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INVESTIMENTO

Nokia Siemens Networks atrai interesse
de private equity, diz presidente
A Nokia Siemens Networks (NSN), joint-venture formada entre as
empresas Nokia e Siemens, atraiu interesse espontâneo de empresas de
private equity, afirmou ontem o presidente-executivo da NSN, Rajeev Suri.
A companhia irá avaliar as propostas, disse ele a jornalistas nos
bastidores de uma conferência de telecomunicações. Suri atribuiu
o interesse das empresas ao aperfeiçoamento do negócio da NSN.

MEIO AMBIENTE

Suzano cria programa para gestão
de reservas pela iniciativa privada
Com o objetivo de replicar, por meio da consultoria técnica, os resultados
obtidos na gestão do Parque das Neblinas, em São Paulo, a Suzano Papel
e Celulose criou o Programa Reservas Ecofuturo destinado ao manejo
de unidades de conservação pela iniciativa privada. O programa se divide
em módulos: avaliação dos potenciais da área, gestão e plano de manejo,
implantação da reserva, operação da reserva, projetos e treinamentos.

do salto alto
presente em mais 536 endereços no Brasil nos próximos três anos

O modelo bailarina da Chanel
fluorescente fez história

SUCESSO

Marcela Beltrão

“Sapatilha era
vista como
calçado de
vendedora, sem
glamour. Hoje
todo mundo usa”

Tatiana Loureiro,
dona da loja de
mesmo nome

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/SMADS/2010 - PROCESSO: 2010-0.214.869-0 -
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO - “CALL
CENTER”, COM ESTRUTURA DE TELEFONIA DISPONIBILIZADA, NAS
DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS E CENTRAL DE ATENDIMENTO
PERMANENTE E EMERGÊNCIA - CAPE, LOCALIZADOS NA RUA LÍBERO
BADARÓ, 561/569 E AV. TIRADENTES, 749, RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ANEXO II, INTEGRANTE DO EDITAL. SESSÃO DE
RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES: 14:00 horas do dia 15/09/2010.
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS,
comunica aos interessados que fará realizar a licitação acima mencionada, ficando
o caderno de licitação disponível para consulta na Internet no site 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e na Seção Técnica de Licitações e
Contratos, na Rua Líbero Badaró, 561/569 - 5º andar - Centro - São Paulo - Telefone
para informações: 3291-9712. O caderno de licitação, composto de edital e anexos,
poderá ser adquirido mediante o pagamento do preço público de R$ 0,15 (quinze
centavos) por folha, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no local acima, até o
último dia anterior à data designada para a sessão de abertura do aludido certame.

...ANDERSON BIRMAN

Presidente grupo Arezzo

QUATRO PERGUNTAS A...

Qualidade não
está só no luxo

Aos pés das brasileiras, Anderson
Birman aumenta seu domínio.
Presidente do Grupo Arezzo, só
na rua Oscar Freire, em São Paulo,
ele tem três lojas. O total da
Arezzo, marca criada em 1991, são
284 lojas no Brasil e no exterior.
A loja conceito fica localizada
entre a Schutz (sapatos modernos
e arrojados) e a Alexandre
Birman (sofisticados e com até 16
centímetros de salto). Estas duas
últimas são administradas pelo
seu filho, Alexandre. Ainda nos
Jardins, na rua de cima, Alameda
Lorena, Birman abriu a Ana Capri,
criada para ser uma rede de
sapatos rasteiros e acessórios.
Ele diz como vê o mercado atual.

O que é a Ana Capri?
É um negócio aberto há um ano
como experimento, no formato
de loja de conveniência de
sapatos. Tinha salão de beleza,
recarregadores de celular e de

Eduardo Knapp/Folhapress

notebook, mas não deu certo.
No inverno, mudamos a estratégia
e focamos em sapatos rasteiros a
preços competitivos. É um sucessso
e agora vamos transformar a
Ana Capri numa espécie de Uniqlo
brasileira dos sapatos. (A Uniqlo
é a rede líder de roupa e acessórios
do Japão que hoje conta com
quase mil lojas no mundo).

É a loja mais popular do grupo?
Prefiro falar em atraente em vez
de popular. Hoje, qualidade não
está apenas no luxo. A Ana Capri
tem lojas menores e mix reduzido
de produtos e vai se expandir por
franquias. Por mais batido que
seja o conceito hi-lo (misturar no
vestuário peças de vários preços,
do inglês high e low), não tem
jeito, é a moda do momento.

Por que sapatos baixos?
Eles são confortáveis e divertidos.
Ninguem sai da loja com menos
de três pares.

A Ana Capri é mais jovem?
Desde que as patricinhas
começaram a usar bolsa
Chanel, o conceito de produto
jovem mudou. A.F.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 45.
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