
BlackFriday
movimentou
R$1,16bilhão

Dayanne Sousa

Agência Estado

São Paulo - As vendas do
comércioeletrôniconaúltima
sexta-feira, 28, somaram
R$ 1,16 bilhão, segundo a E-
bit, empresa especializada em
informações do setor. O fatu-
ramento da Black Friday este
ano representou 51% de cres-
cimento na comparação com
amesma data do ano anterior
e ficou próximo da previsão
de R$ 1,2 bilhão estimado pe-
la E-bit para o evento.

A E-bit também destacou
que, somando as compras da
quinta-feira, 27, véspera da
Black Friday, o faturamento
chegou a R$ 1,4 bilhão, cresci-
mento de também 51% ante
os mesmos dias de 2013. A
empresa lembrou que muitas
das ofertas associadas à Black
Friday este ano já estavam
disponíveis no dia anterior.

Na sexta-feira, foram reali-
zados um total de 2,2 milhões
pedidos, com tíquete médio
de R$ 522, alta de 32% em re-
lação à última edição da Black
Friday, informou a E-bit. As
ofertas atraíram o total de 1,2
milhão de consumidores úni-
cos, sendo que 18% deles rea-
lizaram sua primeira compra
pela internet.

As categorias quemais ven-
deram no dia foramTelefonia
eCelulares, Eletrodomésticos,
Moda e Acessórios e Informá-
tica e Eletrônicos. Em relação
a uma sexta-feira comum (a
última sexta-feira de outubro
de 2014), a Black Friday regis-
trou 867% mais faturamento.
Houve alta de 619% na quan-
tidade de pedidos e de 536%
em número de consumidores
únicos. Nomobile commerce,
houve 609% de aumento no
faturamento e 600% na quan-
tidade de pedidos.

‘Nãoexiste idade
paraempreender’

Terça-feira, 2 de dezembro de 2014

Cidadania

No meio do salão onde
acontece um evento de
Tecnologia da Informação
(TI), um menino está sen-
tado no sofá cutucando o
smartphone em suas mãos.
Ao redor, apenas adultos.
Ele é então apresentado co-
mo o CEO de uma startup
de venda de materiais es-
colares pela internet. Davi
Braga é de Maceió (AL), e
veio a Londrina apresentar
umapalestra para dizer que
não existe idade para em-
preender, sendo ao mesmo
tempo uma prova viva dis-
to. A palestra integrou a
programação do Eco TI
2014, evento que foi reali-
zado semana passada na
cidade e tem o objetivo de
posicionar Londrina e re-

gião como referência em
Tecnologia da Informação
trazendo palestras, painéis
e talk shows com nomes
importantes para o setor. O
evento é realizado pelo Se-
brae/PR e pelo Arranjo Pro-
dutivo Local (APL) de Tec-
nologia da Informação.

“Costumo dizer que não
existe idade para empreen-
der. Eu, com 13, consegui,
pessoas com 70 conse-
guem. Eu provei que, em
um dos extremos, é possí-
vel empreender, e nos dois
extremos também é possí-
vel”, destaca o jovem em
entrevista. Ele é criador de
um site que entra no ar ain-
da este ano e que facilita a
compra do material esco-
lar. Pela plataforma, os pais

poderão localizar a lista da
escola onde o filho estuda
e, por meio de uma parce-
ria do site com diversas pa-
pelarias, encontrar todos
os itens em um lugar só. As
papelarias se encarregam
de fazer a entrega dos pro-
dutos, e o site fica com uma
porcentagem da venda.

Por enquanto, o site en-
tra em funcionamento ape-
nas em Alagoas. Caso a ex-
periência seja positiva, a
ideia é levar a plataforma
para outros estados e regi-
ões, conta Davi. Os planos
também incluem transfor-
mar o site em um aplicati-
vo, e acrescentar a possibi-
lidade de o usuário inserir
sua própria lista de mate-
riais na plataforma.

 É uma empresa nova,
até mesmo embrionária
ou ainda em fase de
constituição, que
conta com projetos

promissores, ligados à
pesquisa, investigação e
desenvolvimento de
ideias inovadoras

 Para a plataforma
de compra de materiais
escolares, Davi contratou
programadores para o
desenvolvimento do
site e tem todo o
suporte dos pais
para o negócio
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Vendasdeveículosaceleram
noParanáecaemnoBrasil

Previsão de retorno do IPI em janeiro gera
aumento de 4% nos negócios de concessionárias

do Estado em novembro sobre outubro

Fábio Galiotto

Reportagem Local

A
s vendas de veículos
leves mostraram recu-
peração emnovembro

no Paraná, com crescimento
de 4,18% sobre outubro, en-
quanto houve queda de
3,97% no País no mesmo
comparativo, segundo nú-
meros de emplacamentos
divulgados ontem pela Fe-

deração Nacional da Distri-
buição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave). Apesar da
expectativa de que o merca-
do voltasse a se aquecer na-
cionalmente, principalmen-
te depois que o governo fe-
deral anunciou a recompo-
sição do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI)
em janeiro, o desempenho
não chegou ao patamar es-
perado.

Foram 279,8 mil unidades
vendidas em novembro ante
291.388 em outubro no País.
No Paraná, foram 23,5 mil no
mês passado e 22,6 mil no
anterior. Em relação a no-
vembro de 2013, a redução
foi menor no País, de 2,90%
sobre as 288.184 unidades
vendidas na ocasião, en-
quanto no Paraná a alta foi
ainda maior, de 7,28% ante
as 21.955 de 2013, conforme

No Paraná, foram 23,5 mil unidades vendidas em novembro
e 22,6 mil no mês anterior: crescimento

Marcos Zanutto

a Fenabrave.
Nas concessionárias lon-

drinenses, o resultado gerou
clima de otimismo para de-
zembro. O diretor comercial
da Fiat Marajó, Eduardo Me-
neghetti, afirma que vendeu
12% a mais em novembro do
que em outubro. “O fluxo na
loja foi bastante intenso,
principalmente na segunda
quinzena, depois que o go-
verno começou a falar sobre
a volta do IPI”, diz, ao consi-
derar que o consumidor pas-
sou a ter um “senso de ur-
gência” para tentar econo-
mizar. No acumulado, a Ma-
rajó ainda tem números ne-
gativos ante 2013, mas Me-
neghetti diz que espera che-
gar à estabilidade com as
vendas deste mês.

Para o gerente de vendas
da Norpave, Luiz Carlos de
Andrade, o cliente também
passou a se decidir mais rá-
pido pela compra, motivado
pelo temor de pagar mais ca-
ro em janeiro. “Nossa expec-
tativa é boa em dezembro,
mas para os carros que já te-
mos em estoque. Em janeiro,
não sabemos quanto vão au-
mentar (no IPI) e se será de
uma vez”, diz o representante
da Volkswagen, que vendeu
13% a mais em novembro.

Gerente comercial da Ford
Tropical, Fábio Citta acredita

que houve ainda antecipa-
ção de compra em relação a
dezembro. Ele diz que a ten-
dência é limpar os estoques.
“Pode até faltar um pouco
pelas nossas contas, porque
temos estoque para vendas
iguais às de novembro e de-
vemos ultrapassar isso em
dezembro”, afirma, ao apon-
tar 30% de aumento no mês
passado.

O diretor comercial da
Metronorte, Waldir Rezende
Filho, afirma que a alta na
concessionária GM foi de
11,9% ante outubro. “Foi a
promoção que fizemos na
Black Friday e também tive-
mos um mês inteiro com ta-
xa zero e bônus em alguns
modelos”, cita.

EM BAIXA
No Paraná, o acumulado

veículos e comerciais leves
de janeiro a novembro fe-
chou em 242,9 mil neste ano
e em 258,1 mil no mesmo pe-
ríodo do ano passado, uma
variação negativa de 5,86%.
No mesmo comparativo no
País, foram 2,975 milhões
neste ano e 3,239milhões em
2013, ou 8,17% a menos.

PESADOS
O Paraná registrou alta de

3,47% nas vendas de cami-
nhões e ônibus entre novem-
bro (1,3 mil) e outubro (1,2
mil), enquanto o País teve
queda de 4,14% no compara-
tivo (14,8 mil e 15,4 mil, res-
pectivamente).

ASSUNTO: DESLIGAMENTO PROGRAMADO – DOPD/VODNRT 114/2014
Para realizar serviços de melhoria no sistema de distribuição de energia elétrica, esta
Empresa comunica que programou os seguintes desligamentos:
Dia 03/12/2014 (quarta-feira) – Porecatu – Das 10:10 às 16:40 horas – Avenidas Antonio
Fernandes, Paranapanema e Ruas Alcides Gerson Cavalheri, Amado Alves Ferreira,
Aniz Zakir, Dom Pedro, Da Saudade, Efisio Sanna, Engenheiro Antonio Vieira Neto, João
Lunardelli, João Squilino, Julião Barrueco, Lazaro Carvalho, Lindolfo Junqueira de Carvalho,
Milton Rodrigues Medeiros, Minas Gerais, Parana, Paranagua, Padre Luiz Giavarine, Porfirio
Antunes Pereira, Porto Alegre, Prefeito Luiz Ambrosio de Miguelli, Presidente Castelo
Branco, Tiradendes, Sabia, Walter Miller.
Dia 05/12/2014 (sexta-feira) – Samto Antonio da Platina– Das 09:10 às 14:10 horas
–––– Avenida General Ozório, ruas Agostinho Rodrigues Ferreira, Campos Sales, Dionísio
Paiola, Eduardo Monteiro Franca, Francisco José da Silva, Juvenal Ribeiro Rosa e Rod.
BR 153.
Dia 06/12/2014 (sábado) – Ibiporã – Das 08:40 às 14:10 horas – Avenidas Dom Pedro
II, Estudantes, José Bonifácio, Souza Naves, e Ruas Antonieta de Barros, Aparecido
Pereira de Andrade, Dezenove de Dezembro, Esekiel Jorge, Estevan Gomes Ribeiro,
Francisco Loures Salinet, João Pelisson, Luiz Kazu, Osvaldo Cruz, Parigot de Souza,
Paulo Frontin, Pedro de Souza, Primeiro de Maio, Rui Barbosa, Sebastião Luiz de
Oliveira, Vicente Machado, Vitoriano Valente, Xavier da Silva, Travessa Dr. Justino.
Dia 07/12/2014 (domingo) – Cambé – Das 09:00 às 13:00 horas –Ruas Antonio
Mantovani, Arco Iris, Aurora, Bento Soloio, Cesar Moreschi, Emilio Barison, Fernando
Bissoqui, Francisco Lopes Hernandes, Graciosa Buratti, Jacomo Rossini, João Dalla
Pria, João Torrezan, Mendonça, Palmira Raminelli Pagoti, Regina Pedro Raminelli, Sol
Nascente, Zamberlan.
Jaguapitã – Das 09:10 às 15:40 horas – Ruas Antonio Trapp, Ponta Grossa, Vicente
Trassi.
Dia 08/12/2014 (segunda-feira) – Ibaiti – Das 09:00 às 11:00 horas – Avenida Tertuliano
de Moura Bueno e RuasAbiel José Martins, Alvaro Fernando Baptista, Angêlino Zaninetti,
Antônio de Moura Bueno, Arthur Sampaio, Clemente Baum, Doutor Euclides Monteiro,
Eurica Heidgger, Euzebio Rodrigues de Mello, J, João Benedito, João Soares, José
Correia Mendes, José David Vieira, José de Moura Bueno, José Domingues Filho, José
Fermino de Barros, José Lucindo, Júlio Barbosa Ribas, Laura Zaninette, Laurentino R. de
Oliveira, Margarida Frankln Gonçalves, Maria Aparecida Biscaia de Mello, Maria Tereza
de Paula, Mario de Souza Pina, Onofre Goulart de Oliveira, Otaricio Bueno, Pedro Bueno
Filho, Pedro Bueno Sobrinho, Pedro Ferreira de Mello, Projetada B, Projetada H, Renerio
Elias Leite, Santo Antônio, Sebastião Alves de Camargo, Senador Arthur Santos, Theofilo
Marques da Silveira, Ulisses Ferreira de Melo e Vereador João Maria de Souza.
Dia 09/12/2014 (terça-feira) – Ibaiti – Das 08:15 às 11:00 horas – Avenida Alice Pereira
Goulart.
Dia 10/12/2014 (quarta-feira) – Ludionópolis – Das 13:05 às 16:35 horas – Ruas
Benedito Rodrigues de Souza, Etore de Antonio, Francisco Felix de Araujo, Helmodan
Amaral, Jeronimo Ivo Benetti, Jose Batista Zaine, José Gimenes, José Moretti, José
Pasane, Jose Prado, Manoel Raia, Osvaldo Nunes, Pno Angelino Locastre, Professor
José Sarti, Zacarias Clemente dos Santos.
ATENÇÃO: Os serviços programados podem estar concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores esta empresa alerta que eventuais reparos nas
instalações elétricas internas e/ou em equipamentos elétricos, sejam feitos com a
chave geral desligada e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante
a interrupção do fornecimento. Caso haja dúvida se sua unidade consumidora ficará
desligada nos períodos acima, entre em www.copel.com e consulte os desligamentos
programados para a mesma.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 046/2014
Protocolo N° 13.293.040-6

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições
transportadas destinadas aos apenados e servidores da
Penitenciária Estadual de Londrina, Casa de Custódia de
Londrina, Centro de Reintegração Social de Londrina e Casa
de Custódia de Maringá, conforme estabelecido nos termos dos
Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo de Referência) e VII
(Composição dos Cardápios) do edital.
DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite
de até 9 horas e 30 minutos de 15 de dezembro de 2014.
Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas de 15 de dezembro
de 2014.
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO
DECAMPOS–2°andar–AlaC -CENTROCÍVICO–CEP.80.530-
915 – CURITIBA- PR.
O edital está disponível nos sítios eletrônicos: www.licitacoes-e.
com.br, www.compraspr.pr.gov.br ou www.justica.pr.gov.br –
Licitações – 2014.

Curitiba, 1° de dezembro de 2014.
Setor de Licitações.
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