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:: GS&MD - GOUVÊA DE SOUZA ::
Nesses mais de 20 anos, a GS&MD – Gouvêa de Souza tem sido reconhecida pelo mercado
como especialista em varejo, marketing e distribuição.
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EVENTOS

O melhor do varejo e da distribuição,
por quem mais conhece o assunto

Instituto Embelleze chega a Campo Mourão
Com o aquecimento do mercado de beleza em Campo Mourão, a cidade passa a
oferecer um grande campo de trabalho para pessoas com especialização na área.
A fim de capacitar profissionais e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos
nos salões, chega à cidade o Instituto Embelleze, maior centro de formação
profissionalizante da área de beleza da América Latina. A inauguração ocorre
nesta quinta-feira, 20 de junho.
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Cadastre-se para receber newsletter e
conteúdos de varejo.

INSTITUCIONAL
Confira o vídeo!

Quem está à frente do empreendimento é a cabeleireira Estefânia Freire de Sousa
Maciel. “Em vez de abrir um salão de beleza, optei por investir em uma escola de
formação, a fim de formar pessoas preparadas para atuar no segmento e suprir as
demandas de nossa região”, diz. Assim, a escolha pelo Instituto Embelleze
também foi imediata. “Procurava por uma franquia de destaque nacional e muita
qualidade na estrutura pedagógica dos cursos”, ressalta.
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Valor de aluguel de lojas dobra
em 5 anos
"Zara chinesa" desembarca no
Brasil nos próximos meses
Caixa sem operador tenta
emplacar no varejo do PR

MERCADO & CONSUMO
Grifes de decoração apostam
no Brasil

VAREJO DIGITAL
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Varejistas são mais resistentes
a pagamentos móveis do que
os consumidores
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BRF inaugura centro de
pesquisa no interior de São
Paulo
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5R Shopping Centers investe
R$ 1,8 bilhão no
desenvolvimento de nove
projetos

LOJA VIRTUAL
FRANQUIAS

PESQUISA

Grifes de decoração
apostam no Brasil
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Franquia da joalheria Pandora
custa a partir de R$ 600 mil

Alta de alimento frustra
expectativa e, com o
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