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   Os números divulgados pelo IBGE referentes à Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) mostraram um aumento 

significa�vo no volume de vendas para o setor de eletrodomés�cos no mês de novembro do ano passado. Pudemos, com 

os dados para este período em mãos, confirmar a sazonalidade observada faz alguns anos derivada das vendas 

promocionais via black friday. No mesmo mês de 2017 em comparação ao ano anterior, vale destacar, o resultado não foi 

bom por conta da intensificação das esta�s�cas nega�vas derivadas da crise econômica pelo qual passou o país.

É fato que ainda estamos em um processo de recomposição de perdas. A melhora da massa salarial, porém, não pode ser 

negada. Os números de renda e de emprego avançaram de forma consistente ao longo de 2017 trazendo a melhora da 

confiança do consumidor que se sen�u mais seguro para a tomada de crédito e assim alavancando os números do setor. 

O gráfico abaixo mostra a evolução das vendas de eletrodomés�cos. O avanço ganha musculatura no segundo semestre 

com crescimento estabilizado nos úl�mos meses do ano em torno de 15%. 

  Pela antecipação citada acima derivada da compra 
de oportunidade, o mês de dezembro não foi tão 
bem quanto era esperado (a confirmar com dados 
oficiais), mas novembro superou as expecta�vas 
nos levando para um resultado favorável no úl�mo 
tr imestre do ano passado. Assim, com a 
con�nuidade da melhora nas variáveis econômicas 
como emprego, renda e crédito há fortes indícios 
de que janeiro trará resultados favoráveis, assim 
como no restante do ano, impulsionados também 
pela menor taxa Selic da história da Polí�ca 
Monetária Nacional. Ou seja, com o dever de casa 
feito na parte fiscal, estaremos preparados para 
mais um ciclo de crescimento em nosso país. O 
o�mismo ainda é cauteloso, mas tem tudo para ser 
concre�zado. Seguimos atentos.
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CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018

  As empresas que comercializam material elétrico, eletrônicos e eletrodomés�cos do Rio de Janeiro 

devem recolher até o dia 31 de março a Contribuição Confedera�va. Caso a empresa não tenha 

recebido as guias por e-mail, solicitamos emi�-las no nosso site:  ou entrar em www.sime.org.br

contato com o Sindicato pelos telefones: (21) 2532-6619/ (21) 2532-9309 ou através do e-mail: 

simerj@sime.org.br.
A Contribuição Confedera�va foi ins�tuída pela Cons�tuição Federal, art. 8°, inciso IV. 
Ela favorece uma representa�vidade forte e a construção de um setor mais completo.

Antonio Florencio de Queiroz Jr - Presidente

Empregador tem até o dia 23 de 
março para entregar RAIS

A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 

2017 precisa ser entregue até o dia 23 de março. O 

formulário é obrigatório a todas as pessoas jurídicas 

com CNPJ a�vo na Receita Federal em qualquer 

período do ano passado, com ou sem empregado, e a 

todos os estabelecimentos com Cadastro Específico 

do INSS (CEI) com funcionários.

Os microempreendedores individuais (MEI) só 

devem fazer a declaração se �verem empregado. 

Segundo o Ministério do Trabalho, a declaração é 

faculta�va apenas para MEI que não possuem 

funcionários. Quem não entregar a declaração 

dentro do prazo ou fornecer informações incorretas 

poderá pagar multas de R$ 425,64 à R$ 42.641.
Fonte: Fenacon

Receita Federal libera programa 

para declaração do IR de 2018

A Receita Federal disponibilizou no dia 26/2, em sua 

página na internet, o Programa Gerador da 

Declaração (PGD) para o contribuinte preencher o 

Imposto de Renda 2018 (ano-base 2017).

O Órgão es�ma que 28,8 milhões de declarações 

serão entregues. O prazo para entrega vai de 1° de 

março às 23h59 de 30 de abril. O primeiro lote de 

res�tuição está previsto para 15 de junho. 

Neste ano, a Receita trouxe algumas mudanças na 

declaração. Entre elas pode se destacar que, a par�r 

deste ano, o contribuinte deverá incluir o CPF dos 

dependentes com 8 anos ou mais. No ano passado, a 

exigência valia para dependentes com 12 anos ou 

mais.

Fonte: Folha de São Paulo
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