precisam em suas 
equipes profissionais”, explica o diretor de 
Administração e Finanças e presidente em 
exercício do Sebrae, Vinicius Lages
Segundo a pesquisa, que contou ainda as 
participações da MicroPower, do Institute for 
Learning & Brasil e da World Federation of 
People Management Associations (WFPMA), 
de modo geral, nas empresas bem-sucedi-
das, o processo formal e regular de identifi-
cação de talentos apresenta uma frequência 
3,4 vezes maior do que nas empresas não 

Empresas que investem 
em gestão de talentos têm 
melhores resultados

bem-sucedidas. Nas micro e pequenas 
empresas, esta frequência sobe para 5,9 
vezes. No universo analisado, entretanto, 
observou-se que 61% das empresas ainda 
não têm um processo formal de identificação 
de talentos e que em 30% delas, essa prática 
só acontece de forma reativa, quando surge 
uma necessidade. “Os resultados surpreen-
deram, pois as cinco práticas de maior 

frequência identificadas estão presentes nas 
organizações bem sucedidas, independen-
temente de seu tamanho”, enfatiza o 
presidente da MicroPower, Francisco Soeltl.
 ENGAJAMENTO
 Outra prática comum às empresas 
bem-sucedidas apontada pela pesquisa foi 
o engajamento dos talentos em projetos e 
em seu autodesenvolvimento. Nelas, essa 
prática foi identificada com uma frequência 
2,7 vezes maior que nas empresas que não 
alcançaram sucesso. No caso das micro e 
pequenas empresas, esta frequência foi 
encontrada com um índice ainda maior (4,2 
vezes mais).
 O engajamento da alta liderança 
das empresas na gestão de talentos 
também é um diferencial presente nas 
empresas bem-sucedidas. Nelas, essa 
prática foi percebida com uma frequência 
2,8 vezes maior do que nas não bem-suce-
didas. O estudo mostrou ainda que, em 72% 
das empresas, o papel da gestão de 
talentos ainda não foi incorporado pela 
liderança, e permanece sendo compreendi-
da como sendo uma responsabilidade 
restrita aos profissionais que atuam em 
Recursos Humanos. Com relação ao 
tamanho, observa-se que esta prática é 
aplicada em 44% das médias e grandes 
empresas, 2,5 vezes mais que nas 18% de 
micro e pequenas.
 Por fim, a prática permanente do 
feedback foi percebida pela pesquisa como 
um diferencial que está presente nas 
empresas bem-sucedidas com uma 
frequência 2,5 vezes maior que nas demais. 
Dentro do universo analisado, a pesquisa 
mostrou que as empresas brasileiras ainda 
têm muito a evoluir, uma vez que o feedback 
permanente para todos os talentos não é 
aplicado em 70% dos casos. (Fonte: 
Agência Sebrae)
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 A Câmara dos Deputados analisa o 
Projeto de Lei 8886/17, do deputado Fábio 
Ramalho (PMDB-MG), que altera os valores 
para empresas serem consideradas de 
grande porte.
 Pela proposta, será considerada de 
grande porte a sociedade ou conjunto de 
sociedades sob controle comum que tiver, 
no exercício social anterior, ativo total 
superior a R$ 440 milhões ou receita bruta 
anual superior a R$ 550 milhões.
O projeto altera a Lei 11.638/07, que hoje 
considera de grande porte a sociedade ou 
conjunto de sociedades sob controle comum 
que tiver, no exercício social anterior, ativo 
total superior a R$ 240 milhões ou receita 
bruta anual superior a R$ 300 milhões.
Ramalho ressalta as obrigações acessórias 
impostas às empresas de grande porte, 
como pagamento de sistemas informatiza-
dos para validar o preenchimento de 
declarações, que, somados aos tributos, 
afetariam o preço final das mercadorias.
“Isso sem falar na obrigatoriedade de 

auditoria independente por auditor 
registrado na Comissão de Valores 
Mobiliários, cujos custos altos incremen-
tam novos prejuízos às empresas brasilei-
ras”, completou.

 Momento econômico
 Ramalho destaca ainda que os 
valores que definem uma empresa de 
grande porte não sofreram nenhum 
reajuste na última década. “O País tem 
enfrentado mudanças econômicas que 
afetam diretamente as indústrias nacionais 
e o valor estabelecido como parâmetro 
para o enquadramento de grande porte 
não acompanhou o momento econômico 
do Brasil; e isso vem colaborando para a 
perda da competitividade”, disse.
Tramitação
 A proposta será analisada, em 
caráter conclusivo, pelas comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. (Agência Câmara)

Projeto muda valores para empresa 
ser considerada de grande porte

Entra em vigor a lei 
que regulamenta a 
profissão de corre-
tor de moda

Foi sancionada a Lei 13.695, que 
regulamenta a profissão de corretor de 
moda. A nova atividade consiste em 
facilitar as compras de lojistas, 
consumidores e revendedores do setor 
de confecções, acessórios, calçados e 
bolsas. A lei é decorrente do o Projeto 
de Lei 664/15, do deputado Adail 
Carneiro (Pode-CE).
De acordo com o texto, o corretor de 
moda deverá cumprir dois requisitos 
para o exercício da profissão: ter 
concluído o ensino médio e o curso de 
corretor de moda. Também fica 
garantido o exercício da profissão aos 
que já estiverem nesse mercado um 
ano antes da publicação da nova lei.
Adail Carneiro relatou que muitos 
desses profissionais sofrem pressão 
por não terem um campo de atuação 
regulamentado, e pessoas sem 
formação se apresentam como 
corretores de moda sem o conheci-
mento necessário. (Agência Câmara)
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 Os trabalhadores com direito a 
cotas dos fundos dos programas de 
Integração Social (PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) 
podem conferir, os valores corrigidos que 
receberão em agosto. Para saber o saldo e 
se tem direito ao benefício, o trabalhador 
pode acessar os sites do PIS e do Pasep.
 Para os cotistas do PIS, também 
é possível consultar a Caixa Econômica 

 Foi publicada, no Diário Oficial da 
União no dia 31/07, a Instrução Normativa 
RFB nº 1.820, de 2018, que dispõe sobre a 
apresentação da Declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 
referente ao exercício de 2018.
 A norma estabelece as regras e os 
procedimentos para a apresentação da DITR 
relativa ao exercício de 2018, informa os 
critérios de obrigatoriedade, a necessidade 
do uso de computador na elaboração da 
DITR, o prazo para a apresentação, as 
consequências da apresentação fora do 
prazo estabelecido e a forma de pagamento 
do imposto apurado, entre outras 
informações.
 Está obrigada a apresentar a DITR a 
pessoa física ou jurídica, exceto a imune ou 
isenta, proprietária, titular do domínio útil ou 
possuidora a qualquer título, inclusive a 
usufrutuária, um dos condôminos e um dos 
compossuidores.
 Também está obrigada, a pessoa 
física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 
2018 e a data da efetiva apresentação da 
declaração, perdeu a posse do imóvel rural, o 
direito de propriedade pela transferência ou 
incorporação do imóvel rural ao patrimônio do 
expropriante ou a posse ou a propriedade do 
imóvel rural, em função de alienação ao Poder 
Público, inclusive às suas autarquias e 
fundações, ou às instituições de educação e 
de assistência social imunes do imposto.
A DITR deve ser elaborada com o uso de 
computador utilizando o Programa Gerador 
da Declaração do ITR, relativo ao exercício de 
2018 (Programa ITR2018), a ser disponibiliza-

do à época própria no sítio da Receita 
Federal na internet.
 O período de apresentação 
tempestivo da DITR começa no dia 13 de 
agosto e encerra às 23h59min59s, horário 
de Brasília, do dia 28 de setembro de 2018.
A multa para o contribuinte que apresentar 
a Declaração depois do prazo é de 1% ao 
mês-calendário ou fração de atraso, 
lançada de ofício e calculada sobre o total 
do imposto devido, não podendo seu valor 
ser inferior a R$ 50,00.
 Se, depois da apresentação da 
declaração, o contribuinte verificar que 
cometeu erros ou omitiu informações, deve 
retificá-la apresentando nova declaração, 
antes de iniciado o procedimento de 
lançamento de ofício, sem a interrupção do 
pagamento do imposto. A declaração 
retificadora tem a mesma natureza da 
declaração originariamente apresentada, 
substituindo-a integralmente. Essa 
declaração deve conter todas as 
informações anteriormente declaradas com 
as alterações e exclusões necessárias, 
bem como as informações adicionadas, se 
for o caso. Para a elaboração e a 
transmissão de declaração retificadora 
deve ser informado o número constante no 
recibo de entrega da última declaração 
apresentada, relativa ao mesmo 
ano-calendário.
 O valor do imposto pode ser 
pago em até quatro quotas iguais, mensais 
e sucessivas, sendo que nenhuma quota 
pode ter valor inferior a R$ 50,00. O 
imposto de valor inferior a R$ 100,00 deve 

Conheça as regras 
para a apresentação 
da DITR 2018

..........................................................................

Federal no telefone 0800-726-0207 ou nos 
caixas eletrônicos da instituição, desde 
que o interessado tenha o Cartão 
Cidadão. No caso do Pasep, a consulta é 
feita ao Banco do Brasil, nos telefones 
4004-0001 ou 0800-729-0001.
 Tem direito ao saque as pessoas 

que trabalharam com carteira assinada antes 
da Constituição de 1988. As cotas são os 
recursos anuais depositados nas contas de 
trabalhadores criadas entre 1971, ano da 
criação do PIS/Pasep, e 1988. Quem 
contribuiu após 4 de outubro de 1988 não 
tem direito ao saque.

DITR - A norma sobre a Declaração do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (DITR), referente ao exercício de 2018, estabelece as 
regras e os procedimentos para a apresentação da declaração que 
tem prazo de 13 de agosto a 28 de setembro

ser pago em quota única. Em nenhuma 
hipótese o valor do imposto devido será 
inferior a R$ 10,00.
 A primeira quota ou quota única 
deve ser paga até o último dia do prazo 
para a apresentação da DITR. As demais 
quotas devem ser pagas até o último dia 
útil de cada mês, acrescidas de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic) para títulos federais, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do mês 
de outubro de 2017 até o mês anterior ao 
do pagamento, e de 1% no mês do 
pagamento.
 O contribuinte pode antecipar, 
total ou parcialmente, o pagamento do 
imposto ou das quotas, não sendo 
necessário, nesse caso, apresentar 
declaração retificadora com a nova opção 
de pagamento, e também ampliar o 
número de quotas do imposto inicialmente 
previsto na declaração, até a data de 
vencimento da última quota pretendida, 
sendo que, nesse caso, será necessário 
apresentar declaração retificadora.
 O imposto pode ser pago 
mediante transferência bancária meio de 
instituições financeiras autorizadas pela 
Receita Federal a operar com essa 
modalidade de arrecadação ou por meio 
de Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), em qualquer 
agência bancária integrante da rede 
arrecadadora de receitas federais, no caso 
de pagamento efetuado no Brasil. (Receita 
Federal)

Valor corrigido da cota do 
PIS/Pasep já pode ser conferido



 Os mutuários voltarão a poder 
financiar imóveis de valor mais alto com 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) elevou para R$ 1,5 milhão o 
teto de valor das unidades que podem ser 
adquiridas por meio do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH), que empresta dinheiro 
com recursos do FGTS com juros menores 
que as taxas de mercado.
 O novo teto vai beneficiar todas as 
regiões do país e valerá para o financiamen-
to de imóveis residenciais novos contrata-
dos a partir de 1º de janeiro próximo. 
Concedidos com recursos do FGTS e da 
poupança, os financiamentos do SFH 
cobram juros de até 12% ao ano. Acima 
desses valores, valem as normas do 

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), com 
taxas mais altas e definidas livremente pelo 
mercado.

 FLEXIBILIZAÇÃO
 Além de elevar o teto dos financia-
mentos com recursos do Fundo de 
Garantia, o CMN flexibilizou a parcela que 
os bancos são obrigados a aplicar em 
crédito imobiliário. Até agora, os bancos 
precisavam destinar 65% dos recursos da 
poupança para o financiamento de imóveis, 
dos quais 80% (o equivalente a 52% dos 
depósitos na caderneta) deveriam ser 
empregados no SFH.
 Com a decisão, o sublimite de 
80% deixará de vigorar em janeiro. Dessa 
forma, os bancos poderão usar os recursos 

 O Plenário do Senado aprovou na 
terça-feira (10), com 59 votos favoráveis, o 
PLC 76/2018,  de autoria do deputado federal 
Jorginho Mello (SC), que permite a readmis-
são dos microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno 
porte excluídos do regime especial em 1º de 
janeiro por dívidas tributárias. Com isso, mais 
de 312 mil pequenos negócios excluídos do 
Simples Nacional que tiverem se regularizado 
no Programa Especial de Regularização 
Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pert-SN), optantes do 
Simples Nacional, o Refis dos pequenos 

Valor de imóvel financiado com FGTS 
passa para R$ 1,5 milhão

Senado aprova readmissão 
de empresas excluídas em 
janeiro no Supersimples
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negócios, terão a chance de retornar ao 
regime simplificado ainda este ano. O 
projeto segue para sanção presidencial.
 Após a sanção e regulamentação 
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, 
os interessados poderão solicitar a 
reinclusão, de forma extraordinária, no 
prazo de 30 dias contados da data de 
publicação da lei, com efeitos retroativos a 
1º de janeiro de 2018. A lei entrará em 
vigor a partir de sua publicação no Diário 
Oficial da União.
Refis
 No total, 386.108 empresas 

da poupança para financiarem imóveis de 
qualquer valor, a critério de cada instituição. 
No entanto, os bancos que concederem 
crédito para imóveis de até R$ 500 mil terão 
o valor multiplicado por 1,2 para facilitar o 
cumprimento da exigência de usarem 65% 
da poupança no financiamento imobiliário.

 ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO
 Segundo o Banco Central (BC), as 
medidas foram tomadas para estimular a 
construção civil. Recentemente, entidades do 
setor reclamaram que a indústria da 
construção continua a recuar e a enfrentar 
dificuldades para sair da crise por causa do 
alto custo dos financiamentos.
“Esse conjunto de aperfeiçoamentos, ao 
flexibilizar e simplificar as regras do direciona-
mento, pretende estimular a entrada de novos 
operadores e a melhor segmentação de 
mercado. Espera-se, ainda, uma maior 
compatibilidade entre a oferta e a demanda 
de financiamentos, respeitando-se a estrutura 
e as características de nosso mercado 
imobiliário. A maior liberdade para contratação 
pode estimular também o desenvolvimento do 
mercado de securitização [conversão de 
papéis] e de títulos com lastro em operações 
imobiliárias, atraindo novos recursos para o 
setor”, explicou o BC em nota. (Fonte: 
Agência Brasil)

fizeram o pedido ao Refis, cujo prazo de 
adesão terminou na segunda-feira (09), as 
microempresas que foram excluídas do 
Simples em janeiro e fazem parte desse 
universo poderão fazer opção por retornar 
ao regime tributário simplificado. Para 
validar a solicitação, será necessário 
efetivar o pagamento da primeira parcela. 
“A adesão de mais de 73% das empresas 
excluídas em janeiro confirma a disposição 
dos empresários de micro e pequena 
empresa em acertar as contas com a 
União”, reitera Vinícius Lages. (Fonte: 
Agência Sebrae)

 



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2018

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) ÚLTIMOS 12 MESES
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

Tabelas Simples Nacional

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

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

0,IPC/FIPE      0,17     0,10        0,02 0,32 0,29 0,55          0,46         -0,42 0,00        -0,03          0,19  0,01 1,21            2,50

IGP/DI     -0,30       -0,24   0,62 0,10          0,80 0,74          0,58           0,15 0,56         0,93          1,64    1,48 5,45            7,78

IGP/M     -0,72        0,10   0,47 0,20          0,89          0,89          0,76           0,07 0,64         0,57          1,38 1,87 5,39            6,93

IPCA      0,24         0,19   0,16 0,42 0,28 0,44          0,29  0,32 0,09         0,22          0,40    1,26 2,60            4,39

INPC/IBGE      0,17       -0,03        -0,02 0,37 0,18 0,26          0,23  0,18 0,07         0,21          0,43   1,43 2,57    3,52           

TAXA SELIC      0,81         0,75   0,66 0,66 0,59 0,58          0,57  0,50 0,50         0,51          0,53    0,53 6,50            3,80


