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Entenda o cenário 
do mercado pet 

brasileiro
O segmento brasileiro de 

animais de estimação 

ocupa atualmente a 

terceira posição no 

ranking mundial, 

fi cando atrás dos Estados 

Unidos e Reino Unido

Uma das fortes mudanças 
que ocasionaram o cres-
cimento está na relação 

entre famílias e pets, aliada a 
fatores sociológicos e psicológi-
cos. Mas quais são as principais 
tendências e previsões para este 
setor? A vinda da modernidade, 
o crescimento populacional nas 
regiões urbanas, junto à vertica-
lização das cidades, gerou um 
aumento de pessoas vivendo so-
zinhas e casais que não querem 
ou não podem ter fi lhos. 

Esses são exemplos de situa-
ções que colaboram para os 
novos hábitos em relação aos 
animais de estimação, que estão 
sendo cada vez mais procurados, 
principalmente em feiras de 
adoção. No Brasil, o número de 
animais de estimação é cada vez 
maior. O IBGE trouxe um dado 
muito interessante em 2016: as 
famílias brasileiras cuidam de 
52 milhões de cães e 45 milhões 
de crianças. 

A tendência é que terá cada 
vez mais espaço para os animais, 
pois a população pet deve cres-
cer 5% ao ano, enquanto que a de 
humanos menos de 1%. Por isso, 
embora a crise econômica tenha 
afetado o poder de compra do 
brasileiro em muitos outros 
setores, essa instabilidade não 
abalou o comércio pet. O merca-
do de produtos para animais de 
estimação segue em constante 
expansão e isso ocorre pelo 
fato de existir cada vez mais 

diversifi cações do setor. 
Hoje, encontramos diferentes 

opções de cuidados e entre-
tenimento para animais como 
padarias, centros estéticos, 
cabelereiros, televisão para os 
bichinhos, além das clínicas 
veterinárias. Para se ter uma 
ideia, segundo a Abinpet (As-
sociação Brasileira de Indústria 
de Produtos para Animais de 
Estimação), só em 2016 estima-
se que foram gastos cerca de R$ 
19 bilhões, representando um 
aumento de 5,7% em relação 
ao ano anterior. A previsão para 
2020 é que esse número cresça 
para R$ 20 bilhões.

As vendas de rações, por 
exemplo, continuam líder no 
mercado, dominando 67,3% do 
faturamento de 2016, seguidos 
dos serviços de banho e tosa 
que correspondem a 16,3%. Por 
fi m, estão as vendas de equi-
pamentos, assessórios, beleza 
e higiene, junto com produtos 
veterinários e equipamentos, 
que correspondem a 8,1% no 
total. Portanto, é fácil entender o 
porquê de tantos olhos voltados 
para o setor pet. 

De melhores amigos, pets 
passaram a ser considerados 
como membros da família, tendo 
direito a melhores refeições, 
acomodações, vestes e até Plano 
de Saúde próprio. Eles estão 
cada vez mais presentes em 
nossas vidas, seja em casa, nos 
momentos de lazer, nas viagens 
e até mesmo no nosso local de 
trabalho. 

E esta é uma tendência que, 
ao menos no curto e médio pra-
zo, somente se solidifi cará.

(*) - É sócia fundadora da marQ 
Systems, startup de base tecnológica 

criadora da easeTV, primeiro
canal para pets no Brasil

(www.easetv.com.br).

Luciana Schavacini (*)

A - Curso de Libras
A história da educação de surdos no Brasil e no mundo é um dos temas 
abordados no curso de extensão de Libras – Língua Brasileira de Sinais, 
da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que começa 
no próximo dia 8. Com conteúdo prático e teórico, as aulas permitem 
que o aluno compreenda também as terminologias corretas na área da 
surdez e desmistifi ca conceitos errôneos em relação ao indivíduo surdo 
e sua atuação na sociedade. As aulas práticas incluem alfabeto manual, 
números, saudações, vocabulário básico e específi co para a comunica-
ção entre surdos e ouvintes, expressões não manuais e corporais. Mais 
informações tel. 3123-7800 ou e-mail (extensao@fespsp.org.br). 

B - Experiências e Conexões 
Acaba de ser lançado o Backyard Coliving: 380 m² no coração da Vila Madalena, 
na Rua Harmonia, 45. O espaço reúne, em um único ambiente, 32 estações 
de trabalho (coworking), uma cozinha industrial bem equipada que pode ser 
alugada para cursos, degustações e demais eventos gastronômicos, um bar 
com cervejas artesanais, além de outras conveniências, como aulas de yoga 
e relaxamento, horta, serviço de lavanderia e espaço para comercialização 
de roupas, calçados, óculos e móveis. Mais do que uma nova experiência de 
trabalho, é um incentivo à um novo modo de se viver e trabalhar na cidade, 
criaando conexões e inspirando a coletividade e a criatividade. Para mais 
informações, acesse: (www.livinbackyard.com) tel. 94155-4455.

C - Marketing Digital 
Dias 9 e 10 de maio, acontece no WTC/Sheraton, a 11a edição do ProXXima, 
considerado o principal evento do setor de comunicação e marketing digital 
do Brasil, que reúne cases em social, mobile e digital. Este ano, mais de 50 
executivos que integram essa cadeia estarão no evento para compartilhar 
seus projetos, aprendizados e experiências inovadoras. Tratará de temas da 
atualidade, como a expansão dos infl uenciadores, que chegaram para fi car, se 
sofi sticaram e são interlocutores de agências e marcas. Também será aborda-
do o uso da realidade virtual e aumentada para gerar novas experências aos 
consumidores. Mais informações: (www.evento.proxxima.com.br).

D - Recorde de Expositores
A partir da próxima semana, São Paulo receberá a 33ª edição da APAS 
Show, o maior evento mundial do setor supermercadista, que começa 

nesta terça (2) e vai até sexta-feira (5), no Expo Center Norte, com 
as principais novidades e tendências das indústrias nacional e interna-
cional. A Feira contará com recorde de expositores oriundos de outros 
países - número que aumentou de 169 para 239 países. Na edição do 
ano passado, as empresas internacionais eram de 19 países, contra 26 
agora. Um dos destaques vem da região do Alasca, nos Estados Unidos. O 
Alaska Seafood Marketing Institute é uma das empresas que promoverão 
o Estado, cujo objetivo é buscar oportunidades e promover a indústria 
pesqueira do Alasca no Brasil.

E - Futuro da Mobilidade 
A BMW i celebra uma parceria com a TED com objetivo de repensar 
completamente a mobilidade pessoal. Por meio de uma seleção com 
diversas etapas nos próximos quatro meses, uma equipe de mentores 
escolherá as propostas mais criativas, promissoras e inovadoras. Os inte-
ressados em participar do projeto “NextVisionaries” devem se inscrever 
e registrar suas ideias no site (www.nextvisionaries.com). Os fi nalistas 
mostrarão suas ideias ao público no Salão do Automóvel de Frankfurt, 
em setembro, e o grande vencedor terá a oportunidade de apresentar a 
sua visão sobre o futuro da mobilidade no palco da TED, em Nova York, 
em novembro. Para mais informações, acesse: (www.bmw.com.br). 

F - Caminhos para Exportação
A venda para outros países aparece como um estímulo para as empresas 
brasileiras em busca de mercados alternativos. Para o empresário que 
está de olho no mercado internacional, o Sebrae-SP, em parceria com o 
Ciesp Distritral Lapa, promove o evento “Caminhos para Exportação”, 
no dia 10 de maio, das 09h00 às 13h00, na Faculdades Integradas Rio 
Branco (Av. José Maria de Faria, 111 -Travessa da Av. Ermano Marchetti 
- altura do número 928). Thiago Brandão Farias, do SebraeSP, dará um 
panorama sobre o cenário atual das exportações brasileiras, principais 
setores e os caminhos para a exportação, como a criação de um e-
commerce para a venda internacional. A palestra é gratuita. Inscrições 
e Informações, tels. 3803-7500 ou 0800 570 0800.

G - Unida e Badalada 
Pela primeira vez na cidade de São Paulo, a Union Party promete 
agitar as quintas-feiras da capital. Com estreia no dia 11 de maio 

no Bofetada Club (Rua Peixoto Gomide, 131), à partir das 19h00, o 
evento é um encontro de tribos e gêneros com som eclético e ambiente 
descontraído. É uma realização do Projeto Anjinhos da Rua, o maior 
Santuário particular do mundo para animais abandonados. Mayara 
Motti, ex-BBB e madrinha do projeto e DJ Paulo Pringles, da Jovem 
Pan, são presenças garantidas além de convidados surpresa. Diversão 
garantida e renda arrecadada destinada à instituição. Informações 
(http://bit.ly/Unionparty). Saiba mais em (https://www.facebook.com/
events/728397790676266/).

H - Busca de Talentos 
O iFood – plataforma de delivery de comida on-line – está em busca de 
talentos para mais de 60 oportunidades na empresa. As posições abertas 
são para diversos níveis, desde jovens talentos até líderes nas áreas de 
RH, tecnologia e produto, comercial, fi nanças, jurídica e operações. A 
empresa tem mais de 400 colaboradores e não para de crescer, registrando 
mais de 3 milhões de pedidos por mês. As oportunidades são para São 
Paulo, Campinas e Jundiai, além de vagas para área comercial em todo 
Brasil, incluindo Brasília, São José dos Campos, Porto Alegre, Curitiba, 
Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Para conhecer as oportunidades 
basta acessar (https://ifood.delivery/br/carreiras).

I - Sintomas do Greening 
A Embrapa informa que um par de óculos com lentes revestidas por 
um fi ltro especial é o mais novo invento para detectar os sintomas do 
huanglongbing (HLB), também conhecido como greening, durante a 
inspeção visual em pomares de citros. A novidade permite ao usuário 
enxergar o principal traço da doença, conhecido como mosqueamento 
das folhas ou amarelecimento, porque intensifi ca o contraste entre as 
cores verde e amarela, características da praga. Os óculos para auxiliar 
a inspeção visual do greening na citricultura facilitam o trabalho dos 
inspetores, reduzem a taxa de erros na identifi cação da doença e trazem 
proteção visual ao usuário. 

J - Superesportivos na Estrada
Entre os dias 4 a 7 de maio, acontece a ‘Dream Route Pzero Edition’, 
o primeiro rally de luxo do Brasil e o maior evento do gênero na Amé-
rica Latina. Os carros largam de Florianópolis rumo à Serra do Rio do 
Rastro, num percurso de 370 km de muitas aventuras e belas paisa-
gens. Pagani Zonda, Lamborghini Aventador, Lamborghini Gallardo 
Valentino Balboni, Ferrari 458 Itália, Ferrari Speciale Novitech Rosso, 
Mercedes-Benz AMG GT, Porsche 911 Turbo e Bentley Continental 
são os superesportivos já confi rmados no evento. A expectativa da 
organização é de reunir 40 Super Carros. Pela primeira vez, a Pirelli 
participa nomeando o evento com o produto dedicado aos veículos 
superesportivos: P Zero. Inscrições e mais informações em: (www.
dreamroute.com.br).

A - Curso de Libras
A história da educação de surdos no Brasil e no mundo é um dos temas 

nesta terça (2) e vai até sexta-feira (5), no Expo Center Norte, com
as principais novidades e tendências das indústrias nacional e interna-
cional A Feira contará com recorde de expositores oriundos de outros
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CRCSP OFERECE A POSSIBILIDADE DE 
REGISTRO PROFISSIONAL RÁPIDO E FÁCIL
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Foi o terceiro crescimento consecutivo no indicador, mas, 
como permanece abaixo de 50 pontos, refl ete queda da 
atividade. As informações são da pesquisa Sondagem 

Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O indicador varia de 0 a 100 pontos. Valores 
abaixo de 50 pontos sinalizam queda na atividade.

Os postos de trabalho também continuam em queda no setor. 
Embora o índice de evolução do número de empregados em 41,7 
pontos em março tenha sido o maior desde novembro de 2014, 
ele se mantém abaixo da linha dos 50 pontos. Na comparação 
com fevereiro, o indicador cresceu 2,8 pontos. A indústria da 
construção trabalhou, em média, com 56% da capacidade de 
operação em março, um crescimento de 3 pontos frente a feve-
reiro, quando atingiu o menor nível da série histórica. 

As perspectivas dos empresários do setor para os próximos 
meses melhoraram em abril. Em relação às expectativas sobre 
o nível de atividade, que aumentou 1,3 ponto frente a março e 
atingiu 50,4 pontos neste mês, houve uma retomada da confi ança, 
com o indicador acima de 50 pontos. Já o índice de expectativa de 
novos empreendimentos e serviços cresceu 1,8 ponto no período 

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) determinou que 
sindicatos que representam 
os trabalhadores dos Correios 
mantenham o efetivo mínimo 
de 80% em cada uma das uni-
dades localizadas nas bases 
de atuação. A decisão liminar 
da ministra Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi prevê multa 
diária de R$ 100 mil, em caso 
de descumprimento da de-
cisão pelos sindicatos. Disse 
a ministra que os Correios 
exercem um serviço público 
de prestação obrigatória e 
exclusiva do Estado, e que a 
jurisprudência tanto do TST 
quanto do STF reconhecem 
a sua essencialidade.

Segundo Maria Cristina, 
nesse caso, a Lei de Greve 
obriga empresa e trabalha-
dores a garantirem, durante 
a greve, e de comum acordo, 
“a prestação dos serviços in-
dispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis 
da comunidade”. A maioria 
dos trabalhadores que aderi-
ram à paralisação são da área 
de distribuição, e por isso, 
segundo os Correios, pode 
haver atrasos nas entregas. 
A empresa diz que 79,81% 
do efetivo dos Correios não 
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Pesquisa diz que indústria da construção teve queda menos 

intensa em março.

To
m

as
 S

ilv
a/

A
B

r

Indústria da construção teve 
queda menos intensa em março
A atividade na indústria da construção teve queda menos intensa em março. O índice de nível de 
atividade cresceu 4,2 pontos frente a fevereiro e atingiu 44,5 no mês passado

e registrou 49,3 pontos em abril, próximo dos 50 pontos.
Os empresários continuam insatisfeitos com as condições 

fi nanceiras dos negócios, embora essa situação esteja melhor 
que há um ano. O índice de satisfação com a margem de lucro 
operacional foi de 31,3 pontos no primeiro trimestre, 2,5 pontos 
a mais que no primeiro trimestre do ano passado. O índice de 
situação fi nanceira, que atingiu 35,1 pontos nos primeiros três 
meses, está 1,8 ponto acima do mesmo período do ano passado. 
Também houve melhora na intenção de investimentos, cujo 
indicador cresceu 2,3 pontos frente a março e registrou 28,9 
pontos (ABr). 

TST: 80% dos 
trabalhadores dos 

Correios em atividade

aderiu à paralisação, segundo 
levantamento feito por meio 
do ponto eletrônico.

Algumas agências estão fe-
chadas ou com funcionamento 
reduzido, mas a empresa disse 
que não há como garantir se 
os trabalhadores aderiram à 
paralisação ou se não conse-
guiram chegar aos seus locais 
de trabalho em decorrência 
da greve geral que está sendo 
realizada contra as reformas 
de Previdência e Trabalhis-
ta. Os principais motivos da 
greve são a possibilidade de 
privatização e demissões, o 
“fechamento de agências e o 
desmonte fi scal da empresa”, 
com diminuição do lucro de-
vido a repasses ao governo e 
patrocínios. O secretário-geral 
da Fentect, José Rivaldo da 
Silva, diz que a entidade já se 
colocou à disposição da em-
presa para negociar (ABr).

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016557-06.2016.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clayton Pereira da Silva, CPF 223.803.778-04, que nos autos da
ação Monitória – Cumprimento de Sentença que lhe move União Social Camiliana foi determinada
sua INTIMAÇÃO para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, cumpra o julgado,
efetuando o pagamento da quantia de R$ 8.786,80 (julho/2016), sob pena de multa de 10%, honorários
advocatícios de 10%, bem como de penhora em tantos de seus bens quantos bastem para garantia da
execução, nos termos do art. 513, § 2º, alínea IV do CPC. Decorrido o prazo para pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação (art. 523 do CPC). Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2017.     (29/04 e 03/05)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000415-06.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti,
na forma da Lei, etc.Faz Saber  a(o) ERNANES ROSA PEREIRA,Casado, Brasileiro, Comerciante, RG.
660.8581,SSP/SP, CPF: 673.782.508-72 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
MANUEL ALBERTO MOREDA MARIZ,objetivando a Cobrança da quantia de R$ 19.690,70 (Dezenove
mil, seiscentos e noventa reais e setenta centavos), referente ao título de crédito não pago de nº 000363,
conta 135060, agência 3003, Banco Bradesco, emitido em 17/05/2012. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo,  aos 02 de março de 2017.                                  (29/04 e 03/05)

Edital De Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000486-85.2016.8.26.0299. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Cortina Campopiano, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia Francisca De Faria Fernandes RG Nº 23.472.260-5,
CPF/MF Nº 16629845889 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 11.208,91, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e
não foi cumprido. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertido de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado  e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Jandira, aos 24 de  abril de 2017.                           (29/04 e 03/05)


