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A importância do Dia das Mães para 
o comércio e perspectivas para 2014

O Dia das Mães é consider-
ado pelos lojistas a segunda mel-
hor data de vendas do ano, fican-
do somente atrás do Natal. A data 
é comemorada no primeiro seme-
stre do ano, logo depois do alívio 
sentido pelos consumidores após 
o pagamento de impostos de início 
de ano e do pagamento das despe-
sas de férias e volta às aulas.

Sendo assim, o comportamen-
to dos consumidores nesta data ex-
pressa o seu real poder de compra 
e a confiança nos rumos da econo-
mia, parâmetros indispensáveis 
para avaliação das perspectivas 
das vendas para o resto do ano. Em 
outras palavras, o Dia das Mães 
funciona como uma espécie de ter-
mômetro para o varejo, de modo 
que temos uma ideia de como será 
o ano para as vendas no comércio.

No entanto, 
o fato é que, em 
2014, o movimen-
to lojista não espe-
ra grandes cresci-
mentos como os 
obtidos nos anos 
anteriores. 

Ao iniciarmos janeiro deste 
ano, já tínhamos vislumbrado um 
ano diferente pela frente, com 
níveis de crescimento de vendas 
em um novo patamar. Nossas pro-
jeções giravam em torno de 4,5% 
de crescimento, todavia o resulta-
do das vendas da Páscoa e a pre-
visão de inflação acima do teto da 
meta nos fizeram rever nossa pro-
jeção para baixo e, atualmente, já 
vislumbramos um crescimento 
próximo a 3%.

Caso esta tendência se con-
firme nos próximos meses, as 
empresas que fornecem crédito 
devem aumentar seu critério de 
concessão e, com isso, vão restrin-
gir a oferta, o que levaria a uma 
queda ainda maior de nossas pro-
jeções de vendas para o ano.

Todo comerciante sabe que a 
única coisa pior que não vender é 
vender e não receber. Assim, uti-
lizar as ferramentas adequadas 
na hora de conceder crédito nesse 
momento que vive a economia é 
mais do que fundamental.



Agenda de Obrigações

OBRIGAÇÕES FATO GERADOR
6 ICMS - CPR 1031 Abril/2014
7 Pagamento Salários Abril/2014

Recolhimento FGTS Folha de pagamento relativa ao mês de Abril/2014
Envio do CAGED – Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados

Os empregadores deverã  enviar ao ministério do 
trabalho a relação de todos os trabalhadores admitidos, 
demitidos e transferidos durante o mês de Abril/2014

9 ICMS –ST - CPR 1090 Abril/2014
ISS - SÃO PAULO

12 ICMS - CPR 2100
ICMS - CPR 1100

14 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Abril/2014
15 EFD - Contribuições Março/2014

ICMS - CPR 1150 Abril/2014
Cofins/CSL/ PIS-Pasep - Retenção na Fonte 2ª Quinzena de Abril/2014
Previdência Social (INSS) Abril/2014

16 GIA - ICMS -  Finais 0 e 1 - Entrega Abril/2014
17 GIA - ICMS -  Finais 2, 3 e 4 - Entrega
18 GIA - ICMS -  Finais 5, 6 e 7 - Entrega
19 GIA RJ - ICMS -  TODAS - Entrega

GIA - ICMS -  Finais 8 e 9 - Entrega
20 ICMS - CPR 1200

ICMS - CPR 1200 ST
22 ICMS - CPR 1220 Abril/2014

DCTF - Mensal Março/2013
23 PIS e COFINS - Recolhimento das Con-

tribuições
Abril/2014

IPI - Demais Produtos
25 EFD - FISCAL ICMS/IPI
26 ICMS - CPR 1250



Aniversariantes do Mês

BARBARA CAROLINE M ZANUELLI
LUCINEIDE BARROS ANASTACIO
DAIANE RAMOS REGES
JULIANA SOUZA SANTOS
GUILHERME ALVES MALOSSO
ROGERIO ALVES PEREIRA
GILBERTO MANOEL FERNANDES
LIDIANE DE OLIVEIRA
JOYCE AGUIAR DA COSTA RANGEL
PATRICIA CARDOSO M CAMARINHA
CELIA REGINA DE F VILIALVES
CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS
TIAGO DA SILVA SILVERIO
LUCIANA APARECIDA PEREIRA

02/05
07/05
08/05
10/05
10/05
12/05
14/05
14/05
20/05
21/05
23/05
29/05
29/05
30/05

A Praesum deseja
Parabéns

aos aniversariantes
e 

Feliz Dia das Mães
a todos!


