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EXPOSIÇÃO

Taiwan apresenta seus novos produtos
O Rio recebe esta semana a "Vitrine Taiwan Excellence", exposição
que reúne tecnologia de ponta e produtos inovadores de Taiwan,
que devem chegar em breve ao país. Serão apresentados produtos
como ultrabooks, tablets e acessórios de TI e para games, além
de bicicletas dobráveis e produtos ecofriendly. Cerca de 40 empresas
como Acer, Asus e Genius, apresentarão seus novos produtos.

Varejo prevê alta
de 6,4% nas vendas

Responsabilidade
corporativa é
mais relevante
para emergentes
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Entidade sugere medidas
para contornar câmbio
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Na reunião comercial
da Riachuelo na
segunda-feira nós
apuramos que houve
diminuição de 10%
no número de horas
trabalhadas na rede
na última semana”
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As manifestações e protestos
das últimas semanas, aliadas
às oscilações do câmbio, podem afetar esses números, que
foram colhidos pela entidade
antes dos últimos acontecimentos, de acordo com o presidente do IDV e da varejista Riachuelo, Flávio Rocha.
“Na reunião comercial da Riachuelo na segunda-feira nós
apuramos que houve diminuição de 10% no número de horas
trabalhadas na rede na última
semana”, disse Rocha. “A queda nas vendas foi maior (que este percentual) porque foi afetada também pela diminuição da
confiança do consumidor”,
complementou o presidente do
IDV e da Riachuelo.
Segundo o vice-presidente
do IDV, Fernando de Castro, as
varejistas também serão impactadas pelo aumento no custo dos
produtos importados com a alta
do dólar, especialmente no segmento de bens duráveis.
“Por outro lado, o governo pode eliminar taxas de importação
para alguns produtos para reduzir esse impacto”, sugere Castro.
O vice-presidente do IDV, que
acrescentou que o aumento da
renda real dos brasileiros e o baixo índice de desemprego continuam sendo elementos positivos
para o crescimento do setor.
Já Flávio Rocha considerou
que a agilidade das redes varejistas para negociar com fornecedores também será determinante neste cenário de desvalorização do real. Reuters
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O governo pode
eliminar taxas de
importação para
alguns produtos para
reduzir o impacto da
alta do dólar,
especialmente no
segmento de bens
duráveis”
Fernando de Castro
Vice-presidente do IDV

Segundo pesquisa da
Ipsos, empresas deveriam
preservar meio ambiente e
contribuir com sociedade

Henrique Manreza

e

Em boa parte do país as temperaturas estão em queda, aquecendo as vendas do varejo. Tanto é que o setor projeta uma alta
de 6,4% em seu faturamento
em junho, na comparação com
o mesmo período do ano passado, segundo o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).
A entidade, no entanto, ressalta
que a alta do dólar e as manifestações realizadas pelo Brasil podem impactar essa projeção de
incremento de vendas.
O IDV, que reúne associadas
como Pão de Açúcar, Magazine
Luiza e Riachuelo, também divulgou um crescimento de
4,4% nas vendas de maio deste
ano, em comparação com as
vendas do mesmo mês em 2012.
Apesar do incremento, o percentual ficou abaixo da expectativa anterior do setor, que era
de 7,3 % para o período.
Citando um Dia das Mães
mais fraco que o esperado e alta
inflação de alimentos e bebidas
no último mês, o IDV reforçou
que o setor de não duráveis,
que corresponde as vendas de
alimentos, teve maior peso nas
aferições do setor, que já aponta recuperação.
Por isso, a expectativa é de
que o faturamento do varejo suba 6,4% em junho, 8,2% em julho e 8,3 % em agosto, nas comparações anuais.
Esse crescimento é ajudado
também pela expansão no número de lojas das empresas associadas à entidade.
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Pesquisa do Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV) reduz a previsão de
crescimento do setor em junho, que pode ser abalado por câmbio e manifestações

Para Rocha, dólar pode reduzir previsões
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jun. 2013, Empresas, p. 13.

Trabalhadores em países emergentes estão mais preocupados com o
comportamento das empresas do
que os das nações desenvolvidas,
afirma estudo divulgado ontem.
A pesquisa Ipsos, coletada em
24 países, mostrou que os sentimentos sobre responsabilidade
corporativa são maiores no Brasil,
México, Indonésia e Índia, onde
mais da metade dos trabalhadores disse ser muito importante
que seus empregadores sejam responsáveis com a sociedade e também com o meio ambiente.
Mas no Japão e na França, menos de 20% dos trabalhadores se
sentia da mesma maneira, e na Espanha, Bélgica, Alemanha, Coreia do Sul e China, o número foi
inferior a 30%.A taxa foi de 30%
na Grã-Bretanha, 32%nos Estados Unidos e 37 % no Canadá.
“O principal achado, não importa onde você olhe, é que as
empresas não podem negligenciar a responsabilidade social corporativa”, disse Trent Ross, vicepresidente sênior da Ipsos, sobre
os resultados da pesquisa.
No geral, 61% dos entrevistados acham que as empresas deveriam prestar mais atenção ao
meio ambiente, e 52% deles disseram que as companhias devem
contribuir mais para a sociedade.
Os trabalhadores também consideram o comportamento de
uma empresa na tomada de decisões sobre produtos e serviços.
Cerca de metade das pessoas na Indonésia, Brasil e México disse ter
propensão a pensar sobre a responsabilidade social de uma empresa quando compra alguma coisa, em comparação com 15% ou
menos dos entrevistados da França, Japão, Bélgica e Alemanha.
De acordo com a pesquisa, as
três coisas mais importantes que
uma empresa precisa fazer para
ser respeitada são: priorizar a segurança no local de trabalho, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país e respeitar
as leis e os direitos locais.
A Ipsos entrevistou 18.150
adultos para a pesquisa online realizada entre 2 e 16 abril. Cerca de
mil pessoas participaram em cada país, com exceção da Argentina, Indonésia, México, Polônia,
África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Rússia e Turquia, onde foram
ouvidas 500 pessoas. Reuters

