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EMPRESAS

CONSTRUÇÃO

Venda de cimento deve crescer até 9% em
2011, diz Sindicato da Indústria do Cimento
Em janeiro, as vendas de cimento aumentaram 9,1% sobre o mesmo
mês de 2010 e recuaram 2% em relação a dezembro, para 4,7 milhões
de toneladas. “O grande alavancador do consumo (de cimento) nos
últimos anos foi a edificação habitacional no país inteiro, do Sul até
o Norte”, afirmou o presidente do sindicato, José Otavio Carvalho.
Segundo ele, 2011 é um “ano de expectativas” para o setor.
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Ela está presente nos principais
eventos de polo do mundo, cos-
tuma vestir personalidades in-
ternacionais como o príncipe
William, herdeiro do trono in-
glês, e é uma velha conhecida
das classes mais abastadas em 20
países. Mas até o ano passado, a
marca argentina La Martina ti-
nha uma atuação tímida no Bra-
sil. Por aqui, a companhia pos-
suía um contrato de exclusivida-
de com uma empresa de repre-
sentação, a NK 30, responsável
por abastecer os produtos da
grife em 75 lojas multimarcas.

Mas o bom momento econô-
mico fez a grife redesenhar sua
estratégia para o mercado brasi-
leiro. O contrato com a NK 30
foi encerrado e a multinacional
vai comandar diretamente a
operação no país. O primeiro
passo será o início da expansão
por meio de franquias, a qual
começará no mês que vem. São
Paulo será a primeira cidade a
receber a loja da La Martina. Até
2014, o plano é chegar a 15 uni-
dades franqueadas, além de au-
mentar os pontos de venda
multimarcas para 90.

“Não precisamos mais do
que isso. Somos uma grife do
mercado de luxo e esta quanti-
dade de pontos de venda é
ideal para mantermos a exclu-
sividade da marca e o desejo do
consumidor por ela”, diz To-
más Lanzillotta, diretor exe-
cutivo da La Martina.

Para Silvio Passareli, diretor
do programa de gestão do luxo
da Faculdade Armando Álvares
Penteado (Faap), o número de
lojas que a La Martina pretende
abrir é adequado para um país
com dimensões continentais
como o Brasil. “O mercado de
luxo ou as marcas premium,
como a La Martina, trabalham
com o conceito de exclusivida-
de. A abertura de muitas lojas
pode dar um ar de massificação

para a marca”, diz. O especia-
lista afirma que a opção por
franquias dará um maior con-
trole da operação à La Martina.
“Nas lojas multimarcas a roupa
pode ser exposta de uma ma-
neira inadequada, por exem-
plo”, afirma Passarelli.

Se o plano da La Martina der
certo, o Brasil vai saltar dos
atuais 5% de representatividade
de vendas no grupo para 20% em
três anos. Para auxiliar na esco-

lha dos franqueados, a compa-
nhia contratou o grupo Cherto,
consultoria de varejo. Lojas de
rua ou de shopping são bem vin-
das no plano de expansão.

Coleção
As coleções da La Martina são de-
senhadas para jogadores de polo.
A empresa participa de diversos
torneios pelo mundo vestindo os
jogadores da cabeça aos pés. Uma
camiseta produzida para um

campeonato na Inglaterra, por
exemplo, leva diversos brasões e
símbolos com referência àquele
jogo específico. Este mesmo mo-
delo de camiseta é colocado à
venda para o consumidor final.

Além das roupas, a La Marti-
na também fabrica os acessórios
técnicos para os jogos. Celas,
tacos, capacetes e outros obje-
tos essenciais para uma partida
são produzidos na Argentina e
revendido pela internet. ■

La Martina parte para venda direta
Grife argentina
especializada em
polo rompe com
seu representante
comercial, a NK 30,
e mergulha de
vez no mercado
brasileiro

Até 2014, plano da
grife é chegar a 15
unidades franqueadas
e aumentar pontos
de venda multimarcas
de 75 para 90
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IMÓVEIS

Multiplan investe R$ 444 milhões
em duas torres comerciais em São Paulo
A Multiplan Empreendimentos Imobiliários fará os aportes no
desenvolvimento do Morumbi Corporate, empreendimento composto
por duas torres comerciais de alto padrão para locação. As torres
terão 73,4 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL).
Cerca de 21% do investimento já foi realizado e a previsão é que
o projeto seja inaugurado no segundo semestre de 2013.

BEBIDAS

Com aumento da produção, Ambev contrata
número recorde de funcionários em 2010
O investimento de R$ 2 bilhões para aumentar em 15% sua capacidade
de produção levou a maior companhia de bebidas do país a contratar
1.930 funcionários no ano passado. O número é mais que o dobro
do realizado em 2009 de 953 novos postos e é uma mostra do
crescimento da indústria de bebidas. Com cerca de 29 mil funcionários,
a Ambev contratará mais 435 pessoas nos próximos meses.

Divulgação

LogFashion aproveita o
momento de profissionalização
do varejo para crescer

As fusões e aquisições que
aconteceram nos últimos anos
no varejo de vestuário têm leva-
do a uma maior profissionaliza-
ção destas empresas. E uma das
áreas que tem recebido atenção
destas varejistas é a logística. De
olho neste movimento, a Tecni
Express, especializada em lo-
gística para empresas de tecno-
logia, abandonou a área para
dedicar-se apenas a varejistas e
fabricantes de moda.

Agora com o nome de LogFa-
shion, a empresa coleciona
clientes como Menta e Mellow,
Fatal Surf, New Captain, Zorba e
Hanes. “As empresas estão nos
procurando para melhorar seus
processos logísticos. Muitas
etapas eram feitas manualmen-

te”, diz Marcelo Florio, presi-
dente da LogFashion.

O executivo, ex-grupo Valdac,
dona das marcas Siberian e Cra-
wford, afirma que as redes de
vestuário investem pesado em
desenvolvimento de produto e
marketing, mas ainda não olham

a logística como estratégia de ne-
gócio. Com um ano de existência,
a LogFashion espera faturar R$ 1
milhão até o final de 2011, au-
mento de 67% em relação a 2009.

Mercado
Umas das principais discussões
do varejo têxtil neste ano gira
em torno do aumento de preços
das roupas de algodão. Elas de-
vem sofrer alta impulsionadas
pelos custos maiores da maté-
ria-prima. O aumento mexerá
com o bolso do consumidor,
principalmente, a partir de
agosto, quando as roupas de
verão chegam às vitrines.

Segundo Sylvio Mandel, pre-
sidente da Associação Brasileira
do Varejo Têxtil (Abvtex), o au-
mento será de até 7%. O segmen-
to encerrou 2010 com 1,7 mil lojas
no país, alta de 13,7% em relação
ao número de 2009. ■ C.E.

no país

Redes de vestuário
aperfeiçoam logística
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Tomás Lanzillotta: Brasil
será responsável por 20%

das vendas em três anos

Florio, da
LogFashion:

foco no
varejo têxtil

ROMPIMENTO

Grife deixou a Daslu por falta de pagamento

Assim como várias outras
empresas, a La Martina, que
tinha um espaço na Daslu,
teve de deixar o shopping de luxo.
“Isto foi mais ou menos há um
ano. Eles não estavam fazendo
o pagamento”, diz Thomás
Lanzillotta, diretor executivo

da La Martina. Aos diretores
da grife agrada a ideia de estar
presente em templos de luxo
que concentram várias marcas.
Em Curitiba, a La Martina
divide espaço com outras
grifes como Hugo Boss e
Ralph Lauren na Capoani. C.E.

“As empresas estão
nos procurando
para melhorar seus
processos logísticos.
Muitas etapas eram
feitas manualmente

Marcelo Florio,
presidente da LogFashion
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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2010.
No dia 07 (sete) de dezembro de 2010, às 10 (dez) horas, reuniram-se, na sede social da Cia., à Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, sala 703, 
Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, os Srs. Eduardo de Salles Bartolomeo – Presidente (munido de procuração para representar os Srs. Guilherme 
Perboyre Cavalcanti – Conselheiro e Tadasu Kozuka – Conselheiro); José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha – Conselheiro; e Fabio Alperowitch – 
Conselheiro, tendo deliberado, por unanimidade dos presentes: “4.2- Aprovada a eleição, para os cargos de Diretores sem designação específica, dos 
Srs. CLEBER CORDEIRO LUCAS, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 
576.434.317-87, portador do documento de identidade nº 429.108 SSP/ES, e FABIO MEDRANO SICCHERINO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 048.089.098-63, portador do documento de identidade nº 16232191 SSP/SP, 
ambos com endereço comercial na Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, sala 703, Botafogo, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, em substituição 
aos Srs. CLAUDIO LOUREIRO DE SOUZA e MARCELO AUGUSTO MACHADO ARANTES. Os Diretores ora eleitos completarão o prazo de gestão 
dos substituídos, cujo termo final é a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2011, na forma do art. 23 do Estatuto Social da Companhia, e 
declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/02. 
O Conselho de Administração consignou votos de agradecimento aos Srs. CLAUDIO LOUREIRO DE SOUZA e MARCELO AUGUSTO MACHADO 
ARANTES pela contribuição dada na estruturação e desenvolvimento da Cia.”. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas 
de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2010. Laila Helayel Vieira – Secretária. Extrato arquivado 
na JUCERJA sob o nº 00002128444, em 21.12.2010. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 28.
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