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EU&E ST I LO
E N T R E V ISTA

Se a Europa não
dita mais as regras,
vivas aos Brics!
Gildo Zegna, CEO do grupo, fala sobre estratégia, elegância e o
estilo brasileiro. Por Maria da Paz Trefaut, para o Valor, de Roma

D I V U LG A Ç Ã O

Zegna: ‘Comparado ao México, o Brasil é bem mais informal, mais casual; os mexicanos gostam do terno, da gravata’

A norma de pedir as pergun-
tas por escrito, antes de qual-
quer entrevista, parece apenas
uma formalidade quando o em-
presário Gildo Zegna começa a
conversar. Assim que apoia o
Blackberry na mesa, o CEO do
Grupo Zegna deixa de lado qual-
quer roteiro. No final, é ele
quem ultrapassa o tempo pre-
viamente combinado e segue
com indagações. Quer notícias
do Brasil. “Como anda o governo
Dilma? Quais as perspectivas
econômicas para os próximos
meses? O que será da Daslu de-
pois da morte de Eliana Tranche-
si?”  — pergunta. “A Daslu era al-
go impressionante”, diz. “Nos
anos 1990 não havia nada igual
no mundo. Nem em Nova York.”

Para esse homem de olhos
azuis e cabelos penteados para
trás, acompanhar a filosofia que
move o mundo luxo é uma ques-
tão de sobrevivência. Diaria-
mente ele vem sendo intimado a
se adaptar a uma geopolítica na
qual a Europa não dita mais as
regras. Para manter a empresa,
sabe que é preciso açular novos
consumidores, cortejar merca-
dos desconhecidos e adaptar a
palavra elegância a quem pode
comprá-la. Os chineses com-
põem hoje 40% do mercado da
Ermenegildo Zegna, uma das
mais tradicionais grifes de moda
masculina italiana e a primeira
marca de luxo a chegar lá.

O faturamento de € 1,1 bilhão
em 2011, com crescimento de
21% com relação a 2009, está ali-
cerçado nos Brics. É, em grande
parte, para esses países que tra-
balham os 7 mil funcionários da
empresa. Com a pretensão de
vestir o homem contemporâneo,
do mais conservador ao casual, a
marca tem outras etiquetas co-
mo a Zegna Sport e a Z Zegna.
Para clientes especiais mantém a
Su Misura, um serviço de alfaia-
taria top de linha, onde é possí-
vel escolher cada detalhe e o
preço de um terno nunca é infe-
rior a € 3 mil. A marca mais re-
cente do grupo é a feminina Ag-
nona, para a qual eles fornecem
apenas os tecidos.

A empresa que surgiu em
1910, em Trivero, na região do
Piemonte, com a ambição de
produzir os melhores tecidos do
mundo, mais tarde passou a se
dedicar ao vestuário. Com a ven-
da de ternos, camisas, gravatas e
sapatos fez seu nome em 90 paí-
ses. No Brasil, tem uma loja no
Rio, outra em Brasília e se prepa-
ra para abrir a quarta em São
Paulo, no shopping Iguatemi JK.
“Esse é nosso único plano no cur-
to prazo para o país”, disse Zeg-
na, em conversa exclusiva com o
Va l o r na recém-inaugurada loja
da Via Condotti, em Roma.

Valor: Como manter uma empre-

sa familiar, centenária, fora dos
conglomerados de luxo?

Gildo Zegna: O que você quer
dizer com fora?

Valor: Que continua nas mãos da
família. Não é como Vuitton ou
Gucci, por exemplo.

Zegna: Vejo isso de uma ma-
neira um pouco diferente. Nós
estamos dentro do mundo do
luxo, voltados para a moda mas-
culina. Creio que não faz dife-
rença se somos parte de um gru-
po ou uma empresa familiar. Lu-
xo é luxo, seja familiar, público
ou privado — tanto faz se de um
grande grupo italiano ou de um
grande grupo francês. Para estar
no luxo há requisitos funda-
mentais. Altíssima qualidade.
Ser seletivo e ter atendimento
top nas lojas. E, finalmente, ter
sensibilidade e percepção para
apostar e investir no design e em
produtos novos. Isso é particu-
larmente importante no Brasil e
na China, países com público
mais jovem, que têm muito inte-
resse em novidades.

Valor: Os brasileiros preferem a
moda mais casual?

Zegna: Sim. Certamente a
temperatura tem algo a ver com
isso. O problema do Brasil é que
é o país onde nossos produtos
são os mais caros do mundo. É
uma lástima, porque, após o
pagamento das tarifas alfande-
gárias e dos impostos, nossa
roupa fica caríssima, o que li-
mita seu consumo. E reduz
também a venda de artigos
mais caros. Muitos brasileiros
compram nossa marca fora,
mas gostaríamos que eles com-
prassem mais no Brasil. Outro
desafio é o fato de não termos a
mesma estação, o que complica
na elaboração do mix de pro-
dutos nas lojas.

Valor: Como definiria o estilo
brasileiro?

Zegna: Comparado com o Mé-
xico, o Brasil é bem mais infor-
mal, mais casual. É um pouco
como a diferença entre a China e
a Rússia. Os russos gostam de
roupa mais informal; na China,
são mais tradicionais. Os mexi-
canos também são mais formais
que os brasileiros. Gostam do
terno, da gravata.

Valor: A Zegna foi a primeira
marca de luxo a chegar à China, nu-
ma época em que a economia era
muito mais fechada. Que visão nor-
teou essa aposta?

Zegna: Agora, completam-se
21 anos que estamos lá. Sabía-
mos apenas que era uma aposta
que deveria ser feita: podería-
mos nos dar bem ou mal. Na ver-
dade, era um risco. Não sabía-
mos se as pessoas iriam se inte-
ressar em comprar artigos de lu-
xo. Começamos com uma loja
bem pequena. Vendíamos ter-
nos, camisas e gravatas. Nada
mais. Depois, começamos a co-

nhecer o tipo de cliente, o que
queriam e foi uma forma de
educá-los no nosso estilo, den-
tro dos nossos valores. Foi um
processo lento, mas muito im-
portante para nós. Antes da crise
de 2008, compramos todas as
franquias que tínhamos lá. Foi
um processo que nos permitiu
dar um salto quantitativo im-
portante. Temos mais de 80 lojas
lá e, como há 60 milhões de chi-
neses que viajam costumeira-
mente pelo mundo — o mesmo
número de habitantes da Itália,
é incrível! —, eles também com-
pram Zegna em outras partes.

Valor: Esse fato trouxe alguma
mudança nas lojas?

Zegna: Sim. Na China tínha-
mos lojas mais novas e mais mo-
dernas do que na Itália. Então,
depois da crise que tivemos aqui
em 2010, decidimos ir mais rá-
pido no processo de renovação
das lojas europeias para manter
a imagem da marca. Na Ásia, em
geral, as lojas eram mais novas,
maiores. A verdade é que nossa
grande clientela aqui, em Roma,
ou em Paris são os chineses, rus-
sos e brasileiros. Assim como
nos anos 1980-1990 havia nor-
te-americanos e japoneses com-
prando, agora é vez deles. Então,
é importante saber o que esses
clientes querem, falar o idioma
deles. Praticamente em todas as
flagships temos vendedores chi-
neses e russos.

Valor: E gente que fala portu-
guês, não há?

Zegna: Não tanto. Os brasilei-
ros falam bem inglês. Mais do
que os chineses ou russos. E há
sempre um vendedor que fala
espanhol ou italiano. Entre es-
ses idiomas, os brasileiros se
encontram.

Valor: A crise europeia trouxe
que tipo de problemas para a mar-
ca? Desemprego?

Zegna: A última crise passou,
espero que não venha a próxima.
Tivemos a crise de 2008 e, depois,
a de 2010. De qual está falando?

Valor: Desta agora, que envolve a
Grécia. Temos a impressão de que a
Europa como um todo está em crise.

Zegna: Ah, sim. Claramente
temos que compensar em parte
a queda do consumo aqui com
vendas em outros países. Os paí-
ses emergentes, dos quais o Bra-
sil é um, fazem parte da nossa
aposta para o crescimento. Con-
seguimos nos manter e preser-
var nossa fábrica por conta des-
ses países. Pensar em crescer na
Europa agora é difícil. Neste mo-
mento, vemos de forma positiva
o mercado dos Estados Unidos.
Em termos relativos, o mercado
americano está crescendo mais
neste ano. Talvez mais do que a
América Latina.

Valor: Quais são os planos para o
Brasil nos próximos anos?

Zegna: Já estamos bem conso-

lidados no território brasileiro,
temos até loja em Brasília.

Valor: Por conta dos políticos.
Zegna: Sim, é como ter loja em

Washington. Mas, em São Paulo,
renovamos a loja do Iguatemi e
vamos abrir no JK. Essa é nossa
estratégia no curto prazo. Uma
nova loja, só mais pra frente. Se-
guramente é um mercado im-
portante. Precisamos sempre sa-
ber onde o brasileiro vai com-
prar quando viaja para poder-
mos acompanhá-lo e ofere-
cer-lhe um serviço melhor.

Valor: Qual é a sua definição pa-
ra “elegância”?

Zegna: É algo que seguramen-
te tem que vir da pessoa, fazer
parte dela. É uma forma de rom-
per os esquemas de vestir, de sa-
ber combinar os itens de uma
maneira interessante e conseguir
harmonizá-los bem. Mas ela tem
muito a ver e depende da quali-
dade intrínseca dos produtos
que se veste. É difícil julgar.

Valor: O sr. só veste Zegna?
Zegna: Sim, porque temos

uma linha completa. E usá-la até
faz parte do processo criativo
dos produtos para melhor os
avaliar. Às vezes também uso
produtos da concorrência, para
ver como são e testá-los. Aí uso
coisas de marcas diferentes.

Valor: Apenas italianas?
Zegna: A maioria são marcas

italianas ou produzidas aqui.
Mas também outras. Há marcas

novas e é preciso saber como o
mercado se desenvolve.

Valor: Quantos ternos um ho-
mem deve ter no guarda-roupa?

Zegna: Depende de seu poder
aquisitivo, se ele gosta ou não
de se vestir. Mas um terno não é
como um carro que dá pra usar
o mesmo todos os dias. É como
os sapatos, há que dar-lhes um
descanso. Então, é preciso mais
de dois.

Valor: Por que a Zegna, a exem-
plo de outras marcas de luxo, não
seguiu para a moda feminina, não
investiu em móveis ou hotéis?

Zegna: [sacudindo os ombros
e rindo] Olha, ainda bem, por-
que há muitos problemas entre
aqueles que seguiram esse cami-
nho. A verdade é que temos um
interesse muito concreto e foca-

do nos homens. Buscamos uma
especialização nisso. Seja na
roupa formal ou casual. Creio
que estamos em 90 países, che-
gando perto de 100. Preciso
sempre ver as listas atualizadas.
Tudo isso sem contar Nigéria,
Angola, Mongólia... Há ainda
muitas realidades para explorar.
Temos uma trajetória positiva
vestindo o homem e pretende-
mos ficar nisso. Até porque há
uma quantidade enorme de
produtos para desenvolver e
uma grande capacidade de cres-
cimento. Estamos nos divertin-
do com uma pequena experiên-
cia, a Agnona (marca feminina
italiana de luxo, para a qual a
Zegna fornece os tecidos), mas é
só. O resto — hotéis, móveis, vi-
nhos — não nos interessa.

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta - Registro CVM nº 01764-7

CNPJ/MF nº 02.558.124/0001-12 
N.I.R.E. 3330026237-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A. a comparecer à 
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sede social da Companhia, situada na Capital 
do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente Feijó nº 166, 16º andar, sala 1687 – B, Centro, no dia 
30 de abril de 2012, às 14h00min, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte de Ordem do Dia:
(i) Analisar e deliberar sobre a celebração de contrato de mútuo entre a sua controlada Net Serviços 
de Comunicação S.A. e/ou suas controladas, de um lado, e America Movil, S.A.B. de C.V. e/ou 
suas controladas, ou empresas que de qualquer forma constituam partes relacionadas com a 
Companhia, de outro lado, conforme documentação colocada à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia;
Instruções Gerais:
(a) Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 27 de 
abril de 2012, até às 17h30min.
(b) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores 
que desejarem participar destas Assembleias deverão apresentar extrato contendo a respectiva 
participação acionária, emitido pelo órgão competente, até 02 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia.
(c) A documentação, relativa ao item da ordem do dia, encontra-se à disposição dos senhores 
acionistas na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2012.
Carlos Henrique Moreira

Presidente do Conselho de Administração.

CENTRAIS ELÉTRICAS
DO PARÁ S.A. - CELPA

“em Recuperação Judicial”
CNPJ nº 04.895.728/0001-80 - NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará no dia 30 de abril de 2012, às 11 horas, na sede social, na Rodovia Augusto Montenegro, 
Km. 8,5, s/nº - Belém - PA, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, 

acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31.12.2011;

b) Aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício de 2011;
c) Eleição dos integrantes do Conselho de Administração;
d) Eleição e fixação da remuneração dos integrantes do Conselho Fiscal; e
e) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2012.
Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos senhores acionistas na 
sede social da Companhia e no seu endereço eletrônico www.celpa.com.br/investidores, bem como 
nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&Fbovespa - 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. (www.bmfbovespa.com.br).
Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além 
do documento de comprovação de sua identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem 
a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora no 
máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral; (ii) instrumento de mandato 
com reconhecimento da firma do outorgante. A representação por procuração deverá obedecer às 
determinações do § 1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (iii) extrato contendo a respectiva participação 
acionária emitido pela entidade administradora da custódia fungível de ações da Companhia.

Belém, 13 de abril de 2012
Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente do Conselho de Administração (13, 16, 17)

KROTON EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF 02.800.026/0001-40 - NIRE 3130002518-7

Edital de Convocação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”) para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleias”), 
a se realizarem, concomitantemente, no dia 30 de abril de 2012, às 11h, na sede social da Companhia, 
situada na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Santa Madalena Sofia, n. 25, 4º andar, 
sala 01, Bairro Vila Paris, Cep: 30.380-650, a fim de  deliberar e votar sobre as seguintes matérias:
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, 
o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social
findo em 31/12/2011; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em
31/12/2011; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração anual global dos membros
da administração da Companhia para o exercício de 2012 e individual dos membros do Conselho 
Fiscal, se houver instalação;  (ii) Deliberar sobre a proposta de alteração do veículo de divulgação 
utilizado para as publicações legais da Companhia; Instruções Gerais: 1. Para tomar parte nas
Assembleias, o acionista deverá apresentar à Companhia, antes ou na data de realização das 
Assembleias, (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de
sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei 6.404/76; e (ii) instrumento de mandato,
devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de
representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias
munido de documentos que comprovem sua identidade. Para fins de melhor organização das
Assembleias, recomendamos o envio à Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas)
horas que antecedem à data de realização das Assembleias, de cópia simples dos documentos 
informados neste item. 2. Todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nas
Assembleias encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu website
(www.kroton.com.br), tendo sido também enviados à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à 
BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2012
Evando José Neiva 

Presidente do Conselho de Administração

KROT11

Plascar Participações Industriais S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF 51.928.174/0001-50 - NIRE 35.300.095.421
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Plascar Participações Industriais S.A. (“Companhia”) a reunirem-se, em primeira 
convocação, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2012, às 10 horas, na sede 
social da Companhia, na Avenida Pierre Simon de Laplace, 956, Techno Park Campinas, Condomínio Unic, sala 2 do módulo 
B1, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia
encerrado em 31 de dezembro de 2011, conforme publicadas, em 6 de março de 2012, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
no Valor Econômico, no Jornal de Jundiaí e no Correio Popular de Campinas; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no
exercício; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (v) fixar a remuneração global dos administradores e conselheiros da Companhia; (vi) deliberar 
sobre alteração do jornal para publicação das informações obrigatórias e periódicas da Companhia em razão da mudança de município da
sede social da Companhia; e (vii) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social, especificamente para alterar o Artigo 3º do referido Estatuto
(Objeto Social da Companhia); Para tomar parte na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas deverão comprovar essa
qualidade mediante extrato emitido pela instituição financeira depositária das ações de emissão da Companhia ou por agente de custódia,
além da apresentação do documento de identidade ou dos documentos societários aplicáveis, conforme tratar-se, respectivamente, 
de pessoa física ou jurídica. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária por procurador,
nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato,
o qual poderá ser depositado antecipadamente na sede social, junto ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia.
Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia
e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(www.bmfbovespa.com.br), em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.
Jundiaí, 12 de abril de 2012. André Cambauva do Nascimento - Vice-Presidente do Conselho de Administração - Plascar Participações 
Industriais S.A.
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Text Box

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2012, Eu & Investimentos, p. D8.




