
A fabricante de calçados e
acesssórios Arezzo&Co, deten-
tora das marcas Arezzo, Schutz,
Alexandre Birman e Anacapri,
vai abrir 58 lojas em 2012, entre
próprias e franquias, afirmou o
empresário e diretor de opera-
ções Alexandre Birman ontem,
durante a primeira reunião com
investidores realizada pela com-
panhia. O executivo não infor-
mou onde as lojas serão abertas
nem quais as marcas contem-
pladas. “Nosso foco será o mer-
cado interno no ano que vem”,
limitou-se Birman.

A empresa, que estreou na
BM&FBovespa em fevereiro
deste ano, também planeja a
ampliação do espaço físico e a
melhoria do layout da lojas.
“Os pontos de venda ainda es-
tão aquém do que esperamos”,
disse Anderson Birman, presi-
dente da empresa.

Imagem
O objetivo de Alexandre Bir-
man é fazer com que as suas
marcas se “descolem” da con-
corrência, nem que para isso se-
ja necessário aumentar o preço
de seus produtos. Ao fazer o rea-

juste, acredita o executivo, seus
produtos reforçarão a imagem
de alto valor agregado. “Esta-
mos fazendo uma análise pro-
funda para conquistar mais par-
ticipação de mercado”, disse.

Questionado sobre a desas-
celeração da economia nacio-
nal, Anderson Birman não
acredita que o problema possa

afetar a empresa. “Nosso pro-
duto não tem a necessidade de
crédito ou financiamento por
parte do consumidor”, afir-
mou. O foco da empresa conti-
nua sendo as classes A e B.

Schutz em destaque
Outra aposta da Arezzo será a
marca Schutz, cujo crescimen-
to no terceiro trimestre foi de
34% em comparação com o
mesmo período do ano ante-
rior. A receita bruta da Schutz
no período foi de R$ 59,3 mi-
lhões, representando 26,1% das
vendas da Arezzo&Co no Brasil.

No trimestre, a marca lançou
um novo projeto de loja cujo ob-
jetivo é dar maior destaque aos
produtos e à comunicação da
marca, proporcionando uma
“experiência de compra supe-
rior”, disse a empresa em seu re-
latório trimestral. Neste forma-
to, foi inaugurada inicialmente
uma loja própria na cidade de
São Paulo e a primeira franquia
piloto da Schutz em Salvador.

Já a Arezzo, principal marca
em vendas do grupo, alcançou
R$ 159,2 milhões em receita bru-
ta no trimestre, um crescimento
de 17,3% em relação ao mesmo
período do ano anterior, repre-
sentando 70,2% das vendas. ■

PUBLICIDADE

Unilevervai revisar estratégia de publicidade
e renegociar contratos com agências

Kevin Lee/Bloomberg

MINERAÇÃO

Codelco vai investir US$ 264,5 milhões em
jazida de cobre na região central do Chile

Eduardo Knapp/Folhapress

Arezzo planeja calçar
mais pés em 2012

A Unilever informou que vai revisar sua estratégia de publicidade
no ano que vem, com o objetivo de obter mais resultados de vendas
e reduzir custos. Contratos com empresas como WPP e a Interpublic
também serão revistos. A Unilever é uma das maiores anunciantes
do mundo, com orçamento de publiciade mundial de ¤ 6 bilhões. A
empresa quer dobrar seu faturamento, hoje em ¤ 44 bilhões, até 2020.

A Codelco, maior produtora de cobre do mundo, planeja
investir US$ 264,5 milhões para colocar em operação a jazida
de Rajo Sur, localizado na província de El Teniente, no centro
do Chile. A reserva deverá produzir 237 mil toneladas de cobre
em otito anos e deve entrar em operação em setembro de 2012,
de acordo com comunicado da Codelco publicado ontem.

Produtos da
marca podem
sofrer reajustes
de preço para
assegurar imagem
de alto valor
agregado

Meta será alcançada com abertura de 58 lojas próprias e franquias,
além da ampliação do mix de produtos nos próximos dois anos

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA  DE  LOGÍSTICA
E D I T A L

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 070 /2011 - Tipo Menor  Preço Global Por  Lote
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios.
REALIZAÇÃO:    Dia  27.12.2011 - 10:00h.
LOCAL: http://www.compras.rj.gov.br
INFORMAÇÕES: Rua Evaristo da Veiga,  nº  78 – Centro - RJ
TEL/FAX:  2333.2705                                 Q.G. – DL/3-G.A.
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PROCESSO Nº E-09/000.183/2508/2011. 
PREGÃO ELETRÔNICO: 31/2011-FUSPOM - Tipo Menor Preço Estimado por Item.
OBJETO: Sistema de Registro de Preço para aquisição de Insumos dentários.
REALIZAÇÃO: 31.01.2012 - 10:00 horas.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.compras.rj.gov.br (nº 031/2011)
INFORMAÇÕES: Rua Evaristo da Veiga, nº 78 – Centro – Rio de Janeiro.
TEL.: (21)2333-2709      FAX: (21)2333-2708     Q.G. – DL-3/FUSPOM

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
CNPJ 27.665.207/0001-31 - NIRE 3530013990-9
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

Ficam convocados os acionistas da Brasilprev Seguros e Previdência S.A., para a Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada, às 12 horas do dia 19 de dezembro de 2011, na sede da Companhia, situada na Rua Alexandre
Dumas, 1.671, São Paulo, SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aquisição das ações do capital
social da Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência S.A.; e 2) Outros Assuntos de interesse dos acionistas. Paulo
Rogério Caffarelli - Presidente do Conselho de Administração. (9, 13, 14).

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

AndersonBirman,presidente
daArezzo: Melhoriano layout

das lojasnoanoquevem

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011, ÀS 16 HORAS.
Ficam convocados os senhores acionistas da JSL S.A., (“Companhia”), para reunirem-se em 29 de 
dezembro de 2011, às 16 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2.346, 16° 
andar, parte B do escritório 161, Edifício New England, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 01228-200, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) a aprovação do “Protocolo e Justificação de Incorporação da Rodoviário Schio S.A. pela 
JSL S.A.”, celebrado pelos membros das Diretorias da Rodoviário Schio S.A., sociedade 
por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 98.522.246/001-28, com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cândido Portinari, nº 1.188, Vila 
Piauí, CEP 05114-001 (“Schio”), e da Companhia (“Protocolo e Justificação Schio”);

(ii) a aprovação do “Protocolo e Justificação de Incorporação da Transportadora Grande ABC 
Ltda. pela JSL S.A.”, celebrado pelos administradores da Transportadora Grande ABC Ltda., 
sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.381.184/0001-52, com sede na Cidade 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Damião, nº 865, setor A, 
Vila Paulicéia, CEP 09695-100 (“TGABC” e, em conjunto com a Schio, “Incorporadas”), e os 
membros da Diretoria da Companhia (“Protocolo e Justificação TGABC” e, em conjunto com 
o Protocolo e Justificação Schio, os “Protocolos e Justificações”);

(iii) a ratificação da nomeação e a contratação pela Companhia da Acal Auditores Independentes 
S/S, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Rio Branco, nº 181, sala 1802 (parte), CEP 20.040-07, registrada no CRC/RJ sob o nº 4.080/
O-9 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64 (“Empresa Avaliadora”), para a 
elaboração de (a) laudo de avaliação do patrimônio líquido da TGABC, tendo como referência a 
data de 31 de dezembro de 2010 e considerando o critério do valor patrimonial líquido contábil 
(“Laudo de Avaliação TGABC”); e (b) laudo de avaliação do patrimônio líquido da Schio para 
fins de aumento de capital da Companhia, tendo como referência a data de 31 de dezembro de 
2010 e considerando o critério do valor patrimonial líquido contábil (“Laudo de Avaliação Schio”
e, em conjunto com o Laudo de Avaliação TGABC, os “Laudos de Avaliação”);

(iv) a aprovação dos Laudos de Avaliação;

(v) a aprovação da proposta de incorporação das Incorporadas pela Companhia, com a 
consequente versão dos respectivos patrimônios líquidos das Incorporadas para o patrimônio 
líquido da Companhia (“Incorporações”);

(vi) a aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação da Schio 
pela Companhia, no montante de R$ 8.697.344,38 (oito milhões, seiscentos e noventa e 
sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), mediante a emissão de 
2.439.944 (dois milhões, quatrocentas e trinta e nove mil e novecentas e quarenta e quatro) 
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal;

(vii) a aprovação da consequente alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, 
visando a refletir o aumento de seu capital social;

(viii) em atendimento às sugestões da BM&FBOVESPA, alterar os artigos 11º, 31º, 35º, 42º, 46º, 
47º, 52º, 57º e 58º do Estatuto Social da Companhia, a fim de implementar, entre outros, as 
disposições contidas no Novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, em complemento 
às alterações já realizadas pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 08 de dezembro de 2011; e

(ix) a aprovação da prática, pelos administradores da Companhia, dos atos necessários à 
implementação das Incorporações.

Instruções Gerais:

Para tomar parte na Assembleia Geral, os acionistas deverão apresentar, no dia da realização da 
respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações 
escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (ii) 
instrumento de mandato, na hipótese de representação do acionista, devidamente regularizado na 
forma da lei e do estatuto social da Companhia. Em relação aos acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas, deverá ser apresentado o extrato contendo a respectiva participação 
acionária, emitido pelo órgão competente, e datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da 
Assembleia Geral. O acionista ou seu representante legal deverá, ainda, comparecer à Assembleia 
Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. Solicitamos, ainda, que a documentação 
descrita acima seja depositada na sede da Companhia em até 48 (quarenta e oito) horas da realização 
da assembleia, remetida pelo fax: (11) 4795-7836 ou, ainda, pelo e-mail ri@jsl.com.br

Informamos ainda que, por força do disposto no parágrafo 3°, do artigo 135, da Lei nº 6.404/76 e 
dos artigos 11, 14 e 21 da Instrução nº 481 da Comissão de Valores Mobiliários, de 17 de dezembro 
de 2009, já se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, nos 
endereços eletrônicos na Internet da Companhia (http://www.jsl.com.br/ri) e da BM&FBOVESPA 
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), cópias dos documentos 
a serem discutidos na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada.

São Paulo, 13 de dezembro de 2011
Fernando Antonio Simões

Presidente do Conselho de Administração

JSL S.A.
CNPJ/MF 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683 
Companhia Aberta de Capital Autorizado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2011, Primeiro Caderno p. 29.
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