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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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