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1. Tributos 

PIS/Pasep: herdeiros de cotistas mortos podem sacar dinheiro em 
qualquer data 

 
09 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Herdeiros de cotistas falecidos do fundo PIS/Pasep podem sacar o 
benefício em qualquer data, sem necessidade de seguir o calendário para 
idosos, antecipado pelo governo. 

No caso do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), administrado pelo Banco do Brasil, o beneficiário legal pode consultar 
a existência de saldo disponível para saque no endereço eletrônico. Para isso, 
é preciso ter o número do CPF e a data de nascimento do cotista ou inscrição 
Pasep. 

A consulta sobre a existência de saldo de cotas do PIS também pode ser 
feita pela internet. Mas é preciso ter senha para a consulta, além do número do 
CPF ou Número de Identificação Social (NIS) e data de nascimento. 

Saque do Pasep por herdeiro 
Para efetuar o levantamento dos recursos do Pasep, os herdeiros devem 

comparecer a uma agência do Banco do Brasil (BB) e solicitar o saque. Para 
isso é preciso apresentar certidão de óbito e certidão ou declaração de 
dependentes (beneficiários) habilitados à pensão por morte emitida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual conste o nome completo do 
dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de 
dependência com o participante falecido. 

O herdeiro também pode apresentar a certidão de óbito e a certidão ou 
declaração de dependentes (beneficiários) habilitados à pensão por morte 
emitida pela entidade empregadora, para os casos de servidores públicos, na 
qual conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de 
parentesco ou relação de dependência com o participante falecido. 

Outra opção é levar o alvará judicial designando os beneficiários do 
saque. Caso o alvará não faça menção ao falecimento do participante deve ser 
apresentado a certidão de óbito ou ainda escritura pública de inventário, 
podendo ser apresentado formal de partilha dos autos de processo judicial de 
inventário/ arrolamento ou escritura pública de partilha extrajudicial lavrada pelo 
tabelião do cartório de notas. 

PIS 
Para liberação do Programa de Integração Social (PIS) de pessoas 

falecidas, é preciso comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal. 
Deverão ser apresentados o documento de identificação, o comprovante de 
inscrição PIS (caso os dados apresentados não permitam a identificação da 
conta PIS/Pasep) e o documento que comprove a relação de vínculo com o 
titular, como: certidão ou declaração de dependentes habilitados à pensão por 
morte expedida pelo INSS; atestado fornecido pela entidade empregadora (no 
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caso de servidor público); alvará judicial designando o sucessor/representante 
legal; formal de partilha/escritura pública de inventário e partilha. 

Saque por procuração 
A Caixa lembra sobre a possibilidade de saque por procuração de 

beneficiário vivo, nos casos em que o titular esteja impossibilitado de 
comparecer a uma agência: invalidez do titular ou dependente; transferência do 
militar para reserva remunerada ou reforma; idoso e/ou portador de deficiência 
alcançado pelo Benefício da Prestação Continuada; neoplasia maligna (câncer) 
ou Aids do titular ou dependente; outras doenças listadas na Portaria 
Interministerial MPAS/MS 2.998/2001 do titular ou dependente. 

Saques para os idosos  
No último dia 28, o governo divulgou o calendário antecipado de saques 

do PIS/Pasep para os idosos. A liberação dos recursos do PIS/Pasep para 
cotistas idosos foi determinada pela Medida Provisória 797/2017. 

A estimativa do governo federal é injetar R$ 11,2 bilhões na economia e 
beneficiar aproximadamente 6,4 milhões de trabalhadores cadastrados no 
Fundo PIS/Pasep no período de 1971 a 04 de outubro de 1988. Na época, as 
empresas depositavam todo mês um valor proporcional ao salário dos 
trabalhadores em contas vinculadas. Desde 1988, a contribuição das empresas 
foi destinada para o Fundo de Amparo ao Trabalhador para patrocinar o abono 
salarial e o seguro desemprego. 

A Constituição de 1988 encerrou a distribuição de cotas individuais, mas 
quem foi cadastrado em um dos dois fundos até 4 de outubro de 1988 e 
recebeu distribuição, ainda detém esse recurso em seu nome. 

Conforme o calendário de pagamento, a primeira etapa de liberação dos 
recursos atenderá pessoas com idade igual ou acima de 70 anos, a partir do 
dia 19 deste mês. Na segunda etapa, a partir de 17 de novembro, serão 
atendidos os aposentados, militares reformados ou da reserva. Por último, a 
partir de 14 de dezembro, serão atendidos mulheres a partir de 62 anos e 
homens a partir de 65 anos. 

Para os trabalhadores que têm direito à cota do PIS e que sejam clientes 
da Caixa com conta corrente ou poupança individual, o crédito será realizado 
automaticamente dois dias antes da data de início de cada calendário. No caso 
dos beneficiários que não são correntistas, a Caixa disse que indicará o melhor 
canal para saque. 

O BB também vai antecipar em dois dias a liberação dos recursos em 
conta para os clientes. Para os cotistas não correntistas do banco, que 
possuam saldo de até R$ 2,5 mil, será disponibilizada solução para permitir o 
envio de TED para outra instituição financeira, por meio da internet e de 
terminais de autoatendimento. A operação pode ser realizada sem custo para o 
participante, informou o banco. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/herdeiros-podem-
sacar-pispasep-de-cotistas-falecidos-em-qualquer-data 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços 

Parceria com setor privado deve melhorar economia e prestação de 
serviços no Brasil 

 
09 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Pacote de concessões e privatizações é símbolo de avanço econômico, 
geração de empregos e melhora na entrega dos serviços ao consumidor 
 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados, aumentar a quantidade de 
empregos e fazer que a economia cresça de forma mais sustentável. Esses 
são alguns dos objetivos do governo do Brasil ao repassar parte da operação e 
manutenção de setores de infraestrutura do País. Nesse sentido, investidores 
estão sendo atraídos para os 57 empreendimentos que integram o Programa 
de Parcerias de Investimentos (PPI). 

Um exemplo prático da atratividade desses ativos e de como o projeto 
pode alavancar a economia brasileira após dois anos de recessão são os 
recentes leilões realizados pelo governo. Apenas em leilões de energia elétrica 
e do setor de óleo e gás foram arrecadados quase R$ 16 bilhões em bônus de 
outorga. 

Esses recursos entram diretamente nos cofres do Tesouro Nacional e 
ajudam no objetivo do governo do Brasil em reequilibrar as contas públicas, 
eliminando a necessidade de tomar medidas mais amargas, a exemplo de 
elevar os impostos. 

Na avaliação de José Carlos Medaglia, diretor-presidente da Empresa 
de Planejamento e Logística (EPL), estatal que produz estudos que baseiam os 
projetos de concessão, a parceria com o setor privado é uma importante 
ferramenta para gerar desenvolvimento em períodos em que a União não pode 
arcar com os custos dos altos investimentos em infraestrutura. 

“A carência de infraestrutura que o País tem exige providências que nos 
deem respostas efetivas e mais rápidas. Nesse cenário, também levando em 
conta algumas dificuldades orçamentárias do governo, acho que é quase um 
consenso de que concessões, a parceria público-privada, é um caminho a ser 
trilhado”, apontou. 

Metodologia 
Para alguns especialistas, a atratividade dos projetos brasileiros em 

infraestrutura tem chamado a atenção de investidores por conta de uma 
modelagem menos intervencionista e mais transparente. Ao comentar o 
sucesso do leilão de quatro hidrelétricas, que arrecadou R$ 12,13 bilhões, a 
diretora da Tyhmos Energia, Thais Brandini, ressaltou a disputa dos 
competidores e a mudança do modelo de negócios das concessões. 

“A gente vê um sucesso perto do que tínhamos. Quando o governo 
molda o leilão de uma maneira a atrair investidores, eles vêm. Esse modelo é 
mais interessante, houve mais interessados”, pontuou. Posição similar tem o o 
diretor da EPL. Para ele, os projetos são atrativos e a nova modelagem das 
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concessões, que não tenta impor uma taxa de retorno aos investidores e dá 
tempo para que eles se preparem, tem gerado efeitos positivos. 

“Esse é um sinal de que se acertou naquela modelagem, naquela oferta. 
Isso assegura que a gente tenha um bom nível de serviço”, disse ele, ao dar 
como exemplo o leilão de quatro aeroportos (Salvador, Fortaleza, Porto Alegre 
e Florianópolis), ocorrido neste ano. 

Serviços 
Ao mesmo tempo em que ajudam a economia crescer com base nos 

investimentos em infraestrutura, as concessões podem significar uma melhora 
substancial na qualidade do serviço prestado à população. 

“As concessões em infraestrutura rodoviária oferecem maior segurança 
e mobilidade nas estradas. Quando o transportador transita em uma via melhor 
sinalizada, com a pavimentação adequada, o caminhoneiro consequentemente 
reduz os custos com pneus, manutenção do veículo, dentre outros insumos”, 
afirmou o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), 
Jose da Fonseca Lopes. 

Para ele, as rodovias brasileiras têm fama em seu péssimo estado de 
conservação. Na visão da entidade, as concessões têm conseguido mudar, o 
que, ao final, melhora a economia brasileira. “O modal rodoviário é fundamental 
para alavancar o desenvolvimento econômico do País”, conclui.   

Impacto econômico 
A parceria com o setor privado gera dinheiro em caixa para o governo do 

Brasil, e alavanca empregos – em especial na construção civil – e resulta em 
geração de mais renda e riqueza. Para Medaglia, os impactos são positivos.  

"O setor de construção é o que mais rapidamente e em maior volume 
responde à geração de emprego. Então o investimento em uma rodovia, em 
uma obra de aeroporto [...] consegue dar uma equação muito favorável em 
termos de geração de emprego, dinâmica econômica e retorno em impostos", 
disse ele.  

Para Thais Brandini, da Thymos Energia, os próximos negócios em 
energia são um símbolo disso. "É um impacto positivo, que faz crescer a 
economia, crescer o emprego", afirmou. Diante dos recentes leilões na área, 
ela espera um futuro promissor para os projetos que o governo do Brasil 
apresentou aos investidores privados.  
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/parceria-com-setor-
privado-deve-melhorar-economia-e-prestacao-de-servicos-no-brasil 
 

Voltar ao índice  

  

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/parceria-com-setor-privado-deve-melhorar-economia-e-prestacao-de-servicos-no-brasil
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/parceria-com-setor-privado-deve-melhorar-economia-e-prestacao-de-servicos-no-brasil
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3. Serviços - Bancos 

Após descoberta de golpe, Caixa orienta clientes sobre segurança na internet 

 

09 de Outubro de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Segundo empresa de cibersegurança, mais de 350 mil teriam caído na armadilha 
virtual. É preciso sempre checar a veracidade das informações 
 

Após a descoberta de um golpe disseminado pelo Whatsapp, a Caixa reforçou, 
nesta segunda-feira (9), que não distribui informações pelo aplicativo de mensagens. 
De acordo com a instituição, orientações de segurança estão publicadas em seu portal 
da internet e em suas agências com o objetivo de alertar clientes quanto a golpes, seja 
por e-mails spam, sites falsos ou por telefone. 

Caso você receba mensagens sugerindo prêmio ou pagamentos, verifique 
antes de clicar no link, pode ser uma tentativa de fraude. A instituição explica ainda 
que, em casos de dúvidas, os clientes têm a sua disposição os canais de atendimento 
ao cliente Caixa, como SAC/Ouvidoria, 0800 ou qualquer uma de suas agências. 

Falso pagamento de 14º Salário 
Mais de 350 mil brasileiros teriam caído em um golpe por WhatsApp que 

anuncia a liberação de um 14º salário a ser pago pela Caixa Econômica Federal. Esse 
pagamento não existe. O objetivo dos criminosos é infectar telefones para que eles 
possam aplicar, mais tarde, golpes financeiros. 

A fraude ocorre quando a pessoa recebe um link por WhatsApp que diz que 
para sacar um suposto 14º salário, é necessário que ela compartilhe o link com dez 
amigos ou dez grupos de conversa via WhatsApp. No meio desse golpe, o usuário 
autoriza o envio de notificações para o celular. 

Ele funciona assim: o golpe diz que quem já trabalhou com carteira assinada 
pode conferir se tem o direito a receber, por meio da Caixa Econômica Federal, o 
equivalente a um salário mínimo. Para fazer a consulta, a vítima precisa acessar um 
link e responder a algumas perguntas. Ao clicar no link, o telefone é automaticamente 
infectado. 

Cuidado com armadilhas 
Segundo a empresa de segurança PSafe, em testes realizados com telefones 

infectados, algumas horas após o início do golpe, o criminoso envia uma outra 
armadilha, via notificação direta para o celular das vítimas. 

“Para não cair em armadilhas na internet, como em golpe no WhatsApp, é 
importante que você desconfie de qualquer tipo de promessa exagerada que chega 
por mensagens, checando sempre se é algo real”, sugeriu a PSafe. 

 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/apos-descoberta-de-
golpe-caixa-orienta-clientes-sobre-seguranca-na-internet   

 
Voltar ao índice 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/apos-descoberta-de-golpe-caixa-orienta-clientes-sobre-seguranca-na-internet
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/apos-descoberta-de-golpe-caixa-orienta-clientes-sobre-seguranca-na-internet
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4. Serviços - Seguros 

Mercado de seguros cresce 4,8% até agosto 

 
09 de Outubro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
A arrecadação nominal do mercado de seguros registrou crescimento de 

4,8% até agosto deste ano em comparação com o mesmo período de 2016, 
atingindo o montante de R$ 160,5 bilhões. Os dados foram publicados nesta 
segunda-feira, 9, no boletim conjuntural Carta do Seguro, da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg) e da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 

Os indicadores apontam uma recuperação do mercado segurador: em 
agosto, foram totalizados R$ 22,3 bilhões em prêmios de seguros e aportes 
aos planos de previdência e títulos de capitalização, um crescimento de 10,2% 
em relação ao mesmo mês de 2016. 

No setor de Automóveis, o acumulado do ano revela aumento de 6,5% 
relativo a idêntico período de 2016. Outros setores que também tiveram alta 
foram Crédito e Garantias (39%), Garantia Estendida (3,4%) e Rural (14,6%). 
Na Cobertura de Pessoas, os Planos de Acumulação VGBL tiveram aumento 
de 1,3 ponto porcentual, passando de 4% para 5,3%. 

Apesar de positiva, a retomada do crescimento deve ser encarada com 
cautela, afirma o presidente da CNseg, Marcio Serôa de Araujo Coriolano, em 
editorial publicado na Carta do Seguro. 

"Olhando a série de janelas de doze meses, essa recuperação precisa 
ser examinada com cautela porque o mercado de seguros, previdência e 
capitalização revela ainda desaceleração, considerando a sua maior resiliência 
em 2016", escreveu Coriolano. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/09/internas_economia,90
7299/mercado-de-seguros-cresce-4-8-ate-agosto.shtml  
 

Voltar ao índice  
 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/09/internas_economia,907299/mercado-de-seguros-cresce-4-8-ate-agosto.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/09/internas_economia,907299/mercado-de-seguros-cresce-4-8-ate-agosto.shtml
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5. Emprego 

Apenas 4,4% das empresas se adaptaram ao eSocial e o consideram 
complex 

 
10 de Outubro de 2016 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Sistema usado por empregadores domésticos será obrigatório para controle de 
funcionários de todas as companhias do país no próximo ano 
 

O eSocial já é realidade para empregadores domésticos. A partir de 
2018, a obrigatoriedade vai se estender para as empresas, que vão precisar 
informar dados dos trabalhadores mensalmente pelo sistema. Segundo 
especialistas, a plataforma digital vai facilitar a fiscalização das regras 
previdenciárias, trabalhistas e tributárias, reduzindo irregularidades. Mas não 
há sinal de comemoração. O programa ainda está em fase de testes e sofre 
resistência para a implementação no ambiente corporativo. Até janeiro do ano 
que vem, pelo menos 14 mil companhias devem estar prontas para o novo 
sistema. Mas só duas mil estão fazendo testes, segundo a própria Receita 
Federal. 

Por enquanto, apenas 4,4% das companhias do país implementaram o 
eSocial e 42% nem sequer começaram o processo, segundo levantamento da 
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon). A expectativa 
dos administradores é de que o sistema não dê tantos problemas como ocorreu 
na implementação da plataforma para os empregadores domésticos. O eSocial 
foi duramente criticado diante das instabilidades e dificuldade de 
operacionalização. 

Especialistas afirmam que, diante do histórico desfavorável, as 
empresas devem ficar atentas. A fase de testes serve para que as companhias 
se familiarizem com a plataforma e apontem os principais problemas. O 
sistema será implantado em duas etapas: a partir de 1º de janeiro de 2018, 
será exigido para empregadores e contribuintes com faturamento superior a R$ 
78 milhões. No dia 1º de julho, a obrigatoriedade será estendida às demais 
empresas. O eSocial promete reduzir os custos e tempo da área contábil das 
empresas para executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 
Todos os dados deverão ser enviados pelo sistema. 

“O eSocial é uma ferramenta revolucionária. Não existe nada parecido 
no mundo hoje, em termos de tecnologia. É algo totalmente inovador, porque 
nós estamos juntando toda a legislação tributária, previdenciária e trabalhista 
numa única escrituração. É uma única transmissão que é feita que vai 
congregar a 15 obrigações que a empresa tem hoje”, enalteceu Altemir 
Linhares, auditor-fiscal e assessor especial da Receita para o eSocial. 

Competitividade 
Segundo Linhares, a expectativa é que a plataforma proporcione não só 

redução de custos das empresas, mas também aumento da competitividade. 
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“Melhorar o ambiente de negócios é o grande objetivo”, destacou Linhares. No 
início, o eSocial gera um custo de implementação, mas há a promessa de que, 
a médio e a longo prazos, os ganhos para as companhias sejam 
substancialmente maiores, porque o trabalho para gerenciar as informações 
diminui. Os patrões poderão diminuir os trabalhos com papéis e número de 
funcionários em funções organizacionais. 

Apesar das vantagens, as empresas não parecem estar animadas com a 
plataforma. A pesquisa da Fenacon mostra que, das 1.332 empresas da 
pesquisa, 30% ainda estão na fase inicial de implantação. Ou seja, mais de 
70% não têm noção do que vão enfrentar. 

Hélio Donin Júnior, diretor de Educação e Cultura da Fenacon, disse que 
o número preocupante da baixa implementação está ligado ao histórico de 
dificuldades do eSocial. O prazo para as empresas se prepararem para o 
programa foi prorrogado algumas vezes, o que gerou, na visão dele, certo 
descrédito. “Existia novamente expectativa de que o período de preparação 
seria estendido. Agora perceberam que isso não ocorrerá. A fase de testes já 
começou e, agora, as empresas terão que correr um pouco”, disse. A previsão 
inicial era de que o funcionamento fosse em janeiro de 2014 para todo mundo. 

Segundo Linhares, da Receita, as dificuldades enfrentadas por usuários 
do eSocial repetem o quadro que o país teve com a implementação de outras 
escriturações. “Em todas, a gente percebe dificuldade. Estamos monitorando a 
evolução. Acreditamos que será tranquilo. A parte do governo, da 
administração pública, vai estar pronta com certeza”, destacou Linhares. 

Mas Donin Júnior espera problemas com o programa. “É provável que a 
plataforma dê algum transtorno ou outro, mas estão mexendo no sistema. Está 
na fase de testes e, por isso, as empresas precisam se preparar logo para 
arrumar qualquer defeito que comprometa o serviço”, afirmou. 

Ao novo layout do eSocial já foram incorporadas todas as alterações 
provocadas pela reforma trabalhista. Ele estará à disposição das empresas 
para testes no início de novembro. Danilo Mey Carvalho, gerente tributário da 
Consulcamp, afirmou que faltam ajustes sistêmicos. Segundo ele, a plataforma 
é complexa e deve trazer dificuldades no início da implantação. 

“Num primeiro momento, há aquele susto, mas as empresas começam a 
se adaptar. A tendência é ter facilidade na geração de informações e menor 
possibilidade de perda de dados. Mas o que deixa as empresas alarmadas é a 
falta de um sistema interno apto para gerar informações necessárias”, afirma 
Carvalho. Segundo ele, o processo para adaptação pode demorar anos, já que 
o governo deve fazer atualizações. 

Sem ter a quem recorrer 
Segundo especialistas, apesar de as plataformas para pessoa jurídica e 

para pessoa física do eSocial serem diferentes, o ambiente de troca de 
informações é o mesmo. As empresas terão um programa com uma estrutura 
de comunicação mais completa e detalhada, mas os problemas que ocorreram 
no início da implementação do eSocial para empregadores domésticos tendem 
a se repetir. 

Ainda hoje há quem reclame da plataforma. A administradora Heloisa 
Falkenbach, 54 anos, demitiu a funcionária que trabalhava na sua casa. Ela 
tentou durante dois meses fazer uma simulação de quanto iria gastar com o 
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desligamento, mas o sistema apresentava erro. “Eu tentei corrigir o problema 
de tudo quanto é jeito, com o Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho e 
INSS. Ninguém conseguia resolver o meu problema”, afirmou. Ela só pôde 
terminar o processo quando fez a reclamação na ouvidoria da Receita Federal. 

A maior queixa é da falta de um atendimento ágil para resolver 
dificuldades dos usuários. “Ocorreu um problema técnico no meu sistema. Só 
que, como vários órgãos são responsáveis pelo eSocial, a pessoa que utiliza a 
plataforma não sabe como e com quem resolver. Jogam você de um para o 
outro. Fiquei dois meses em aberto com o eSocial”, reclamou Heloisa. 

O advogado Marcos Antonio Assumpção Cabello, 51 anos, também 
“quebrou a cabeça” com o programa. Era o último dia do mês quando foi gerar 
a guia para fazer os pagamentos, mas o sistema ficou inoperante por mais de 
uma hora. “O eSocial não é um sistema maleável. É muito preso às datas. Não 
é possível programar férias para um dia específico futuro, por exemplo. Tem 
que realizar o procedimento só no dia”, reclamou. 

Cabello reclamou também que a plataforma é complexa para pessoas 
que não têm costume com ferramentas eletrônicas. Segundo ele, é necessário 
que o sistema seja aprimorado para deixá-lo mais simples. “Talvez o ideal 
fosse fazer um aplicativo, até porque, hoje em dia, poucas pessoas têm 
desktop. É melhor facilitar a vida do usuário comum para que ele consiga ter 
acesso aos cartões de ponto, férias e outros”, declarou. 

Sandra Batista, conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, 
lembra que os problemas com o eSocial para empregadores domésticos 
acabaram deixando uma “mancha” no programa, apesar de ser uma ideia 
positiva. “O eSocial é muito bom para unificar diversas informações de órgãos 
diferentes. Isso proporcionará redução de custos. Mas é preciso que as 
companhias se apressem para fazer a implementação”, afirmou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/10/internas
_economia,632587/apenas-4-4-das-empresas-se-adaptaram-ao-esocial.shtml 

 
Voltar ao índice  
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6. Empreendedorismo 

Pesquisa aponta crescimento na contratação de startups por grandes 
empresas no Brasil 

 
09 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços 
 
Levantamento feito pela organização 100 Open Startups mostra 135 acordos 
fechados entre julho de 2016 e o mesmo mês de 2017 no País, ante apenas 46 
nos 12 meses anteriores 
 

A contratação de empresas nascentes por grandes companhias já bem 
estabelecidas no mercado está crescendo no Brasil, mostra um levantamento 
feito pela organização 100 Open Startups, que atua exatamente na conexão 
entre essas duas pontas. Segundo a pesquisa, entre julho de 2016 e o mesmo 
mês de 2017 foram firmados no Brasil 135 contratos entre startups e grandes 
corporações. Nos 12 meses anteriores, o resultado ficou em apenas 46 
contratações. 

Ao todo, houve entre meados do ano passado e julho deste ano 631 
aproximações entre pequenas e grandes, mas apenas 181 dessas conversas 
foram confirmadas por meio de contratos formais. As conversações que 
efetivamente resultaram em negócios envolveram 110 corporações e 54 
startups. 

Dos contratos fechados, 54% estabelecem as startups como 
fornecedoras de serviços e/ou produtos. Outros 21% preveem a execução de 
projeto piloto pelas novatas. 

Como exemplo de grandes empresas que buscam esse tipo de parceria, 
recentemente a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) vinha em 
conversações com seis startups, enquanto a Votorantim Metais fechou acordo 
com nove novatas. 

Entre as startups que mais fecharam contratos estão a GoEpik, que 
trabalha com soluções de realidade aumentada para a indústria, e a Lean 
Survey, que atua como plataforma de pesquisa de mercado. O número de 
negócios, porém, não foi revelado.  

Entre as organizações que fazem aproximação entre corporações e 
empresas novatas, a própria 100 Open Startups aparece com 52 projetos 
conduzidos nos dois anos considerados no levantamento, à frente do Cubo 
Itaú, com 12. Outras instituições da lista aparecem com poucos projetos, como 
a WeMe, aceleradora de Campinas (SP), por exemplo, com três. 
 
http://www.dci.com.br/economia/pesquisa-aponta-aumento-da-contratacao-de-
startups-por-grandes-empresas-no-brasil-id656640.html  
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/economia/pesquisa-aponta-aumento-da-contratacao-de-startups-por-grandes-empresas-no-brasil-id656640.html
http://www.dci.com.br/economia/pesquisa-aponta-aumento-da-contratacao-de-startups-por-grandes-empresas-no-brasil-id656640.html
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7. Curtas 

Recuperação de crédito cai 5,5% em setembro e 3% em 12 meses, diz Boa Vista 
SCPC 

 
09 de Outubro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
O número de pessoas que tiveram o nome retirado dos registros de 

inadimplência em setembro recuou 5,5% na comparação dessazonalizada com o 
levantamento de agosto, aponta o indicador de recuperação de crédito da Boa Vista 
SCPC. Nos 12 meses encerrados em setembro, foi verificada uma queda de 3,0% em 
relação ao período anterior equivalente. Já na comparação com setembro do ano 
passado, houve recuo de 7,7%, aponta a entidade. 

A Boa Vista SCPC avalia que a média brasileira de recuperação de crédito 
aprofundou a tendência de queda na análise dos dados acumulados em 12 meses. 

"Ainda assim, o quadro de inadimplência na economia mantém-se com poucas 
alterações, uma vez que o crescimento do fluxo de registros de consumidores 
inadimplentes nos últimos meses também permanece em níveis próximos da 
estabilidade", afirma a entidade em nota. 

No acumulado de 12 meses, apenas a região Sul do País registra alta na 
recuperação de crédito (5,8%). No Sudeste, houve recuo de 1,8%; seguido por Centro-
Oeste, com 7,7%; Nordeste, 7,8%; e Norte, com 11,0% de queda. 

O indicador da Boa Vista SCPC é obtido a partir da quantidade de exclusões 
dos registros de dívidas vencidas e não pagas, informadas pelas credoras. 
 
Emissão de carteiras de trabalho soma 3,4 milhões até agosto 

 
09 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Valor é 8% superior ao registrado de janeiro a agosto do ano passado, segundo 
ministério 
 

Com a retomada da economia, as redes de atendimento do Ministério do 
Trabalho e conveniados emitiram 3,4 milhões de carteiras de trabalho de janeiro a 
agosto deste ano. O número supera em 8% as emissões registradas no mesmo 
período do ano passado. 

Em agosto, foram emitidas 445,2 mil carteiras de trabalho. Já no mesmo mês 
do ano passado, as emissões do documento somaram 338,4 mil. Os dados foram 
divulgados, nesta segunda-feira (9), pelo Ministério do Trabalho. 

Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o desempenho vem como 
resultado da boa cobertura nacional para emitir o documento, além do otimismo da 
população em relação à economia. 

"É um dado importante, pois nos mostra trabalhadores confiantes na retomada 
do crescimento econômico e na volta dos postos de trabalho, já que a carteira de 
trabalho é o documento necessário para acesso ao mercado de trabalho formal", 
afirmou o ministro. 

 
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 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


