
Jornal Valor --- Página 5 da edição "02/10/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 01/10/2013@20:53:21

Quarta-feira, 2 de outubro de 2013 | Valor | B5

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 2/10/2013 (20:53) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Serviços

Disputa entre redes vai aumentar
Fa r m á c i a s
Marina Falcão, Adriana Meyge e
Letícia Casado
De São Paulo

A estreia do grupo Ultra como
operador de drogarias, a partir da
compra da Extrafarma, adicionou
mais complexidade ao tabuleiro
de consolidação do setor de farmá-
cias no Brasil. Com o novo dono, a
rede paraense ganha impulso para
se expandir pelo país.

A corretora Brasil Plural vê mais
implicações imediatas para a Bra -
sil Pharma, que apresenta a maior
sobreposição de lojas com a Extra-

farma. “Uma dos ativos mais rentá-
veis da Brasil Pharma, a Big Ben,
pode encontrar competição com a
Extrafarma, além da Pague Me-
nos”, escreveu o analista Guilher-
me Assis em relatório.

No longo prazo, a Raia Drogasil
e a Profarma também podem ser
afetadas. “A Ultrapar tem o poten-
cial de explorar cerca de 10 mil
pontos de venda espalhados em
todo o país e pode se tornar uma
grande concorrente à Raia Droga-
sil e à Profarma”, disse Assis.

O Espírito Santo Investment
Bank considera o anúncio negati-
vo para as redes de drogarias de ca-
pital aberto, do ponto de vista do

preço das ações e da concorrência.
Para o analista Richard Cathcart, o
acordo reitera a previsão de que o
setor de farmácias deve sofrer uma
baixa na classificação.

O grupo Ultra deve abrir lojas
em seus postos de gasolina. Para
o Espírito Santo Investment
Bank, isso não será necessaria-
mente simples, já que as lojas de
conveniência são franqueadas,
mas o acordo abre um grande
número de bons locais para far-
mácias no país. “Conveniência é
um motor importante de escolha
na drogaria, e nós achamos que
postos de gasolina fornecem boa
c o nv e n i ê n c i a”, diz Cathcart.

Curta

Loja da Tramontina
A fabricante de utilidades do-

mésticas Tramontina abre hoje
uma loja conceito no CasaShop-
ping da Barra da Tijuca, no Rio. É o
primeiro ponto de venda próprio
da marca fora do Rio Grande do
Sul. Até agora, a companhia traba-
lhava com revendas e lojas autori-
zadas, além de dois pontos pró-
prios nas cidades de Carlos Barbo-
sa e Farroupilha, onde tem fábri-
cas. A loja do Rio consumiu R$ 7
milhões. A fabricante tem 10 fá-
bricas no Brasil — oito no Rio
Grande do Sul, uma em Belém e
uma em Recife. Emprega 6 mil
funcionários, exporta para 120
países e produz cerca de 18 mil
itens, de talheres e outros artigos
para cozinha a ferramentas agrí-
colas e móveis para jardim.

Est rat é g i a Crescem emprego, renda e lançamentos imobiliários no município do litoral sul de São Paulo

Varejistas investem em Praia Grande
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Reobol, da Todeschini, fala do público de Praia Grande: “São os expatriados de Santos, onde o mercado [...] está caro”

Fernanda Pires
Para o Valor, de Santos

Atraídos pelos lançamentos
imobiliários, aumento do empre-
go formal e do poder de compra
do salário mínimo nacional, em-
presários do varejo investem em
Praia Grande, município vizinho a
Santos, a maior cidade do litoral
paulista e que historicamente atrai
novos negócios na região.

Segundo a Prefeitura de Praia
Grande, de 2009 a 2011 houve
aumento de 21% no número de
empregos formais, saindo de
35.443 vagas para 42.918. E a
maior expansão no emprego se
deu no setor de serviços, onde o
varejo está inserido.

O empresário Fernando Reo-
bol inaugurou uma loja de mó-
veis e objetos de decoração To -
deschini na cidade em 2007,
mas, atento à mudança de perfil
do cliente, reformulou neste ano
o showroom que passou a ser de-
dicado a um público mais exi-
gente, de renda mais alta.

A troca do showroom consu-
miu R$ 200 mil e hoje mostra ar-
mários com iluminação de led a
puxadores revestidos com teci-
dos da grife de luxo Chanel, a R$
600 cada. Inaugurado há seis me-
ses, o novo showroom, segundo
Reobol, ajudou a aumentar as
vendas em 50% em relação a
igual período do ano passado.
Em 2014 o espaço será duplica-
do, para 600 metros quadrados.

Segundo Reobol, cuja família
trabalha há 23 anos com loja de
móveis na cidade, o público que
procura a Todeschini é bem espe-
cífico. “São os expatriados de San-
tos, onde o mercado imobiliário
está muito caro. Geralmente, é ca-
sal jovem recém-casado. E o mo-
rador de São Paulo que tinha seu
apartamento de temporada e,
desde a construção da segunda
pista da [rodovia] Imigrantes,
passou a usar Praia Grande como
segunda moradia”.

Outro exemplo é a loja de reves-
timentos Pastilhacor, nascida em
Santos. A unidade de Praia Gran-
de existe há oito anos, mas era vol-
tada apenas à comercialização de
revestimentos para construção,
focada em uma única marca. Com
o boom imobiliário, a empresa re-
construiu a unidade de Praia
Grande e triplicou o tamanho, pa-
ra 300 metros quadrados, passan-
do a atender o público final.

Hoje a loja da Pa s t i l h a c o r tem
uma carteira com cerca de 30 for-
necedores especializada no pú-
blico “classe B para cima”, diz a
proprietária Adriane Ferraz. A
unidade foi reaberta há três me-
ses e o faturamento mensal que
antes girava em torno de R$ 40
mil chega a R$ 200 mil. “Antes o
público ia a Santos fazer essas
compras, inclusive não trabalhá-
vamos com arquiteto na loja.
Agora temos”, diz Adriane.

Praia Grande é o segundo muni-
cípio da Baixada Santista com o
maior número de lançamentos de-
pois de Santos, cidade que vive um
boom imobiliário, turbinado pe-
los investimentos que vieram a re-
boque das descobertas do pré-sal.

De acordo com o Sindicato da
Habitação (Secovi-SP), dos 15.573
imóveis verticais lançados na Bai-
xada Santista entre março de 2010
e março deste ano, 6.105 foram em
Praia Grande. A oferta maior conti-
nua sendo de unidades compactas
— o setor imobiliário não enxerga
demanda para apartamentos
grandes e sofisticados.

tual dos domicílios com mais de
cinco salários mínimos. Entre-
tanto, no período analisado
(2000 e 2010) houve um incre-
mento real do poder de compra
do salário mínimo nacional, isso
significa que a população como
um todo teve um aumento no
seu poder aquisitivo”, explica Da-
nielle Klintowitz, coordenadora
da equipe de urbanismo do Pro-
jeto Litoral Sustentável.

De olho nesse movimento, o
único shopping da cidade, o Lito-
ral Plaza, se prepara para uma
ampliação. Ocupando uma área
total de 220 mil metros quadra-
dos com 250 operações de loja, a
partir de 2014 a unidade será ex-
pandida em 60 mil metros qua-
drados. O espaço receberá lojas-
âncora que ocuparão de 1 mil
metros quadrados a 10 mil.

“Como todo shopping o nosso
público predominante é o B, mas
temos forte presença do perfil C.
Temos despertado o interesse de
lojas de projeção nacional e de
grande projeção local”, diz Mar-
tinho Polillo, gerente geral do
shopping. De acordo com ele,
nos últimos anos tem havido um
“crescimento considerável popu-
lacional e também o ganho de
renda do morador da região”.

Do 1,2 milhão das pessoas que
circulam por mês em média no
shopping, 25% têm renda indivi-
dual entre R$ 1.700 e R$ 2.700;
outros 25% têm entre R$ 2.700 e
R$ 4.900. “O público que mais
cresce é nesta segunda faixa, e is-
so se reflete na nossa curva de
vendas”, afirma.

O secretário de desenvolvi-
mento econômico de Praia Gran-
de, Nilson Duarte da Silva, diz
que o município passa por um
“crescimento acelerado” nos últi-
mos anos. O Produto Interno
Bruto (PIB) em 2009 (dado mais
recente do IBGE) foi de R$ 2,78
bilhões, mais que o dobro do ve-
rificado no início da década.

A taxa de expansão do VA ( va-
lor que bens e serviços adquirem
depois de transformados, dedu-
zidos os custos dos insumos) nes-
ta década foi de 174% — acima da
média regional, de 145%. Em ter-
mos de participação no VA, o se-
tor de serviços (que inclui comér-
cio) é o mais representativo , com
84,2%, seguido pela indústria,
com 15,5%, e agropecuária, com
fatia inferior a 1%, segundo da-
dos de 2010.
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De vento em popa
Dados de Praia Grande, no litoral paulista

R$ 2,78 bi
foi o Produto 
Interno Bruto (PIB) 
da cidade em 
2009**, mais que o 
dobro do verificado 
no início da década

Área territorial
147,065 km2

Densidade demográfica
1.781,87 habitante/km2

Renda per capita em 2010
R$ 820,97

IDHM em 2010
0,754, o que situa o 
município na faixa de 
desenvolvimento humano 
alto (entre 0,700 e 0,799).

População
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287.967*
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Av i a ç ã o
TAM muda de aliança
global em março
A companhia aérea TA M vai sair
da aliança global Star Alliance
em 30 de março de 2014 e, no dia
seguinte, passará a fazer parte da
Oneworld, informou a empresa
em fato relevante enviado à
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). A LAN Colômbia,
controlada pela L at a m , dona da
TAM, ingressou na Oneworld
ontem. O documento lembra que
o anúncio da opção da aérea
brasileira pela Oneworld foi feito
em 7 de março deste ano, dois
dias depois da reunião do
conselho de administração da
Latam Airlines, holding da fusão
entre a chilena LAN e a TAM.

Otimismo com Natal e 13º salário
Shoppings
Sérgio Ruck Bueno
De São Paulo

O aumento das vendas no
quarto trimestre deste ano, pu-
xado pelo Natal e pelo pagamen-
to do 13º salário aos consumido-
res, deve proporcionar um cres-
cimento de 8,5% a 9% nominais
(sem descontar a inflação) no fa-
turamento das lojas instaladas
nos shopping centers brasileiros
no acumulado de 2013.

Considerando a mais recente
projeção do Banco Central para a
inflação (IPCA) deste ano, de

5,8%, o aumento real das vendas
pode ir até 3,2%. “Estamos otimis-
tas”, disse ontem Nabil Sahyoun,
presidente da Alshop, associação
que representa o setor.

Conforme o empresário, no pri-
meiro semestre as vendas realiza-
das em lojas de shopping centers
tiveram um aumento nominal
(sem descontar a inflação) entre
4,5% e 4,7%, em comparação com o
mesmo período do ano passado. A
inflação (IPCA) avançou 2,32% de
janeiro a junho deste ano, segun-
do o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Para os últimos três meses do
ano, Sahyoun prevê altas mais ex-

pressivas nas vendas de produtos
mais baratos, como bijuterias, e
maiores dificuldades em segmen-
tos que trabalham com produtos
importados, devido ao impacto da
alta do dólar sobre os preços.

No ano passado os 113,3 mil lo-
jistas instalados em 828 shoppings
centers no Brasil faturaram R$
114,5 bilhões. Neste ano, a previ-
são é que mais 41 empreendimen-
tos terão entrado em operação até
o fim de dezembro, o que repre-
sentará a abertura de 7 mil a 8 mil
novos pontos de venda do varejo,
disse Sahyoun, que participou em
Porto Alegre do congresso nacio-
nal do setor, o Brasilshop.

Número de empregos
formais cresceu 21%,
de 2009 a 2011, e a
maior expansão se deu
no setor de serviços

O segmento de dois dormitó-
rios representa o maior percen-
tual de lançamentos, com 54% de
participação, seguido pelo de
três dormitórios, com 26,2% do
total. A faixa mais procurada é a
de imóveis com valores até R$
400 mil. Os apartamentos de
quatro dormitórios têm a pior li-
quidez do mercado na cidade.

“Praia Grande ainda é procura-
da como a segunda moradia, por
enquanto não há mudança nesse
c e n á r i o”, diz o economista Robert
Zarif, que elaborou o estudo.

O Diagnóstico Urbano So-
cioambiental, do Instituto Pólis,
de 2012, reitera isso. Segundo o
estudo, 41% dos domicílios têm
renda média de dois a cinco salá-
rios mínimos; 18%, de cinco a
dez; 6%, acima de dez; 4% não
têm rendimento, e 31% recebem
até dois salários mínimos.

“O que verificamos é um au-
mento dos domicílios com renda
per capita até três salários míni-
mos e uma redução do percen-

Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Mas para começar ou melhorar
a sua empresa, até um especialista precisa de especialistas em pequenos negócios.
Vai empreender?Vai ampliar?Vai inovar? Conte com o Sebrae.

Educação Empreendedora Consultoria Gestão Inovação Resultados

Como vai? Somos o Sebrae.

Especialistas em pequenos negócios.

> Baixe o aplicativo do
Sebrae na App Store
ou na Play Store.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 out. 2013, Empresas, p. B5.




