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A Le Postiche, rede varejista es-
pecializada em objetos de via-
gem e bolsas, com 33 anos de
existência, 220 lojas e 4 milhões
de peças comercializadas no ano
passado, estava preocupada com
a lucratividade e a perenidade do
seu negócio e em busca de uma
“nova curva ascendente”, como
define a presidente recém-em-
possada e herdeira Alessandra
Restaino Diago, até dezembro
diretora comercial e de marke-
ting da companhia familiar.

Embora seja bastante conhe-
cida do consumidor, a Le Posti-
che estava, depois de tantos anos
de operação, desviando do seu
alvo, que é a classe A e B, operan-
do com lojas abarrotadas de pro-

dutos e um portfólio que precisa-
va ser revisto. Os processos ope-
racionais eram muitas vezes ine-
ficientes e a ausência de um bom
sistema de gestão empresarial
(ERP) acentuava o problema.

Um ano e meio após iniciar
um profundo processo de rees-
truturação que contou com a
ajuda da GS&MD — Gouvêa de
Souza, consultoria empresarial
voltada ao varejo, a Le Postiche
inicia agora um novo capítulo de
sua história iniciada em 1978, no
bairro de Moema (SP).

Nesta quinta-feira, a empresa
anuncia ao mercado uma nova
campanha de marketing que
terá a apresentadora Angélica
como garota-propaganda. Por
trás do rosto bonito, a Le Posti-
che realizou um longo e deta-
lhado trabalho de revisão estra-

tégica que culminou no reposi-
cionamento da marca, na rede-
finição de sua proposta de valor
e na mudança das lojas, que pas-
sam a operar com cerca de 20%
menos produtos, linhas de itens
revistas e novos processos de
planejamento, gestão de estoque
e atendimento ao consumidor.

Ao mesmo tempo, a empresa
encontra-se em fase final de
implantação dos sistemas de
gestão empresarial SAP e Linx.
“Com todas essas mudanças, a
nossa lucratividade vai aumen-
tar, embalada no crescimento
das vendas e na oferta de uma
gama de produtos que passa a
receber bijuterias e presentes”,
conta Alessandra.

Depois de realizar um projeto-
piloto em duas lojas — Santo An-
dré (SP) e Petrópolis (RJ) — no

ano passado, que modificou toda
a parte arquitetônica, a disposi-
ção dos produtos e a oferta de
itens, Alessandra diz que o de-
sempenho das lojas foi visível.
“Elas vendem 30% a mais que as
lojas tradicionais. Conseguimos
promover uma nova curva as-
cendente nos negócios”, garante.

Foi estabelecido que as lojas
ganharão nova cara, aroma e
som ambiente padronizado, di-
visão por soluções — produtos
para o trabalho, lazer, para o
dia, para a noite e para a família.
A loja agora se voltará para o
público feminino das classes A e
B, que é a decisora de compras
para a família, diz Alessandra.

“As lojas passavam uma dis-
persão no posicionamento e nas
linhas de produtos. Tinha de
tudo para todos, desde uma

Le Postiche volta para as bolsas de

“Os anos foram
passando e os
nossos diferenciais
competitivos
começaram a ser
questionados.
Até que ponto temos
diferenciais que
deem perenidade ao
negócio nos próximos
30, 50, 100 anos?

Alessandra Diago

Rede varejista especializada em malas e acessórios passa por reestruturação e define as classes A e B como

Alessandra Diago,
presidente da Le Postiche:
marca terá a apresentadora
de TV Angélica como
garota-propaganda

Henrique Manreza

NAVEGAÇÃO

Garmin busca novas rotas diante da
concorrência dos telefones inteligentes
A Garmin prevê um ano fraco para 2011, mesmo com a busca de novas
fontes de receita para contrapor quedas nas vendas de aparelhos
de navegação pessoal por satélite. A fabricante, cujos aparelhos de
navegação costumavam ser acessórios obrigatórios em carros há pouco
tempo, está forjando parcerias com fabricantes de automóveis, para
que os aparelhos sejam integrados aos paineis de carros e caminhões.

TELEFONIA

Ligações em celulares podem alterar
atividade cerebral, diz estudo
Passar 50 minutos com o celular colado ao ouvido pode ser suficiente
para alterar a atividade das células na porção do cérebro que fica
mais próxima da antena do aparelho. Não se sabe, no entanto, se
a prática causa danos, segundo cientistas norte-americanos do National
Institutes of Health, cujo estudo não esclarece dúvidas recorrentes
quanto a um possível vínculo entre celulares e câncer de cérebro.

Antonio Milena



Quinta-feira, 24 de fevereiro, 2011 Brasil Econômico 41

elite

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
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 40-41.
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