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Usar relógio de grife é símbolo de
sucesso e riqueza abundante, es-
pecialmente em países emergen-
tes. Esta é uma das razões pelas
quais as empresas do setor estão
de olho no crescimento de países
emergentes, principalmente no
Brasil e na America Latina.

Para a clássica e elegante
Piaget, uma das dez maiores
marcas de alta relojoaria do
mundo e uma das grifes do gru-

po Richemont, o segundo maior
conglomerado de luxo, o país
definitivamente entrou na rota.
A empresa planeja abertura de
loja própria até 2014. Com pre-
ço médio de um relógio em tor-
no de R$ 58 mil, a Piaget tem
entre seus ítens mais sofistica-
dos o modelo Emperador Tem-
ple, de R$ 5,4 milhões, revesti-
do de diamantes.

Atualmente, as peças da marca
podem ser encontradas no Brasil
nos dois pontos da joalheria Gri-
fith, em Brasília e no shopping Ci-
dade Jardim, em São Paulo.

Em Los Angeles, no final de fe-
vereiro, onde participou do Inde-
pendent Film Spirit Awards, pre-
miação do cinema independente,
apoiado pela Piaget, o presidente
da empresa Philippe Leopold-
Metzger disse que antes de abrir a
loja no Brasil ele procura um time
de polo nacional para ser patroci-
nado, assim como acontece com
o PilaráPiaget, na Argentina.

A Piaget foi fundada em 1874
por Georges Édouard Piaget, em
Genebra, na Suíça e comprada
em 1988, pelo grupo Richemont.
Philippe Leopold-Metzger, 57

anos, há 12 anos atua como pre-
sidente mundial. Sua primeira
experiência na alta relojoaria foi
em 1981 quando começou a tra-
balhar na Cartier, que também
pertence ao grupo Richemont.
Na entrevista a seguir, Leopold-
Metzger diz que marketing aju-
da, mas o sucesso está garantido
quando o produto é bom.

Quais os planos da Piaget
para o Brasil?
O plano é expandir, este é o mo-
mento em que o Brasil vai ter um
crescimento significativo e a Pia-

Piaget espera hora certa para abrir
Presidente de uma das dez maiores empresas de relógios de luxo do mundo afirma que nos próximos três anos

GOURMET

Marca francesa, maior importadora de
caviar russo, abre loja em São Paulo
Com mesmo mix de produtos disponíveis na Europa, a Petrossian,
responsável por 20% do mercado mundial de caviar, abre sua primeira
loja no Brasil, no shopping Cidade Jardim, sob o comando de Patricia
Abdalla e Adriana Tutundjian. O espaço da grife gourmet, fundada em
1920, funciona também como pequeno restaurante onde é possível
degustar pratos que serão feitos no Brasil pelo chef Federico Paduan.

Fotos: divulgação

“Este é o momento
em que o Brasil vai
ter um crescimento
significativo e a
Piaget precisa ser
mais ativa no país

ENTREVISTA PHILIPPE LEOPOLD-METZGER Presidente da Piaget
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. SESAU- 011/2011
Processo Nº. 20000/27639/2010
Tipo: menor preço por item.
Objeto: Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar – Ventiladores de Transporte 
destinado à CGAE/ SESAU.
Data de realização: 28 de março de 2011 às 09h00min (horário local);
A licitação acima foi suspensa para uma data a ser publicada posteriormente, em 
razão de modificações no anexo I do edital;

Disponibilidade: endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br
Informações: Fone/Fax: 82 3315-1121 e 1702.

Maceió, 28 de março de 2011.

loja no Brasil
grife terá unidade própria no país

BELEZA

Reinaldo Lourenço lança coleção
de inverno e inclui esmaltes amarelos
Em conjunto com a Risqué, do grupo Hypermarcas, com a qual mantém
uma parceria de longa data, Reinaldo Lourenço lança a coleção
(de inverno 2011. Para esta temporada, Reinaldo criou oito cores de
esmaltes de acordo com sua cartela de cor da coleção, além de uma
base fosqueadora, criando a opção de tornar todas as cores foscas.
O destaque é para o esmalte amarelo, que deve dar o tom na estação.

John Shearer/Getty Images

MERCADO DE LUXO

Holding suíça
mantém as grifes
Alaia e Chloé

Segundo maior grupo de luxo
do mundo, se posicionando entre
a LVMH Moët Hennessy — Louis
Vuitton e a PPR, a Compagnie
Financière Richemont SA é
uma holding suíça fundada em
1988 pela sul-africana Johann
Rupert. A Richemont atua
nos segmentos de joalharia,
relojoaria, instrumentos de
escrita, roupas e até armas.
Além da Piaget, o conglomerado
também é dono de grifes como
Cartier, Van Cleef & Arpels,
Vacheron Constantin,
A. Lange & Söhne, Officine Panerai,
Baume & Mercier e Montblanc.
Em confecção, a Richemont
mantém a Maison Azzedine Alaïa,
a marca feminina Chloé e o site
Net-a-Porter, o maior site de venda
de roupas de desinger pela internet.
Em 2010, o lucro operacional
foi de R$ 1,9 bilhão com
queda de 14% em relação aos
R$ 2,3 bilhões registrados no ano
anterior. O motivo foi a queda nas
vendas que em 2009 somaram
R$ 12,6 bilhões e em 2010 caíram
para R$ 12 bilhões. A.F.

Philippe Leopold-Metzger (à
esq.) posa com o apresentador
Joel McHale, no Spirit Awards,
em Los Angeles, em fevereiro

get precisa ser mais ativa no país.
Vamos patrocinar um time de
polo, que é um esporte que pode
ser associado à nossa marca, e
também aumentar nossa distri-
buição. Temos pontos de venda
em São Paulo, mas queremos ter
no Rio de Janeiro e em outras ci-
dades. No momento, Brasil tem
perfil de país rico. O problema
ainda são os impostos muito altos.

A ideia é abrir loja própria?
Não diria para os próximos 12
meses, mas nos próximos três
anos o objetivo é esse sim.

Como manter moderno
um negócio tão antigo
como o de relógios?
Investindo em design. Temos de
desenvolver modelos que são
criativos, diferentes e contem-
porâneas. Para nós, o mais im-
portante é a criatividade, mas
sempre mantendo a elegância.
Temos de ter relógios elegantes
que se mantenham clássicos. E,
acima de tudo, o produto tem
de fazer a diferença. Se o produ-
to é ótimo, o sucesso deve sem-
pre acontecer naturalmente. ■

*Viajou a convite da Piaget

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA
 GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo 4105-78/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP 10.024/2011.
Tipo: menor preço por item.
Objeto: RP para eventual aquisição de cestas básica destinada a Administração 
Pública Estadual.
Data de realização: 15 de abril de 2011 às 09h00min

Processo 4105-112/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP 10.026/2011.
Tipo: menor preço por item.
Objeto: RP para eventual aquisição de gêneros alimentícios destinada a Admi-
nistração Pública Estadual.
Data de realização: 12 de abril de 2011 às 09h00min

Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br

Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF
Informações: Fone: 82 3315-3477, Fax: 82 3315-7246/7241

Maceió, 28 de março de 2011.
KITERIA BLANCHE NASCIMENTO ALVES

Diretora Técnica de Logística

Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa
CNPJ nº 28.152.650/0001-71 - NIRE nº 32.300.002.471

Ata da Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 14 de fevereiro de 2011, às 17:00 horas, excepcionalmente 
na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 2. Presença: A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração Sr. António 
Manuel Barreto Pita de Abreu, o Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Nuno 
Simões Nunes Ferreira Setas; e os Conselheiros Srs. Agostinho Gonçalves Barreira; Miguel Dias 
Amaro; Luiz Otavio Assis Henriques; e Dante Segundo Pancini Póla, todos por teleconferência. 
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. António Manuel Barreto Pita de Abreu 
que escolheu o Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: 
O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre o Estudo Técnico 
de Viabilidade, para a manutenção dos montantes registrados contabilmente a título de créditos 
fiscais diferidos na data-base de 31/12/2010. 5. Deliberações: Após discussão e prestados os 
devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, 
o Estudo Técnico de Viabilidade, nos termos do inciso II do artigo 2º da Instrução CVM nº 371, de 27 de 
junho de 2002, que rubricado pela Secretária da Mesa fica arquivado na sede social da Companhia, 
o qual fundamenta a manutenção dos montantes registrados contabilmente a título de créditos fiscais 
diferidos na data-base de 31/12/2010. 6. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que, tendo sido lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. Presidente da Mesa: Dr. António Manuel Barreto 
Pita de Abreu. Secretária da Mesa: Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Conselheiros: Srs. 
António Manuel Barreto Pita de Abreu; Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Luiz Otavio Assis 
Henriques, Miguel Dias Amaro, Agostinho Gonçalves Barreira e Dante Segundo Pancini Pola. Declaro 
que a presente é cópia fiel extraída do original. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Secretária da 
Mesa. Registrada na JUCEES sob o nº 20110236645 em sessão de 18/03/2011. Paulo Cesar 
Becacici Esteves: Secretário-Geral.

AVISO DE ADIAMENTO DO  PREGÃO ELETRÔNICO N° 184/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, 
nos dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços  até às  10:00 horas do dia  
11/04/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário 
disponibilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 
horas do dia 11/04/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax 
(21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

LEIA E ASSINE 

0800 021 0118 (São Paulo e demais localidades)
e (21) 3878-9100 (Capital do RJ) 

assinatura@brasileconomico.com.br

Estilista
lança biquíni
em Miami
Paulistano Marcelo Quadros
inicia coleção praia para ser
vendida no mercado americano

Desde 2004, o estilista Marcelo
Quadros desfila na Miami Fa-
shion Week e desta vez, no iní-
cio de março, aproveitou para
lançar uma linha de biquínis,
maiôs, cangas e saídas de praia
que será vendida na Flórida.

“Miami não é uma cidade fa-
shion e saturada por marcas
como Nova York. Por isso, se eu
me dedicar, dá para crescer
muito ”, diz ele, famoso pelos
vestidos de festa minimalistas.
Para Quadros, Miami é uma ci-
dade que tem semelhanças com
Rio de Janeiro e São Paulo, só
que mais organizada e limpa.
“Vou começar por Miami que
tem uma cultura latina, mais
próxima da nossa, e assim será
mais fácil expandir para outras
cidades dos Estados Unidos”.

No Brasil, Marcelo Quadros
tem cinquenta pontos de venda
e produz cerca de 1,4 mil vesti-
dos por ano , com preços que
variam entre R$ 3 mil a R$ 8 mil.
Para esta estação ele fechou par-
ceria com a butique Daslu para
uma coleção exclusiva de vinte
vestidos de festa que chegam à
loja no próximo mês.

Em Miami, a loja brasileira de
móveis Ornare, no Design Dis-
trict, abriu espaço para o estilista
exibir a coleção de moda praia e
também a de festa. “O mostruário
está todo lá para as clientes pro-
varem. Elas podem fazer o pedido
pela internet e as peças são entre-
gues em 15 dias”. ■ A.F. De Miami

Marcelo
Quadros, no
final do desfile
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  29 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 30.
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