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 Este deve ser o melhor Natal dos 
últimos quatro anos. Segundo sondagem 
realizada pela Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio PR), 
81,7% dos paranaenses pretendem comprar 
presentes para comemorar a data mais 
influente do comércio varejista. No ano 
passado, a intenção de compras para o 
Natal era de 76,5%, em 2016 era de 75,5% e 
em 2015 foi de 77%. 
A expectativa é que as festividades de fim de 
ano possam aumentar ainda mais as vendas 
do varejo, que acumulam alta de 5,83% até o 
terceiro trimestre, conforme dados da 
Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR.
Os consumidores que pretendem presentear 
até 5 pessoas somam 71,2%. Os que 
querem presentear entre 6 e 10 pessoas são 
26,7%. Os mais generosos, que pretendem 
comprar um presente ou lembrança para 

Paraná deve ter o melhor 
Natal desde 2014

mais de 10 pessoas, correspondem a 2,1%.
Tíquete médio
A sondagem mostra ainda que este Natal 
será o melhor desde 2014 também em termos 
de valores. Os paranaenses pretendem 
gastar mais, com um tíquete médio em 
R$312,25 para a compra de todos os 
presentes. No ano passado o valor foi de 
R$240,00. Em 2016 de R$292,50, em 2015 de 
R$256,00, e de R$295,00 no Natal de 2014.
O aumento na intenção de compras para o 
Natal e a disposição de empenhar um valor 
maior em compras é reflexo da ampliação da 
confiança dos paranaenses. As eleições e 
futuras transições de governo têm influencia-
do diretamente na perspectiva por tempos 
melhores para a economia do estado e do 
país.
A opinião dos paranaenses sobre o futuro da 
economia brasileira nunca foi tão otimista. 

Questionados pela sondagem da Fecomér-
cio PR, 75,6% dos entrevistados acreditam 
que a situação do país deve melhorar em 
2019, o maior percentual da série histórica 
da pesquisa. No fim do ano passado, a 
parcela de otimistas correspondia a 41,1%, 
enquanto em 2016 era de 29,7% e, em 
2015, de apenas 24,7%. 
Formas de pagamento
Segundo a sondagem, o pagamento à vista 
será a preferência de 54,3% dos paranaens-
es, sendo 30,1% em espécie e 24,2% no 
cartão de débito. O uso do cartão de crédito 
para pagamento no vencimento será a 
escolha de 13,5%.
A compra parcelada no cartão de crédito 
deve ser a opção de 30,8% dos consumi-
dores. O carnê ou crediário aparece como 
possibilidade de pagamento apenas para 
1,4% dos consumidores. (Fecomércio)

Foto: www.toledo.pr.gov.br

Faremos deste Natal o melhor de todos. 
Que as bênçãos de Jesus restaurem e 
iluminem todos os corações.
 
A Família Orca Contabilidade 
deseja um feliz e abençoado Natal!
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O CRCPR Online publicou um
tira-dúvidas sobre as destinações
de IR. Confira:

Quem pode destinar? 
Pessoas físicas que apresentam
declaração de imposto de renda
no modelo completo e empresas
que apuram a tributação
pelo lucro real.

Com quanto posso colaborar? 
Até 29 de dezembro, pessoas físicas, até 6% 
do imposto devido, mesmo que lá na frente, 
na hora de preencher a declaração, tenham 
imposto a restituir. Já para as empresas, o 
teto é 1% do imposto devido. Após essa 
data, as pessoas físicas ainda podem 
destinar até 3% na declaração de ajuste 
anual, desde que o somatório das 
destinações deste ano e via declaração não 
ultrapasse o teto de 6%. Neste caso, o 
próprio programa do IR calcula o teto que 
pode ser destinado.

Como se calcula o valor que eu posso 
destinar? 
A base de cálculo para o valor a destinar a 
instituições é o Imposto de Renda Devido e 
não o valor a pagar ou o imposto retido na 
fonte, por exemplo.
Qual o prazo para fazer a destinação? 
Pessoas físicas podem destinar os 6% do IR 
devido até 29 de dezembro. Também podem 
optar por destinar 3% até esta data e outros 
3% na própria declaração de ajuste anual de 

IR Imposto Solidário
> até 29 de dezembro 

Varejo cresceu 
5,83% no tercei-
ro trimestre no 
Paraná
Uma pesquisa realizada Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio PR) divulgada 
no dia 11 de novembro revela que o 
varejo paranaense cresceu 5,83% no 
acumulado do terceiro trimestre. Na 
comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, registra alta de 3,88%. 
No mês de setembro os melhores 
resultados em relação ao mesmo mês 
de 2017 foram obtidos pelas conces-
sionárias de veículos (26,68%), óticas, 
cine-foto-som (19,82%), autopeças 
(9,75%) e pelas lojas de departamen-
tos (7,34%). No acumulado do ano os 
destaques são os setores de veículos 
(31,63%), materiais de construção 
(12,48%) e lojas de departamentos 
(5,69%).

ANÁLISE REGIONAL
Entre as seis regiões pesquisadas 
pela Fecomércio PR, Maringá 
apresentou a maior elevação nas 
vendas no comparativo com setem-
bro de 2017, com crescimento de 
8,11%. Na sequência está a região 
Oeste (5,69%), Londrina (4,18%), 
Curitiba e Região Metropolitana 
(2,65%) e Ponta Grossa (1,02%). 
Apenas o Sudoeste teve resultado 
negativo, com queda de 10,08% no 
faturamento do comércio.
No acumulado do ano, a região 
Oeste continua se sobressaindo, com 
alta de 15,63% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Londrina 
acumula crescimento de 8,63%; 
Maringá, de 4,2% e Curitiba e RM, 
2,68%. O varejo de Ponta Grossa se 
manteve estável, com 0,16%, e a 
região Sudoeste teve redução de 
3,63%. 

2019 (ano-calendário 2018). Empresas 
podem destinar a qualquer momento 1% do 
IR devido, mas para o ano calendário vigente, 
o prazo é 29 de dezembro. Após essa data, a 
destinação vale para o ano calendário 
seguinte.

E quem recebe restituição, também 
pode contribuir? 
Claro que pode! O valor destinado agora 
será somado ao da restituição lá na frente, na 
hora de fazer a declaração de ajuste anual. 
Lembrando que na hora de receber a 
restituição, o valor é corrigido pela taxa Selic.

Cai na malha fina? 
Não. A destinação em si não faz o contribu-
inte cair na malha fina. Mas ao fazer a 
destinação para uma entidade específica, o 
contribuinte precisa se certificar de que ela 
esteja vinculada a um dos fundos / conselhos 
que as tornam elegíveis, para evitar dores de 
cabeça quanto ao cruzamento dos dados. 

{
O Orca Contabilida-
de está à disposição 
para esclarecer 
todas as dúvidas e 
explicar como fazer 
a doação, já que 
devem ser seguidas 
regras previstas na 
declaração do IR. 

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

 Você sabia que empresas ou pessoas físicas podem doar parte do imposto de 
renda (IR) para instituições que desenvolvem ações de assistência e proteção a crianças e 
adolescentes? Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido; as jurídicas, 1% do 
imposto ao Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) e Fundo do Idoso. Ao destinar parte do 
IR, o imposto deixa de ir para o governo federal e permanece no próprio município. Os 
recursos possibilitam manter e ampliar as ações das entidades que realizam trabalhos sociais 
com crianças e adolescentes e idosos. Além de ajudar, o contribuinte tem a possibilidade de 
acompanhar como parte do seu IR está sendo empregado e verificar se está sendo aplicado 
de forma correta.
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 Os consumidores que caíram no 
rotativo do cartão de crédito pagaram juros 
um pouco menos caros em outubro. A taxa 
média do rotativo caiu 3,4 pontos percentu-
ais em relação a setembro, chegando a 
275,7% ao ano. Os dados foram divulgados 
no dia 28 de novembro pelo Banco Central. 
A taxa média é formada com base nos 
dados de consumidores adimplentes e 
inadimplentes.
 No caso do consumidor 
adimplente, que paga pelo menos o valor 
mínimo da fatura do cartão em dia, a taxa 
chegou a 253,2% ao ano em outubro, recuo 
de 6,7 pontos percentuais em relação a 
setembro. Já a taxa cobrada dos consumi-
dores que não pagaram ou atrasaram o 
pagamento mínimo da fatura (rotativo não 
regular) caiu 1,1 ponto percentual, indo para 
291,1% ao ano.
 O rotativo é o crédito tomado pelo 
consumidor quando paga menos que o 
valor integral da fatura do cartão. O crédito 
rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as 
instituições financeiras parcelam a dívida.
Em abril, o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) definiu que clientes inadimplentes no 
rotativo do cartão de crédito passem a 
pagar a mesma taxa de juros dos consumi-
dores regulares. Essa regra entrou em vigor 
em junho deste ano. Mesmo assim, a taxa 
final cobrada de adimplentes e inadim-
plentes não será igual porque os bancos 
podem acrescentar à cobrança os juros 

pelo atraso e multa.
 Enquanto a taxa de juros do 
rotativo chegou a 275,7% ao ano, o 
parcelamento das dívidas do cartão de 
crédito pôde ser feito com juros de 166,1% 
ao ano em outubro.

 CHEQUE ESPECIAL
Já a taxa de juros do cheque especial caiu 
1 ponto percentual em outubro, compara-
da a setembro, e está em 300,4% ao ano. 
Assim continua a ser a menor taxa desde 
março de 2016, quando estava em 300,8% 
ao ano.
 As regras do cheque especial 
mudaram em julho. Segundo a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), os 
clientes que utilizam mais de 15% do limite 
do cheque durante 30 dias consecutivos 

 O Índice de Confiança do 
Empresário da Construção (ICEI-Con-
strução) atingiu 60,7 pontos em novembro. 
Com o crescimento de 8,6 pontos em 
relação a outubro, o indicador alcançou o 
maior valor desde maio de 2012. As 
informações são da Sondagem Indústria da 
Construção, divulgada na quarta-feira (28) 
pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). O aumento do ICEI-Construção, que 
está acima da média histórica, de 52,9 
pontos, mostra que melhorou a percepção 
dos empresários sobre as condições atuais 
dos negócios e da economia. 
 Mas os industriais estão especial-
mente otimistas em relação ao futuro. O 
indicador de condições atuais cresceu 6 
pontos em relação a outubro e ficou em 49,5 
pontos, muito próximo da linha divisória dos 
50 pontos que separa a confiança da falta de 

Confiança na indústria da construção

Juros do rotativo do cartão de 
crédito caem para 275,7% ao ano

confiança. O índice de expectativas aumentou 
9,8 pontos frente a outubro e atingiu 66,5 
pontos, mostrando que os empresários 
esperam a melhora dos negócios e da 
economia nos próximos seis meses. Os 
indicadores de confiança variam de zero a cem 
pontos. Quando estão acima dos 50 pontos 
mostram que os empresários estão otimistas. 
 Os demais indicadores de expectati-
vas da pesquisa também ficaram acima dos 
50 pontos, confirmando o otimismo do setor.  
Os índices mostram que os industriais 
esperam o aumento do nível de atividade, da 
contratação de novos empreendimentos e 
serviços e do número de empregados.  “A 
definição do cenário eleitoral traz a perspectiva 
de mudança e de aprovação das reformas 
necessárias à recuperação da economia”, 
afirma a economista da CNI Dea Fioravante.  
(Fonte: CNI)

passaram a receber a oferta de um 
parcelamento, com taxa de juros menores 
que a do cheque especial definida pela 
instituição financeira.
 As taxas do cheque especial e do 
rotativo do cartão são as mais caras entre 
as modalidades oferecidas pelos bancos. 
A do crédito pessoal não consignado é 
mais baixa: 126% ao ano em outubro, 
mesmo com o aumento de 3,8 pontos 
percentuais em relação a setembro. A taxa 
do crédito consignado (com desconto em 
folha de pagamento) recuou 0,1 ponto 
percentual, indo para 24,3% ao ano em 
outubro.
 A taxa média de juros para as 
famílias caiu 0,1 ponto percentual em 
outubro para 51,9% ao ano. A taxa média 
das empresas se manteve em 20,4% ao ano.



 

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      NOV      DEZ         JAN        FEV           MAR       ABRIL       MAIO       JUNHO      JULHO      AGOSTO       SET         OUT    NO ANO   ULT. 12 M.

0,IPC/FIPE      0,29   0,55          0,46        -0,42 0,00        -0,03          0,19  0,01 0,23    0,41    0,39  0,48 2,74           3,61

IGP/DI      0,80   0,74          0,58         0,15 0,56         0,93          1,64    1,48 1,48    0,68    1,79  0,26  8,82          10,50

IGP/M      0,89       0,89          0,76         0,07 0,64         0,57          1,38 1,87 0,51    0,70    1,52  0,89 9,26          10,80

IPCA      0,28   0,44          0,29  0,32 0,09         0,22          0,40    1,26 0,33    -0,09    0,48  0,45 3,80           4,55

INPC/IBGE      0,18   0,26          0,23  0,18 0,07         0,21          0,43   1,43 0,25    0,00    0,30  0,40 3,54   4,00           

TAXA SELIC      0,59   0,58          0,57  0,50 0,50         0,51          0,53    0,53 0,53    0,53    0,51  0,53  6,50           5,46

                             OUTUBRO               NO ANO      ULT. 12 MESES 

IPC FIP                   0,48                          2,74                    3,61

IGP DI                     0,26                         8,82                     10,50

IGPM                       0,89                         9,26                     10,80

IPCA                        0,45                         3,80                     4,55

INPC IBGE               0,40                        3,54                     4,00

TAXA SELIC            0,53                        6,50                      5,46


