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Comércio varejista cresceu
0,9% de dezembro para janeiro
alta veio depois de uma
queda de 0,5% de novembro para dezembro.
O dado, da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), foi divulgado
ontem (13) pelo IBGE. Também
foram registradas altas na média móvel trimestral (0,3%),
na comparação com janeiro de
2017 (3,2%) e no acumulado
de 12 meses (2,5%).
De dezembro para janeiro,
cinco dos oito segmentos do
varejo tiveram crescimento,
com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico
(6,8%) e equipamento e material para escritório, informática
e comunicação (3,7%). Outros
segmentos com alta foram
supermercados, alimentos,
bebidas e fumo (2,3%), tecidos,
vestuário e calçados (0,9%) e
livros, jornais, revistas e papelaria (0,3%).
Três segmentos tiveram
queda no volume de vendas
de dezembro para janeiro:
combustíveis e lubrificantes
(-0,3%), móveis e eletrodo-
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O volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 0,9% de dezembro de 2017 para janeiro
deste ano

Setor farmacêutico:
destaque no promissor
mercado pet
Marcelo Piazera (*)

Crise! O termo é bastante
conhecido nos últimos
anos e tem assustado
a população e pessoas
que buscam investir no
próprio negócio
o entanto, o mercado
pet tem se destacado
e continua em crescimento mesmo nesse cenário
turbulento. Segundo informações do IBGE, em 44,3%
dos lares brasileiros existe
a presença de ao menos um
cachorro e em 17,7%, um gato.
Isso significa que são mais de
52,2 milhões de cães e ainda
22,1 milhões de gatos morando
com seus donos, representando uma parcela significativa
das despesas da família brasileira e de clientes que podem
ser abastecidos, revelando um
mercado poderoso.
Atualmente, o País é o segundo maior mercado para
pets do mundo, e a cada dia as
famílias retardam a concepção
de um filho e o animal entra
como substituto nesse meio.
E uma vez que entrou na vida
de alguém, difícil viver sem um
pet ao lado. Ou seja, o mercado
só tende a crescer mostrando
que o setor vai muito além de
pet shops.
Apesar do grande número de
animais de estimação, poucas
cidades no país possuem farmácias exclusivas para pets,
por exemplo. O brasileiro está
começando a mudar o hábito
de comprar medicamentos e
artigos em farmácias tradicionais e grandes mercados para
adquirir em lojas e empresas
especializadas e focadas no
mercado.
Segundo último levantamento da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria
de Produtos para Animais de
Estimação), o segmento pet no
Brasil atingiu o faturamento de
R$18,9 bilhões em 2016, sendo
que o setor Vet foi responsável
por 7,8% desse faturamento e
apresentou o maior crescimento frente aos demais.
Vale acrescentar que geralmente os medicamentos
animais, se comparados com
os feitos para humanos, tendem a ter um valor um pouco
mais elevado. O que torna o
negócio algo lucrativo e, ao
mesmo tempo, fonte de muita
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Também foram registradas altas na média móvel trimestral (0,3%), na comparação com janeiro de
2017 (3,2%) e no acumulado de 12 meses (2,5%).

mésticos (-2,3%) e artigos
farmacêuticos, médicos e
ortopédicos (-2,5%). O varejo
ampliado, que também analisa os segmentos de veículos/
peças e materiais de construção, no entanto, caiu 0,1%.
Os veículos, motos, peças e
partes cresceram 3,8%, mas

Confiança de
Serviços avança com
moderação e certeza
O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da Fundação Getulio
Vargas, avançou 1,3 ponto em fevereiro de 2018, para 93,1 pontos,
o maior nível desde abril de 2014
(95,9). “Os sinais de recuperação
dos indicadores de confiança
são ainda moderados, sugerindo
continuidade da tendência de
recuperação gradual no ritmo de
atividade. Um efeito importante da
melhora do humor das empresas é
a melhora do indicador de ímpeto
de contratação para os próximos
três meses, que atingiu o maior
nível desde agosto de 2014”, analisa
Silvio Sales, consultor da FGV/Ibre.
Houve alta da confiança em 5 das
13 principais atividades pesquisadas. “Ao contrário do que vinha
ocorrendo nos últimos meses, em
fevereiro o crescimento da confiança esteve menos disseminado,
concentrando-se em 38% dos
segmentos pesquisados”, afirma
Sales. O desempenho positivo foi
influenciado pela melhora tanto
da situação atual quanto das perspectivas de curto prazo. O Índice
da Situação Atual (ISA-S) subiu
1,2 ponto em fevereiro, para 87,4
pontos; o Índice de Expectativas
(IE-S) avançou 1,5 ponto, retornando ao patamar de março de
2014 (98,9 pontos).

os materiais de construção
recuaram 0,2%.
A receita nominal do varejo
cresceu 0,6% na comparação
com dezembro de 2017, 0,4%
na média móvel trimestral, 3,3%
na comparação com janeiro de
2017 e 2,3% no acumulado de
12 meses. O varejo ampliado

também teve altas de receita
nominal em todos os tipos de
comparação temporal: de dezembro de 2017 para janeiro
deste ano (0,2%), média móvel
trimestral (0,7%), comparação
com janeiro de 2017 (6,6%) e
acumulado de 12 meses (3,9%)
(ABr).

Governador do RS negocia acordo
de recuperação fiscal

Antonio Cruz/ABr

O presidente Michel Temer
recebeu ontem (13), no Palácio da Alvorada, o governador
do Rio Grande do Sul, Ivo
Sartori, para tratar da possível
inclusão do estado, que passa
por uma grave crise financeira,
no programa de recuperação
fiscal do governo. A adesão
ao acordo de renegociação
das dívidas junto à União foi
rejeitado no ano passado pelo
Tesouro Nacional, que avaliou
que o estado não cumpria os
requisitos de despesa com
pessoal e pagamento da dívida
estabelecidos pelo programa.
Segundo o governador, as
negociações avançaram no
encontro de ontem, apesar
de haver ainda alguns entraves para superar. Sartori não
detalhou quais seriam esses
entraves, mas disse que falta
“bom entendimento, uma boa
conversa”. Ele, no entanto,
reconhece a “boa vontade”
do governo federal. “Foi um
momento bem importante,
porque é um avanço significativo, estamos próximos, vamos

A - Plantação de Shimeji
A Giuliana Flores fez uma parceria com os melhores fornecedores de cogumelos do mercado e traz a Coleção Cogushi: kits completos para cultivo
de shimeji em casa de forma natural e orgânica, para que a família possa
realizar refeições saudáveis. Cada embalagem leva um tipo diferente de
cogumelo shimeji, que cresce dentro das caixinhas até a data de colheita. A
Linha Monstrinhos é composta por caixinhas estilizadas com os personagens
da turma Cogushi. Cada um dos monstros/kits apresenta áreas de cultivos
diferentes e produz um tipo específico de shimeji. O Rendimento de cada
kit é de aproximadamente 400 gramas de cogumelo shimeji preto em até
duas colheitas. São cinco monstrinhos que representam as variedades de
shimeji. Saiba mais em: (www.giulianaflores.com.br).

B - Segurança Pública
Entre os dias 10 e 12 de abril, no Transamerica Expo Center, acontece a LAAD
Security – Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa. O evento
reúne empresas nacionais e internacionais que fornecem equipamentos, serviços e tecnologias para Segurança Pública, Forças Policiais, Forças Especiais,
Forças Armadas, Law Enforcement, Homeland Security e gestão de segurança
de grandes corporações, concessionárias de serviços e infraestrutura crítica
do Brasil e da América Latina. Reunirá cerca de 100 marcas expositoras e
receberá mais de 9 mil profissionais do setor. Entre os destaques: soluções
em autenticação, controle de acesso e vigilância; emergência, salvamento e
resgate; equipamentos pessoais e táticos; cyber security; ópticos e optrônicos;
munição e armamento; perícia criminal e forense; transmissão e comunicação;
veículos e helicópteros; e etc. Saiba mais em (www.laadsecurity.com.br).

C - Festa Alemã
A segunda edição da São Paulo Oktoberfest, a festa alemã que entrou para
o calendário oficial da cidade, ganhou uma semana a mais de programação
e será realizada entre 28 de setembro e 14 de outubro. No evento do ano
passado foram consumidos 110 mil litros de chopes e cervejas. Mais de 70
rótulos de cerveja estiveram à disposição do público, a maioria artesanais,
tornando o espaço das pequenas marcas um dos mais animados. O público
consumiu 16 toneladas de pratos típicos dentro da tenda, a Biertent. O
joelho de porco, “eisbein”, foi o predileto dos participantes, totalizando
4 mil pedidos ao longo da festa. Do lado de fora, no Biergarten, serviu-se
10 toneladas de alimentos, incluindo salsichas assadas, pretzels, hambúrgueres e espetinhos. O primeiro lote dos ingressos conta com preços
promocionais e já está à venda no site (www.saopaulooktoberfest.com.br).

D - The New Thinker
Você se lembra quantas vezes já ouviu a frase “olhar de fora da caixinha”?
O famoso clichê indica que aquele que deseja se destacar deve pensar

dizer, de criar as condições para
o pré-acordo celebrado entre o
governo federal e o estado do
Rio Grande do Sul. É bem verdade que também a aprovação
da Assembleia do ato de adesão
também ajuda nesse processo”,
disse Sartori.
Em fevereiro, a Assembleia
Legislativa gaúcha aprovou
o projeto que autoriza a assinatura pelo estado do plano
de regime de recuperação. O
programa prevê a suspensão
do pagamento das parcelas da
dívida com a União pelo prazo

de até 36 meses, prorrogável
por igual período. Projeções
da Secretaria da Fazenda mostram que o regime pode gerar
um alívio financeiro de mais de
R$ 11 bilhões até 2020, e permitirá a contatação de novos
empréstimos. O governador
informou que o presidente
Temer convocou uma nova
reunião de técnicos do Tesouro Nacional com técnicos
da Secretaria da Fazenda do
Rio Grande do Sul para dar
continuidade às negociações
(ABr).

inspiração e amor aos animais,
já que o foco principal é ajudar
os bichinhos.
Esse é o grande diferencial
do mercado pet: trazer conceitos inovadores e sempre
estar em busca de novidade.
Um exemplo que pode ser
adaptador para todos os outros
setores, como uma alternativa
para driblar a crise. Nesse cenário repleto de incertezas se
destacar de seus concorrentes
e perceber a demanda de seu
consumidor, pode levar o sucesso do negócio, mesmo em
um cenário desfavorável.
Voltando um pouco o olhar
para os negócios, é importante
ressaltar que a franquia geralmente abocanha uma zona
maior de influência onde estiver instalada. Isso quer dizer
que a concorrência é menor,
chegando a quase zero, por
se tratar de um centro especializado em medicamento por
manipulação. O franqueado
consegue sucesso, principalmente, ao criar vínculos e
amizades com os clientes que
passam a frequentar a farmácia como um local próximo e
dedicado ao seu melhor amigo.
Por fim, vale destacar que o
franchising tem maior chance
de sucesso, se comparado a
uma empresa própria, ao oferecer um modelo de negócio
seguro, confiável e mais estável. O setor a cada ano chama
atenção de investidores e atrai
olhares curiosos de quem está
em busca de um novo negócio
e até mesmo não possui experiência em administrar o próprio.
Com maior chance de sucesso,
se comparado a uma empresa
própria, a franquia oferece um
modelo de negócio seguro,
confiável e mais estável.
Segundo levantamento do
Sebrae, 60% das empresas
brasileiras não sobrevivem
até o quinto ano de operação,
enquanto, no franchising, esse
número cai para 15%.
(*) - Formado em Direito pela
Universidade Regional de Blumenau;
MBA em Gestão Empresarial pela
FGV; especialização pela Franchising
College; é sócio-fundador da Fórmula
Animal Farmácia de Manipulação
Veterinária.

de orientação para declarar Imposto de Renda: dias 14 e 28 de abril. A
ação será realizada das 8h às 17h, por estudantes e professores do curso
de Ciências Contábeis da Instituição. Para participar do IR Solidário
Drummond, o limite de rendimentos não pode ter ultrapassado os R$
100 mil. Não ser sócio ou proprietário de empresas e possuir bens no
limite de R$ 400 mil são outras exigências. O limite é de duas fontes de
renda por declarante. O custo para receber o atendimento é social: 2
quilos de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão repassados
a entidades assistenciais. Informações: tel. 2207-7686.
de forma diferenciada da maioria. Mas, afinal, como fazer isso? Auxiliar
os profissionais nessa nova busca é um dos objetivos do primeiro seminário The New Thinker
Thinker, criado pelo especialista em gestão de negócios e
neuroestratégia Luciano Salamacha. O evento acontece nesta sexta (16)
e no sábado (17), no Estanplaza Funchal. De forma prática, Salamacha
vai apresentar técnicas para obter respostas a questões tão comuns,
como: Quanto eu protelo as coisas na minha vida? Qual é o meu talento? Como ser Gestor de Mudanças Organizacionais? Como ter energia
para dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo? Como organizar as
prioridades? Mais informações: (http://www.thenewthinker.com.br/) ou
pelo tel. (45) 99119-5250.

E - Treinamentos Profissionalizantes
O aumento da inovação e o crescimento da tecnologia, que permeiam
o mercado de trabalho, chamam a atenção dos profissionais e jovens
que se preocupam com as constantes mudanças do mundo de hoje.
Pensando nesse cenário, sempre envolvidos com qualidade, e de olho
no movimento do mercado de trabalho, o Instituto Mauá de Tecnologia
está com inscrições abertas para os Treinamentos Profissionalizantes
de curta duração. São quatro opções de treinamentos: Autocad 2D/3D
para Engenheiros e Designers, Projeto de Fábrica Digital com Factory
Design Utilities, PLM Conceitual e Oficinas de Gerenciamento de Projetos.
Todos desenvolvidos com base em temas necessários e importantes para
a aplicação no dia a dia e voltados aos leigos nos assuntos em formato
de Oficinas com duração média de 24 horas. Para mais informações,
acesse: (http://maua.br/servicos-tecnologicos/treinamentos).

F - Turma de Aceleração
Os empreendedores de negócios de impacto social têm até o próximo dia
25 para se inscreverem na segunda turma do programa de aceleração da
Estação Hack, o primeiro centro para apoio à inovação do Facebook no
mundo, localizado em São Paulo. Criado para apoiar o desenvolvimento
de negócios inovadores para promover transformações positivas na sociedade, o programa é realizado em parceria com a Artemisia - fomento
e aceleração de negócios de impacto social. Serão selecionadas até 10
startups para um processo intensivo de aceleração dentro da Estação Hack.
Estão credenciados a se inscrever, empreendedores de todo o Brasil que
tenham o propósito de gerar impacto por meio de uma solução tecnológica
que faça uso intensivo de dados podem participar do processo. Inscrições
podem ser feitas pelo site (www.artemisia.org.br/aceleradoraestacaohack).

G - Declaração do IRPF
A Faculdade Drummond (Rua Pedreira de Freitas, 415, Tatuapé) já
definiu o calendário de atendimento aos contribuintes que precisam

H - Saúde do Médico
A APM (Associação Paulista de Medicina) promove neste sábado em 17
de março, a Jornada Multidisciplinar de Saúde do Médico, para debater
problemas recorrentes na vida dos profissionais da área, além das condições inadequadas de trabalho a que são expostos diariamente. Estarão
em pauta temas como suicídio, a síndrome de Burnout, a queda na libido
e a dependência química. “Queremos chamar a atenção do médico para
o cuidado com própria saúde e com as condições de trabalho que tem
sido imposta aos estudantes e médicos”, ressalta Wimer Bottura, presidente da ABMP (Associação Brasileira de Medicina Psicossomática)
e do Comitê de Adolescência daAPM (inscricoes@apm.org.br). Saiba
mais em: (www.apm.org.br).

I - Áudio e Tecnologia
A Shure, marca líder mundial no setor de microfones e áudio profissional,
oferece webnários gratuitos sobre diferentes e relevantes temas para os
segmentos de música, broadcast e soluções de áudio para instalações
corporativas. Agora em plataforma que oferece maior interatividade e
contato entre os palestrantes e a audiência, os conteúdos serão apresentados simultaneamente a vídeos e comentários, com direito a entrevistas
com convidados externos que são especialistas no assunto. Ministrados
todas as sextas-feiras, às 10h (horário de Brasília), os webnários da
Shure são voltados a profissionais de TI, músicos, técnicos de áudio,
integradores de áudio e vídeo, estudantes, consultores, engenheiros de
áudio, coordenadores de RF e consumidores finais. Inscrições diretamente pelo site (shurebrasil.com) na seção “Cursos Online”, ou enviar
um e-mail para (relacoespublicas@shure.com).

J - Volta ao Mundo
Embarcando em Miami e indo até Roma, o World Cruise 2020 (Cruzeiros
de Volta ao Mundo) a bordo do Crystal Serenity oferece aos viajantes
jornadas repletas de paraísos tropicais, tesouros da antiguidade e
maravilhas modernas. A viagem de 105 dias, nomeada “Impérios Épicos e Ilhas Idílicas”, marca o 25º Cruzeiro Mundial da Crystal Cruises
- linha de cruzeiros de luxo mais premiada do mundo. O navio passará
por 47 cidades em 23 países, de 6 de janeiro a 21 de abril de 2020.
Um cruzeiro de volta ao mundo é o ápice de uma viagem em alto mar.
A bordo de um navio da Crystal, essa experiência é elevada a um
patamar de excelência incomparável, declara Thiago Vasconcelos,
diretor-executivo da Pier 1 Cruise Experts, representante da Crystal
no Brasil e referência em cruzeiros de luxo. Para mais informações,
acesse: (www.pier1.com.br).

