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1. Tributos 

Receita libera consulta a lote residual do Imposto de Renda 

 
08 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
A consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda 

Pessoa Física estará disponível a partir das 9h de hoje (8). Nesse lote, estão 
incluídas restituições residuais de 2008 a 2017. 

O crédito bancário para 76.644 contribuintes será feito no dia 15 de 
março, totalizando R$ 170 milhões. Desse total, R$ 70.531.662,34 são para 
contribuintes com prioridade no recebimento: 15.365 idosos e 1.375 com 
alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. 

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar 
a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone (146). Na consulta 
à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da 
declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo 
processamento. Nesse caso, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e 
fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. 

A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones, que 
facilita a consulta às declarações e à situação cadastral no CPF. 

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o 
contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o pedido pela 
internet, mediante o formulário eletrônico Pedido de Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF. 

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contactar 
pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de 
Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, 
em seu nome, em qualquer banco. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/receita-libera-
consulta-lote-residual-do-imposto-de-renda 
 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Atividade do comércio cresce 2% em fevereiro, aponta Serasa 

 
07 de Março de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o 
movimento dos consumidores nas lojas de todo o país cresceu 2% em 
fevereiro, já descontadas as influências sazonais. Em comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 7%. 

Já no acumulado do primeiro bimestre, a atividade varejista cresceu 
6,5% frente ao mesmo período do ano passado. 

Segundo os economistas da Serasa, o avanço da massa real de 
rendimentos e o impulso proporcionado pela expansão do crédito, face à 
sequência de redução das taxas de juros e da melhora dos níveis de confiança 
do consumidor, estão impactando favoravelmente o comércio neste início de 
ano. 

O segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática foi o que mais 
cresceu em fevereiro: 5,4% em relação ao mês anterior. Foi seguido de perto 
pelo segmento de material de construção, o qual se expandiu de 4,3% no 
segundo mês do ano. 

O segmento de tecidos, vestuário, calçados e acessórios cresceu 2,8% e 
o ramo de veículos, motos e peças avançou 2%. O setor de combustíveis e 
lubrificantes cresceu 1,4%. Apenas o segmento de supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas acusou retração: queda de 0,8% em 
relação a janeiro. 

O segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática foi o que mais 
cresceu no acumulado do primeiro bimestre em comparação com o mesmo 
período do ano passado: 10%. O segmento de veículos, motos e peças 
registrou alta interanual de 3,7%, seguido pelo ramo de supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas: crescimento de 2,4%. 

Pelo lado negativo, houve recuos de 7,7% no segmento de combustíveis 
e lubrificantes, de 6% em tecidos, vestuário, calçados e acessórios e de 7,1% 
em materiais de construção, sempre quando comparados com o primeiro 
bimestre do ano passado. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/atividade-comercio-cresce-
fevereiro-serasa/ 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Entender o cliente e adaptar operação são obstáculos para vending 
machines 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Mesmo com potencial de crescimento orgânico, o mercado de máquinas de 
vendas automáticas precisa de criatividade para cativar brasileiro 
 

Apesar do potencial de dobrar o tamanho do mercado nos próximos dois 
anos, o mercado de máquinas de vendas automáticas ou vending machines 
ainda precisará evoluir seus produtos e se adaptar ao consumidor brasileiro 
para garantir seu sucesso. 

“A grande sacada é que o mercado precisa colocar em foco as 
necessidades dos shoppers brasileiros. Elas [as máquinas] são importadas, 
mas devem ser customizadas”, diz o CEO da Croma Marketing Solutions, 
Edmar Bulla. 

De acordo com ele, ainda falta adaptação do modelo de negócio para 
que o mercado possa, de fato, deslanchar. “Hoje, grande parte das máquinas 
são de bebidas quentes. Não é contrassenso que isso ocorra em País tropical? 
Temos grande número de escritórios em São Paulo. Será que só posso 
oferecer bebidas quentes?”, questiona. 

“Vimos experiências mal sucedidas, como o caso de alguns ‘shoppings 
de flores’ mas será aquilo era o que as pessoas queriam? Ou estavam nos 
locais certos? É necessário saber o que o consumidor precisa”, reforça ele. 

Para se ter uma ideia, no Brasil, há uma máquina a cada 2,5 mil 
pessoas. No Japão essa proporção é de uma a cada 48 pessoas, e nos 
Estados Unidos sobe para 118. 

Segundo ele, já existem algumas variações de máquinas – como as 
observadas em estações de metrô que têm produtos de urgência, como 
guarda-chuvas e carregadores de celular. Este, contudo, é apenas um pequeno 
pedaço do que pode ser explorado. “O sortimento ainda é pobre.” 

Entre os segmentos que tendem a ter um grande crescimento nas 
vending machines estão os alimentos e bebidas prontos para consumo, 
cosméticos e produtos vendidos em farmácias. “São segmentos que 
apresentam maior potencial de inovação”, coloca. 

Segundo ele, as vending machines fazem parte de uma tendência global 
do varejo. Em pesquisa realizada pela consultoria, ficou constatado que 43% 
dos respondentes acreditam que o autoatendimento é a tecnologia mais 
importante para o varejo e as máquinas entram nisso. “Isso impacta na 
configuração do varejo. Sai o vendedor e entra o consumidor”, resume. 

O presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 
Eduardo Terra, vai um pouco além, e cita que uma oportunidade – ainda que 
distante – é o mini mercado sem atendentes. “É uma variação da vending 
machine. Nela, você faz check-in no celular, ativa o meio de pagamento, e a 
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câmera visualiza que produtos você pega. Você pode colocar 50 itens de 
conveniência, abastecer uma vez por dia e implementar em condomínios e 
baladas”, conta. A iniciativa, no entanto, ainda deve demorar para chegar ao 
País. 

“Com ela você conseguiria viabilizar um ponto de venda em qualquer 
lugar. Mesmo que tenha aluguel. Normalmente o caro não é o aluguel, mas a 
mão de obra”, destaca. A dúvida agora, para ele, é de onde virão as próximas 
inovações: dos operadores de máquina, da indústria ou do varejo? 

Mesmo com um mercado incipiente, já é possível ver no Brasil um 
movimento de consolidação. Um exemplo, é a aquisição da FastGood pela 
Gran Coffee no início do ano. De acordo com o um dos antigos sócios da 
FastGood, Fernando Damas, a alimentação saudável tem um grande potencial 
de crescimento entre as vending machines, sobretudo com a chamada “onda 
fitness” dos consumidores paulistanos, região onde a empresa atua. Depois de 
dominar o mercado corporativo, ele comenta que o plano é que a empresa 
explore outros locais de grande fluxo. 

Outra empresa que sinaliza que mesmo o mercado tradicional tem 
ganhado força é a Mr Kids, que comercializa brinquedos e doces. Hoje a 
empresa possui 140 franqueados no Brasil e a meta é fechar em 2018 outros 
45 ou 50 novos contratos. De acordo com o diretor da franquia, Antonio 
Chiarizzi, para este ano, uma das “oportunidades de ouro”, é o Nordeste. No 
ano passado, a empresa teve um aumento de 24% do faturamento e a 
expectativa é de alta entre 30% e 35% neste ano. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/entender-o-cliente-e-adaptar-operac-o-s-o-
obstaculos-para-vending-machines-1.688737 
 

Voltar ao índice 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

4. Serviços – Turismo 

Emissão de vistos eletrônicos para turistas estrangeiros sobe 87% 

 
06 de Março de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo  
  
Desde janeiro, norte-americanos, australianos, japoneses e canadenses têm 
direito a pedir documento pela internet 
 

A quantidade de vistos emitidos a turistas oriundos dos Estados Unidos, 
Canadá, Austrália e Japão saltou 87% na comparação às autorizações 
concedidas no ano passado. Ao todo, 14,6 mil viajantes desses países vieram 
ao Brasil no último mês depois de obter o visto de visita eletrônico. 

Modernização 
Desde novembro, o processo para obtenção do visto de visita começou 

a ser feito pela internet. Todo o procedimento é operado na página na VFS 
Global. A facilidade contribuiu para a maior procura do Brasil como destino 
turístico. 

Documento 
Quando o pedido é emitido, o viajante recebe por e-mail um alerta com o 

visto e um QR Code. O caminho serve para que o cidadão que solicitou 
acompanhe notificações do consulado brasileiro. 

Para circular no Brasil, o estrangeiro tem de imprimir o documento ou 
apresentá-lo em algum suporte eletrônico às companhias de transporte e na 
Alfândega. O visto de visita garante a estadia de até 90 dias. Durante esse 
período, os turistas não podem exercer atividades remuneradas. 

Economia 
Ao simplificar a entrada de estrangeiros no País, a medida também 

contribui para aquecer a economia brasileira. A estimativa da Organização 
Mundial do Trabalho é que a estratégia deve ampliar em 25% a entrada desses 
estrangeiros no País. 

O mês de janeiro deste ano, período que coincidiu com a implantação do 
visto eletrônico, já registrou recorde de turistas estrangeiros: 6,6 milhões de 
viajantes gastara 

m US$ 779 milhões em terras brasileiras, 17,8% a mais do que no 
mesmo período do ano passado. 

Ranking 
Com a implantação do visto eletrônico, as solicitações de norte-

americanos para entrar no Brasil cresceram 70% em fevereiro; do Japão, o 
aumento foi de 26%; seguido pela Austrália (+57%) e Canadá (+4%). 

 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2018/03/emissao-de-vistos-eletronicos-para-
turistas-estrangeiros-sobe-87 
 

Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Pesquisa aponta que apenas 18% dos brasileiros estão com as contas 
"no azul" 

 
07 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC) aponta que 

apenas 18,4% dos brasileiros estão com as contas no azul, com sobra de 
recursos para consumir ou fazer investimentos. De acordo com o 
levantamento, divulgado hoje (7), 40,1% dos entrevistados apontam estar no 
“zero a zero”, sem sobra e nem falta de recursos. Já 37,9% assumiram estar no 
vermelho e não conseguir pagar todas as contas com a renda que possuem. 
Os demais não souberam opinar. 

Segundo os entrevistados, as principais razões para estarem no 
vermelho foram os preços altos e a dificuldade de pagar as contas (53,8%); a 
redução da renda (26,7%); a perda do emprego (18,2%); e a perda de controle 
dos gastos (12,2%). O levantamento foi feito no último mês de fevereiro. 

“Os dados acerca da situação financeira dos consumidores são bastante 
claros ao mostrar que, apesar de a economia ter iniciado um processo de 
recuperação, muitas famílias ainda estão em situação de aperto. Justamente 
esses casos demandam mais cuidado no uso do crédito, pois o acesso 
irrestrito e o uso irrefletido das modalidades disponíveis pode agravar ainda 
mais a situação”, destacou a nota do SPC. 

De acordo com o órgão, quase a metade (49,4%) dos consumidores 
manifestaram a intenção de reduzir gastos no orçamento. Apenas 8,4% 
disseram que planejavam aumentar o valor de suas compras. Para 40,4%, os 
gastos devem se manter estáveis. Os demais não souberam opinar. Segundo o 
levantamento, apesar de a inflação estar sob controle, os preços elevados dos 
produtos (37%) foi a principal razão apontada para a contenção de gastos, 
seguido da busca constante por economizar (25%) e do desemprego (19%). 

A pesquisa revelou ainda que 22% dos brasileiros tiveram crédito 
negado em janeiro – último mês com dados disponíveis – ao tentarem parcelar 
uma compra em estabelecimentos comerciais ou contratar serviços a prazo. 
Segundo o levantamento, a falta de comprovação ou insuficiente de renda 
(36%) e as restrições ao CPF (31%) em virtude da inadimplência, foram as 
principais razões para a negativa. 

“Com a renda do brasileiro menor, a análise de crédito tornou-se mais 
criteriosa para evitar a inadimplência e as concessões caíram ao longo do 
período mais severo da recessão. Somente agora o crédito começa a 
recuperar-se, mas é prudente que haja controle e critérios sobre a liberação de 
crédito por parte das instituições e que o consumidor se mantenha cauteloso 
antes de se endividar”, disse o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior. 

A pesquisa, realizada em fevereiro, abrange 12 capitais das cinco 
regiões brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
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Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém. A 
amostra, de 800 casos, foi composta por pessoas com idade superior ou igual 
a 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. A margem de erro 
é de 3,5 pontos percentuais. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/pesquisa-aponta-que-
apenas-18-dos-brasileiros-estao-com-contas-no-azul 
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6. Comércio Eletrônico 

Polêmica com frete dos Correios deve acelerar a disrupção no e-
commerce 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Valendo desde terça-feira (6), reajuste de preços virou assunto de Justiça e 
aumentou apetite por novos parceiros: na Mandaê, busca por modelo 
alternativo subiu 30% desde anúncio da medida 
 

Agora com contornos judiciais, o polêmico reajuste das tarifas do Sedex 
e do PAC pelos Correios deverá afetar o crescimento do comércio eletrônico 
em 2018. Por outro lado, o episódio pode acelerar a transformação da logística 
no setor, abrindo espaço para novos modelos e aplicativos. 

O PAC e o Sedex são produtos utilizados por 92,2% e 84,4% dos lojistas 
virtuais brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(Abcomm). 

“Assim, qualquer alteração das taxas praticadas pela principal empresa 
de logística do País, certamente deverá gerar impacto no crescimento do setor 
em 2018, afetando principalmente médios e pequenos”, afirmou o diretor-
executivo do Ebit, André Dias. O especialista, contudo, destacou que a 
concretização da medida deverá acelerar a “migração para utilização de 
empresas privadas, integração multicanal e entregas colaborativas.” 

O mesmo reflexo é esperado pela Nuvem Shop, que hospeda mais de 
18 mil lojistas. “Acontecimentos como esse geram maior interesse em melhores 
soluções logísticas como novas empresas, novos formatos de entrega e 
aplicativos facilitadores”, afirmou o cofundador da plataforma, Alejandro 
Vázquez. 

Tal movimento já está em curso, sobretudo após o fim do e-Sedex: se 
em 2015, 73,1% das entregas do setor passavam pela estatal, em 2017 o 
volume caiu para 58,9%. No mesmo intervalo, o share de players privados 
passou de 21,5% para 30,4%. Já nas lojas com mais de R$ 10 milhões de 
faturamento mensal, a participação dos Correios é de apenas 38%. 

“O que as lojas procuram é um serviço bom”, afirmou o head de 
operações e confundador da Mandaê, Karim Hardane. Especializada em 
logística para e-commerce com foco em médias e pequenas, a plataforma 
oferece preços e prazos de entrega menores para lojistas a partir de parcerias 
com nove transportadoras – entre elas os Correios. “Têm lugares onde eles 
fazem um bom serviço, e há lugares que não”, afirmou Hardane. 

Segundo o executivo, nas últimas duas semanas a Mandaê “percebeu 
picos de aumento de até 30% nos leads [ou contatos novos que a empresa 
recebe] chegando para a equipe de vendas”. O aumento coincide com a data 
do anúncio do reajuste pela estatal. 

Conflito 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

O reajuste dos preços do PAC e Sedex passou a vigorar na última terça-
feira (6). Um dia antes o Mercado Livre obteve na Justiça liminar que 
suspendeu a aplicação da regra para lojistas hospedados no marketplace, 
alegando uma imposição “unilateral” da política de preços pela estatal. A 
polêmica cobrança extra de R$ 3 para entregas no Rio de Janeiro também foi 
suspensa. 

A plataforma e a transportadora possuem contrato exclusivo para 
prestação de serviços desde 2011. Os Correios informaram estar trabalhando 
para suspender a liminar, que pode cair a qualquer momento. 

De acordo com a estatal, o reajuste médio será de 8%. Nos últimos 
cinco anos, o aumento médio ponderado anual foi de 7,6%, afirmou nota da 
empresa enviada ao DCI. Já o Mercado Livre (que liderou campanha contra a 
medida nas redes sociais ao lado do Netshoes) alega que o acréscimo médio 
seria de 29%, batendo 51% em certos casos. Os Correios rebateram afirmando 
que “trechos cujo reajuste chegou a 51% representam apenas 1% de todos os 
envios.” 

O reajuste de 8%, por sua vez, seria válido para “objetos postados entre 
capitais e nos âmbitos local e estadual, independentemente do Estado de 
origem do envio”. 60% das postagens realizadas se enquadraria na categoria. 
Dessa forma, tal percentual valeria em encomendas saindo de Juazeiro (BA) 
para Petrolina (PE) ou de São Paulo (SP) para Recife (PE), por exemplo. 

Já um pacote remetido em Ribeirão Preto (SP) com destino em Vitória 
da Conquista (BA) teria alta de 16% via Sedex e 31% via PAC, conforme 
simulação feita pela empresa. Maior ainda seria o impacto se a encomenda 
deixasse Mossoró (RN) com destino em Bento Gonçalves (RS): o acréscimo 
seria de 31% pelo Sedex e 51% no caso do PAC. 

As mudanças também guardam outras “surpresas”, explicou Hardane, 
da Mandaê. “Além da famosa taxa de R$ 3 para o Rio, agora também tem uma 
taxa adicional de R$ 20 se a caixa não for um retângulo”. 

Já a isenção de cubagem [ou a relação entre peso e volume] caiu de dez 
quilos para cinco. “Antes, se o pacote ficasse abaixo dos dez quilos, o lojista 
era cobrado pelo peso real do produto. Agora teremos vários casos onde ele 
passará a ser cobrado pelo peso cubado [que é maior], e não mais pelo real.” 
 
https://www.dci.com.br/comercio/polemica-com-frete-dos-correios-deve-
acelerar-a-disrupc-o-no-e-commerce-1.689059 
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7. Emprego 

Desemprego avançou mais rápido entre as mulheres negras no Brasil 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
De 2014 para 2017, a taxa de desocupação entre elas saltou de 9,2% a 15,9%, 
enquanto entre as brancas o nível foi de 6,2% para 10,6%; informalidade é a 
marca das que estão ocupadas no País 
 

O desemprego cresceu mais entre as mulheres negras durante a crise. 
Entre o quarto trimestre de 2014 e igual período de 2017, a taxa de 
desocupação entre elas passou de 9,2% para 15,9%, aumento de 6,7 pontos 
percentuais. 

Já o desemprego entre as mulheres brancas bateu 10,6% no final do 
ano passado, alta de 4,4 pontos em relação aos últimos três meses de 2014, 
quando a taxa de desocupação foi de 6,2%, mostra um levantamento da 
economista e professora da Unicamp Marilane Teixeira, com base do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os homens negros, o 
desemprego chegou a 12,1% ao fim de 2017, alta de 5,8 pontos. 

Por outro lado, a população branca masculina não só alcançou a menor 
taxa de desocupação no ano passado, como também expandiu menos em três 
anos: +3,9 pontos, de 4,6% a 8,5%. 

Para Teixeira, os dados evidenciam que a recessão aprofundou 
fortemente as desigualdades estruturais do País, as quais não conseguiram ser 
superadas nem mesmo durante ciclos econômicos de crescimento. “Os 
problemas estruturais de gênero e raça no Brasil se acentuaram na crise, e a 
recuperação da economia em 2017 foi marcada, do ponto de vista do mercado 
de trabalho, pelo emprego precário e informal.” 

Informalidade 
Segundo a professora da Unicamp, a informalidade atingiu 52,4% das 

mulheres pretas e pardas e 43,2% das brancas. Entre a população masculina, 
a taxa foi de 53,9% para os negros e de 46,9% para os brancos. Teixeira 
ressalta que, apesar das mulheres brancas terem o menor nível de 
informalidade, a ocupação entre elas “praticamente estagnou”. 

A professora da Unicamp especifica que as mulheres absorvidas pela 
informalidade têm atuado, geralmente, nos serviços e comércio, vendendo 
alimentos, costurando para fora e até no chamado “trabalho familiar auxiliar”, 
que cresceu bastante entre a população feminina, segundo Teixeira. “É aquela 
mulher, por exemplo, que trabalha no bar do marido para ajudá-lo, mas quase 
sempre sem remuneração”, diz. 

Na avaliação de Teixeira, o ano de 2018 ainda será marcado pela 
informalidade entre as mulheres, já que este perfil de ocupação permite a elas 
se dividirem nas tarefas domésticas. “Desde 2000, as mulheres continuam 
trabalhando o dobro de horas em casa do que os homens. Este número não 
muda e não há nenhuma sinalização dos governos de criação de políticas 
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públicas que reduzam essa desigualdade, como a criação de creches, por 
exemplo.” Segundo o IBGE, as mulheres dedicam 73% mais horas do que os 
homens aos cuidados domésticos. 
 
https://www.dci.com.br/economia/desemprego-avancou-mais-rapido-entre-as-
mulheres-negras-no-brasil-1.689066 
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8. Empreendedorismo 

Cada vez mais brasileiras trocam emprego fixo pela vida de empreendedora 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Taxa de empreendedorismo feminino entre os novos empreendedores %u2014 que 
possuem um negócio com até três anos e meio %u2014 é de 15,4% 

 
Lucilaine trocou as aulas de biologia pela cozinha. Maria José enfrentou uma 

demissão, uma doença grave e a separação e hoje comanda com as filhas uma 
equipe de 150 pessoas. Isabella deixou para trás o emprego e apostou no 
investimento em uma startup na área de recursos humanos. Elas são exemplos de 
como o empreendedorismo feminino, apesar de entraves históricos e culturais, avança 
no Brasil, seja por necessidade ou pelo sonho de realizar um projeto. 

As mulheres brasileiras são mais empreendedoras que os homens, como 
mostra a pesquisa GEM (que é parte do projeto Global Entrepreneurship Monitor e é 
realizada em parceria com o Sebrae e o IBQP), divulgada no ano passado e feita com 
base em dados coletados em 2016. A taxa de empreendedorismo feminino entre os 
novos empreendedores — que possuem um negócio com até três anos e meio — é de 
15,4%, enquanto que a do masculina é de 12,6%. 

Isabella de Arruda Botelho, 30 anos, faz parte desse perfil. Ela trocou, há três 
anos e meio, um emprego, com o salário sendo pago todo mês, pelo investimento ao 
lado do sócio Frederico de Barros Falcão de Lacerda, na Pin People, uma HR tech — 
como são chamadas as startups que usam a tecnologia para desenvolver soluções 
que permitam automatizar processos nas atividades ligadas a recursos humanos, 
facilitando tanto a seleção de empregados quanto o acompanhamento do 
comportamento e da evolução dos profissionais. 

A Pin People, de São Paulo, é especializada no uso do “people analytics” para 
cruzar e monitorar dados dos funcionários, aumentar a retenção de talentos e a 
produtividade. Além disso, a tecnologia permite fazer uma aproximação por afinidade 
entre o perfil dos candidatos a uma vaga e daqueles que já fazem parte do quadro de 
funcionários. Assim, a empresa espera encontrar um “match” entre quem está no 
processo de seleção e o perfil do profissional que está no dia a dia da empresa. 

Isabella já trabalhava com RH antes de escolher o empreendedorismo. Passou 
um tempo na Endeavor e, quando saiu, pesquisou durante três meses quais seriam as 
demandas do setor que poderiam gerar uma ideia de negócio. Ela lembra a 
constatação na época: “As empresas costumam contratar pela competência e demitir 
pelo comportamento. Aí poderíamos ter uma oportunidade de atuar.” 

 
Apesar de pouco tempo de mercado, a Pin People já conta com 50 mil 

candidatos e funcionários mapeados pelo sistema da startup, o que, segundo ela, 
“permite evoluir o nosso método e os nossos algoritmos proprietários de forma mais 
consistente, gerando inteligência em rede para melhorar a forma como empresas e 
pessoas trabalham”, explica. 

A empreendedora não divulga seu faturamento, mas a previsão é aumentar a 
receita em 330% em 2018. Entre seus clientes estão as multinacionais Santander, 
Accenture e KPMG. A atuação da Pin People por enquanto é no Brasil, mas Isabella 
conta que algumas multinacionais têm conversado sobre a possibilidade de levar a 
tecnologia para suas unidades em outros países. 
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Motivação 
Professora de biologia na rede pública de Serra, no Espírito Santo, Lucilaine 

Lima, 35 anos, estava desmotivada. Perto da data do casamento, ela quis 
encomendar bem-casados para a festa, mas não encontrou quem aceitasse o pedido. 
Decidiu arriscar, ir para a cozinha e fazer sua própria receita. Foi quando teve a ideia 
de abandonar as salas de aula e investir na produção de doces caseiros, vendidos na 
rua e em escritórios. Assim, conseguiria ficar mais tempo com o filho. 

Entre 2008 e 2013, Lucilaine fazia os doces em casa e atuava na 
informalidade. Trabalhava dia e noite, voltou à universidade para estudar gastronomia 
e fazia questão de adequar as receitas ao desejo dos clientes. “Um negócio nunca 
pode deixar de escutar o consumidor. Ele é quem vai dizer para onde devemos ir, 
quais são as demandas”, ressalta. 

Em 2013, depois de passar por um curso de coaching, Lucilaine viu que tinha 
chegado o momento de dar um salto nos negócios. Antes, pensou em uma casa de 
chá e até um café especializado em bolos caseiros. Mas veio a ideia de aproveitar a 
demanda que já vinha crescendo por aulas de doces, que ela dava na cozinha de 
casa, para investir em uma escola de culinária, o Instituto Gourmet. Na época, foram 
investidos R$ 160 mil. 

A empresária conta que fazia tudo no início, das aulas à faxina do espaço, mas 
o crescimento da empresa permitiu a expansão da estrutura. “O primeiro dia foi o mais 
desesperador. Vendi apenas um curso e fiquei com medo de não dar certo”, relembra. 
Hoje são três modalidades de curso: confeitaria, chef mix (para massas e pães) e 
cozinheiro profissional. 

Com o tempo, o empreendimento cresceu, atraiu a participação do marido de 
Lucilaine e de um sócio, e a marca começou a se expandir também por meio do 
sistema de franchising, a partir do ano passado. Hoje, além de três unidades próprias 
(Serra e Cariacica, no Espírito Santo, e a cidade do Rio de Janeiro), já são 30 
contratos assinados e oito unidades em funcionamento. Lucilaine pretende oferecer 
mais três cursos ainda em 2018 e espera chegar a 50 unidades franqueadas. 

Superação  
Para Maria José Garcia, 57 anos, o começo da vida como empreendedora, em 

2009, também foi difícil. Ela tinha 25 anos de experiência no mercado de terceirização, 
mas foi demitida depois que o dono da empresa passou a gestão do negócio para os 
filhos. Em seguida, soube que estava com câncer e logo depois veio a separação, 
relembra Paula, 24 anos, a filha caçula. 

Amigos e fornecedores dos tempos em que ela trabalhava a encorajaram a 
partir para um negócio próprio. O começo da Hineni Serviços foi na casa da família, 
com o atendimento a condomínios que contratavam mão de obra para a limpeza e 
para o serviço de portaria. O único compromisso assumido pela matriarca naquele 
momento foi que nunca tiraria clientes da antiga empresa. Assim, o negócio cresceu e 
hoje ela, Paula e a filha mais velha, Carolina, 27 anos, dividem a gestão do 
empreendimento. 

Um negócio administrado por mulheres, lembra Paula, tem lá as suas 
dificuldades. Uma delas é o assédio. “Já ouvi coisas do tipo ‘vamos trocar a reunião 
das 18 para às 19h?’”, lembra. Em outra ocasião, depois de uma longa negociação por 
e-mail, ela levou a proposta pessoalmente para o potencial cliente. “Preferi ir 
acompanhada de um amigo porque, infelizmente, às vezes é a forma de afastar esse 
tipo de situação. E apesar de estar tudo certo antes do contato pessoal, quando o 
quase cliente viu que estava acompanhada, desistiu do negócio sem explicação”, 
lamenta. 

Paula não divulga o faturamento, mas diz que cresceu 84% no ano passado e 
a previsão para este ano é dobrar de tamanho. O otimismo tem a ver com a imersão 
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que a empresária fez no Programa Mulher Empreendedora, do Itaú Unibanco, que já 
teve a participação de quase 9 mil mulheres, promoveu 43 workshops, 13 rodadas de 
negócios e 24 cafés. O objetivo do projeto, explica Maria Eugênia Sosa Taborda, 
gerente de Sustentabilidade da instituição financeira, é inspirar empreendedoras ao 
permitir o acesso a outras histórias de negócios e melhorar a capacitação técnica e de 
gestão para alavancar os negócios. 

“Procuramos que as participantes, de pequenas ou grandes empresas, se 
vejam como uma fonte de inspiração para outras mulheres e que compartilhem suas 
experiências, seja de fracassos ou de sucessos”, diz Maria Eugênia. Para a executiva, 
um programa como esse atende ao papel social que o banco tem, mas também à área 
de negócio. “Se elas crescem, é um jogo de ganha-ganha. Hoje, 58% do total de 
clientes do banco são mulheres”, completa. 

Toque feminino 
A dedicação ao negócio 
39% das empreendedoras trabalham 9 horas ou mais por dia 
Em média, dedicam 7,5 horas para o negócio, 2,8 horas  
para os filhos/família e 1,8 hora para lazer 
58% dos negócios são ligados à prestação de serviços, 28% ao comércio, 28% 

à indústria e 9% a outras atividades (como agropecuária e instituição do terceiro setor) 
44% dos negócios foram iniciados há menos de 3 anos 
50% 50% das empreendedoras contam com a ajuda de pelo  
menos uma pessoa 
35% das empreendedoras têm sócios.  
17% das MEIs têm sócios 
39% das MEIs contam com alguém trabalhando no negócio 
Entre as microempresas e empresas de pequeno porte 
53% das empreendedoras são as únicas responsáveis pelo planejamento e 

controle financeiro da empresa 
94% das empreendedoras participam de atividades ligadas a atendimento a 

clientes e vendas 
83% das empreendedoras têm envolvimento direto com produção dos 

produtos/execução dos serviços 
65% das empreendedoras precisam contratar mais funcionários para que o 

negócio possa crescer 
77% das empreendedoras não têm dívidas 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/03/08/internas
_economia,664640/cada-vez-mais-brasileiras-trocam-emprego-pela-vida-de-
empreendedora.shtml 

 
Voltar ao índice 
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9. Curtas 

Entidades assinam acordo de cooperação para estimular cidadania 
financeira 

 
07 de Março de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
Haverá palestras e cursos para que brasileiros aprendam a gerir melhor o 
próprio dinheiro 
 

O Banco Central (BC), a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) assinaram acordo de 
cooperação técnica para estimular ações coordenadas na área de cidadania 
financeira, de inclusão e de proteção aos usuários de produtos e serviços 
financeiros. Os consumidores poderão participar de palestras e cursos de 
educação financeira para aprenderem a gerir melhor o próprio dinheiro. 

Segundo o diretor de Relações Institucionais e Cidadania do BC, Isaac 
Sidney Ferreira, o acesso a serviços bancários cresceu 3,3% nos últimos dez 
anos. Ele, no entanto, disse que grande parte da população usa mal o crédito e 
se endivida além do necessário. “Vamos conjugar esforços, fazer o intercâmbio 
de dados agregados, casando demandas e acessos a serviços financeiros”, 
declarou após assinar o acordo. 

Pelo acordo, que tem duração de dois anos, o BC divulgará conteúdos 
de educação financeira na plataforma digital Cidadania Financeira. O órgão 
também promoverá ações de capacitação e treinamento. O SPC Brasil 
compartilhará o conteúdo produzido pelo BC em seus canais, como o site Meu 
Bolso Feliz e o aplicativo SPC Consumidor. A entidade repassará pesquisas à 
autoridade monetária. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/03/entidades-assinam-
acordo-de-cooperacao-para-estimular-cidadania-financeira 
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10. Feiras 

 
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 
 
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 
 
 
 



Informativo SCS 

 

 

08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
19/03/2018 até 20/03/2018 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte ASAMODA, DALLAS, MASTER E 
NABHAN 
Cidade: Cianorte - PR 
 
20/03/2018 até 22/03/2018 – EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
20/03/2018 até 23/03/2018 – Show Safra BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde - AC 
 
Acesse aqui o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 
 

Voltar ao índice

http://www.mdic.gov.br/images/Calend%C3%A1rio_Brasileiro_de_Exposi%C3%A7%C3%B5es_e_Feiras/Calend%C3%A1rio_Brasileiro_de_Exposi%C3%A7%C3%B5es_e_Feiras_2018.pdf
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