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Páscoa deve aumentar 
empregos nos setores
de indústria e varejo

A Páscoa é um desses 

eventos que sacodem o 

mercado. São inúmeras 

contratações para vagas 

temporárias, que vão da 

indústria ao comércio 

por todo o país

No comércio, ações pro-
mocionais aumentam 
as vendas, mostrando 

que os investimentos não são 
só no chão de fábrica. Quando 
falamos de um país que se re-
cupera de uma crise econômica 
severa, a melhora e otimismo 
são motivo de comemoração. 
A maioria das empresas que 
produz alimentos para a data já 
começou a se mobilizar desde 
outubro do ano passado. 

A montagem de ovos, bom-
bons e outras guloseimas não 
pode esperar o ano começar. 
E não falamos apenas do 
segmento de chocolates. A 
indústria de peixes tem grande 
movimento também. Os mais 
de 172,2 milhões de católicos 
do país costumam consumir 
carne branca na época. Agora, 
começam as contratações mais 
focadas nas redes de comércio. 
Estoquistas, repositores, pro-
motores, gerentes, são inúme-
ros cargos chamados para lidar 
com um potencial aumento de 
10%, em comparação a 2017, 
na arrecadação de Páscoa. 

As vendas vinham piorando 
nos últimos anos, mas 2018 
se mostra otimista, sobretudo 
pela desaceleração da crise. 
A Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados 
(Abicab) é quem traz os núme-
ros. A variedade deve focar em 
bolsos de tamanhos diferentes. 
Já são 130 novos produtos 
lançados, 10 a mais do que no 
ano passado, mas ainda menor 
do que em 2016 (147). 

No ano passado, foram pro-

duzidas 9 mil toneladas de cho-
colate para o período, algo em 
torno de 36 milhões de ovos. No 
ano anterior, o número foi de 
14,3 mil tonelada, e em 2015, 
19,7 mil toneladas. Os números 
vêm decrescendo nos últimos 
anos e só teremos certeza da 
recuperação de 2018 no fi nal 
da época de vendas. Por en-
quanto, trata-se apenas de um 
potencial de melhora.

Muito dessa percepção vem 
do que diz respeito às con-
tratações. Ainda são valores 
menores do que dos anos 
anteriores, mas a queda foi 
bem menor. São 23 mil vagas 
de trabalho temporário esti-
madas, de outubro de 2017 a 
março deste ano. Em 2017 e 
2016, foram abertas 25 e 29 
mil vagas, respectivamente. A 
queda na quantidade ocorreu, 
mas foi bem menor. 

Essa é uma época que mo-
vimenta a economia, que gera 
empregos, que demanda ações 
criativas do varejo. É uma 
época onde o país começa a se 
movimentar a todo vapor. É um 
período que dita crescimento, 
já que é chave para, inclusive, 
ditar tendências de investi-
mentos e ações, sobretudo de 
comércio para o resto do ano. 
Há uma grande colaboração en-
tre RH e varejo nesse período, 
e quem ganha é o país. 

Que 2018 trará bons nú-
meros, não tenho a menor 
dúvida. Devemos ter a Páscoa 
da recuperação. Pode ser um 
pensamento otimista, mas não 
é um pensamento baseado em 
especulação, e sim em obser-
vação de potenciais mercados 
que alavancam a economia. A 
nós, resta torcer e trabalhar 
pela volta dos bons ventos.

(*) - É diretor da Red Lemon 
Agency, agência especializada em 

comunicação, fi eld marketing
e ações promocionais

(http://redlemon.agency).

André Romero (*)

A - Competição Científi ca
As inscrições para a 14ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas), a maior competição científi ca do 
país, estão abertas. O evento é realizada pelo Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (IMPA). Escolas municipais, estaduais, federais e pri-
vadas, com turmas dos Ensinos Fundamental (6º ao 9º ano) ou Médio, 
podem participar da olimpíada, que, ano passado, reuniu 18,2 milhões 
de estudantes de 99,6% dos municípios brasileiros. A inscrição deve ser 
realizada pelas escolas, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição 
disponível exclusivamente na página da OBMEP (www.obmep.org.br). 
O prazo se encerra em 2 de abril.

B - Diretoria e Acadêmicos
No próximo dia 28, a Academia Paulista de Contabilidade realiza a sessão 
solene de posse da nova diretoria eleita para o triênio 2018-2020, presi-
dida pelo contador Domingos Orestes Chiomento. Serão empossados dez 
novos Acadêmicos, os quais completarão as 50 Cadeiras que compõem a 
Academia paulista, com os seus respectivos patronos. O evento acontece 
no auditório da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, na Av. 
da Liberdade, nº 532,  com início às 19 horas. O contador Chiomento é 
pós-graduado em Contabilidade Gerencial e Controladoria e empresário 
contábil há mais de 50 anos. Foi um dos principais incentivadores da 
reinstalação da Academia Paulista de Contabilidade, fundada em 1952, 
no período em que presidia o CRCSP (gestão 2010-2011). 

C - Gastronomia e Solidariedade 
No dia 17 de abril, na Casa Miracolli (Rua Colômbia 84, Jd. América), 
grandes nomes da gastronomia e decoração se reúnem para receber o 
público no 18o Evento Degustar, que há dez anos auxilia na geração de 
recursos fi nanceiros para o Hospital de Amor, novo nome e marca do 
Hospital de Câncer de Barretos. A arrecadação de expositores, patroci-
nadores e convites é revertida à instituição que atua com atendimento 
100% gratuito pelo SUS. Entre os expositores de gastronomia e deco-
ração já confi rmados, estão: Grecco Coppola, Citron Gastronomia, Chef 
Cacá Barreto, Chef Paulo Pirola, Buffet Palmela, Opera Ganache, Otavia 
Sommavilla, Fazenda Floresta, Rosane Giannotti, Isa Urbinati Creazioni, 
entre outros. Saiba mais: (www.eventodegustar.com.br). 

D - Alta Gestão
A Fudação Getulio Vargas (FGV) lança o programa de cursos voltados 
para Alta Gestão, que visa preparar líderes empresariais para enfrentar os 

desafi os atuais e futuros de suas organizações, auxiliá-los no tratamento 
de temas estratégicos com desenvoltura, ampliar sua capacidade de 
infl uência e de impacto e, sobretudo, de alcançar excelência no papel 
de executivo em organizações de grande porte. Os cursos seguem a 
metodologia C-Level, programa com estrutura modular, personalizado e 
fl exível, elaborado por três grandes eixos temáticos, complementares e 
independentes: Liderança e Inovação; Estratégia Corporativa e Negócios 
e Competências Funcionais – composto por cursos rápidos e também 
independentes sobre cada função (CEO / CFO / CIO /CHRO / CMO / COO). 

E - Nova Geração 
A PwC Brasil, líder global em auditoria e consultoria, deu início ao 
recrutamento de trainees na edição 2018 do Programa Nova Geração. 
São cerca de 400 vagas para estudantes matriculados a partir do 2º ano 
da graduação ou formados há, no máximo, dois anos. Todas as vagas 
são abertas também para pessoas com defi ciência. Podem participar 
profi ssionais de diversas áreas, tais como administração, ciências atu-
ariais, ciências contábeis, economia, direito, engenharias, estatística, 
física, matemática, psicologia e cursos relacionados à tecnologia da 
informação. Os candidatos podem optar por atuar em três áreas de 
negócios: auditoria, consultoria tributária e societária ou consultoria de 
negócios. Inscrições até 26 de março e início das atividades em julho. 
Mais informações: (www.pwc.com.br/nova-geracao).

F - Motéis Prediletos 
O que faz de um motel ser favorito na visão dos clientes? Esta é uma 
pergunta difícil de responder, mas com base em um grande levantamento 
feito pelo Guia de Motéis foi possível obter uma lista de preferência de 
60 mil usuários nas categorias Favoritos, Motel dos Sonhos, Decoração, 
Custo-Benefício, Limpeza, Atendimento e Gastronomia. Essas informa-
ções deram origem a 1ª edição do Prêmio Guia de Motéis 2017/2018, um 
verdadeiro oscar do setor. Entre os cinco mil estabelecimentos instalados 
no país, 10 motéis tiveram destaque na opinião dos usuários, em cada 
categoria. As regiões analisadas foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Paraná, Pernambuco, Ceará, DF, Espírito Santo, Goiânia, 
Salvador e RG do Sul.  Mais informações, acesse:(www.guiademoteis.
com.br/premio).

G - Soluções para o Agronegócio
Nos próximos dias 3 e 4 de março, no Instituto Biológico, acontece 
o AgriFutura, evento com soluções inovadoras e tecnológicas para o 

agronegócio. Totalmente gratuito, conta com duas vertentes de painéis: 
a vertical de culturas como hortaliças, frutas, bovinos de corte e de 
leite, grãos, cana e café, entre outros; e outra transversal que abrange 
toda a agricultura como gestão empresarial, agronômica, mercado, e 
as de tecnologias como IoT (internet das Coisas) bigdata.blockchain, 
e hardwares como drones, sensores e leitores. Ao todo são mais de 30 
painelistas e moderadores trazendo as ações mais modernas do setor. 
Os visitantes poderão ver de perto as mais modernas soluções para o 
setor, tanto de empresas consolidadas no mercado quanto de startups. 
Saiba mais no site (www.agrifutura.com.br).    

H - Mulheres em Foco
Entre os próximos dias 19 a 23 de março, em sua sede, o Conselho Re-
gional de AdministraçãoSP realiza a 1ª Semana Temática Mulheres em 
Foco, com a apresentação de palestras e painéis liderados por algumas 
das mulheres mais poderosas do país, como Chieko Aoki, da Blue Tree 
Towers Hotel; Daiana Garbin, jornalista; Sônia Hess, ex-CEO da Duda-
lina; Fiamma Zarife, do Twitter; Paula Paschoal, do PayPal; e Andrea 
Weichert, da Ernst & Young, são algumas das presenças confi rmadas 
para compartilhar conhecimentos e experiências, nesse evento que já é 
considerado o maior do segmento, tanto por sua gratuidade, quanto por 
sua duração, marcando presença no calendário de discussões femininas. 
Outras informações (www.crasp.gov.br).

I - Cadeira Prática
Criada em 1855 pelo inglês Joseph Beverley Fenby, a poltrona Tripolina 
(ou Camp Chair) foi um marco na história do design moderno. Inicial-
mente, foi idealizada para ser utilizada por ofi ciais ingleses. Mas, devido 
a sua versatilidade e qualidade, logo se popularizou. A Futon Company 
apostou no modelo e fez uma releitura deste clássico internacional, 
trazendo-o para o Brasil em uma nova confi guração. Equipada com 
dobradiça especialmente desenvolvida para facilitar o mecanismo abre 
e fecha, as peças se dobram de forma simétrica, até obter uma estrutura 
ultracompacta. Mas, sua praticidade não está somente na sua montagem: 
pode ser levada a qualquer lugar, por qualquer pessoa. Outras informa-
ções em: (www.futon-company.com.br).

J - Corte de Cabelo
Cerca de 400 participantes estarão presentes no primeiro evento voltado 
ao empreendedorismo para barbeiros no Brasil, o ‘Eagle Barbers – Barbei-
ros de Visão’. O evento será no dia 12 de março, no Teatro Gamaro (Rua 
Dr. Almeida Lima, 1176, Brás). O barbeiro Eduardo Muller, idealizador 
do projeto, reuniu nomes como Elias Torres (Seu Elias/MG), Bruno Van 
Enck (Corleone/SP), Japa OldSchool (Estilo para Homens/SC), além do 
consultor especializado em negócios da área de Beleza, Nilton Castro, 
ex-secretário do empreendedorismo da cidade de São Paulo. Além de 
cortes de cabelo diferentes, o principal objetivo seráo de mostrar, de 
forma franca e aberta, os principais problemas e desafi os enfrentados 
pelos donos de barbearias de todo o país na gestão de negócios. Outras 
informações e inscrições: (http://www.eaglebarbers.com).

A - Competição Científi ca
As inscrições para a 14ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de 

desafi os atuais e futuros de suas organizações, auxiliá-los no tratamento
de temas estratégicos com desenvoltura, ampliar sua capacidade de 
influência e de impacto e sobretudo de alcançar excelência no papel

Confi ança da indústria 
tem alta de 0,2 ponto

O Índice de Confi ança da 
Indústria registrou alta de 0,2 
ponto na prévia de fevereiro, em 
comparação com o resultado 
consolidado de janeiro. Segun-
do a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o indicador fi cou em 
99,6 pontos, o maior patamar 
desde outubro de 2013, que 
foi de 99,9 pontos. A alta da 
confi ança, segundo a prévia, 
combina melhora das expecta-
tivas com piora das avaliações 
sobre o momento presente. 

O Índice de Expectativas 
subiu 2,6 pontos em fevereiro 
e chegou a 100,6 pontos, o 
maior desde setembro de 2013. 
Já o Índice da Situação Atual 
caiu de 100,9 pontos para 98,5 
pontos. O resultado preliminar 
de fevereiro indica alta de 0,6 
ponto no Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada da 
Indústria (NUCI), para 75,3%, 
o maior desde junho de 2015, 
de 75,8%.

Para a prévia de fevereiro de 
2018 foram consultadas 786 
empresas entre os dias 1º e 20 
deste mês. O resultado fi nal da 
pesquisa será divulgado na pró-
xima quarta-feira (28) (ABr).

INSS diz que demonstrativo do IR pode ser retirado também nas agências

de Previdência Social em todo o país.

Para consultar o extrato, o 
segurado deve acessar o 
site do INSS e consultar o 

Extrato de Imposto de Renda (IR) 
no menu de serviços da Central 
“Meu INSS”, com login e senha.

Para fazer o cadastro no Meu 
INSS, são necessários o CPF, 
nome completo, data e local 
de nascimento e nome da mãe 
para gerar um código de acesso 
provisório. Depois, o segurado 
deve fazer login, com a senha 
provisória. Logo em seguida, 
aparecerá mensagem para que o 
cidadão crie sua própria senha. 
A senha deve conter números 
e letras, além de um caractere 
especial, como “#@$%!*-/+”. 
Pelo menos uma letra deve ser 
maiúscula e outra minúscula.

Em caso de dúvidas, o cida-
dão pode ligar para a Central 
135. Brasileiros no exterior 
também conseguem acessar 
o Meu INSS. De acordo com o 
INSS, o demonstrativo do ano 

O Índice Nacional de Custo da 
Construção – Mercado  (INCC-M) 
registrou infl ação de 0,14% em 
fevereiro deste ano. A taxa fi cou 
abaixo do resultado do mês an-
terior (0,28%). O índice acumula 
taxas de 0,43% no ano e de 3,61% 
em 12 meses, segundo dados da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

O subíndice relativo a materiais, 
equipamentos e serviços registrou 
variação de 0,32% em fevereiro, 
abaixo do 0,59% de janeiro. Em 12 

meses, esse subíndice acumula taxa 
de 2,86%. Já o subíndice referente a 
mão de obra não registrou variação. 
No mês anterior, a variação havia 
sido de 0,03%. Esse subíndice acu-
mula alta de 4,24% em 12 meses.

O INCC-M serve de referência 
para atualização dos valores das 
construções de habitações e 
também faz parte do conjunto de 
dados do Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M), utilizado na 
correção dos contratos de aluguel.

Após dois anos de retração, 
o mercado de trabalho no co-
mércio atacadista do Estado 
voltou a registrar mais admis-
sões que desligamentos. Fo-
ram 6.208 novas vagas formais 
abertas em 2017, contrapondo 
a extinção de 7.474 vínculos 
do ano anterior. Desta forma, 
o atacado paulista encerrou 
2017 com um estoque de 
498.150 vínculos celetistas, 
alta de 1,3% em relação a 2016. 
Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos 
dados do Caged e das infor-
mações sobre movimentações 
declaradas pelas empresas do 
atacado paulista. 

Em dezembro, 2.009 em-
pregos formais foram ex-
tintos, resultado de 10.658 
admissões contra 12.667 
desligamentos, interrompen-
do uma série de oito altas 
consecutivas. Vale ressaltar, 
porém, que é o menor número 
de vagas fechadas em um mês 
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Demonstrativo de rendimentos 
já está disponível no site do INSS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulga no site o demonstrativo de rendimentos de 2017 
dos aposentados e pensionistas obrigados a apresentar a declaração do Imposto de Renda à Receita 
Federal

base 2017 pode ser retirado nas 
agências de Previdência Social 
(APS). O órgão recomenda, no 
entanto, “para mais conforto 
ao cidadão”, que a impressão 
seja feita na internet ou nos 

terminais de autoatendimento 
dos bancos.

O programa para preen-
chimento da declaração do 
Imposto de Renda 2018 será 
disponibilizado pela Receita 

Federal nesta última semana de 
fevereiro e o prazo de entrega 
terá início no começo de março. 
Cerca de 40 milhões de brasilei-
ros devem declarar o Imposto 
de Renda este ano (ABr).

Mercado de trabalho no 
comércio atacadista teve alta

de dezembro desde 2013, de 
modo que o resultado negativo 
já era esperado. No acumulado 
do ano, sete das dez atividades 
pesquisadas apresentaram 
alta no estoque de empregos, 
com destaque para o atacado 
de produtos farmacêuticos e 
higiene pessoal (3,7%) e para 
o setor de alimentos e bebidas 
(2,1%). 

Para a Entidade, fi ca claro 
que o atacado paulista voltou 
a gerar empregos porque o 
consumo das famílias voltou a 
mostrar mais força em 2017, 
resultado de um quadro de 
menor infl ação, juros mais bai-
xos e até mesmo da melhoria 
da massa salarial com o início 
da redução do desemprego 
(AI/FecomercioSP).

O atacado paulista encerrou 2017 com um estoque de 498.150 

vínculos celetistas, alta de 1,3% em relação a 2016. 

Infl ação da construção fi ca em 
0,14% em fevereiro


