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PESQUISA DCI

NEGÓCIOS 77% das companhias pesquisadas aumentaram as encomendas feitas aos seus fornecedores

Empresas aceleram as compras em fevereiro
são paulo

O ritmo de compras das empre-
sas seacelerou no mêsde feverei-
ro. Deacordo com osnúmeros da
Pesquisa DCI do mês passado,
77%das companhiasatuandono
País aumentaram as encomen-
das dos seus fornecedores em fe-
vereiro, com alta de quatro pon-
tos percentuaissobre overificado
no mês anterior. O índice é supe-
rado apenas pelos números de
outubro, quando o nível de com-
pras aumentou em 79% das em-
presas pesquisadas. O levanta-
mento DCI ouviu em fevereiro
152 empresários e executivos de
negócios de diferentes setores da
economia.

Na comparação com fevereiro
do ano passado, nota-se uma me-
lhora importante no andamento
dosnegóciosneste iníciode2007.
Em fevereiro de 2006, 68% das
empresas tinham reportado au-
mento nas compras. Isso significa
que houve um aumento de nove
pontos percentuais em 12 meses
na comparação com o mês pas-
sado.

Há uma melhora também
quando se analisa a quantidade
de companhiasque reduziuo vo-
lume de compras. Em fevereiro
de 2006, 5% das empresas infor-
maram ter diminuído as enco-
mendas. No mesmo mês deste
ano, nenhuma companhia, entre
as consultadas, disseter diminuí-

do os pedidos aos seus fornece-
dores.

O cenário deinflação controla-
da, mercado de trabalho com li-
geira melhora e expansão do cré-
dito, dá mais confiança aos em-
presários, queapostam nocresci-
mento dos seus negócios. Ou seja,
a expansão do consumo, ainda
que não seja espetacular este ano,
estará garantida por um aumento
da massa salarial e dos emprésti-
mos efetuados. No campo inter-
nacional, a economia mundial,
apesar da recente turbulência,
deve registrar crescimento na ca-
sa de 4%, segundo previsões do
Fundo Monetário Internacional
(FMI). Isso também garante de-
manda em alta para os exporta-
dores.

Ajuste de estoques
Mesmo com os dados positivos
para as compras das empresas,
nota-se que ainda existe uma di-
ferença em relação aos números
de demanda, que apontam para
uma expansão mais acelerada. A
Pesquisa DCI de fevereiro indi-
cou crescimento de demanda em
94%dasempresas ealtanascom-
pras em 76%. Esse desvio costu-
ma ocorrer quando há um ajuste
de estoques. É o que parece ter
ocorrido, já que as vendas de Na-
tal ficaramabaixo doesperado no
ano passado.

fernando torres
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VAREJO

ma da inflação nos remédios que não são controla-
dos pelo governo e de grande consumo no País. O
analgésico Dorico, do Laboratório Sanofi-Aventis, e
a Aspirina, do Laboratório Bayer, estão entre esses
medicamentos.

A pesquisa do Idum avaliou os preços após o au-
mento autorizado pelo governo em março do ano
passado, quando foram autorizadas três faixas de
aumentos (até 5,51%, 4,51% e 3,64%). Um novo au-
mento entraráem vigora partir de31 demarço deste
ano, que também será dividido em três categorias,

variandodeacordo comaparti-
cipação dos medicamentos ge-
néricos. Os aumentos serão de
3,02%, 2,01% e 1%.

O grupo de remédios em que
os genéricos têm participação
de mercado de mais de 20% so-
frerá o reajuste máximo, de
3,02%. Aquele em que a partici-
pação está entre 15% e 20%, o
aumento será de 2,01%. Para o

grupo demedicamentos quetem umaparticipação
de genéricos abaixo de 15%, o reajuste será de 1%.

Genéricos
Os medicamentosgenéricos que chegaramao mer-
cadoem 1999para apopulação debaixa renda,cus-
tando atémetade dopreço dosremédios chamados
de marca, hoje estão mais caros que os concorren-
tes, segundo conclusão do Conselho Regional de
Farmácia do Distrito Federal. Para o presidente Jaldo
de Souza Santos, a verdade é que os remédios de
marca baixaram os preços para poder ganhar com-
petitividade no mercado e não perder os clientes.
Santos afirmou que em algumas cidades os remé-
dios genéricos são comprados pelas farmácias com
abatimentos em até 50%, mas o desconto não é re-
passado aos consumidores.

priscila de cássia

Alguns produtos tiveram aumento de
preço acima de 40%; haverá outro
ajuste no final deste mês

«A PESQUISA

AVALIOU OS

PREÇOS APÓS

REAJUSTE DE

MARÇO DE 2006;

OUTRO AUMENTO

VAI ENTRAR EM

VIGOR EM 31 DE

MARÇO

PRÓXIMO»

M E D I C A M E N TO S

Remédios registram aumentos de
preços acima do permitido por lei

são paulo // Cerca de 400 medicamentos tiveram
seus preços reajustados entre abril de 2006 e março
deste ano, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro
de Defesa dos Usuários de Medicamentos (Idum).
Noperíodo analisado,oaumentochegou aalcançar
até 49,44%. “Já houve uma queda no custo da produ-
ção em função da matéria-prima importada. O dó-
lar vem caindo muito, o que deveria resultar na redu-
ção dospreços. O aumentoabusivo estagnao acesso
das pessoasaos medicamentos”,afirmou ocoorde-
nador do instituto, Antonio Barbosa.

Para Barbosa, a saída do consumidor para os au-
mentos seria poder escolhero produto mais barato,
já que para cada produtos existem seis opções no
mercado. “O problema é que o consumidor não sa-
be qual o medicamento mais barato. A população
deveria ter listas comparativas de preço para ajudar
na hora da compra”, disse. Barbosa afirmou que o
aumento nos produtos não irá abalar de forma sig-
nificativa o faturamento do setor. “O preço irá com-
pensar osegmento caso hajaqueda novolume ven-
dido.”

Deacordocoma pesquisa,ocloridratodesertra-
lina, um ansiolítico do laboratório Medley também
utilizado no tratamento do TOC (Transtorno Obses-
sivo Compulsivo) foi o remédio monitorado que te-
ve maior aumento, de 49,44%. O artigo, que custava
queR$55emabril doanopassado,foiencontradoa
R$ 82,19 nas prateleiras em março deste ano.

A pesquisa do Idumtambém revelou um acrésci-
mode40,29%no preçodoantibacterianoAzitromi-
cil. Em abril de 2006, o medicamento custava R$
13,85.Agora, éencontrado nasfarmácias edrogarias
por R$ 19,43. Também foi constatado aumento aci-

POLÊMICA

Pesquisa é contestada
por associações do setor
são paulo

Os resultados divulgados ontem
pelo Instituto Brasileiro de Defesa
dos Usuários de Medicamentos
(Idum), sobre a variação no au-
mento dos preços dos remédios,
gerou discussão entre as associa-
ções do setor, que negam o au-
mento de até 49,44% para alguns

produtos. Os dadosforam basea-
dos em números divulgados pela
revista ABC Farma, que publica
tabela com os preços de 15 mil
medicamentos. A associação diz
que a comparativa feita pelo
Idum é equivocada.

“Houve erros de digitação que
foram corrigidos e o Idum não

considerou isso. Alguns medica-
mentos não foram reajustados e
outros tiveram reclassificação. Na
edição deabril, a revistaABC Far-
mapublicaráque oaumentomé-
diofoide 1,5%”,disseaassessoria
de imprensa.

Sérgio Barreto, presidente da
Associação Brasileira das Redes
de Farmácias e Drogarias (Abra-
farma) também contesta a pes-
quisaediz queoresponsávelpelo
Idum age por interesses políticos.
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Capacitação otimiza
os resultados
Programa treinou 135 mil
profissionais em seis anos.

As empresasinvestem atualmente quase 4%do fa-
turamento em programas de treinamento e capa-
citação de pessoal, visando à otimização de metas
e resultados. São iniciativas que possibilitam o di-
recionamento e o melhor emprego de talentos in-
dividuais ou grupais na organização das equipes,
frente às inúmeras e repentinas inovações e ten-
dências que o mercado apresenta. No varejo, as
novidades ocorrem com assiduidade, seja pelas
datas de maior vendagem ou pelas alterações
comportamentais do consumidor — à mercê de
tendências e novidades ou de fatores socioeconô-
micos que afetam o potencial aquisitivo.

E o desempenho das equipes espelha-se inva-
riavelmenteno resultadodasvendas.Se venderéa
meta, vender bem é uma missão, um certo com-
prometimento filosófico com a marca e a loja, por-
que cliente satisfeito é cliente fiel.

Atentaa essasnecessidades,a AssociaçãoBrasi-
leira de Lojistas de Shopping (Alshop) tem entre
seus canais do varejo o Treinashop, um programa
de capacitação e treinamento que, em seis anos,
atendeu a mais de 135 mil proprietários de lojas,
gerentes, vitrinistas, vendedores e atendentes. O
trabalho é feito nos formatos palestras, cursos,
consultorias e até mesmo em peças teatrais, e de-

senvolvido em shoppings, redes varejistas, ae -
roshoppings, terminais rodoviários e empresas no
geral. Somente no ano passado, a entidade levou
seuprograma decapacitação a15 estadosbrasilei-
ros, qualificando mais de 21 mil profissionais em
352 turmas com 17 consultorias personalizadas.

Esse programa de capacitação e treinamento
estrutura-se em 10 módulos abrangendo as espe-
cialidades gestão de varejo, gerenciamento, aten-
dimento, técnicade vendas,comportamental, pe-
ças teatrais,moda, vitrine— marketingvisual, pra-
ça de alimentação eshopping center.

Osucesso doTreinashopéresultado daatuação
de uma equipe comprometida com o objetivo de
atender bem, um mecanismo em que todos ga-
nham: o cliente, que é bem atendido, o empresário,
que tem retorno maisimediato dos investimentos,
e o colaborador, que cresce profissionalmente.

Se as necessidades do varejosão aquelas que es-
pelham respostas a serem dadas às necessidades
doconsumidor, nãopodemosaquideixar delem-
brar o dia 15 de março, Dia Mundial do Consumi-
dor. Nesse dia do ano de 1962, o presidente John
Kennedy enviouao Congressoamericano mensa-
gem instituindo a data, delineando basicamente
os seguintes Direitos do Consumidor: segurança
ouproteção contraacomercialização deprodutos
nocivos à saúde; informação sobreo produto e sua
utilização; opção de escolha, saudável à concor-
rênciaeàcompetitividade,e, porúltimo,odireitoa
serouvido, considerandoaparticipação doconsu-
midor na elaboração de políticas governamentais.

A data foi comemorada pela primeira vez em
1983.Dois anosdepois, aOrganização dasNações
Unidas (ONU), através da Resolução 39-248, esta-
beleceuas DiretrizesparaaProteção doConsumi-
dor a serem adotadas reconhecidamente. De lá pa-
racá,muito sefezemtodoo planetanessesentido
eoBrasil, comoCódigode DefesadoConsumidor
sancionado em 1990, tem primado nesse sentido.

Nabil Sahyoun é presidente da Associação Brasileira de Lojistas
de Shopping (Alshop)

PESQUISA

Cresce o uso de cartões
na Grande Florianópolis
são paulo

Ouso decartõesde créditocres-
ceu no último ano na Grande
Florianópolis. É o que demons-
tram as pesquisas conjunturais
da Federação do Comércio de
Santa Catarina (Fecomércio).
Em janeiro de 2006, as vendas
através do“dinheiro deplástico”
representavam 14,9% do total de

comercializações. Em janeiro
deste ano, o percentual saltou
para 19%.

O retrospecto das pesquisas
demonstra que esse crescimen-
tosedeu, especialmente,apartir
de abril de 2006, quando o per-
centual de participação das
comprasde cartãode créditoera
de14% nocontextogeral dasfor-

mas de pagamento do varejo.
Em dezembro do ano passado,
esse índice chegou a 20%.

Para o presidente da Feco-
mércio-SC, Antônio Pacheco, o
crescimento se dá principal-
mente em função dos prazos
elásticos de pagamento ofereci-
dos no cartão e da aceitação cada
vez maior nos estabelecimentos
comerciais dessa forma de paga-
mento. “O cartão está mais po-
pularizado.”

panoramabrasil

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 14 mar. 2007. Comercio, p. B4.




