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1. Tributos 

eSocial vai incorporar regras da reforma trabalhista; Receita prevê alta na 
arrecadação 

 
08 de Outubro de 2016 

Fonte: G1 
 
Novo eSocial será obrigatório para grandes companhias a partir do início de 
2018 e para todas as demais empresas do país a partir de julho próximo. 
 

O eSocial, portal para registro de empregados e de eventos como férias 
e horas extras, vai incorporar, a partir de novembro, as mudanças na legislação 
trabalhista aprovadas pelo governo neste ano, informou ao G1 o assessor 
especial da Receita Federal, Altemir Linhares de Melo. 

A partir do mês que vem, será possível realizar pelo eSocial ações 
como: admitir trabalhador para uma jornada de trabalho intermitente (que 
ocorre esporadicamente, em dias alternados ou por algumas horas); contratar 
trabalhador por empreitada; admitir trabalhador para exercer função em home 
office. 

"Não vai precisar assinar carteira para contratar por um dia, ou por 
empreitada. Tudo o que a legislação trabalhista prevê, o sistema está 
adequado a isso. Se é jornada intermitente, transmite para o sistema, que faz o 
cálculo [do imposto] a partir disso", disse Melo. 

Atualmente, somente patrões de empregados domésticos estão 
obrigados a usar o eSocial para o registro dessas ações. 

A partir do ano que vem, porém, o uso do portal vai se tornar obrigatório 
para todas as empresas do país. A Receita prevê que isso vai permitir mais 
controle sobre pagamento de tributos e aumento da arrecadação. 

Segundo o assessor da Receita, os patrões vão ingressar no sistema, 
com uso do CNPJ e da certificação digital, e poderão nesse ambiente admitir o 
trabalhador, abrir a folha de pagamentos para informar os valores pagos e 
recolher os tributos no fim do mês. 

"A informação vai ser transmitida em lotes. Não é mais gerar um arquivo 
e transmitir uma declaração. Esse é um paradigma novo para o eSocial", disse. 

Ele acrescentou que os tributos continuarão sendo pagos mensalmente, 
em três boletos diferentes (IRRF, contribuição previdenciária e FGTS). No 
futuro, disse o assessor da Receita Federal, a intenção é passar a gerar 
somente um boleto para todos os tributos, como acontece no caso dos 
empregados domésticos e do Simples Nacional. 

20 milhões de empresas usarão o eSocial 
O cronograma de implementação do eSocial prevê que o sistema será 

obrigatório para grandes companhias a partir do início de 2018 (as 13 mil 
maiores empresas do país, que faturam mais de R$ 78 milhões por ano). 

Já a partir de julho do próximo ano, todas as empresas do país deverão 
operar por meio do eSocial. A expectativa da Receita Federal é de que cerca 
de 20 milhões de empresas (incluindo os microempreendedores individuais), 
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todas as existentes no país, estejam utilizando o sistema a partir de julho de 
2018. 

"Entram todo o resto em julho do ano que vem. O Simples, as empresas 
e órgãos públicos, do lucro presumido, e os empresários rurais. Para o Simples 
e para o MEI, nós teremos um módulo simplificado, bem mais simples", disse 
Melo, do Fisco. 

Aumento na arrecadação 
O novo sistema do eSocial, segundo a Receita Federal, também vai 

permitir que o órgão tenha um controle maior sobre o recolhimento de tributos, 
o que pode, segundo Melo, aumentar a arrecadação em "dezenas de bilhões 
de reais" nos próximos anos. 

Isso porque o novo sistema fará o cálculo do imposto devido pelas 
empresas, que precisarão fazer o recolhimento no valor correto ou fazer um 
parcelamento (o Fisco oferece, por exemplo, um parcelamento em até 60 
meses). Deste modo, os erros de recolhimento não vão mais acontecer. 

Melo explicou que, atualmente, a Receita Federal já tem sistemas 
contábeis para o PIS, para Cofins, IPI, Imposto de Renda, e os estados para o 
ICMS. O novo eSocial, disse, vai alcançar também os tributos relacionados 
com o trabalho. 

"Com o eSocial, fechamos o ecossistema. Toda a área tributária agora 
passa a ter escrituração digital. A única parte que ainda não tinha eram as 
obrigações trabalhistas. Fica muito mais difícil sonegar. Com artimanhas 
simples, não consegue mais, vai acabar aparecendo em algum ponto", 
declarou o auditor da Receita Federal. 

15 obrigações a menos nos próximos anos 
O governo também vai concentrar no eSocial, nos próximos anos, 15 

obrigações acessórias, ou seja, informações prestadas, que as empresas 
atualmente têm de enviar ao governo de forma separada. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/esocial-vai-incorporar-regras-da-reforma-
trabalhista-receita-preve-alta-na-arrecadacao.ghtml 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Varejo reage, mas lojas continuam vagas 

 
09 de Outubro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

  
O pior momento para o comércio ficou para trás tanto em vendas como 

em fechamento de pontos comerciais. A queda dos juros, da inflação e da 
inadimplência do consumidor, a recuperação do emprego e a liberação dos 
recursos das contas inativas do FGTS deram um impulso para as vendas. No 
entanto, o ritmo de crescimento dos negócios no varejo ainda não foi suficiente 
para reativar a abertura de lojas e ocupar o grande número de imóveis 
comerciais vagos espalhados pelos principais corredores comerciais e também 
as lojas de shoppings. 

No primeiro semestre deste ano, entre aberturas e fechamentos, 17.311 
lojas formais enceraram as atividades no País, revela um estudo da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), com base nas empresas 
informantes do Caged. É um número bem menor do que o registrado no 
mesmo período do ano passado, quando 67.211 pontos comerciais fecharam. 
Mas o saldo ainda é negativo. 

Em 2016, quando o volume de vendas do comércio no País teve a maior 
retração da história, um tombo de 8,7% ante 2015 para o varejo ampliado - 
inclui veículos e materiais de construção-, o saldo de lojas fechadas também foi 
recorde: 105.422. Para este ano, a CNC projeta um avanço de 2,2% nas 
vendas sobre 2016. Porém o saldo de lojas fechadas no ano ainda será 
negativo em 25 mil pontos de venda. 

"O aumento de volume de vendas no varejo ainda não foi suficiente para 
resgatar a reabertura de lojas", afirma Fabio Bentes, o economista-chefe da 
CNC e autor do estudo. Ele explica que é necessário uma série mais longa de 
crescimento de vendas para que o varejo, que tem margens reduzidas, se 
torne atraente e o empresário volte a investir na abertura de lojas. "No caso do 
varejo ampliado, só estamos tendo crescimento de vendas há três trimestres e 
o aumento no último trimestre do ano passado foi muito pequeno", observa. 

De acordo com o estudo da CNC, o Estado de São Paulo, que responde 
por 35% do varejo do País, o saldo negativo de lojas fechadas está cedendo, 
mas de forma lenta, observa Bentes. Em contrapartida, no Rio de Janeiro, por 
conta da crise financeira que castiga o Estado, o saldo de lojas fechadas 
cresce e o comércio encolhe. 

Lentidão 
Apesar da melhora do varejo em geral, na avaliação de Bentes, a reação 

do mercado é lenta e deve levar algum tempo para o comércio parar de fechar 
pontos de venda. "Para zerar esse déficit de lojas eu apostaria na primeira 
metade do ano que vem, se a situação continuar melhorando. Talvez na virada 
do primeiro para o segundo trimestre", prevê. 

O economista Eduardo Zylberstajn, coordenador do índice FipeZAP que 
monitora o mercado de imóveis comerciais e residenciais, concorda com 
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Bentes. "Aparentemente as coisas pararam de piorar: os preços do mercado 
imobiliário ainda caem, mas com ritmo menor. Enquanto não tivermos uma 
reação mais forte da economia, vamos continuar com esse mercado sofrendo", 
diz. 

Aparentemente, diz Zylberstajn, a economia está hoje num ponto de 
inflexão, que precisa ser confirmado. "O ponto que estamos é o primeiro passo 
para uma melhora, mas até atingirmos um nível de atividade que cause um 
movimento mais forte no mercado imobiliário, tem chão. Não acredito que isso 
ocorra no ano que vem", afirmou o economista. As informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/09/internas_economia,90
7120/varejo-reage-mas-lojas-continuam-vagas.shtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Mercado de beleza masculina já fatura R$ 20 bi 

 
 09 de Outubro de 2017 

Fonte: Panorama Farmacêutico 
 
Mercado de beleza masculina já fatura R$ 20 bi Barba, cabelo e bigode. Diante 
de um público mais aberto para intervenções estéticas e cuidados com 
aparência, empresas investem em ambientes diferenciados e novos produtos 
para crescer. 
 

O mercado de beleza para homens, que tem apresentando uma 
demanda crescente, fez com que diversas empresas procurassem incrementar 
a gama de itens e serviços oferecidos. Fruto disso, esse público já tem uma 
adição relevante na economia nacional, passando de R$ 10 bilhões em 2011, 
para R$ 19,6 bilhões no último ano. 

Os números são da consultoria Euromonitor, que estima que esse 
mercado tenha um enorme potencial de crescer em um futuro próximo, 
chegando a R$ 26,7 bilhões em 2021. A cesta de produtos desses 
consumidores, inclusive, não se restringe mais apenas a lâminas de barbear, 
desodorantes e perfumes, mas ganham destaques cremes faciais, hidratantes, 
entre outros. 

“O homem está muito mais vaidoso hoje. Ele testa mais produtos, 
principalmente na área de cosméticos, do que testava antes. Ele está mais 
criativo no segmento de cabelo. O shopper masculino busca informação, mas é 
uma busca assertiva e pontual. Ele não faz compra impulsiva, e não é visual. 
Ele compra por necessidade”, disse a gerente de marketing da Gama Italy, 
Alessandra Couto. 

Essa guinada na procura do público masculino é liderada pelos 
millennials, também conhecidos como Geração Y, que são pessoas que 
nasceram em meados dos anos 1980 e 1990. De olho nesse potencial, a Gama 
Italy investiu R$ 450 mil em uma loja conceito, no Jardins, bairro nobre da 
cidade de São Paulo. Inaugurada em 2016, a unidade agora também 
funcionará como um salão de beleza. 

“A loja abriu no final do ano passado. Nesses últimos meses, ela está 
passando por uma reforma grande. Agora, vamos lançar o nosso salão. Ele é 
um espaço de beleza, centro de treinamento e educação para profissionais. 
Queremos que essa unidade seja modelo de performance e de execução do 
serviço, e depois pensaremos em expansão”, conta Alessandra. A empresa 
estima que o salão gere um faturamento anual de cerca de R$ 2,5 milhões. 

Barbearia de luxo 
Com esse avanço na procura de homens por beleza e bem-estar, 

diversas barbearias surgiram nos últimos anos. Além de cuidar do cabelo, da 
barba e do bigode do público masculino, elas também destinam um espaço 
para a degustação de inúmeros rótulos de cervejas especiais. Contudo, o 
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especialista em barba e cabelo do Estúdio Becca, Gustavo Collono, alerta que 
esse modelo de barbearia atende a “tribos” segmentadas. 

“Barbearia hoje é que nem paleteria mexicana. Muitos investidores 
entraram no negócio sem entender como funciona e estão correndo riscos. 
Eles montam uma estrutura, mas não têm um profissional qualificado, e não 
sabem fidelizar clientes”, alerta Collono. 

Após participar do desenvolvimento da primeira Barberia Corleone, o 
especialista resolveu seguir por outro caminho, e encontrou no Estúdio Becca, 
localizado em São Paulo, um projeto em linha com seus ideais. “Essas 
barbearias old school estão atendendo apenas as tribos do motoqueiro e do 
roqueiro. Há um certo risco desse negócio perder volume. Eu preciso atender a 
as tribos: desde o homem que é motoqueiro, o roqueiro, o gay, até o executivo. 
Hoje, o Estúdio Becca é o conceito da realidade do homem que se cuida”, 
comenta. 

Cuidado estético em alta 
Engana-se, no entanto, quem pensa que essa procura avança apenas 

em barbearias. Hoje já existem empresas que investem pesado em estética e 
higiene pessoal. “Notamos que o mercado não tinha nenhum produto 
específico para a depilação do homem. A pele do homem é mais grossa e o 
pelo é mais fino. Por isso, desenvolvemos uma cera com uma fórmula 
diferenciada”, contou ao DCI a gerente de marketing do Grupo Bioclean 
(detentor das marcas Depil Bella, Flér e Raavi), Glaucia Rotta. A projeção da 
executiva é que a linha masculina recém-lançada represente 11% do volume 
de vendas da Bioclean no curto prazo. 

Já a Extratos da Terra, empresa que vende produtos de tratamento 
facial, capilar e cuidados para pele, pretende evoluir a presença no mercado 
nacional com a abertura de sua primeira loja conceito em 2018. Com projeção 
de elevar o faturamento em 19% este ano, a rede vende através de e-
commerce, distribuidores e esteticistas. “Nossos últimos três anos foram 
interessantes. A crise veio, acertou a todos, mas não nos pegou com tanta 
severidade. Investimos algo em torno de R$ 1 milhão em laboratório nesse 
período”, diz o diretor-fundador do Extratos da Terra, Joel Aterino Souza. 
 
http://panoramafarmaceutico.com.br/2017/10/09/mercado-de-beleza-masculina-
ja-fatura-r-20-bi/  
 

Voltar ao índice  

http://panoramafarmaceutico.com.br/2017/10/09/mercado-de-beleza-masculina-ja-fatura-r-20-bi/
http://panoramafarmaceutico.com.br/2017/10/09/mercado-de-beleza-masculina-ja-fatura-r-20-bi/
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4. Serviços - Alimentação 

Mercado de suplementos vai além do 'marombeiro' 

 
09 de Outubro de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Quando se pensa em suplementos alimentares, a ideia que vem à mente 
é a de fortões com bíceps superdesenvolvidos ou malhadoras compulsivas, um 
biótipo comum no varejo especializado, de um e de outro lado do balcão. Com 
o amadurecimento do setor, porém, a cadeia de suplementação - fabricantes, 
varejistas, distribuidores - está se dando conta que é preciso expandir o público 
para acelerar a velocidade de crescimento e aproveitar as oportunidades de 
mercado. Só os "marombeiros" não bastam mais. 

O Brasil é o terceiro maior mercado de suplementos alimentares do 
mundo, depois dos Estados Unidos e da Austrália. Mas enquanto de 50% a 
55% dos americanos consomem esses produtos, a participação entre os 
brasileiros varia de 3% a 7% da população, dependendo da estimativa. 

Um dos problemas, segundo profissionais da área, é o excesso de 
competidores no varejo, principalmente sites de comércio eletrônico. Entre 
2010 e 2016, o faturamento do mercado de suplementação passou de R$ 637 
milhões para R$ 1,49 bilhão, de acordo com a Brasnutri, a associação do setor. 
É um aumento considerável, mas que vem desacelerando à medida que o 
mercado amadurece. A taxa de crescimento, que ultrapassava 25% no começo 
da década, diminuiu para 10% no ano passado. 

Como consequência, o espaço tornou-se exíguo para tantas marcas que 
proliferaram no tempo de vacas mais gordas, diz Clarissa Giordani, fundadora 
do grupo Saudifitness. O resultado inevitável é a depuração do mercado, com o 
fechamento de empresas. 

Mas a questão central, para muitos empresários, é a regulamentação. 
Ou, melhor, a falta dela. Como não há uma categoria específica para 
suplementos no Brasil, esses produtos acabam ficando em uma área 
pantanosa, no limite entre alimentos e medicamentos. 

"A legislação brasileira é muito atrasada", diz Filipe Bragança, presidente 
da Integralmédica, mais antiga fabricante de suplementos alimentares do país. 
A principal crítica é que a política é muito restritiva, o que inibe a criatividade da 
indústria. "Nos Estados Unidos, o órgão regulador define que substâncias são 
proibidas e libera o resto. No Brasil é o contrário." 

Misturar proteína com fibras, por exemplo, que está liberado no mercado 
americano, não é permitido no Brasil. No caso dos produtos importados, as 
restrições legais fazem com que os pedidos tenham de ser feitos sob 
formulações específicas, o que encarece as encomendas, afirma Clarissa. No 
mercado brasileiro, 80% das vendas são de produtos nacionais. Os 
importados, que respondem pelos 20% restantes, são em média 40% mais 
caros devido à carga tributária, diz a empresária. 

"Quando você apresenta um estudo americano ou europeu [sobre uma 
substância], as conclusões não são aceitas", afirma Bragança. E como não há 
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recursos suficientes para fazer todos os estudos nacionais necessários, a 
oferta de produtos fica limitada. "É como se decidissem que os carros no Brasil 
não podem ter vidro elétrico porque não há avaliações locais." 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reconhece os problemas, mas 
faz ressalvas sobre as comparações com o mercado americano. "A crítica do 
setor é legítima, mas é preciso ter cuidado", adverte Talitha Antony de Souza 
Lima, gerente-geral de alimentos da Anvisa. "Nos EUA, a legislação vigente foi 
criada pelo Congresso, e não pela FDA [a agência federal que regula alimentos 
e medicamentos]." O resultado, afirma, é que nem sempre as autoridades 
sanitárias conseguem ser tão vigilantes quanto seria necessário". 

Em uma coisa, empresários e técnicos da Anvisa concordam: a 
necessidade de criar uma categoria específica de regulamentação para os 
suplementos alimentares. 

Em julho, a Anvisa apresentou as diretrizes de um regulamento e, desde 
então, tem feito encontros para discutir a proposta. "A agência reconhece a 
necessidade de modernizar [a legislação] e buscar uma convergência 
regulatória, o que vai facilitar a inovação e propiciar mais competitividade para 
a indústria brasileira", diz Talitha. 

Finalizadas as discussões iniciais, a Anvisa vai redigir o texto preliminar 
de uma resolução e submetê-lo à uma consulta pública, que receberá 
sugestões duração de 60 dias. A expectativa é fazer isso até novembro para 
que o regulamento fique pronto para publicação no início de 2018. 

"A regulamentação pode ajudar muito, até para coibir as vendas ilegais", 
diz Synésio Batista da Costa, presidente da Brasnutri. Pelas contas da 
associação, com as novas definições, o mercado brasileiro pode chegar a um 
faturamento de R$ 5 bilhões em três anos, mais que o triplo do volume atual. 

Independentemente das regras, no entanto, fabricantes e varejistas têm 
o desafio de entender as mudanças no mercado, a começar pelo perfil do 
consumidor, que ainda reserva mistérios. 

Um levantamento encomendado pela Saudifitness mostra que 
suplemento ainda é "coisa de macho": três entre quatro consumidores são 
homens. Mas essa é uma das poucas suposições que se confirmaram. Outros 
resultados são inesperados. Por exemplo, o consumo se concentra em 
pessoas com idade entre 15 e 20 anos e a maior parte delas vem da classe C - 
um público mais jovem e menos abastado do que se imaginava. 

"Existe um grande espaço para crescer, que vem sendo preenchido à 
medida que o consumidor recebe mais informação", diz Bragança, da 
Integralmédica. "Há dez anos, quase ninguém consultava um nutricionista, que 
vem ganhando papel de destaque. O vento educacional sopra a favor". 

 

http://www.valor.com.br/empresas/5149300/mercado-de-suplementos-vai-alem-
do-marombeiro  
 

Voltar ao índice 

http://www.valor.com.br/empresas/5149300/mercado-de-suplementos-vai-alem-do-marombeiro
http://www.valor.com.br/empresas/5149300/mercado-de-suplementos-vai-alem-do-marombeiro
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5. Comércio Eletrônico 

Estudo avalia o custo de investimento de AdWords das principais 
categorias do e-commerce brasileiro 

 
06 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A VTEX, empresa global especializada em cloud commerce, 
desenvolveu junto com a agência de marketing digital GhFly uma plataforma 
online que calcula o custo aproximado de investimentos em AdWords para as 
principais categorias do varejo eletrônico brasileiro. 

Além de oferecer apoio à estratégia de publicidade e propaganda das 
companhias nas redes, a ferramenta revela algumas tendências do mercado 
brasileiro de mídia digital. Por exemplo, os segmentos de livros e brinquedos 
são os mais baratos para investimentos em AdWords, enquanto que 
eletrônicos e celulares são os mais caros. 

De acordo com Guilherme Carneiro, gestor de performance da VTEX, 
esse comportamento já era esperado. “Esses segmentos estão consolidados 
com players com grande capacidade de investimento, cujo ticket médio de um 
pedido, por ser maior, permite CPAs mais elevados”, explica. 

Analisando apenas os investimentos do topo do funil de vendas 
(reconhecimento da marca), a categoria de moda e acessórios aparece como 
uma das mais caras. “Esse comportamento pode ser explicado pela forte 
presença das marcas no marketing digital, inflacionando as palavras mais 
genéricas que remetem tão somente à marca”, detalha Carneiro. 

Outro dado interessante está no mercado de saúde e beleza que para o 
meio (marcas e vendas) e fundo do funil (vendas), apresentou o menor tráfego, 
enquanto que no topo de funil teve alto volume de tráfego. “Uma das 
explicações pode estar na melhor margem e bom ticket médio do segmento 
que possibilita maiores investimentos em mídia”, acredita o executivo da VTEX. 

Para montar o sistema, foram analisadas mais de 60 mil palavras e 
realizadas simulações com investimentos de diferentes dimensões. De acordo 
com Guilherme Carneiro, “o objetivo da plataforma é ajudar o lojista na 
definição da sua estratégia comparando segmentos e etapas da jornada de 
compra”. 

Na ferramenta, o varejista pode selecionar a categoria de sua loja e 
determinar qual é o retorno prioritário para o seu funil de vendas. O lojista 
também pode fazer o caminho contrário, inserir o valor que tem disponível para 
investimento e deixar a ferramenta calcular o retorno em quantidade 
aproximada de visitantes. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/estudo-avalia-o-
custo-de-investimento-de-adwords-das-principais-categorias-do-e-commerce-
brasileiro/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Empreendedorismo 

Startup ajuda quem tem mais de 50 anos a voltar ao mercado de trabalho 

 
08 de Outubro de 2017 

Fonte: G1 
 
Negócio recoloca quem tem mais de 50 e dificuldade para voltar a trabalhar. É 
uma startup social que, além do lucro, quer gerar impacto na sociedade. 
 

Um negócio inovador procura recolocar no mercado quem tem mais de 
50 anos e tem muita dificuldade para voltar a trabalhar. É um exemplo de 
startup social, um empreendimento que, além do lucro, quer gerar impacto 
positivo na sociedade. 

Segundo a Yunus Negócios Sociais, os recursos disponíveis para 
empresas que trabalham em setores de impacto social aumentaram no país. “O 
que é importante é que o principal motor daquela atividade seja beneficiar uma 
pessoa que não estaria sendo beneficiada se aquele negócio não existisse”, 
explica Luciano Gurgel, gestor da empresa. 

Mórris Litvak é um dos empreendedores atentos a esse mercado. A 
inspiração dele foi a avó, que trabalhou até os 82 anos: “Só que um dia, indo 
para o trabalho, ela caiu na calçada, se machucou e a saúde dela foi ladeira 
abaixo. Ela não planejou, não queria parar, mas de um dia pro outro passou a 
ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada”. 

Para outras pessoas não enfrentarem essa realidade, Mórris e a sócia 
Stephanie Nakamura Ruas criaram oportunidades para o público que eles 
chamam de “50 mais”. “Por que as pessoas vão parar de trabalhar aos 50 anos 
se elas vão viver até os 100? Então, essa maior longevidade vai transformar as 
relações de trabalho”, afirma Stephanie. 

Funciona assim: o candidato à recolocação faz a inscrição e quem 
precisa de um funcionário com o perfil divulga a vaga. O site, que está no ar 
desde 2016 e tem 50 mil pessoas cadastradas, conecta as duas pontas. 

Uma empresa que presta assistência para idosos, por exemplo, resolveu 
criar um programa de contratação de funcionários com mais de 50 anos para 
atender aos clientes, que têm, em média, 80 anos de idade. Deu certo: a 
experiência de vida e o conhecimento desses profissionais melhoram o 
atendimento. “Nós vimos que os clientes ficam mais satisfeitos ao perceber que 
do outro lado da linha existem pessoas que sabem ouvir mais, que sabem 
entender a situação do nosso cliente. Esse foi um dos motivos que fez com que 
a gente fosse buscar essas pessoas mais velhas”, afirma o dono da empresa, 
José Carlos Vasconcellos. 

A atendente Susy Bradis, de 54 anos, chegou na empresa pelo site. Ela 
estava há cinco anos fora do mercado, mas precisou voltar a trabalhar: 
“Comecei a procurar vagas de recepção, secretária e quando eu vi a vaga de 
monitoria de atendimento a idoso, eu me interessei bastante, porque é uma 
coisa que eu já tinha prática de fazer”. 
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Mórris fatura cobrando das empresas pelo anúncio das vagas no site, 
em média R$ 400 por mês, e também por alguns cursos e palestras, que ficam 
entre R$ 600 e R$ 700. São treinamentos, presenciais e online, com 
atualização tecnológica que ajuda na recolocação, empreendedorismo e até 
autoconhecimento. 

A startup também promove encontros de networking, porque além de 
gerar vagas de emprego, o objetivo da empresa é criar oportunidades e novas 
possibilidades para quem tem mais de 50 anos. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/10/startup-ajuda-quem-tem-mais-de-50-anos-voltar-ao-
mercado-de-trabalho.html  
 

Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/10/startup-ajuda-quem-tem-mais-de-50-anos-voltar-ao-mercado-de-trabalho.html
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/10/startup-ajuda-quem-tem-mais-de-50-anos-voltar-ao-mercado-de-trabalho.html
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/10/startup-ajuda-quem-tem-mais-de-50-anos-voltar-ao-mercado-de-trabalho.html
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7. Curtas 

IPC-S avança na 1ª semana de outubro 

 
09 de Outubro de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 
O índice de preços ao consumidor (IPC-S) de 07 de outubro de 2017 

apresentou variação de 0,14%, 0,16 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada 
na última divulgação, segundo dados da Fundação Getulio Vargas (FGV). Nesta 
apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram 
acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Habitação 
(-0,40% para -0,09%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do 
item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de -3,31% para -1,78%. 

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Alimentação (-0,48% para -0,16%), Despesas Diversas (0,35% para 0,49%), 
Comunicação (-0,02% para 0,11%) e Educação, Leitura e Recreação (0,50% para 
0,51%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: 
hortaliças e legumes (-7,31% para -2,27%), cigarros (0,72% para 1,13%), tarifa de 
telefone móvel (-0,17% para 0,09%) e salas de espetáculo (-0,42% para -0,25%), 
respectivamente.  

Em contrapartida, os grupos: Saúde e Cuidados Pessoais (0,27% para 0,24%), 
Transportes (0,50% para 0,48%) e Vestuário (0,64% para 0,62%) apresentaram 
decréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as maiores 
contribuições partiram dos itens: protetores para a pele (-0,56% para -1,78%), gasolina 
(2,70% para 2,38%) e roupas femininas (1,52% para 1,02%), respectivamente. 
 
Prazo para atualizar dados do Censo Escolar termina na quarta-feira (11) 

 
06 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Todos os anos, escolas têm prazo de 30 dias para retificação, inclusão ou correção de 
informações referentes aos dados declarados 
 

O Sistema Educacenso está aberto até a próxima quarta-feira (11) para 
escolas que declararam dados incompletos ou que necessitam corrigir informações 
repassadas para o Censo Escolar 2017. O prazo não será prorrogado. 

A cada ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) dá 30 dias de prazo para as escolas fazerem retificação, inclusão ou 
correção de informações referentes aos dados declarados. 

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da 
educação básica. As matrículas e os dados escolares declarados servem de base 
para possíveis repasses de recursos e para planejamento de avaliações realizadas 
pelo Inep. 

 

Voltar ao índice 
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8. Feiras 

 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
06/10/2017 até 15/10/2017 – BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE 
PERNAMBUCO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Empetur 
Cidade: Olinda – PE 
 
11/10/2017 até 15/10/2017 – EXPOSIÇÃO NACIONAL DE HÍBRIDOS DE 
ORQUÍDEAS 
Setor: Multisetores 
Local: Pavilhão das Orquídeas no Parque de Feiras e Exposições Wanderley 
Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – FENILACT 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí – RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – EXPOIJUÍ/FENADI 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
12/10/2017 até 15/10/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
12/10/2017 até 14/10/2017 – FIO MACIÇO 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Santa Luiza 
Cidade: Baturité – CE 
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17/10/2017 até 19/10/2017 – SUPERMINAS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
18/10/2017 até 20/10/2017 – CONBRASS 
Setor: Saúde 
Local: Hotel WZ Jardins 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOCIGRAFIEMG 
Setor: Multisetores 
Local: Salão Multiuso do Parque Fernando Costa 
Cidade: Uberaba - MG 
 
19/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOTOUR 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Villa Oeste 
Cidade: Mossoró - RN 
 
20/10/2017 até 21/10/2017 – FESTIVAL JPA 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções de JPA 
Cidade: João Pessoa - PB 
 
24/10/2017 até 26/10/2017 – FENALAW 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/10/2017 até 28/10/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


