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Web

Q

uando precisamos
de novas ferramentas ou saber de
algo, nossa primeira opção é procurar na internet. Mas com tantas opções
de sites, ferramentas e fontes,
como sabemos o que vale a
pena ser visto?
Por isso, fizemos fez uma lista
com 35 sites que valem a pena
ser vistos, cada um com seu
devido propósito. São sites
que devem lhe ajudar bastante no trabalho, aumentando
sua produtividade e suas habilidades.

São sites que
devem lhe
ajudar bastante
no trabalho,
aumentando sua
produtividade e
suas habilidades

2. FaxZero
O site permite que você envie e receba faxes através de
seu e-mail, já que as máquinas de fax estão ultrapassadas.
3. Unroll.me
Quantas vezes você já assinou newsletters e acabou
nunca lendo? Esse site limpa de sua caixa de entrada
os e-mails indesejados.
4. Remember the Milk
É um organizador das listas de tarefas com diversos
bônus: você pode sincronizar com todos os seus aparelhos eletrônicos, compartilhar tarefas com outros,
receber e-mails ou lembretes de texto das coisas que
você precisa fazer.

Confira:

5. Evernote
O site ajuda a lembrar de tudo através de textos, fotos,
mensagens de áudio e clipping de outros sites.

Organize seu trabalho

Simplifique sua vida

1. Trello
Ajuda a organizar todas as
suas ideias e prazos de entrega, além de acompanhar o
que você está em processo de
completar. Além disso, é um
site bonito – uma espécie de
Pinterest das listas de tarefas.

6. Feedly
Melhor leitor de RSS do Mercado atualmente, o Feedly
é o lugar para se atualizar com as últimas publicações
de seus sites e blogs favoritos.
7. Pocket
Quando você não tem tempo para ler algum post das
redes sociais, envie-o para o Pocket – ele vai salvar o
link para que você possa lê-lo mais tarde.
8. TaskRabbit
O site te ajuda a abrir espaço em sua agenda, permitindo que você terceirize qualquer atividade que não
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8. TaskRabbit
O site te ajuda a abrir espaço em sua agenda, permitindo que
você terceirize qualquer atividade que não queira fazer, desde
a execução de recados até planejar detalhes de sua próxima
viagem.
9. IFTTT
O IFTTT ajuda diferentes aplicativos, programas online e serviços a trabalharem juntos. Por exemplo, receber uma mensagem com a previsão do tempo toda a manhã ou ter suas fotos
salvas automaticamente no Dropbox.

lidades digitais devem ajudar em tudo o que você fizer.
O e-mail de graça do site é uma alternativa para cultivar suas habilidades com a tecnologia.
14. Coursera
Com cursos das universidades de Yale, Stanford e outras, o Coursera oferece livre acesso aos melhores cursos. As aulas duram por várias semanas – e também
são de graça.

10. Lifehacker
Este site sempre mostra soluções para problemas que você
não sabia que tinha, desde como lidar com problemas com a
tecnologia até as melhores dicas de produtividade.

15. Udemy
O site possui uma mistura de aulas pagas e gratuitas
online com uma grande variedade de assuntos. Embora as aulas pagas possam ser mais caras, existe um
sistema de avaliação para cada uma, tornando-as um
bom investimento.

Aprenda novas habilidades

Expanda seu cérebro

11. CreativeLive
Seja para encontrar um novo hobby ou tentando impulsionar
sua carreira criativa, este site transmite aulas ao vivo de profissionais renomados de cada área.

16. Upworthy
É o lugar para aprender sobre os problemas sociais
que mais importam no mundo. Muitos vídeos e imagens que vão te entreter e aumentar seu conhecimento.

12. Duolingo
O “aplicativo do ano” da Apple ajuda a prender uma nova
língua – e o melhor, de graça. Se você é super ocupado, é uma
opção para seus minutos livres de almoço ou qualquer tempo
que reste.

17. TED
Precisa se inspirar? O TED oferece palestras de pessoas fazendo grandes coisas no mundo para te motivar a
trabalhar em qualquer que seja a sua paixão.

13. Skillcrush
O Skillcrush é muito preciso com sua filosofia de que as habi-

18. Sporcle
Sporcle é o melhor lugar da internet para testar seus
conhecimentos, já que você pode fazer vários “quizzes”
de qualquer tópico. É também uma maneira divertida
de aprender novas coisas (e também de desafiar outras
pessoas).
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de qualquer tópico. É também uma maneira divertida de
aprender novas coisas (e também de desafiar outras pessoas).
19. Lumosity
O site é como uma academia para seu cérebro: através dos
seus jogos, você será capaz de manter seu cérebro afiado e até
melhorar certas funções, como memória e resolução de problemas.
20. Quora
Se você tem uma questão e nem o Google parece dar a resposta certa, o Quora é o lugar certo para ir. Você pode responder
coletivamente a qualquer questão ou pesquisar perguntas dos
outros para aprender algo.
Aumente sua criatividade
21. Squarespace
O site “dá voz a ideias” – e não é brincadeira. Ter seu próprio
site pessoal é bom para sua carreira e o Squarespace torna
isso mais fácil.
22. Creative Market
É o lugar certo para baixar qualquer coisa para seu site pessoal, desde fontes até temas do WordPress.
23. Pinterest
Se você está planejando seu casamento, redecorando seu
quarto ou apenas procurando inspiração, o Pinterest é a melhor fonte.

24. Flickr
O arquivo comum do Flickr possui fotos que podem
ser usadas para qualquer fim – e mesmo as que não
fazem parte do arquivo podem trazer inspiração.
Gerencie sua carreira
25. Huntsy
Para quem está a procura de um emprego e se candidatando a diversas vagas, o Huntsy mantém suas aplicações em ordem e acompanha suas tarefas.
26. Newsle
Quando qualquer pessoa em sua rede de contatos dá
alguma notícia, o Newsle sempre informa.
27. LinkedIn
A rede social para contatos profissionais; nela, você
pode ser recomendado, citar todas as suas habilidades
e manter contato com as pessoas com quem você trabalha ou já trabalhou.
28. Sumry
O site transforma seu currículo em uma verdadeira
arte interativa. É ideal para tornar seu currículo mais
chamativo.
29. About.me
É a maneira mais fácil de criar um site pessoal e reunir
todas as suas redes sociais e informações em um lugar
só.
30. PayScale
Quer pedir um aumento mas não sabe o quanto pedir?
O PayScale fáz o cálculo com base em dados de sua
carreira – em todos os lugares do mundo.
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30. PayScale
Quer pedir um aumento mas não sabe o quanto pedir? O
PayScale fáz o cálculo com base em dados de sua carreira –
em todos os lugares do mundo.
Gerencia seu dinheiro
31. DailyWorth
O site tem publicações diárias voltadas principalmente para
mulheres, oferecendo dicas de como economizar, gastar, ganhar e de empreendedorismo.
32. Larky
Rastrear todos os bônus e descontos de seus cartões de crédito, organizações profissionais e filiações pode ser difícil – e
essa é a função do Larky.
33. GuiaBolso
Conecte seus cartões de crédito, contas bancárias e empréstimos ao site, que vai rastrear seus gastos, economias e indicar
como anda sua saúde financeira.
34. Wise Bread
Se você procura cortar seus custos, recorra ao Wise Bread
para diversas dicas de como viver bem e com um baixo orçamento.
35. InfoMoney
No nosso site você encontra dicas de mercados, investimentos, carreira, negócios, tudo relacionado a dinheiro e também
matérias para descontrair.

Vida

CONHEÇA O FUNDADOR
DA OLX QUE DEIXOU A
EMPRESA E FOI SER FELIZ
Fabrice Grinda decidiu mudar de vida
radicalmente e surpreendeu pela atitude não
ser nada comum no mundo corporativo

Vida

O

que você faria se não estivesse feliz com seu atual
trabalho e estilo de vida? Enquanto a maioria optaria em mudar apenas algumas coisas, Fabrice Grinda, um dos fundadores da OLX, decidiu mudar de
vida radicalmente.
Grinda deixou o cargo de presidente da empresa – um dos
maiores do mundo no segmento de classificados gratuitos –,
abandonou seu apartamento luxuoso em Nova York e doou
seus bens materiais para instituições de caridade.
Tudo começou em agosto de 2010, após vender o controle da
OLX à empresa Naspers por US$ 144 milhões e perceber que
o seu estilo de vida estava afastando-o das relações pessoais
mais importantes de sua vida.
“Quando as pessoas vendem com sucesso suas empresas, elas
normalmente compram coisas. Eu, ao contrário, deixei minha casa e meu carro para trás e dei para caridade a maioria
dos meus bens (livros, móveis, roupas, etc) em dezembro de
2012”, escreveu o ex-executivo em seu site, onde conta como
está sendo a sua mudança.
Para ele, os bens materiais o estavam afastando-o do que ele
realmente considera importante na vida e esse foi o principal
motivo que o fez deixar a OLX e sua vida luxuosa. “Estava gastando muito dinheiro para manter o meu apartamento. Nós
devemos passar tempo em um lugar porque queremos e para
maximizar a nossa felicidade, não porque sentimos que temos
que ficar ali para justificar o gasto que temos para mantê-lo”.
Depois disso, ele partiu para uma missão de se envolver com

atividades que antes lhe davam prazer, como passar
várias noites conversando com velhos conhecidos que
antes estavam distantes por causa do trabalho. No
entanto, ele descobriu que depois de alguns dias as
visitas ficavam entediantes. “Demorou pouco para eu
perceber que estava ficando tempo demais na casa de
meus amigos. Meus sonhos de fazer couch surfing por
semanas ao redor do mundo foram destruídos”, afirma.
Fabrice declara que voltou a esquiar, ler, ver filmes
e jogar videogames, entre outras atividades que ele
amava. Também planejou viagens com seus amigos
para manter uma relação cada vez mais agradável. “Eu
aprendi que a organização de viagens fora do período
de férias tradicionais claramente traz benefícios em
termos de redução de custos e viagens mais fáceis. Porém, é mais difícil para pessoas com crianças em idade
escolar passar mais de um fim de semana prolongado,
especialmente se não houver voos diretos.”
Hoje, o ex-executivo passa boa parte de seu tempo na
República Dominicana, onde, segundo ele, os ventos
sempre o ajudam. “O meu custo de vida na República
Dominicana é menos que um décimo do que era em
Nova York”. No entanto, ele confessa sentir falta dos
restaurantes da grande maçã e das salas de cinema
IMAX.
Fabrice continuou trabalhando, mas dessa vez, ele faz
pequenos aportes em empresas que ainda se encontram em estágio inicia, sendo que nos últimos dois
anos, ele já criou quatro novas empresas.

Carreira

7 FILMES QUE INSPIRAM E
VÃO AJUDAR A IMPULSIONAR
SUA CARREIRA
“À Procura da Felicidade”, “O Diabo Veste Prada” e
outros filmes que podem te ajudar

Carreira

T

er uma visão de sua
carreira através de
diversos ângulos, tal
como sempre buscar
inspiração para crescer mais,
é sempre essencial. Seja pela
história de uma carreira ruim
ou de uma bem sucedida, o
cinema pode te ajudar nessa
tarefa.
Alguns filmes podem ser
mais relevantes do que outros
quanto ao assunto e, por isso,
selecionamos os mais interessantes:
1. Todos os homens do presidente
Baseado em uma história real,
o filme traz dois repórteres
investigativos do jornal Washington Post que investigam
e revelam o escândalo de Watergate, um acontecimento
que derrubou o presidente
Nixon e mudou a história do
governo norte-americano.
Os esforços e méritos dos repórteres para descobrir cada

“Como dar a
volta por cima
na carreira?” é
uma pergunta
que muitos
nos fazemos
quando estamos
insatisfeitos - e o
filme a responde.
Não somente
isso, ele traz um
problema da
sociedade atual: a
extrema ambição
por poder e
dinheiro

detalhe de um dos casos mais importantes da história
dos Estados Unidos mostra o que é necessário para
alcançar uma carreira de sucesso.
2. O Diabo Veste Prada
Andy é uma jornalista recém-formada que busca a
carreira de seus sonhos. Quando entra no mundo da
moda na Revista Runway, a mais prestigiada do mundo, ela tem que mudar todos os aspectos de sua vida e
si mesma para adaptar-se ao emprego – e ainda lidar
com sua chefe.
Inspirado em uma história real, o filme ensina que
devemos buscar a carreira de nossos sonhos, por mais
que outra pareça mais promissora, e que é preciso
sempre balancear a vida pessoal e profissional.
3. Erin Brokovich
Baseado na vida da real Erin Brokovich, o filme premiado no Oscar 2001 nos traz a história de uma mulher solteira, mãe de três filhos e desempregada que,
quando ganha a chance de trabalhar no escritório de
seu advogado, transforma um caso imobiliário na queda de uma das maiores empresas de energia norte-americana.
Com a história de Erin, percebemos a lição mais importante a ser usada em nossas carreiras: “onde há
vontade, há um caminho”. Sempre é possível alcançar
o que se deseja, basta fazer por merecer.
4. Uma secretária de futuro
O conturbado mundo da bolsa de valores de Nova York
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4. Uma secretária de futuro
O conturbado mundo da bolsa de valores de Nova York é o
plano de fundo da história de Tess McGill, uma secretária
executiva que não possui formação acadêmica e não se veste
apropriadamente – mas tem muitas ideias. Quando sua chefe
sofre um acidente, ela toma seu lugar e inicia uma parceria
financeira espetacular com um empresário.
Quando conhecemos nosso potencial, sabemos aproveitar
uma oportunidade de mostra-lo e de impulsionar nossa carreira, e é exatamente essa a lição que o filme deixa.
5. À Procura da Felicidade
Hoje um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, Christopher Gardner é o protagonista do longa-metragem, que
conta o que passou na década de 1980. Com sérios problemas
financeiros e despejado de casa com seu filho, Gardner luta
por uma vaga de estágio muito disputada sempre com honestidade e esperando um dia conseguir o emprego de seus sonhos.
A lição do filme é que, por mais difícil e impossível que seja,
é preciso planejar e traçar aonde queremos chegar em nossa
carreira – e fazer todos os esforços para tal.
6. Julie & Julia
Julia Child estudou culinária para “matar o tédio” e acabou
por ser uma famosa autora de livros de culinária e apresentadora de televisão. Julie, cinquenta anos depois, passa um ano

cozinhando as 524 receitas de Julia e escreve um blog,
onde relata suas experiências – posteriormente publicadas em um livro de sucesso.
A história das duas personalidades é retratada no filme
e mostra como a criatividade levou duas mulheres comuns a serem reconhecidas mundialmente.
7. Jerry Maguire
Tom Cruise interpreta Jerry Maguire, um agente esportivo com muitos clientes. Quando escreve uma
declaração sugerindo que os agentes tenham menos
clientes para ter um tratamento mais humano com
cada um, ele é demitido e passa a trabalhar apenas
com um cliente, um problemático jogador de futebol.
“Como dar a volta por cima na carreira?” é uma pergunta que muitos nos fazemos quando estamos insatisfeitos – e o filme a responde. Não somente isso, ele
traz um problema da sociedade atual: a extrema ambição por poder e dinheiro.

Varejo

QUEM É MELHOR: CARREFOUR OU
PÃO DE AÇÚCAR? ANALISTAS VÃO
ÀS COMPRAS PARA DESCOBRIR
Eles queriam saber por que o Carrefour tem
apresentado um crescimento superior em vendas (no
conceito mesmas lojas) do que o Grupo Pão de Açúcar

Varejo

O

s analistas do Brasil Plural decidiram
deixar suas cadeiras no escritório na
Faria Lima e foram a campo
para responderem a seguinte
questão: qual supermercado
oferece a melhor experiência
aos clientes pelos menores
preços? Eles queriam saber
por que o Carrefour tem apresentado um crescimento superior em vendas (no conceito
mesmas lojas) do que o Grupo
Pão de Açúcar (PCAR4).
No quarto trimestre, o Carrefour seguiu mostrando resiliência em seus resultados
do quarto trimestre, com
crescimento de 10% em suas
vendas na comparação anual, enquanto o Pão de Açúcar
registrou avanço de apenas
1% - uma brusca desaceleração frente ao crescimento de
7,8% no segundo trimestre do
ano passado. O que a dupla
de analistas Guilherme Assis
e Victor Falzoni, do banco,
descobriu é que o Pão de Açúcar não tem sido tão agressivo

No quarto
trimestre, o
Carrefour seguiu
mostrando
resiliência em
seus resultados
do quarto
trimestre, com
crescimento
de 10% em
suas vendas
na comparação
anual, enquanto
o Pão de Açúcar
registrou avanço
de apenas 1%

quanto a empresa tem alardeado.
Para chegar a essa conclusão eles visitaram nove supermercados, hipermercados e atacarejos na Grande
São Paulo para compararem preços e experiência de
compras. Na lista, eles colocaram 17 produtos de marcas líderes e alta distribuição, entre arroz Tio João, feijão Camil, papel higiênico Neves, sabonte Dove, entre
outros. O resultado aparece a seguir.
O que o carrinho dos analistas disseram:
O que eles observaram é que - como já pode-se imaginar - os atacarejos (Atacadão e Assaí) oferecem os melhores custo-benefício, enquanto no Pão de Açúcar os
preços são os mais elevados. No Atacadão, a lista saiu
17,2% mais barata, enquanto no Assaí, 13,4%.
Para eles, a resposta é que o hipermarcado se tornou
um formado perdido entre dois mundos, mas ainda
assim o Carrefour tem conseguido ser mais agressivo
em promoções, principalmente nos clientes mais sensíveis a preços e que estão dispostos a migrar para outra marca, o que explicaria, em parte, seu crescimento
frente ao Pão de Açúcar. Esse sentimento negativo aos
hipermercados foi mais sensível quando eles foram em
unidades instaladas em bairros mais “premium” de
São Paulo - como Itaim, no centro financeiro da capital.
Além disso, eles apontaram que o Pão de Açúcar falhou por não ter marcas-líderes em estoque. “Temos
duas hipóteses para isto: ou eles estão muito duros
com fornecedores para segurar os repasses de inflação de alimentos, ou estão deliberadamente forçando
o consumidor a comprar a marca própria, a Qualitá”,
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com fornecedores para segurar os repasses de inflação de alimentos, ou estão deliberadamente forçando o consumidor a
comprar a marca própria, a Qualitá”, comentam.
Apesar dos pontos citados acima, eles veem espaço para o Pão
de Açúcar melhorar sua performance em vendas, mas que
com a entrada de Abilio Diniz recentemente no Carrefour o
potencial dele crescer ainda mais é grande, o que deve dividir
as atenções dos investidores locais. Eles reforçam que o Carrefour tem um forte potencial em suas operações, com destaque para a marca Atacadão e lojas Express, o que competiria diretamente com o nicho do Pão de Açúcar em ser mais
agressivo na expansão dos novos formatos de lojas de bairro.

Empresas

ELEITA MELHOR DO MUNDO,
TEM QUEM ACHE O GOOGLE
UM LUGAR RUIM
Mesmo considerada a melhor empresa para se
trabalhar, funcionários contam a pior parte de
trabalhar no Google

Empresas

D

epois de mostrar
quais fatores fazem
do Facebook um
lugar ruim para trabalhar, foi vez de o Business
Insider mostrar o que faz do
Google um lugar ruim para
trabalhar – mesmo considerado a melhor empresa para tal.
Veja alguns depoimentos de
funcionários e ex-funcionários:
Todos são superqualificados
“Para muitas pessoas, a pior
parte de trabalhar no Google
é que eles são superqualificados por seu trabalho”, disse
uma das fontes. “O Google
tem critérios de contratação
muito altos devido ao nome
da empresa, o pagamento e
benefícios e a cultura de trabalho positiva”.
Trabalhar no Google facilmente domina sua vida
“Quando você menos percebe, o Google já tomou a maior
parte de seu tempo e energia”,
disse um ex-funcionário.

Todos são
superqualificados
“Para muitas
pessoas, a pior
parte de trabalhar
no Google é
que eles são
superqualificados
por seu trabalho”,
disse uma das
fontes

A empresa só se importa com melhorias mensuráveis
“Qualquer melhoria não baseada em uma métrica rígida era pouco interessante e não era considerada um
uso correto de tempo”, disse um ex-engenheiro de software do Google. “Usabilidade? Número de defeitos?
Ninguém se importa. Se você não puder medir, ninguém se interessa”.
É difícil ser honesto com os colegas de trabalho
“É difícil discutir qualquer assunto a não ser que você
esteja conversando com um amigo. Discussões objetivas são bem raras, já que todos são bem ‘territoriais’ e
não se interessam na opinião dos outros a não ser que
essas pessoas sejam Deuses”, conta um ex-funcionário.
Projetos podem ser cancelados arbitrariamente todo o tempo
“A pior parte para mim, de longe, foram os cancelamentos de projetos arbitrários”, disse um anônimo.
“As pessoas que trabalhavam em projetos cancelados
tinham suas promoções negadas por falhar ao fazer
um impacto”.
Alguns supervisores já foram muito promovidos
“As pessoas são promovidas a posições de gerência – e
não porque eles realmente sabem gerenciar, mas porque são inteligentes ou porque não existe outra trajetória para seguir”, disse um ex-gerente de programação
técnica.
Não existe diversidade de funcionários suficiente
“Eles contratam a mesma pessoas várias vezes”, disse
uma fonte anônima. “Mesma experiência, mesmas faculdades, mesma visão de mundo, mesmos interesses.
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Não existe diversidade de funcionários suficiente
“Eles contratam a mesma pessoas várias vezes”, disse uma
fonte anônima. “Mesma experiência, mesmas faculdades,
mesma visão de mundo, mesmos interesses. Não é exagero dizer que eu conheci cem triatletas em meus três anos no
Google. Apenas alguns deles eram pessoas interessantes”.
Trabalhar no Google pode não te preparar para seus
empregos futuros
“O lado ruim é que após fazer a mesma coisa por alguns anos,
você pode perder contato com o mundo real e sobre como dimensionar as coisas por tecnologias de código aberto”, disse
um ex-engenheiro.
Você deve trabalhar para se diferenciar, mas às vezes isso não é suficiente
“Existem tantas pessoas talentosas que ser talentoso não vai
lhe garantir um caminho mais curto para bons projetos, simplesmente porque existem outros milhares de pessoas igualmente inteligentes à frente da fila, mas existem tantas outras
comuns que você deve provar que não é uma delas”, disse um
ex-engenheiro.
O Google prometerá mais durante o processo de contratação
“Se você está no processo de ser contratado pelo Google, negocie bem, seja exigente e tenha certeza de que tudo, tudo
está escrito no contrato”, disse uma fonte que foi contratada
pela empresa alguns anos atrás. “O Google faz muitas pro-

messas vagas que parecem nunca acontecer”.
Somente os técnicos sentem que estão fazendo
a diferença
“Se você está em um cargo não-técnico (como vendas,
recrutamento, recursos humanos), é fácil sentir que
você é só mais um pedaço da máquina”, disse uma
fonte. “Muitos desses processos são tão refinados que,
como muitos já disseram, você se sente superqualificado por estar fazendo o trabalho”.
Funcionários temporários são desprezados
“Como alguém que já trabalhou para o Google como
funcionário temporário, a pior parte é a atitude convencida dos que trabalham para o Google real”, disse
ex-funcionário temporário. “Eles parecem achar que
qualquer um que não trabalha para o Google real,
como eles estão, são mental e moralmente inferiores”.

IR

MODELO SIMPLIFICADO OU
COMPLETO? VEJA A MELHOR
OPÇÃO PARA DECLARAR O IR

Para especialista, modelo completo
compensa mais aos contribuintes que
possuam muitas despesas dedutíveis

IR

A

partir do dia 2 de março, os brasileiros já podem declarar o Imposto de Renda 2015 com ano-base 2014.
Como ainda falta três semanas para o período, os
contribuintes já podem ir se preparando para prestar as contas com o Leão.

tes ao ano de 2014, que, entre os mais comuns estão o
pagamento ou recebimento de aluguel, investimento
e aplicações financeiras como poupança, gastos com
saúde e educação, gastos e receitas dos profissionais
liberais lançados no livro-caixa.

Para o especialista da consultoria tributária Fradema, Francisco Arrighi, se preparar antecipadamente para as declarações
do Imposto de Renda 2015, além de evitar que os contribuintes caiam na malha fina, pode também facilitar a escolha na
hora de optar pelo modelo simplificado ou completo do formulário das declarações.

Este ano os contribuintes poderão contar com a possibilidade de fazer o “rascunho da declaração” pelo novo
programa criado pela Receita Federal. O programa e
aplicativo que podem ser baixados direto no sítio do
órgão e utilizados até o dia 28 de fevereiro, oferece
preenchimento simples e autoexplicativo, onde as informações nele lançadas, posteriormente, poderão ser
transferidas para a declaração.

Vale lembrar que a escolha correta indicará ao contribuinte se
a declaração lhe renderá menor gasto ou uma maior restituição. “Aquele contribuinte que possui diversas fontes de rendas
ou possui muitas despesas dedutíveis deve utilizar o modelo
completo, já que a mesma lhe renderá um bom abatimento do
imposto de renda”, afirma.
Neste caso, a pessoa deve ficar atenta aos limites admitidos
para dedução, pois algumas despesas o Governo limita em
valores muito baixos, como é o caso da Educação, que não
chega a R$ 4 mil no ano por dependente, sendo que, as despesas com este item muitas vezes podem chegar a R$ 25 mil por
pessoa. Outra coisa importante é que os gastos planos de saúde e despesas médicas podem ser abatidos em sua totalidade.
Antes do dia 2 de março
A dica para quem quer se preparar para o IR é para verificar
todos os recibos referentes aos gastos e recebimentos referen-

Caso ainda restem dúvidas sobre qual o melhor modelo, a Receita Federal disponibiliza no site um simulador que permite a abertura das versões completa e
simplificada simultaneamente, possibilitando ao contribuinte que compare as duas e verifique qual modelo
lhe será mais vantajoso, sendo possível ao final, a conversão automática do modelo no próprio programa.

