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Crise ou prosperidade 
- como a postura pode 
alterar os resultados

dos negócios!

‘Como reinventar seu 

negócio em época de 

crise’; ‘Os desafi os 

de administrar uma 

empresa no Brasil em 

um momento de crise’; 

e ‘A crise econômica e 

as perspectivas para o 

varejo farmacêutico’

Esses foram apenas alguns 
dos títulos de eventos 
que recebi convite re-

centemente para participar, e 
posso afi rmar que difi cilmente 
tenha um dia que eu não receba 
algo do tipo, com o objetivo de 
juntar um grupo de empresários 
dispostos a se lamentar e falar 
da crise. Acho importante falar 
sobre o assunto, mesmo que eu, 
pessoalmente, evite participar 
de eventos que tenham como 
foco falar ou se posicionar de 
maneira negativa em relação à 
situação. 

Para mim, falar de crise é 
contraproducente, invariavel-
mente causa um efeito contrário 
daquilo que buscamos para as 
nossas empresas, que é a pros-
peridade. Em minha opinião, a 
prosperidade tem pouca relação 
com fatores externos; digo isso 
com a experiência que possuo 
no segmento de varejo farma-
cêutico. Até nessa área observo 
claramente que uma parcela 
signifi cativa dos empresários 
está vivendo uma profunda crise 
em seus negócios.

Seja pela baixa lucratividade, 
diminuição do faturamento, au-
mento dos custos operacionais 
ou agressividade dos concor-
rentes, enfi m, poderíamos listar 
diversos fatores que foram res-
ponsáveis por essa situação, por 
outro lado, vamos encontrar uma 
parcela expressiva de empresá-
rios que estão comemorando os 
bons resultados de seus negó-
cios. Quando conversamos com 
alguém que esta prosperando, 

ouvimos sempre a frase: “o mer-
cado farmacêutico é resiliente e 
não tem os mesmos problemas 
de outros segmentos”. 

Quando conversamos com 
alguém que está em crise, ou-
vimos: “a crise está em todos 
os segmentos e o mercado 
farmacêutico não é imune a 
tudo isso”.

Considerando tudo isso, é 
certo afi rmar que, seja ele o 
mercado que atuo – que é o va-
rejo farmacêutico – ou qualquer 
outro, o que fazemos é adminis-
trar um empreendimento e, por 
defi nição, um empreendimento 
tem como objetivo o desen-
volvimento de uma atividade 
visando sua lucratividade e seu 
crescimento. 

Portanto, todos que resolvem 
empreender têm, conceitual-
mente, os mesmos objetivos, 
mas, na minha visão, o que vai 
fazer a diferença são as caracte-
rísticas da pessoa que está à fren-
te. Não basta ser empresário, é 
preciso ser empreendedor, que é 
aquele que, além de ser criativo, 
aceita riscos, confi a na própria 
capacidade, tem persistência, 
proatividade, otimismo e não 
desiste nas difi culdades. É uma 
pessoa que visualiza o futuro e 
se propõe a construí-lo.

Concluindo, não adianta fa-
larmos de crise e participarmos 
de seminários para entender o 
tamanho da difi culdade; não 
adianta acharmos que nosso 
futuro está apenas nas mãos 
dos economistas ou governan-
tes, é preciso ter a clareza e a 
certeza de que o sucesso ou o 
fracasso da sua empresa estão 
nas atitudes e na coragem que 
se tem de correr riscos e não 
desistir nunca, mesmo quando 
tudo parece perdido.

(*) - É empresário do varejo 
farmacêutico há 40 anos. É 

presidente da Febrafar (Federação 
Brasileira das Redes Associativistas 

e Independentes de Farmácias), da 
rede de Drogarias Ultrapopular e da 
administradora de redes Farmarcas.

Edison Tamascia (*)

A - Manejo de Abelhas
O curso “Vida e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão” será realizado nos 
dias 7 e 8 de março, promovido pelo Instituto Biológico da Secretaria de 
Agricultura, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana. Objetiva 
a divulgação das técnicas de multiplicação de abelhas sem ferrão. No dia 7, o 
evento tem como tema “Biologia e Ecologia de abelhas sem ferrão”; já no dia 
8 será abordado o “Manejo de abelhas sem ferrão”. Pela manhã, entre 10h00 e 
12h00, o foco é o conteúdo teórico, enquanto a tarde, entre 14h00 e 17h00, é 
discutida a base prática. Interessados deverão realizar inscrições pelo e-mail: 
(planetainseto@biologico.sp.gov.br). Mais informações tel. 2613-9500.

B - Feirinha Vegana 
Neste sábado (28), o Instituto Surya Solidária realizará a “Feirinha Ve-
gana Solidária de ONGs especial Ocupação Celebridade Vira-Lata”, que 
acontece no Espaço Surya Brasil (Rua Dr. Fabrício Vampré, 232 - Vila Ma-
riana), das 11h00 às 18h00 com entrada gratuita. Objetiva despertar para 
a importância do acolhimento e solidariedade em relação aos refugiados, 
entre eles Sírios, que, apresentarão a sua culinária que, originalmente, 
traz diversas opções veganas. No Bazar Celebridade Vira-Lata, diversos 
produtos da ONG e de seus parceiros: Ajude Vira-Latas, For PetLovers, 
Café Prejuízo que oferecerão roupas, souvenirs, bijouterias, acessórios 
com descontos especiais de 10 até 50% além de caligrafi a árabe. Infor-
mações: (https://www.facebook.com/events/1058272914282843/).

C - Master Imobiliário
O Secovi-SP e a FIABCI-Brasil promovem anualmente o Master Imobi-
liário que, em 2017, chega à sua 23ª edição. As inscrições para o ‘Oscar’ 
do mercado imobiliário estão abertas e podem ser feitas pela internet 
(www.premiomasterimobiliario.com.br). O prêmio Master Imobiliário está 
dividido em duas categorias: Empreendimento, voltada para as edifi cações 
residenciais, comerciais, de lazer e urbanização, de diferentes portes e que 
devem estar totalmente concluídas; e Profi ssional, destinada aos trabalhos 
e projetos específi cos de qualquer natureza ligados à área imobiliária. Essa 
é a maior premiação nacional do setor e reconhece projetos ou soluções 
que contribuam para o aprimoramento das atividades do segmento.

D - Linguagem da Dança 
De 3 a 5 de fevereiro, o Instituto Caleidos realiza a 20ª edição das Labania-
nas, evento que reune profi ssionais e interessados na linguagem da dança 

(Coreologia/Laban) em situações cênicas e/ou de ensino e aprendizagem. 
Abertas ao público profi ssional da dança e/ou da educação, as Labanianas, 
com coordenação de Isabel Marques e ministradas pelo artista e pesquisador 
Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Núcleo de Pesquisa Mercearia de 
Ideias, ex-bailarino e assistente de direção do Balé da Cidade de São Paulo. 
Com duração de 12 horas de trabalho intenso, são oferecidas 20 vagas 
gratuitamente. As inscrições devem ser feitas via link  até o própximo dia 
29, em (https://goo.gl/forms/454vMam2qYzKAjqK2). 

E - Auditoria dos Contratos
No dia 2 de fevereiro, o Forum Cebefi  – Treinamento em Direito Empre-
sarial apresenta o Curso Auditoria Jurídica dos Contratos, apresentado 
pelo Dr.Leslie Amendolara – especialista na matéria. O curso objetiva 
organizar controles internos dos contratos tendo em vista permitir o 
acompanhamento, cumprimento e observância de normas legais, bem 
como a formulação e execução de suas cláusulas. A auditoria de contratos 
é ferramenta essencial para uma boa performance das avenças e fator 
importante para minimizar erros e riscos jurídicos. Temas: Auditoria pré-
contratual; Auditoria Pós-Contratual; Mudança do Estado do Contrato; 
Fraudes Contratuais; entre outros. Horário: 09h30 às 16h30, na Av. Paulista, 
901. Mais informações tel. 2309-9414 (www.forumcebefi .com.br). 

F - Negócios Sobre Rodas
Levar saúde, qualifi cação profi ssional e diversos serviços por meio de 
carretas e veículos customizados para lugares com acesso restrito a essas 
necessidades. Foi assim que a Truckvan, especializada na fabricação de 
unidades móveis, conseguiu se destacar no mercado de implementos 
rodoviários e crescer mais de 600% nos últimos 10 anos. Fundada em 20 
de janeiro de 1992, a empresa começou como uma ofi cina de reformas 
de baús na Vila Guilherme, e atualmente possui três fábricas, conta com 
mais de 250 funcionários, e faturou cerca de R$ 300 milhões nos últimos 
3 anos. Em 25 anos, a Truckvan produziu 45 mil baús de alumínio e en-
tregou cerca de 650 unidades móveis para as áreas de saúde, eventos, 
serviços e defesa e segurança, além de ter desenvolvido mais de 80 food 
trucks. Saiba mais em: (www.truckvan.com.br).

G -  Adequação Ambiental
Estão abertas as inscrições para a nova turma do Master of Business 
Administration (MBA) em Restauração, Licenciamento e Adequação 

Ambiental do Campus Sorocaba da UFSCar. O curso de especializa-
ção tem o objetivo de preparar, atualizar e formar profi ssionais com 
conhecimentos técnico-científi cos para atuar no planejamento, im-
plantação e monitoramento de projetos e atividades de restauração de 
áreas degradadas e adequação de propriedades rurais, com base em 
princípios legais, técnicos e ambientais. O curso terá duração de 376 
horas divididas em quatro módulos e será ministrado a partir de abril. 
As aulas serão concentradas aos sábados, das 8 às 12 horas e das 14 às 
18 horas. Informações tel. (15) 99810-8831 ou (http://mbaradufscar.
wixsite.com/radufscar).  

H - Pintura Hidrográfi ca  
A WPS Customs, divisão de serviços especializada em customização 
e pintura hidrográfi ca da empresa Water Print Store, acaba de lançar 
curso online sobre a técnica de pintura water transfer printing, que pode 
ser aplicada em diversos objetos. É conhecida para a personalização de 
peças e acessórios em carros e motos e objetos de decoração. Após a 
conclusão do curso e a conquista do certifi cado, os alunos são incluídos 
no portal na internet e recebem suporte técnico de aplicadores profi s-
sionais da empresa no país. Lançado há duas semanas, já conta com 
dezenas de interessados no Brasil e no exterior. Informações (http://
aprendawatertransfer.com.br). 

I - Tempo de Salada
A alimentação saudável deve ser praticada em todas as estações, 
mas o clima quente do verão exige cuidados extras. Pensando nis-
so, a rede de culinária rápida italiana Spoleto oferece um cardápio 
saudável e, apresenta suas saladas que podem ser servidas com 
frango, peito de peru, rosbife e acompanhada de mais oito ingre-
dientes, podendo acrescentar massa a salada. Os pratos podem 
ser montados na hora de maneira rápida, prática, de acordo com a 
preferência do cliente. Os molhos para saladas, todos sem glúten, 
são preparados sem conservantes suaves. Outrs informações no 
site: (www.spoleto.com.br).

J - Condomínios e Locação 
Esclarecer as principais dúvidas jurídicas e apresentar informações 
atualizadas sobre assuntos das áreas de administração de condomínios 
e locação, são os objetivos do primeiro Ciclo de Palestras para Síndicos 
e Administradoras de Condomínios de 2017, realizado pelo Secovi-SP, 
das 18h30 às 21h30, no próximo dia 8 (quarta-feira), na sede da entidade 
(Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila Mariana). Fração e rateio das despesas 
condominiais, inadimplência, confl itos e serviços em condomínios são 
alguns dos problemas relatados no dia a dia dos condomínios. Na área 
de locação, as demandas referem-se aos direitos e deveres do locador 
e locatário, às garantias locatícias, à locação de curta temporada, entre 
outros. Mais informações: tel. 5591-1306

A - Manejo de Abelhas
O curso “Vida e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão” será realizado nos 

(Coreologia/Laban) em situações cênicas e/ou de ensino e aprendizagem.
Abertas ao público profi ssional da dança e/ou da educação, as Labanianas, 
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A Samsung Electronics di-
vulgou nota na madrugada de 
ontem (23) informando que 
as explosões e incêndios re-
gistrados com o Galaxy Note 7 
foram causados pelas baterias. 
“A nossa investigação, assim 
como as outras realizadas por 
três organizações industriais 
independentes, concluíram que 
as baterias são a origem dos 
incidentes no Note 7. Todavia, 
nós defi nimos aos produtores os 
requisitos que elas deveriam ter 
e assumimos a responsabilidade 
do insucesso”, emitiu a empresa 
em nota assinada pelo chefe da 
divisão de smartphones, Koh 
Dong-jin.

Ainda de acordo com a 
empresa, os problemas fo-
ram causados pelo “design e 
produção” das baterias. Os 
cerca de 700 especialistas, 
engenheiros e pesquisado-
res analisaram “réplicas do 

incidente” em mais de 200 
mil equipamentos e 30 mil 
baterias. A Samsung garantiu 
que esses novos testes, além 
de descobrir as falhas, per-
mitiram que esses erros “não 
ocorram mais no futuro”.

Ainda no comunicado, a 
empresa sul-coreana informou 
que os danos causados pelo 
recolhimento de mais de 2,5 
milhões de aparelhos do merca-
do fi cou em US$ 5,3 milhões e 
agora a marca tentar “recuperar 
a confi ança” de seus clientes. 
Os aparelhos Galaxy Note 7 
tiveram uma série de inciden-
tes relatados durante todo o 
ano passado, com explosões 
de equipamentos e incêndios 
enquanto eles estavam ligados. 
Por precaução, as autoridades 
norte-americanas chegaram a 
proibir que esse equipamento 
fosse levado por passageiros em 
voos comerciais (ANSA).

O recolhimento de mais de 2,5 milhões de aparelhos do mercado 

deu um prejuizo de US$ 5,3 milhões.

As estimativas foram di-
vulgadas ontem (23) no 
boletim Focus, pesquisa 

semanal do Banco Central (BC) 
com instituições fi nanceiras.

A projeção para a infl ação apro-
xima-se do centro da meta fi xada 
pelo Conselho Monetário Nacional, 
que é 4,5% com margem de dois 
pontos percentuais para cima ou 
para baixo. No caso da Selic, o 
mercado continua confi ante de que 
a taxa básica de juros cairá para 
um dígito ainda este ano. No início 
do mês, as instituições fi nanceiras 
previam Selic de 10,25% ao ano ao 
fi m de 2017. Os bancos passaram a 
demonstrar mais otimismo após a 

A projeção para a infl ação aproxima-se do

centro da meta, que é 4,5%.

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

ANUIDADE DO CRCSP PODE SER PAGA COM 
DESCONTO EM JANEIRO DE 2017

A anuidade do CRCSP e dos demais Conselhos 
Regionais de Contabilidade deve ser paga até o dia 31 de 

Os valores estipulados para este ano são: R$ 538,00 

No mês de fevereiro, os valores passam a ser de 

A anuidade para empresário individual e empresa 
individual de responsabilidade limitada (Eireli) será de 

trata das anuidades, taxas e multas devidas aos CRCs.
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Mercado prevê infl ação 
de 4,7% e Selic em 9,5% 

O mercado fi nanceiro projeta que a infl ação ofi cial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), terminará 2017 em 4,71%. Para a Selic, taxa básica de juros da economia, a previsão caiu 
de 9,75% para 9,5% ao ano

primeira reunião do ano do Comitê 
de Política Monetária (Copom) 
do BC.

Em lugar da queda de 0,5 ponto 
percentual projetada pelo merca-
do, o Copom reduziu a Selic em 
0,75 ponto percentual, para 13% ao 
ano. Durante o Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na semana 
passada, o presidente do BC, Ilan 
Goldfajn, disse que esse seria o 
“novo ritmo” da taxa de juros. Ele 
ressalvou, no entanto, que as de-
cisões do Copom dependeriam da 
infl ação e crescimento. A projeção 
das instituições fi nanceiras para 
o crescimento do PIB este ano 
permanece em 0,50% (ABr).

Baterias causaram 
incêndios do Galaxy Note 7

COMPANHIA DOCAS
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017
PROC. Nº 071/16 - OC Nº 163301160932017OC00001

Contratação de garantia para melhorias e evoluções aos Sistemas Oracle
existentes na Companhia e serviços de suporte a redes e infraestrutura de
Tecnologia da Informação, observando as disposições do Anexo 2 - Termo de
Referência. Comunicamos que tendo em vista a impugnação apresentada pela
empresa MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S/A, contra o edital do Pregão
Eletrônico nº 001/17, a qual foi dado provimento, a abertura da sessão pública do
pregão eletrônico acima citado, não se realizará no dia 24/01/2017, às 11:00h. O
edital será republicado com devolução dos prazos legais, nos termos do artigo 21, §
4º da LF.8.666/93. A resposta à impugnação impetrada está disponível no site da
Companhia Docas de São Sebastião: www.por toss.com.br e nos sites
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.imprensaoficial.com.br – São
Paulo, 23 de janeiro de 2017. as.) Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Diretor-
Presidente e Felipe Elias Miguel, Diretor de Administração e Finanças.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confi ança, ou 

ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br


