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1. MDIC 

Portal do Empreendedor destaca-se como exemplo de política pública eficiente 
em evento da OCDE para PMEs 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Durante a Conferência Ministerial da OCDE para Impulsionar o 
Desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs), o secretário Especial da 
Micro e Pequena Empresa (Sempe) do MDIC, José Ricardo da Veiga, participou de 12 
reuniões bilaterais onde os chefes de delegações estrangeiras e representantes de 
organismos internacionais destacaram o Portal do Empreendedor como exemplo na 
redução da informalidade do setor. "Estivermos reunidos com representantes de 
diversos países e, nesses encontros, ficou claro que o Brasil está à frente na 
formalização, um problema que têm sido muito abordado durante a conferência", 
afirmou o secretário.  

A delegação brasileira reuniu-se com representantes dos governos da União 
Europeia, Portugal, Espanha, Itália, Colômbia, Argentina, África do Sul, México, além 
de instituições financeiras, como o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e 
organismos internacionais de apoio ao setor.  

"Conhecemos bem o caso do Brasil e gostaríamos de replicar suas políticas", 
disse o vice-ministro de Comércio da Colômbia, Daniel Arango.  

O Brasil por meio da sua política do Microempreendedor Individual (MEI), 
chegou a sete milhões de MEIs formalizados através do Portal do Empreendedor. "Isto 
faz com que todos queiram conhecer mais qual o arcabouço legal no Brasil e como 
funciona a ferramenta", afirmou o secretário da Sempe. 

"Na conversa com o secretário de Empreendedores e Pequenas e Médias 
Empresas da Argentina, Mariano Mayer, ele nos pediu para recebermos em breve 
uma comitiva da Argentina. Eles querem saber como funciona a lei do MEI e o portal 
do Empreendedor." O diretor-geral de Indústria e Pequenas e Médias Empresas do 
Ministério da Indústria, Energia e Turismo da Espanha, Mario Buisán, também 
demonstrou bastante interesse, porque a Espanha têm mais de oito mil municípios e 
ainda um baixo índice de formalização", informou José Ricardo da Veiga.  

Segundo ele, o Brasil estava equiparado aos países da OCDE em 
informalidade com cerca de 70% e hoje, com o registro de sete milhões de MEI, o 
índice é de cerca de 40%.  "Os estudos mostram que temos ainda dez milhões de 
informais no Brasil. Mas são números que são muito melhores do que a gente observa 
na fala dos outros países. Nossa meta é reduzir ainda mais informalidade", declarou.  

O secretário falou, ainda, sobre como funciona a politica brasileira de apoio a 
microempresa e atuação do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. 
Segundo o secretário, tanto a Itália quanto a Espanha possuem estruturas similares 
mas bem menores. 

Outro assunto discutido nas bilaterais foram os instrumentos de tomada de 
crédito onde os países europeus estão bastante avançados. "Nós voltamos desse 
encontro com um dever de casa que é estudar o sistema de garantias espanhol, 
português e italiano que são muito bem estruturados. Eles fazem com que o crédito 
chegue com facilidade ao micro e pequeno empresário, que é uma dificuldade que 
ainda temos no Brasil". 

OCDE  
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Durante a reunião bilateral com a subsecretária-geral da OCDE,  Mari 
Kiviniemi, houve um convite para o Brasil participar de dois grupos que discutem o 
desenvolvimento em países com economias baseadas em recursos naturais.  

Além disso, a pedido do secretário, o tema das MPMEs foi incluído na visita 
que a OCDE fará ao Brasil no próximo mês. "Mostramos muita coisa mais também 
aprendemos alguns caminhos que podem abreviar o desenvolvimento das nossas 
micro e pequenas empresas", concluiu. 

Bilaterais  
O secretário da Sempe e a delegação do Brasil tiveram encontros bilaterais 

com a subsecretária-geral da OCDE, Mari Kiviniemi; com a diretora em exercício do 
Programa para a Competitividade de Pequenas e Médias Empresas Europeias 
(Cosme) e da Política de PMEs da Comissão Europeia, Kristin Schreiber; com o 
presidente do Instituto Nacional del Empreendedor do México (Inadem), Alejandro 
Delgado; com o diretor para Desenvolvimento Financeiro e da Produtividade do Banco 
de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Juan Carlos Elorza; com o secretário 
de Empreendedores e Pequenas e Médias Empresas da Argentina, Mariano Mayer; 
com a vice-ministra da Indústria de Portugal, AnaLehmann; com o vice-ministro de 
Comércio da Colômbia, Daniel Arango; com o diretor-executivo do International 
Council for Small Business (ICSB), Ayman El Tarabishi; com o diretor-geral de 
Indústria e Pequenas e Médias Empresas do Ministério da Indústria, Energia e 
Turismo da Espanha, Mario Buisán; com o diretor-geral de Política Industrial e de 
Pequenas e Médias Empresas do Ministério de Desenvolvimento Econômico da Itália, 
Stefano Firpo; com a Diretora-geral para o Desenvolvimento de PMEs, da África do 
Sul Edith Vries e com o presidente honorário especial da Associação Europeia de 
Garantias Mútuas (AECM), José Fernando Figueiredo. 

Sobre a OCDE  
 A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) é 

uma organização internacional que se dedica a promover políticas e padrões 
convergentes em vários temas, sobretudo em questões econômicas, financeiras, 
comerciais, sociais e ambientais. Por meio de reuniões entre seus membros e de 
estudos produzidos pelo seu Secretariado, a organização atua como um fórum para o 
compartilhamento de experiências, a análise comparada de políticas governamentais, 
a identificação de boas práticas, a coordenação de políticas domésticas e 
internacionais de seus membros e a busca de soluções para problemas comuns. 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3099 
 
 

Voltar ao índice  
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2. Serviços - Telecomunicações 

Participação das teles na oferta de celular caiu 82% desde 2013 

 
26 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

 
Revenda de aparelho por operadoras capturava 52,8% do vendido pela indústria há 
quatro anos e apenas 9,5% em 2017; setor pode ter “tirado o pé” em competição com 
varejistas 
 

A venda de celulares é cada vez menor nas operadoras de telecomunicações. 
Em 2017, a linha de receita caiu mais de 10% nos três grupos que já consolidaram 
resultados. Se em 2013 mais da metade dos aparelhos que saiam das fabricantes 
tinha o setor como comprador, no ano passado esse percentual atingiu inéditos 9,5%, 
acumulando 82% de queda em quatro anos. 

A participação do setor como destino de aparelhos chegava a 75% em 2010, 
de acordo com o analista de pesquisa de mercado de celulares da IDC Brasil 
(responsável pela compilação dos dados), Leonardo Munin. 

“O último ano em que as operadoras venderam mais aparelhos que o open 
market foi em 2013, quando era comum ela comprar e fazer triangulação com o varejo. 
Já a partir de 2014 elas passaram a representar um volume cada vez menor ano após 
ano”, afirmou Munin. 

O movimento teve mais um capítulo em 2017, quando a receita de aparelhos 
da Vivo caiu 10,5%, para R$ 1,070,5 bilhão. Na TIM foram gerados R$ 760 milhões, 
em queda de 15,3%. Já na Claro Brasil os valores despencaram 39,7%, saindo de R$ 
1,019 bilhão em 2016 para R$ 614 milhões em 2017. 

Na Claro, a linha de receita chegou ao pico da década em 2014, com R$ 1,403 
bilhão gerados. Já a Vivo vendeu R$ 1,493 bilhão em 2015, mesmo após um início da 
oscilação dentro do grupo em 2014. 

No caso da TIM a diferença é ainda maior: a empresa chegou a R$ 3,220 
bilhões em 2013 (maior valor na década) e outros R$ 3,173 bilhões em 2014. 

Do IDC Brasil, Munin lista uma série de razões que justificariam o movimento. 
“Tanto o fabricante quanto o varejista perceberam que não precisavam dividir a 
margem [com a tele]”, inicia o analista. 

Outros motivos estão relacionados à experiência de compra. “Um ponto 
importante foi o parcelamento. Não que a operadora não ofereça a possibilidade, mas 
o varejo dá opções como pagar em até 90 dias e dividir em 20 ou até 30 vezes. A 
operadora não tem essa força”. 

Outra forte possibilidade levantada sugere uma priorização das empresas em 
prol do carro-chefe do setor, em atitude que se reflete no ponto de venda. “As 
operadoras ganham mais dinheiro provendo serviço, então porque gastar energia com 
algo que não vai rentabilizar tanto?”, questiona Munin. 

A ideia está em linha com nota enviada pela TIM ao DCI. A empresa descreveu 
o negócio como “importante para a diferenciação e fidelização do cliente”, mas 
lembrou que o comércio é “complementar ao seu principal foco, que é a oferta de 
serviços”. 

Segundo a TIM, as ações desenvolvidas neste campo em 2017 (como a 
redução do preço médio dos aparelhos vendidos) buscam antes um esforço de 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  6 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

migração da base para o 4G do que “necessariamente, a ampliação do volume de 
vendas.” 

Ação deliberada 
A ideia da queda como ação estratégica entre as operadoras também foi 

ventilada pelo CEO do marketplace Melhor Escolha, Jonas Justo. A empresa monitora 
preços de pacotes de telecom praticados no mercado. 

Segundo Justo, a revisão do modelo se assemelha à ação empreendida há 
cinco anos por operadoras britânicas. “A oferta de um aparelho em condições 
promocionais é na maioria das vezes atrelada à aquisição de um plano de telefonia 
móvel.” 

“Elas perceberam que fraudes e inadimplência dificultavam o modelo, uma vez 
que o valor do aparelho gerava um custo inicial cujo retorno só aconteceria caso os 
clientes permanecessem pagando suas mensalidades ao menos até o final do 
contrato”, prossegue o CEO do Melhor Escolha. 

“Devido ao volume de inadimplência e fraude, os valores dessas ofertas 
deixaram de ser tão atraentes”, completa Justo. 

“A compra do aparelho [com a tele] só vale a pena para o usuário quando há 
subsídio”, concorda Munin, citando o acúmulo de pontos obtidos via consumo de voz 
ou SMS que rendiam descontos ou gratuidades. “Isso caiu muito”, observa. Por outro 
lado, a ampliação da base pós-paga (que fechou 2017 em 37,2% dos chips ativos ante 
32,5% em 2016) pode recuperar o vigor desse tipo de oferta. 

Ainda assim, Munin lembra que o portfólio ofertado pelas teles é restrito. “Eles 
trabalham com cerca de 20 modelos, sendo que há de 120 a 150 disponíveis”. A 
estratégia do setor tem focado produtos de alto valor. 

Pós-pago 
Mesmo que lidando com valores menores que os de rivais, a receita da Oi com 

celulares avançou 1,6% em nove meses de 2017, para R$ 170 milhões. 
Com 26 aparelhos no portfólio, o grupo alterou a estratégia para a vertical em 

abril passado, também incentivando a migração para o 4G e concedendo “descontos 
mais agressivos em aparelhos com um tíquete médio mais alto quando houvesse 
adesão a planos pós-pagos ”, de acordo com o diretor de produtos, mobilidade e 
conteúdo da Oi, Roberto Guenzburger. Descontos de R$ 200 são ofertados nos 
aparelhos com valor maior que R$ 1.000, mas clientes pré-pagos também têm acesso 
à vantagens em dispositivos selecionados mensalmente. 

 
https://www.dci.com.br/impresso/participac-o-das-teles-na-oferta-de-celular-
caiu-82-desde-2013-1.686230 
 

Voltar ao índice 
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3. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação segue estável e preços de produtos têm pouca variação 

 
24 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
O aumento da oferta de alimentos, como batata-inglesa e carnes, favoreceu a 
elevação menor da inflação do grupo alimentação e bebidas 
 

A inflação continua aliviando o bolso do consumidor. Ao longo de 30 dias 
encerrados em 15 de fevereiro, o custo de vida subiu, em média, 0,38%. É o 
que indica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), 
indicador considerado a prévia oficial do custo de vida no país. O resultado não 
apenas mostra estabilidade em relação a janeiro, quando atingiu 0,39%, como 
é a segunda menor taxa para o mês desde a criação do Plano Real, em 1994. 

A variação do IPCA-15 de janeiro e fevereiro acumulada 0,77% — 
também a menor variação em 18 anos. No acumulado em 12 meses, a alta foi 
de 2,86%, abaixo dos 3,02% registrados no período imediatamente anterior. A 
alta dos preços em fevereiro é um sinal de que o custo de vida segue 
controlado pelo aumento da confiança dos agentes econômicos, que 
promovem menos remarcações nos valores de bens e serviços. 

O aumento da oferta de alimentos, como batata-inglesa e carnes, 
favoreceu a elevação menor da inflação do grupo alimentação e bebidas que 
registrou alta de 0,13% ante 0,76% em janeiro. Em média, as despesas com os 
dois produtos caíram, respectivamente, 3,50% e 0,70%, depois de altas de 
11,70% e 1,53% no mês anterior. Na alimentação fora de casa, a alta foi de 
0,15% em fevereiro. 

O custo da energia elétrica também ajudou a segurar a carestia. Nesta 
primeira metade de fevereiro, os gastos com o insumo caíram 2,99%. Dessa 
maneira, contribuiu favoravelmente para a deflação de 0,51% do grupo de 
habitação, acima do resultado em janeiro, de queda de 0,41%. 

Apesar dos resultados captados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), responsável pelo IPCA-15, o bancário Rafael Barbosa, 35 
anos, pouco sente os efeitos de desaceleração e queda dos bens e serviços. 
“Até percebo alguma economia, mas normalmente é mínima. Para notar uma 
diferença relativa no bolso, preciso pesquisar bastante. Na energia elétrica, por 
exemplo, não notei uma queda de preço”, afirmou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/24/internas
_economia,661992/inflacao-segue-estavel-e-precos-de-produtos-tem-pouca-
variacao.shtml 
 

Voltar ao índice  
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4. Emprego 

Faltou trabalho para 26,4 mi de brasileiros no último trimestre de 2017 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
No último trimestre de 2017, a taxa de desocupação do país ficou em 11,8%, 
após reduzir 0,6 ponto percentual em relação aos três meses anterior 
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
faltava trabalho para 26,4 milhões de brasileiros no quarto trimestre de 2017. O 
número de subutilizados caiu 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre 
anterior, mas ainda está acima de 22,2%, que foi calculado no mesmo período 
de 2016. 

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua trimestral que foi divulgada na manhã desta sexta (23/2). Os 
subutilizados são desempregados que procuraram empregos últimos 30 dias; 
“desalentados”, que são aqueles que poderiam trabalhar mas não estão 
procurando ou não podem assumir vaga no momento; e subocupado, que 
trabalha menos de 40 horas semanais.  

No último trimestre de 2017, a taxa de desocupação do país ficou em 
11,8%, após reduzir 0,6 ponto percentual em relação aos três meses anterior. 
O Nordeste é a região que apresenta o maior índice (13,8%), apesar da queda 
de um ponto percentual no período. As unidades da federação que 
apresentaram as maiores taxas foram Amapá (18,8%), Pernambuco (16,8%), 
Alagoas (15,5%), Rio de Janeiro (15,1%) e Bahia (15%). 

Já os melhores índices foram observados em Santa Catarina (6,3%), 
Mato Grosso do Sul (7,3%), Mato Grosso (7,3%), Rondônia (7,6%) e Rio 
Grande do Sul (8%). 

Foi a primeira vez que a Pnad divulga os dados sobre desalento. O 
contingente no quarto trimestre foi de 4,3 milhões, considerado o maior desde 
2012. Quase 60% do grupo é do Nordeste. Bahia (663 mil) e Maranhão (410 
mil) são as principais unidades com o número de desalentados. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/23/internas
_economia,661798/faltou-trabalho-para-26-3-mi-de-brasileiros-no-ultimo-
trimestre-de-201.shtml 
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Mulheres e negros são maior parte da força de trabalho subutilizada no 
País 

 
 26 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
No Brasil, falta emprego para 26,4 milhões de pessoas, sendo que 54% são do 
sexo feminino, ao passo que os negros correspondem a 66% dessa população; 
grupos voltarão via informalidade 
 

As mulheres e os negros correspondem a maior parte da força de 
trabalho subutilizada no Brasil, ou seja, pessoas que estão desempregadas, 
subocupadas por insuficiência de horas ou que são uma mão de obra em 
potencial. 

A tendência é que, com a retomada do mercado de trabalho, esses 
grupos continuem sendo absorvidos, em sua maioria, pelas ocupações mais 
precárias e informais, avaliam especialistas. 

Na última sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), informou que, no quarto trimestre de 2017, faltou emprego para 26,4 
milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, a taxa de subutilização da força de 
trabalho alcançou 23,6%, percentual um pouco menor do que o registrado 
durante o quarto trimestre de 2016 (23,9%). Já a taxa média anual para 2017 
foi de 23,8%. 

Segundo o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE Cimar 
Azeredo, dos 26,4 milhões de subutilizados, 54% são do sexo feminino, 
enquanto os pretos e pardos são 66%. 

A taxa de subutilização contempla as pessoas que trabalham menos de 
40 horas, mas que gostariam de trabalhar mais; aqueles que não estão nem 
ocupados e desocupados, mas que têm potencial para virar força de trabalho 
(os desalentados estão inclusos aqui) e, por fim, os desocupados, que são as 
pessoas que tomaram alguma providência para encontrar um emprego, mas 
que não o conseguiram. 

Olhando somente para o número de desalentados, por exemplo – que 
são as pessoas que foram desestimuladas a procurarem uma ocupação – este 
chegou a 4,352 milhões de pessoas no quarto trimestre, sendo que 55,7% 
dessas são do sexo feminino, contingente 7% maior do que os homens 
desalentados (44,3%). Já entre a população preta e parda, esse percentual é 
maior e chegou a alcançar 72,3% durante o quarto trimestre de 2017. 

Por sua vez, a taxa de desocupação dos que se declararam brancos 
(9,5%) ficou abaixo da média nacional (11,8%) no quarto trimestre, enquanto a 
dos pretos (14,5%) e a dos pardos (13,6%) ficou acima. No quarto trimestre de 
2012, quando a taxa média foi de 6,9%, a dos pretos correspondia a 8,6%; a 
dos pardos a 8,1% e a dos brancos era 5,4%. 

“As diferenças estruturais da sociedade brasileira se repetem, seja em 
momentos de crescimento econômico ou de crise”, destaca Azeredo. Ele 
lembra que a ocupação voltou a aumentar, mas que, os negros estão voltando 
para o mercado de trabalho mais por meio da informalidade. “Essa parcela dos 
habitantes costuma ser de extratos sociais mais pobres e, por isso, quando 
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perdem o emprego não possuem uma reserva [financeira] para procurarem por 
mais tempo uma ocupação. Por isso, elas ficam mais propensas a se 
submeterem a trabalhos mais precários, os quais pessoas de uma classe maior 
não se submeteriam”, considera Azeredo. 

Gênero 
Já a economista Marilane Oliveira Teixeira, pesquisadora do Centro de 

Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, destaca que, nos 
períodos de saída de recessão e de retomada do mercado de trabalho, os 
homens conseguem voltar para o emprego com carteira assinada mais rápido 
do que as mulheres. Segundo ela, ainda existe um estereótipo de gênero de 
que o homem é o principal membro da família responsável por prover a casa, 
ainda que as pessoas do sexo feminino sejam, hoje, a maior parte das chefes 
de família no Brasil. 

“Existe ainda a ideia de que é papel da mulher cumprir com as tarefas 
domésticas, cuidar dos filhos, dos idosos da casa, o que, de fato, acaba 
acontecendo”, afirma Marilane, destacando que, além do problema da divisão 
desigual do trabalho doméstico entre os gêneros, a falta de políticas públicas 
básicas, como a insuficiência de creches, dificulta a inserção da mulher em 
uma ocupação qualificada. A informalidade, portanto, acaba despontando como 
uma “alternativa” das mulheres conseguirem, ao mesmo tempo, obter uma 
renda e dar conta das tarefas domésticas. 

Dados do IBGE mostram que, durante o quarto trimestre de 2017, o 
nível da ocupação dos homens, no Brasil, foi estimado em 64,5% e o das 
mulheres, em 45,4%. 

Desemprego 
A taxa de desocupação de 11,8% registrada no quarto trimestre de 2017 

apresentou redução de 0,6 ponto percentual na comparação com o terceiro 
trimestre (12,4%) e ficou estável frente a igual período de 2016 (12,0%). Ainda 
na comparação com o terceiro trimestre, houve retração desse indicador em 
quase todas as regiões: Norte (de 12,2% para 11,3%), Nordeste (de 14,8% 
para 13,8%) e Sudeste (de 13,2% para 12,6%). Nos últimos três meses de 
2017, os estados que tiveram as maiores taxas de desocupação foram Amapá 
(18,8%), Pernambuco (16,8%), Alagoas (15,5%), Rio de Janeiro (15,1%) e 
Bahia (15,0%). 

 
https://www.dci.com.br/economia/mulheres-e-negros-s-o-maior-parte-da-forca-de-
trabalho-subutilizada-no-pais-1.686231 
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5. Empreendedorismo 

Empreender está nos planos de dois em cada três jovens brasileiros 

 
25 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 

Dois em cada três jovens brasileiros sonham em ter o próprio negócio, 
segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). Mas a maioria não sabe por onde começar. Por isso, o consultor de 
empresas Sebastião de Oliveira tem dicas para ajudar esses jovens que 
querem empreender. 

Sebastião explica que o valor do investimento, por exemplo, depende do 
tipo de negócio. O mais importante é saber onde ele vai captar esse dinheiro: 
“Tem financiamento coletivo, que tem taxas menores, tem linhas do BNDES 
que também facilitam e também dá pra usar capital próprio ou de algum 
parente. O fundamental é em quanto tempo você tem a expectativa de que o 
capital dê retorno, para não ter surpresa no meio do caminho e ficar sem 
condição de gerir seu negócio”. 

No vídeo acima, alguns jovens que querem empreender fazem 
perguntas ao consultor. Confira na íntegra! 

Motivação 
A pesquisa feita pela Firjan também apontou os motivos que levam o 

jovem a querer empreender. O primeiro é a realização de um sonho. Depois, 
ter mais qualidade de vida e mais ganho financeiro. Muitos também acham o 
mercado promissor e também há os que sonham com a possibilidade de não 
ter chefe. 

Segundo o consultor, é importante que esses jovens saibam que terão 
que enfrentar a concorrência. “A concorrência não é necessariamente o seu 
inimigo, a concorrência é algo que você tem que se espelhar, mas ir adiante. É 
fundamental que você estude o que foi feito naquele segmento que pretende 
atuar. Analisar quais os produtos têm sido oferecidos, os benefícios desses 
produtos. Aí você pode criar algo que se diferencie e faça barulho no mercado”, 
orienta Sebastião. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2018/02/empreender-esta-nos-planos-de-dois-em-cada-tres-
jovens-brasileiros.html 
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6. Curtas 

Conta-salário poderá ser transferida para instituições não financeiras 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Anteriormente, portabilidade só podia ser feita com bancos tradicionais 
 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou resolução que facilita a 
portabilidade de contas-salário para instituições não financeiras, e não só 
bancos tradicionais. Essa decisão está em linha com a Agenda BC+, que 
busca atualizar regras estruturais do Banco Central para atingir maior eficiência 
na prestação de serviços ao público. 

A decisão permite ainda que o trabalhador solicite a transferência da 
conta-salário na instituição de destino. Antes, o interessado só podia fazer isso 
no seu banco de origem. 
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7. Feiras 

 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
  
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó - SC 
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07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
 
12/03/2018 até 15/03/2018 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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