
Philips estreia loja virtual amanhã
A Philips estreia seu primeiro site de vendas no Brasil, em parceria

com a Gimawa. Lá, os consumidores poderão encontrar soluções

completas de iluminação, categorizadas em lâmpadas, luminárias e

reatores. “A loja virtual foi concebida para oferecer praticidade e

comodidade aos consumidores e profissionais”, afirma Marina

Steagall, diretora de marketing da Philips.

Os pequenos negócios se desta-
caram entre os principais empre-
gadores no país no mês de abril,
segundo estudo feito mensal-
mente pelo Sebrae,com base em
dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Ca-
ged), do Ministério do Trabalho
e Emprego.

Mais de 140 mil pessoas in-
gressaram no mercado formal
de trabalho gerado pelas empre-
sas de micro e pequeno porte, re-
sultando em aumento de 120%
na oferta de vagas, frente ao mês
de março. Com esses resultados,
os pequenos negócios responde-
ram por 71% de todo os empre-
gos criados em abril.

As empresas de Serviços fo-
ram as que mais contrataram no
período, com 59,5 mil novos pos-
tos de trabalho. De acordo com o
presidente do Sebrae, Luiz Barre-
to, esse crescimento tem ligação
direta com a alta do consumo, so-
bretudo pela classe C.

Os pequenos negócios da
Construção Civil figuram na se-
gunda posição em saldo de gera-
ção de empregos, com quase 32
mil postos ocupados. As micro e
pequenas indústrias de transfor-
mação contrataram mais de 20
mil trabalhadores formais, com
destaque para a indústria têxtil,
com 3.642 vagas preenchidas.

O saldo total de empregos ge-
rados em abril - incluindo os nas
micro e pequenas, médias e gran-
des empresas e também na admi-
nistração pública- somou
196.913 vagas. As médias e gran-
des tiveram aumento de 25,4%.

quem disse, berenice?, marca do
Grupo O Boticário lançada em
agosto do ano passado, anunciou
ontem sua segunda loja no Rio de
Janeiro. A primeira loja da marca
na cidade foi inaugurada em
maio, no Barra Shopping, Zona
Oeste. Já a nova unidade ficará no
Shopping Tijuca, Zona Norte e de-
ve ser aberta ainda este mês.

As duas lojas cariocas fazem
parte da estratégia da marca de ter
70 unidades no país até o final do
ano, sendo pelo menos cinco no
estado do Rio. Até agora já são 28
lojas espalhadas espalhadas pelo
Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito
Federal, Bahia, Pernambuco,
Goiás e Santa Catarina.

A proposta da quem disse, bere-
nice?, destacada pelo diretor Ale-
xandre Bouza, é a de servir mulhe-
res de diferentes idades e classes
sociais. “Além de escolhermos ci-
dades com potencial de consumo,
nosso público alvo são mulheres
abertas a novidades e que gostam

de ficar bonitas”, disse.
O crescimento do número de

franquias mostra que a fórmula es-
tá dando certo. A projeção inicial
era a de inaugurar sete lojas por
ano, mas hoje já são 28. A expan-
são da rede é feita por meio de fran-
quias e, segundo Bouza, em um
primeiro momento, os melhores
franqueados do Grupo O Boticá-
rio tem preferência para abrir tam-

bém uma quem disse, berenice?
“O objetivo é estar entre as melho-
res franquias do país”, destacou o
executivo.

O diferencial dos cosméticos
está na acessibilidade, apresentan-
do preços médios, portfólio diver-
sificado e linguagem simplificada
das embalagens. No total, a marca
já possui 500 opções, entre ba-
tons, sombras, demaquilantes, lá-
pis de olho, esmaltes e perfumes.
“Nosso objetivo é trazer para o Bra-
sil novos produtos, coleções e tec-
nologias”, disse Bouza.

A marca ainda conta com a
maior regra de tons de base e pós
faciais do mercado. Com 18 tonali-
dades, os produtos são especial-
mente desenvolvidos para as dife-
rentes tonalidades de pele da mu-
lher brasileira.

As franquias operam com siste-
ma de autosserviço, onde as clien-
tes podem testar os produtos à
vontade. A marca ainda opera
com e-commerce.

Reuters

quem disse,
berenice? revê
plano de expansão
Marca de maquiagem do Grupo O Boticário esperava abrir apenas

sete lojas por ano, mas somou 28 endereços em apenas dez meses

Commaisde500produtosnoportfólio,amarcapretendeterminaroanocom70endereços

Estudo mensal feito pelo
Sebrae destaca setor de
serviços como maior
empregador no período

O diferencial está nos
preços médios, nas
embalagens
simplificadas e no
portfólio diversificado,
com 500 opções de
batons, sombras,
demaquilantes, lápis,
esmalte e perfumes

Divulgação

Pequenos geram
140 mil empregos
no mês de abril

E-COMMERCE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2013

OBJETO: Aquisição de material farmacológico (Medicamento),
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
edital e seus anexos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 09:30h do dia 17 de junho

de 2013 (horário de Brasília - DF), no site www.comprasnet.gov.br

EDITAIS E INFORMAÇÕES: Edital disponível a partir de 05/06/2013, no
site www.comprasnet.gov.br

DIEGO DE OLIVEIRA ROCHA - 1º TEN
Pregoeiro

BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2013, Empresas, p. 13.




