
24 Brasil Econômico Segunda-feira, 7 de fevereiro, 2011

EMPRESAS

● Para driblar a concorrência chinesa, a empresa
resolveu mudar o perfil de seus produtos

e criar guarda-chuvas com apelo de moda.

● Com materiais nacionais, a empresa se
diferencia dos concorrentes chineses na
modelagem e na estamparia dos produtos.

● Depois de 84 anos de atuação, a Pumar lança no
mercado sua primeira marca própria. A Maria Pumar
já conta com um showroom no Rio de Janeiro.

● Além dos produtos vendidos para empresas que
querem fazer divulgação de suas marcas, a Pumar
também atende grifes como Osklen e Salinas.

● A empresa já teve cerca de 900 funcionários e hoje
conta com apenas 60. Produz 1,3 mil peças por dia.

QUANDO A CHUVA VIRA PASSARELA

Pumar põe guarda-chuva na
moda e lança marca própria
Amanda Vidigal Amorim
avidigal@brasileconomico.com.br

Prestes a completar 84 anos, a
Pumar, fabricante carioca de
guarda-chuvas e guarda-sóis,
lança sua etiqueta própria, a
Maria Pumar. A marca, posta no
mercado há um mês, já recebeu
15 propostas para a abertura de
franquias. Lúcia Pumar, direto-
ra da empresa, afirma que as
franquias estão nos planos, mas
ainda é preciso estruturar me-
lhor o projeto. O que deve acon-
tecer em breve é a abertura de
uma pronta-entrega na capital
paulista. A Maria Pumar já aten-
de clientes em sua pronta-en-
trega carioca, no tradicional
bairro de Copacabana.

Engana-se quem acredita não
ser possível ganhar dinheiro
com guarda-chuva. Com estilis-
tas próprios e estampas que se-
guem as tendências de moda de
cada estação, as criações da Pu-
mar podem custar até R$ 250,
isso o preço para um guarda-
chuva. Os mais caros são deco-
rados com os cristais austríacos
Swarovski. Apesar de oferecer
esses modelos mais elaborados,
o preço médio da Maria Pumar é
de R$ 120. Feitos em tecidos com
estampas exclusivas, os modelos
usam material nacional. Apenas
o tecido é comprado pela fábri-
ca, armação e estamparia são
desenvolvidas na empresa.

Quando foi fundada, em 1927,
a Pumar realizava apenas o con-
serto de guarda-chuvas. Alguns
anos depois passou a produzir as
armações e revendê-las. Na dé-
cada de 1970, de—senvolvia al-
gumas peças, mas 95% da pro-
dução ainda era exclusivamente
de armações. Com a entrada dos
produtos chineses no Brasil, na
década de 1990, a Pumar viu
muitos clientes fecharem as
portas, afirma Lúcia. “O produto
chinês chegava ao Brasil por R$
2, era impossível qualquer em-
presa competir com isso. Vimos
nossos clientes quebrar e tive-
mos que nos reinventar.”

O primeiro passo foi produ-
zir peças promocionais. Guar-
da-chuvas para grandes em-
presas que queriam presentear
clientes e assim divulgar sua
marca. O segmento ainda hoje é
muito importante para os ne-

gócios e representa 30% do fa-
turamento anual da Pumar.
Além da área promocional, a
Pumar também oferece aos
clientes peças institucionais.
Essas voltadas para hotéis, res-
taurantes e clubes. Itens res-
ponsáveis pela maior parte do
faturamento, 40%. O restante
fica por conta das peças exclu-

Concorrência com os baixos preços chineses forçou a reinvenção dos produtos e busca por novos mercados

Marca tem apenas
um mês e já recebeu
15 propostas para
abertura de franquias

sivas. Os produtos com a marca
Maria Pumar ainda são recen-
tes, por isso Lucia diz não ter
nenhuma estimativa de quanto
representa de fato no fatura-
mento, mas com as vendas rea-
lizadas no Fashion Business, no
Rio de Janeiro e com a procura
de lojas de todo o Brasil interes-
sadas no produto, Lucia acredi-
ta que também desenvolve pro-
dutos para grifes como Osklen,
Richards e Salinas.

Com 60 funcionários e uma
produção diária de 1,3 mil pe-
ças por dia, Lúcia afirma que
encontrou a receita para en-

frentar a concorrência chine-
sa, e que hoje, nenhuma fábri-
ca brasileira consegue compe-
tir com os produtos chineses se
não tiver um diferencial.

Para reestruturar a Pumar, a
empresária contratou em 2005 o
designer Luiz Eduardo Índio da
Costa, irmão do ex-candidato a
vice-presidência na chapa de
José Serra, o deputado Antônio
Pedro de Siqueira Índio da Costa
(DEM). “Ele nos mostrou novos
materiais e processos mais eco-
nômicos, foi o ponta pé inicial
para a mudança que estamos
vendo hoje”, afirma Lúcia. ■

SAÚDE

Laboratório Fleury anuncia compra
da Diagnoson por R$ 53,2 milhões
A Diagnoson opera na Bahia, onde emprega 39 médicos e 120
colaboradores, atuando na área de diagnóstico por imagem. A empresa
oferece serviços de raios X, tomografia, ultrassonografia, ressonância
magnética, entre outros, e obteve receita bruta de R$ 26 milhões
nos 12 meses até setembro de 2010. O grupo Fleury ainda vai assumir
uma dívida de R$ 2,9 milhões, referentes a investimentos da empresa.

TINTAS

AkzoNobel renova contrato para pintar
carros da Vodafone McLaren Mercedes de F1
O contrato será de 4 anos. O logo da fabricante de tintas e vernizes
AkzoNobel será estampado na asa traseira do novo carro de Fórmula 1
MP4-26. O primeiro contrato da AkzoNobel – por meio de sua marca
Sikkens – com a equipe de Fórmula 1 é de 2008. A fabricante de tintas
informa que pretende usar o acordo com a McLaren para desenvolver
tecnologias para a indústria automotiva de consumo.
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TELEFONIA

Verizon diz que pode restringir acesso
a dados por usuários do iPhone

Chris Ratcliffe/Bloomberg

Marca americana é responsável
pelo “trench coat”, capa clássica
que está na moda desde 1920

Apesar do nome London Fog, a
marca criada por Israel Myers é
americana. Fundada em 1923, foi
a primeira marca a transformar
uma veste militar em roupa para
civis — os chamados “trench
coats”usados apenas por ho-
mens do exército. Além disso,
Myers foi o responsável por fazer
dos trench coats peças atempo-
rais e usadas desde a década de
1920 até os dias de hoje.

Com lojas nos Estados Uni-
dos, Londres e China, a marca é
sinônimo de elegância. Além
dos casacos, que são o forte da
marca, a London Fog também
oferece bolsas, malas de viagem
e até óculos escuros.

Durante a Segunda Guerra
Mundial, a empresa foi a res-
ponsável por desenvolver casa-
cos à prova d’água para vestir o
exército americano. Com o fim
da guerra, a empresa de Myers
fechou uma parceria com a Du
Pont para criar o primeiro teci-
do impermeável para a confec-
ção de roupas.

Com o desenvolvimento de
novas peças, a empresa, que até
os anos 1970 vendia seus produ-
tos apenas para lojas multimar-
cas, abriu sua primeira loja pró-
pria. Ainda naquela década, dois

terços de todas as capas de chuva
vendidas nos Estados Unidos
eram da London Fog. Apesar da
concorrência ter se acirrado, com
o passar do tempo, a grife ameri-
cana não parou sua expansão.

Atualmente há sete megalojas
pelo mundo, além de duas fábri-
cas próprias abertas na década
de 1990. Acompanhando o mo-
vimento do mercado, a marca
abriu 25 lojas na China. Apesar
da tradição e do investimento
em campanhas publicitárias, a
empresa vende seus casacos por
uma média de US$ 200. No Bra-
sil não existem lojas próprias da
marca, mas é possível adquirir
as peças em sites de moda que
entregam no país. ■ A.V.A.

Companhia
foi responsável
por roupas
dos militares
americanos
na Segunda
Guerra Mundial

MARIA PUMAR

Produtos para trovoadas ou céu de brigadeiro
A criação da Maria Pumar,
primeira etiqueta totalmente
produzida pela Pumar e com
foco no atacado, oferece peças
coordenadas para praia e
também para épocas de chuva.
A coleção de inverno, com
sapatilhas, bolsas e guarda-chuvas,
foi apresentada em janeiro
durante o Fashion Rio, na feira
de negócios Fashion Business.
Em três dias de evento, a marca
atraiu clientes do Brasil e do
exterior e já recebeu propostas
de empresários interessados
em criar uma franquia da marca.
A coleção de verão, que ainda
não está disponível para o

público, oferece desde
cadeiras de praia e guarda-sóis,
a chinelos e bolsas. A equipe
de desenvolvimento é da própria
Pumar, e todos os componentes
são nacionais. “Não importamos
nada, temos no Brasil tudo aquilo
que precisamos para desenvolver
um produto de qualidade.
O grande diferencial da Maria
Pumar é o estilo que ela tem e
como ela cria suas peças”, afirma
Lúcia Pumar, diretora da empresa.
O objetivo da nova marca
é atender multimarcas que
querem oferecer aos seus
clientes um produto diferente
do existente no mercado. A.V.A.

Fotos: divulgação

A Verizon Wireless alertou seus assinantes de que pode restringir o uso
de seus serviços de dados sem fio pelos usuários mais intensos, antes
da conquista do que se espera ser um dilúvio de novos clientes para
o iPhone, da Apple. A expectativa é que a operadora de telefonia móvel
se beneficie da forte demanda acumulada pelo aparelho, quando começar
a vendê-lo, pondo fim a mais de três anos de exclusividade da AT&T.

London Fog é
pioneira em
moda para chuva

Lúcia Pumar
assumiu a direção
da empresa para
competir com os
produtos chineses

Precisa implementar Basileia?? FBM Consulting, experiência 
e competência em acordos prudenciais .

www.grupofbm.com.br

TVLX Viagens e Turismo S.A.
CNPJ nº 12.337.454/0001-31 - NIRE 35.300.381.840

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
1.Data e Local: 21/12/2010 às 14 hs, na sede social situada na R. Major Sertório nº 128 - 3o andar - Cj. 
33 - CEP 01222-000 no Bairro Vl. Buarque/SP. 2.Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos 
do art.124, § 4o, e art.133, § 40, da lei 6.404/76. 3.Presenças: Acionistas representando 100% do capital 
social, conforme assinaturas no livro de presenças. 4. Mesa: Presidente: Sr. Robertson Sérgio Rossato; 
Secretário: Sr. Alex Roberto Todres. 5. Ordem do Dia: a. Alteração de Endereço da Matriz; b. Re-Ratifi-
cação de Endereço da Filial de Barueri. c. E outras Deliberações de Interesse dos Acionistas. 6. Delibe-
rações: Foram aprovados expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas dos acionistas 
da Cia.: 6.1. A alteração de endereço da matriz, que passa a ter sua sede social estabelecida na R. Major 
Sertório nº 128 - 8o andar - Cj. 83 - Vl. Buarque/SP, CEP 01222-000. 6.2. Re-Ratificar o instrumento de 
contrato social firmado em 18/06/2010, devidamente arquivado na JUCESP em data de 15/06/2010 sob o 
nº 35.903.864.079, onde por um lapso constou erroneamente: o endereço da filial como Calçada Flor de 
Lis nº 92 - 2o andar - Condomínio Centro Comercial de Alphaville - CEP 06453-064 - Barueri/SP, sendo o 
correto Calçada Flor de Lis nº 92 - sala 22 - 2º andar - Condomínio Centro Comercial de Alphaville - CEP 
06453-000 - Barueri/SP. 6.3. Foi deliberado pelos acionistas que a TVLX irá licenciar para os diferentes 
países da América Latina, a marca, o know-how e a tecnologia para lançar as Viajanets de cada país. 
6.3.1. A TVLX receberá 15% das ações de cada empresa local, por essa operação, sem obrigação de se 
diluir até USD$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Dolares Americanos) de investimento total, 
no caso do México; USD$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Dolares Americanos) nos países: 
Argentina, Colômbia e Venezuela; e USD$ 750.000,00 (Setecentos e Cinqüenta Mil Dolares Americanos) 
nos países restantes. 6.3.2. A operação se iniciará no México, onde será negociado com o sócio local e 
o administrador, a composição final do capital social, sendo que o IG será majoritário. 6.3.3. A marca e 
os domínios, atuais e futuros serão propriedade da TVLX que os licenciará para uso em cada país, onde 
haverá um contrato de sessão de uso da marca, domínio e afins, com validade pelo tempo em que a TVLX 
permanecer no quadro societário da sociedade. 6.3.4. Objetivando não perder foco no Brasil, os Srs. 
Robertson e Alex, deverão se organizar de maneira que não mais de 15% de seu tempo seja dedicado 
a América Latina. 6.3.5. A implantação do processo será realizada através do processo de descrição 
das especificações do site do México pelo Sr. Alex, e, do centro de back-office pelo Sr. Robertson, que 
deverão ser documentados e encaminhados à Travel Explorer, para informação de tempo e custo sobre a 
parte que lhe corresponde. Após isso, o consultor do IG Sr. Jim, conhecerá o sistema e dará seu parecer, 
em visita ao Brasil, que pode ser em São Paulo ou Porto Alegre. 6.3.6. Estima-se que seja implementado 
em março de 2011, mas ainda não há previsão certa. Sendo que a TVLX terá balanço e fluxo de caixa 
separados para a atividade. 7. Ata e Publicação: A presente é cópia fiel do original lavrado em livro pró-
prio, autorizada a feitura e publicação da Ata na forma resumida do art. 130 da Lei nº 6.404, tendo sido os 
seus Anexos em números autenticados pela mesa. Lida aprovada e assinada por todos os presentes. 8 
Assinaturas: Robertson Sérgio Rossato - Presidente; Alex Roberto Todres - Secretário. Os acionistas: 
Robertson Sérgio Rossato; Alex Roberto Todres; Travel Investments LLC, e IG Internet Brazilian Invest-
ments S.L.. Acionistas. 1. Robertson Sérgio Rossato 2. Alex Roberto Todres 3. Travel Investments Tech-
nologies LLC Paulo Affonso Mauro Netto, 4. IG Internet Brazilian Investments S.L. Luís Felipe Baptista Luz. 
JUCESP 18.005/11-1 em 11/01/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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