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NOVAS LOJAS

Netshoes registra prejuízo de
R$ 35,2 milhões no 2º trimestre

G Com projeto de Eliane

G A Netshoes teve prejuízo
líquido de R$ 35,2 milhões no
segundo trimestre, alta de
4,8% sobre um ano antes.
Apesar disso, a empresa que
promoveu uma oferta pública
inicial de ações em abril nos
Estados Unidos, terminou junho
com alta de 20,8% na base de
usuários cadastrados sobre um
ano antes, para 20 milhões,
enquanto a base de clientes
ativos subiu 18%, a 5,9 milhões.
A companhia afirmou que
"em um contexto marcado por
tendências de consumo
desfavoráveis", adotou
estratégica de expandir
investimentos em marketing e

oferecer descontos sobre uma
seleção de produtos, o que
gerou ganhos em participação
de mercado. A Netshoes
apurou receita líquida de R$
461 milhões, alta de 15% sobre
o segundo trimestre do ano
passado. A Netshoes terminou
junho com dívida total de R$
365,1 milhões, dos quais 31% de
curto prazo. A empresa apurou
caixa líquido R$ 94,3 milhões no
período ante dívida líquida de
R$ 184,3 milhões no segundo
trimestre de 2016. Nos planos
da empresa está a criação de
plataforma integrada de vendas
em paises como México e na
Argentina. / Reuters

Pinheiro, Iorane inaugura seu
segundo espaço no Rio de
Janeiro, agora no Shopping
Leblon. A marca, que já conta
com um ponto de venda no
Village Mall, nasceu em Belo
Horizonte há mais de 20 anos e o
leva o nome estilista , Iorane
Rabello, que comanda a empresa
junto com os seus dois filhos. A
marca tem cinco lojas próprias
nas cidades de Belo Horizonte,
São Paulo e Miami, além de dois
showrooms. /Da Redação
G A Tintas MC anuncia mais

duas franquias para o mês de
agosto, no bairro do Tatuapé, na
Zona Leste de São Paulo; e no
Alto de Pinheiros, Zona Oeste de
São Paulo. A inauguração faz
parte de plano de expansão, com

DIVULGAÇÃO

a expectativa de atingir, ou
ultrapassar, 100 unidades em
operação ainda em 2017, quando
deverá atingir R$ 170 milhões em
faturamento. O plano da rede é
expandir em três diferentes
formatos: aquisição de lojas,
lançamentos próprios e abertura
de lojas franqueadas./ Da Redação
G O Center Shopping Rio se

prepara para inaugurar seis
operações de peso: o Centro
Médico Pastore, a Espaço Laser, a
Aquamar Shoes, a Unha Express, a
Drogabel e a Cacau Show.
“Estamos trazendo marcas
consagradas e ampliando ainda
mais o mix do Center, oferecendo
operações inéditas ao morador de
Jacarepaguá”, conta Michel
Cavaliere, gerente geral do
empreendimento./ Da Redação

A rede KFC (foto), uma das
maiores redes do mundo e
especializada em frango frito,
abriu sua 36ª operação no Brasil. A
nova loja está localizada na praça
de alimentação do Shopping SP
Market, em São Paulo (SP) e é a 24ª
unidade no estado./ Da Redação
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Saque das contas inativas e inverno rigoroso ajudaram as
vendas, mas a sustentabilidade do avanço é questionada

O shopping se despiu
e o resultado agradou

Frio e FGTS sustentam
alta do varejo no 2° tri

No conceito de menos é mais os ‘strip malls’
são bem eficientes, econômicos e funcionais

ESTADÃO CONTEÚDO

Baixa temperatura fez o consumidor voltar a comprar roupas, e o saque do FGTS foi decisivo para isso

BALANÇO
Paula Cristina
São Paulo
paulacs@dci.com.br
G Puxado pelos saques das
contas inativas do FGTS e o inverno mais interno este ano, o
comércio varejista cresceu
2,5% no 2º trimestre, sobre um
ano antes, segundo o IBGE.

COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA AEROESPACIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O resultado interrompe uma
trajetória de queda que durou
nove trimestres, e foi o avanço
mais alto desde o segundo trimestre de 2014, quando o setor
avançou 4,1%. "A melhora entre atividades do varejo foi generalizada no segundo trimestre, seja porque algumas
reverteram queda em crescimento ou diminuíram o ritmo
de perdas", disse a gerente da
Coordenação de Serviços e Co-

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
O GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GAP-SJ),
Cód. UASG 120016, comunica a reabertura de prazo do PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 004/GAP-SJ/2017 publicada neste Jornal no
dia 20/07/17. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (mobiliário),
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.
INFORMAÇÕES: A partir de 16/08/17, DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H
pelo telefone (012) 3947-3032/3179. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/08/17
às 09h, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
MARCELO ANTENUZZI DE ALMEIDA Cel Int
Ordenador de Despesas

mércio do IBGE, Isabella Nunes. Com o resultado, a Confederação
Nacional
do
Comércio, (CNC) reviu a projeção de crescimento do setor de
1,6% para 1,8%. Apesar do
CNC, o líder de outra entidade,
o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), Roque Pellizzaro, se mostra cauteloso. “Ainda assim, os dados não
mostram uma recuperação total do consumo. Será necessário observar a atividade do comércio ao longo do segundo
semestre do ano para ver se a
tendência se consolida e para
entender o comportamento do
consumo, uma vez que o efeito
da liberação do FGTS tenha se
dissipado”, afirma Junior.
A questão do impacto do
FGTS e do inverno, que chegou
mais cedo este ano, também
foi compartilhada pelo professor de macro economia da
UFRJ, César Couto Filho. “É
cedo para comemorar”, pondera. Em junho, as vendas no varejo subiram 1,2% na comparação com maio, e teve um
salto de 3% sobre um ano antes, segundo o IBGE.
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