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AUTOMOTIVA

GM contrata Cesbe Engenharia para
construir fábrica de motores em Joinville
O início dos trabalhos de construção da unidade está previsto para o
próximo mês de março, em Joinville (SC). A Cesbe será responsável pelas
obras civis da nova fábrica que terá capacidade inicial de produção de 120
mil motores e 200 mil cabeçotes de alumínio por ano, com investimentos
totais somam R$ 350 milhões. A inauguração da unidade está prevista
para o próximo ano de 2012. O valor do contrato não foi divulgado.

PETRÓLEO

Ibama autoriza teste de longa duração
em blocos do pré-sal no Campo de Lula
O órgão regulador ambiental emitiu Licença de Operação
autorizando o Teste de Longa Duração-TLD, na área de Tupi, Polo
Nordeste, no Campo de Lula, nas áreas pré-sal dos Blocos BM-S-9
e BM-S-11, na Bacia de Santos. O campo já tem autorização para
produzir por meio do Projeto Piloto de Tupi e essa nova licença
permite a continuidade da avaliação dos reservatórios do pré- sal.

Agência Petrobras

ENBR3EDP - Energias do Brasil S.A.
Companhia aberta

CNPJ/MF nº 03.983.431/0001-03 - NIRE 35.300.179.731
Ata da 153ª Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada dia 13 de janeiro de 2011, às 17:00 horas, na Sede Social da Companhia, 
na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - Ático, Bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP. 2. Presença: A reunião foi 
instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Dr. António Luis Guerra Nunes 
Mexia, por teleconferência; do Vice-Presidente do Conselho de Administração Dr. António Manuel Barreto 
Pita de Abreu; dos Drs. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, Francisco Carlos Coutinho Pitella, e Modesto 
Souza Barros Carvalhosa, todos por teleconferência. Ausentes justificadamente: Dra. Ana Maria Machado 
Fernandes e Dr. Pedro Sampaio Malan. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. António Luis 
Guerra Nunes Mexia, que escolheu o Dr. Denis Teixeira Ferreira Dias para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: 
Deliberar sobre a celebração pela Companhia, na qualidade de fiadora e principal pagadora, do 1º Aditivo 
ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex (“Bridge Loan Agreement”) relacionado 
ao Projeto Eólico de Tramandaí. 5. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração, após 
prestados os esclarecimentos necessários, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovaram, por unanimidade, 
a celebração pela Companhia do 1º Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa 
Flex (“Bridge Loan Agreement”), na qualidade de fiadora e principal pagadora, entre a Elebrás Projetos 
S.A. (“Elebrás”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.823.041/0001-39 e o Banco do Brasil S.A. (“Banco do 
Brasil”), inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001-91, destinado ao Projeto Eólico de Tramandaí, pelo 
valor adicional de R$107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais), de R$200.000.000,00 (duzentos 
milhões de reais) para R$307.000.000,00 (trezentos e sete milhões de reais), pelo prazo adicional de 164 
(cento e sessenta e quatro) dias, com vencimento em 30/06/2011, crédito este contratado originariamente 
por meio do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex Liberações Estruturadas
nº 306.400.755. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou à presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Os votos proferidos pelos Conselheiros nos 
termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia serão juntados ao livro 
próprio logo após a transcrição da presente ata. Presidente da Mesa: Dr. António Luis Guerra Nunes 
Mexia. Secretário da Mesa: Dr. Denis Teixeira Ferreira Dias. Conselheiros(a): Drs. António Luis Guerra 
Nunes Mexia; António Manuel Barreto Pita de Abreu; Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, Francisco 
Carlos Coutinho Pitella e Modesto Souza Barros Carvalhosa. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do 
original. Denis Teixeira Ferreira Dias - Secretário da Mesa. Registrada na JUCESP sob o nº 47.260/11-7 
em sessão de 04/02/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

EDP Renováveis Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 09.334.083/0001-20 - NIRE 35.300.351.789

Ata da 21ª Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: Realizada dia 24 de janeiro de 2011, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, 
na Rua Bandeira Paulista, nº 530, São Paulo - SP. 2. Presença: A reunião foi instalada com a presença da 
Presidente do Conselho de Administração Dra. Ana Maria Machado Fernandes por teleconferência, 
do Vice-Presidente do Conselho de Administração Dr. António Manuel Barreto Pita de Abreu, e dos 
Conselheiros Drs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Luís de Abreu Castello-Branco Adão da 
Fonseca; e Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, os dois últimos por teleconferência. 3. Mesa: Assumiu a 
presidência dos trabalhos a Dra. Ana Maria Machado Fernandes, que escolheu o Dr. Fábio William Loreti 
para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: (i) Aprovar a contratação de linha de crédito no valor de 
R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) com o Banco do Brasil S.A.; e (ii) Ratificar a celebração do 
1º Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito por sua controlada Elebrás Projetos Ltda. (“Elebrás”), 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.823.041/0001-39, e o Banco do Brasil S.A., tendo a EDP - Energias do 
Brasil S.A. (“EDP Brasil”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.983.431/0001-03, na qualidade de fiadora e 
principal pagadora. 5. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração, após prestados os 
esclarecimentos necessários, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovaram, por unanimidade, 
a celebração pela Companhia, na qualidade de financiada, do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro 
Empresa Flex, junto ao Banco do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001-91, no 
valor total de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), pelo prazo de até 30 de junho de 2011; 
e 5.2. Ratificaram, por unanimidade, a celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito 
Bridge Loan Agreement por sua controlada Elebrás e o Banco do Brasil S.A., pelo valor adicional de 
R$107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais), passando o montante total de R$200.000.000,00 
(duzentos milhões de reais) para R$307.000.000,00 (trezentos e sete milhões de reais), pelo prazo 
adicional de 164 (cento e sessenta e quatro) dias, com vencimento em 30 de junho de 2011, crédito este 
contratado originariamente por meio do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex 
Liberações Estruturadas nº 306.400.755, tendo a EDP Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 03.983.431/0001-03, como fiadora e principal pagadora. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a 
presente ata em forma de sumário que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Presidente da Mesa: 
Sra. Ana Maria Machado Fernandes. Secretário da Mesa: Sr. Fábio William Loreti. Conselheiros: 
Sra. Ana Maria Machado Fernandes; e Srs. António Manuel Barreto Pita de Abreu; Luís de Abreu Castello-
Branco Adão da Fonseca; Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira; e Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira 
Setas. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Fábio William Loreti - Secretário da Mesa. 
Registrada na JUCESP sob o nº 47.271/11-5 em sessão de 04/02/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - 
Secretária Geral.

ENBR3EDP - Energias do Brasil S.A.
Companhia aberta

CNPJ/MF no 03.983.431/0001-03 - NIRE 35.300.179.731
Ata da 154ª Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada dia 24 de janeiro de 2011, às 09:30 horas, na Sede Social da 
Companhia, na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - Ático, Bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP.  2. Presença: 
A reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Dr. António 
Luis Guerra Nunes Mexia, por teleconferência; do Vice-Presidente do Conselho de Administração 
Dr. António Manuel Barreto Pita de Abreu; dos Drs. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, 
Francisco Carlos Coutinho Pitella, e Modesto Souza Barros Carvalhosa, todos por teleconferência. 
Ausentes justificadamente: Dra. Ana Maria Machado Fernandes e Dr. Pedro Sampaio Malan. 
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. António Luis Guerra Nunes Mexia, que escolheu 
o Dr. Fábio William Loreti para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração pela 
Companhia, na qualidade de fiadora e principal pagadora, do Contrato de Abertura de Crédito 
- BB Giro Empresa Flex junto ao Banco do Brasil S.A. 5. Deliberação: Os membros do Conselho de 
Administração, após prestados os esclarecimentos necessários, aprovaram, por unanimidade, a 
celebração pela Companhia, na qualidade de fiadora e principal pagadora, do Contrato de Abertura 
de Crédito - BB Giro Empresa Flex, entre a EDP Renováveis Brasil S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.334.083/0001-20 e o Banco do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001-91, 
no valor total de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), pelo prazo de até 30 de junho de 2011. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou à presente ata que, lida e achada conforme, 
foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Os votos proferidos pelos Conselheiros nos 
termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia serão juntados ao 
livro próprio logo após a transcrição da presente ata. Presidente da Mesa: Dr. António Luis Guerra 
Nunes Mexia. Secretário da Mesa: Dr. Fábio William Loreti. Conselheiros(a): Drs. António Luis 
Guerra Nunes Mexia; António Manuel Barreto Pita de Abreu; Nuno Maria Pestana de Almeida 
Alves; Francisco Carlos Coutinho Pitella; e Modesto Souza Barros Carvalhosa. Declaro que a 
presente é cópia fiel extraída do original. Fábio William Loreti - Secretário da Mesa. Registrada na
JUCESP sob o nº 47.261/11-0 em sessão de 04/02/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

mala de viagens supercara até
uma bolsa mais barata. Com
isso, os clientes que compravam
os produtos não eram os mes-
mos”, conta Alberto Serrentino,
sócio sênior da GS&MD, que
prestou consultoria para a Le
Postiche e hoje faz parte do
conselho da empresa.

Ele explica que, agora, as 220
lojas começam, gradativamen-
te, a aderir às mudanças defini-
das de produtos e processos. Já
a modificação física do am-
biente de todos os pontos de
venda deve ocorrer em até três
anos. As novas lojas a serem
inauguradas neste ano já abrem
dentro do novo padrão.

Serrentino diz que a mudança
ocorre no momento em que a
concorrência fica mais acirrada e
o consumidor mais exigente. ■

mercado estratégico

VENDAS

4 milhões
é a quantidade de peças
vendidas pela Le Postiche
no ano passado no Brasil. Este
número inclui bolsas, carteiras,
mochilas e malas de viagem.

DESEMPENHO

30%
foi a taxa de crescimento
registrada pelas duas lojas da
rede que já operam dentro do
novo padrão. Seu avanço é
superior ao das lojas tradicionais.

LOJAS

220
é a quantidade de pontos de
venda da rede hoje no país. Está
prevista a abertura de 40 lojas
neste ano. A maioria operará em
cidades pequenas ou médias.

Expansão visa
abrir 40 lojas
neste ano

A Le Postiche prevê aumentar
suas vendas em 20% neste ano
só com as 220 unidades em ope-
ração hoje. O projeto de expan-
são, que prevê a abertura de 40
lojas neste ano, o dobro das
inaugurações de 2010, não foi
contabilizado nesta estimativa.

A rede da Le Postiche é com-
posta atualmente por 71 lojas
próprias e 149 licenciadas. As no-
vas unidades, que operarão nos
dois modelos de negócios, abri-
rão em cidades onde já atua e em
novos municípios de pequeno e
médio porte, como Angra dos
Reis (PR), Boa Vista (RP), Chape-
có (SC), Feira de Santana (BA)
Itabuna (BA) e Paraupebas (PA).

A Le Postiche é uma grande
vendedora de malas, bolsas e
carteiras sem produzir uma
única peça. Ela trabalha com 40
fornecedores nacionais e 15 in-
ternacionais — todos da China.
Há uma empresa dentro do gru-
po Le Postiche hoje dedicada
unicamente a executar o traba-
lho de importação.

“Em julho, nós vamos lançar
a primeira mala com freio do país
e também a mala mais leve para
viagens, que são produtos feitos
para nós por fabricantes chine-
ses”, conta Alessandra Restaino
Diago, presidente da empresa.

O conceito de marca própria
também é bastante forte dentro
da rede. Hoje, cerca de 60% de
tudo que é vendido pela Le
Postiche é proveniente das
marcas próprias Le Postiche
(produtos premium), Strada
(mochilas e malas de viagem) e
Matiz (bolsas). O restante é de
terceiros, como a marca Primi-
cia. “O bom de trabalhar com
marca própria é que oferece-
mos produtos exclusivos, não
brigamos com outras lojas com
os mesmos itens e aumentamos
a margem”, diz Alessandra.

Agora, a rede também come-
ça a comercializar bijuteriais,
presentes e acessórios que ven-
dem o conceito de solução para a
mulher, a exemplo de uma bolsa
que pode vir acompanha da de
porta-batom, por exemplo. A

ideia, com toda esta mudança, é
atrair a mulher de 25 a 40 anos,
que responde por 70% das ven-
das da rede. Embora possa atrair
consumidoras do público C, o
alvo é a mulher da classe A e B,
cuja renda familiar mensal é de
R$ 3 mil a R$ 7 mil por mês.

A estrutura física das lojas
vai mudar para deixar este con-
ceito mais claro às mulheres. A
reforma depende do tamanho
da loja, mas custará por volta de
R$ 400 mil e será conduzido pelo
licenciado da marca. “Hoje, há
muitas lojas vendendo bolsas, a
exemplo das de calçados que não
focavam muito neste produto no
passado. Era importante mu-
dar”, diz Alberto Serrentino, só-
cio da GS&MD. ■ F.T.

A rede varejista
vende bolsas,
malas e carteiras
sem produzir
uma única peça —
tem 40 fornecedores
brasileiros e
15 estrangeiros

Le Postiche vai entrar em cidades de
pequeno e médio porte onde ainda não atua

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 41.


	P_01.pdf
	P_02.pdf
	P_03.pdf
	P_04_TROCA.pdf
	P_05.pdf
	P_06.pdf
	P_07.pdf
	P_08.pdf
	P_09.pdf
	P_10.pdf
	P_11.pdf
	P_12.pdf
	P_13.pdf
	P_14.pdf
	P_15.pdf
	P_16.pdf
	P_17.pdf
	P_18.pdf
	P_19.pdf
	P_20.pdf
	P_21.pdf
	P_22.pdf
	P_23.pdf
	P_24.pdf
	P_25.pdf
	P_26.pdf
	P_27.pdf
	P_28.pdf
	P_29.pdf
	P_30.pdf
	P_31.pdf
	P_32.pdf
	P_33.pdf
	P_34.pdf
	P_35.pdf
	P_36.pdf
	P_37.pdf
	P_38.pdf
	P_39.pdf
	P_40.pdf
	P_41.pdf
	P_42.pdf
	P_43.pdf
	P_44.pdf
	P_45.pdf
	P_46.pdf
	P_47.pdf
	P_48.pdf
	P_49.pdf
	P_50.pdf
	P_51.pdf
	P_52.pdf
	P_53.pdf
	P_54.pdf
	P_55.pdf
	P_56.pdf



