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Empresas | Serviços

Novo CEO da Gol fará
parte de dois comitês
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

O conselho de administração da
Gol Linhas Aéreas elegeu, na terça-
feira, o novo presidente-executivo
da companhia, Paulo Kakinoff, co-
mo integrante de dois comitês de
apoio ao conselho, o de risco e o de
políticas financeiras.

Kakinoff assumirá o comando
da Gol no dia 2 de julho. O atual
presidente-executivo, Constanti-
no de Oliveira Junior, deixa o
cargo para assumir a presidên-
cia do conselho de administra-
ção da companhia.

Kakinoff substitui Henrique
Constantino, que renunciou de
seu cargo nos comitês de risco e
no de políticas financeiras. Hen-
rique, irmão de Constantino Ju-
nior, permanece no conselho de
administração da companhia.

As informações foram publica-
das, ontem, na ata da reunião do
conselho de administração da Gol.
Foi o primeiro encontro de conse-
lheiros que contou com a partici-
pação do presidente mundial da
Delta Air Lines, Edward Bastian.

A Delta investiu, em dezembro
do ano passado, US$ 100 milhões
para comprar 3% do capital da Gol.

Com isso, a companhia americana
conquistou o direito de ter uma
vaga no conselho da empresa bra-
sileira. Os documentos da reunião
do conselho foram produzidos em
português e inglês, praxe da com-
panhia para documentos e comu-
nicados ao mercado financeiro.

O comitê de risco da Gol elabora
as políticas de risco da companhia,
como hedge de combustível. O co-
mitê de políticas financeiras, por
sua vez, adota e revisa medidas de
proteção ao fluxo de caixa e dos
balanços, entre outras atribuições.

Os dois comitês contam basi-
camente com os mesmos inte-
grantes: Paulo Kakinoff, Cons-
tantino de Oliveira Junior, Ri-
chard Lark e Leonardo Pereira. O
comitê de políticas financeiras
tem um integrante a mais que o
de risco, Luiz Kaufmann.

Ainda de acordo com a ata da
reunião do conselho de adminis-
tração da Gol, a composição atual
dos dois comitês permanecerá a
mesma até nova eleição dos comi-
tês, no dia 26 de março de 2013. A
Gol conta com outros dois comitês
de apoio ao conselho de adminis-
tração e um subcomitê. São eles o
de auditoria; de gestão de pessoas e
governança corporativa e o subco-
mitê de políticas contábeis, tribu-
tárias e demonstrações financeiras.
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Va re j o Gregory, Lojas Pernambucanas, C&A, Marisa e Zara vão à CPI

Redes acusam fornecedores
de contratar trabalho escravo
Daniela Martins
De Brasília

Representantes de cinco em-
presas varejistas acusadas de
usar trabalho escravo em sua ca-
deia de produção responsabili-
zaram seus fornecedores pelas
acusações de delitos trabalhistas.
Representantes de Gregor y, Lojas
Pe r n a m b u c a n a s , C&A, Marisa e
Zara prestaram depoimento on-
tem na Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) do Trabalho Es-
cravo da Câmara dos Deputados.

A maior parte dos presentes
disse que as violações aos direi-
tos de trabalhadores foram iden-
tificadas quando suas fornecedo-
ras subcontratavam oficinas de
confecção de roupas. Todas as
empresas foram alvo de fiscaliza-
ção do Ministério do Trabalho.
Este identificou jornada excessi-
va – que chegava a 16 horas diá-
rias em alguns casos – e trabalho
sem carteira assinada.

Os representantes das marcas
dizem que não podem ser res-
ponsabilizados, já que as irregu-

laridades não foram praticadas
pelas empresas, embora as sub-
contratadas façam parte da linha
de produção das empresas.

O administrador da Zara, João
Pedro Braga, declarou aos parla-
mentares ter reforçado as audi-
torias em seus fornecedores de-
pois de o Ministério do Trabalho
ter identificado, no ano passado,
uma oficina de costura em que
16 pessoas (15 delas bolivianos)
trabalhavam em condições aná-
logas à escravidão, em São Paulo.

Braga disse que a Zara, per-
tencente ao grupo espanhol In -
ditex, determinou à empresa
subcontratada uma “r e p a r a ç ã o”
às vitimas das irregularidades.

Além disso, observou o execu-
tivo, a empresa assinou um Ter-
mo de Ajuste de Conduta (TAC)
com fiscais do Trabalho em que
se compromete a reparar os pro-
blemas identificados.

Assim como a Zara, a Lojas Ma-
risa também assinou um TAC
após acusação de empregar mão-
de-obra de imigrantes de forma
irregular. O diretor comercial da

Marisa, Roberto Sampaio, disse
que o monitoramento das em-
presas que forneciam as roupas
não se mostrou “e f i c i e n t e”.

Após o flagrante de trabalho
análogo à escravidão pelos fis-
cais do trabalho, segundo ele,
houve uma mudança nas visto-
rias de fornecedores e das ofici-
nas subcontratadas. Agora, se-
gundo o representante da em-
presa, as visitas são feitas sem
aviso prévio.

A diretora de marketing da
Gregory, Andréa Duca, disse aos
deputados que o fornecedor da
empresa estava de acordo com a
lei, mas que terceirizava “servi -
ços irregulares”. A executiva afir-
mou que a empresa é “v í t i m a”
das acusações de trabalho aná-
logo à escravidão.

“Seria impossível fiscalizar to-
dos os fornecedores. Não nos ca-
be simplesmente fiscalizar todas
as oficinas, no país e no mundo,
que nós temos porque a gente
não conseguiria trabalhar como
varejista, que é o nosso mercado”,
declarou a diretora da Gregory.

A Lojas Pernambucanas é alvo
de cerca de 40 autos de infração
por violações à lei trabalhista,
mas também alega que as irre-
gularidades foram identificadas
nas fornecedoras de vestuário.

O diretor jurídico da empresa,
Eduardo da Silva, afirmou à CPI
que houve um “corte das sub-
contratadas” que exploravam a
mão-de-obra.

Tanto Pernambucanas quanto
Gregory não assinaram o TAC
proposto pelos fiscais do Traba-
lho por julgarem que não come-
teram o delito.

O diretor de Marketing da
C&A, Elio França, afirmou que os
problemas foram identificados
em subcontratos feitos pelos
fornecedores. França disse que
um das violações identificadas
foi o uso de mão-de-obra estran-
geira de forma irregular. O re-
presentante da loja de departa-
mentos afirmou que a empresa
adotou as propostas do TAC de
forma voluntária e fiscaliza pe-
riodicamente as empresas de
quem compra roupas.

Biblioteca ganha espaço nas casas da era eletrônica
C o m p o r t a m e n to
Heidi Mitchell
The Wall Street Journal

Hoje em dia, a ideia de sentar
para ler um bom livro significa ca-
da vez mais virar páginas em um
leitor digital — e não folhear um
romance encadernado em couro
em um cômodo forrado de livros.

Mesmo assim, a nova moda é ter
biblioteca em casa, um símbolo de
status intelectual. Muita gente
com dinheiro está comprando
bons livros aos montes para mon-
tar sua biblioteca particular. Esse
espaço tem várias funções: é parte
da decoração, é uma vitrine públi-
ca da cultura do dono e é, também,
um lugar tranquilo para quem
quer refletir e escapar do mundo lá
fora. Tem gente que chega a con-
tratar um profissional para ajudar
a montar um acervo digno de res-
peito ou receber orientação sobre
o visual, a atmosfera e o conteúdo
de uma biblioteca doméstica.

Dan Rubin, diretor da firma
americana de capital de risco Allo y
Ve n t u r e s , da Califórnia, é famoso
entre os amigos por sua biblioteca
particular. São 3 mil livros que o
investidor começou a juntar ainda
adolescente. A maioria vivia encai-
xotada até que Rubin, hoje pai de
três, se mudou para uma casa no-
va, anos atrás. Na época, pediu ao
arquiteto que projetasse um espa-
ço para os livros. Rubin, de 52 anos,
queria uma biblioteca com “ar
grandioso, como se eu tivesse aca-
bado de retornar a Londres depois
de ter conquistado, vamos dizer, o
Ka f i r i s t ã o”, brinca ele.

É um espaço para o seu filho de
15 anos preparar um trabalho de
ciências. Ou para Rubin ler en-
quanto o resto da família faz o de-
ver de casa ou assiste à TV. “É um lu-
gar para dar uma pausa do cons-
tante zunido de iPads e celulares,
um lugar para uma comunicação
de verdade entre as pessoas”, diz.

O espaço de dois andares, re-
vestido de nogueira inglesa, tem

cinco cantos de leitura, uma me-
sa que pode ser oculta por duas
portas deslizantes e uma escada
em espiral que conduz a uma
passarela com estantes de alto a
baixo e ao dormitório principal.

Certas bibliotecas reúnem ou-
tras atividades de lazer. A designer
de interiores Mary Foley há pouco
projetou uma “biblioteca de jan-
tar ” na qual os convidados podem
falar de livros depois de comerem.
E uma “biblioteca playground”,
que, “de modo subliminar, incen-
tiva a criança a estar na companhia
de livros, não da TV ou do compu-
tador ”. Foley, que ajudou a criar a
Ralph Lauren Home nos 20 anos
em que trabalhou na empresa, diz
que em geral não há aparelho de
som nem TV nas bibliotecas, “pois
já há Wi-Fi em toda parte, se preci-
sarem, e o iPad vai onde eles vão”.

Uma empresa de montagem de
acervo, a americana Juniper Books,
atrai quem quer ter uma bibliote-
ca mas não teve tempo ou inclina-
ção para juntar livros aos poucos.

“Parte do desejo [de criar bibliote-
cas] tem a ver com a vontade de pa-
recer inteligente e culto, e parte é a
busca de uma certa sabedoria nes-
sa era eletrônica”, diz Thatcher Wi-
ne, dono da Juniper Books. Em
2011, a clientela do serviço de
montagem de biblioteca dobrou.
Hoje, são centenas. A Juniper cobra
pela metragem linear ou por livro.
Uma biblioteca pode custar de US$
3 mil a US$ 100 mil.

O grosso da clientela de Wine
“tem necessidades e interesses
bem específicos; pode ser reunir a
obra completa de William Faulk-
ner ou só buscar livros com capa
de pergaminho branco para criar
uma biblioteca ao estilo de Ver-
sailles”. O cliente típico está na
faixa dos 35 aos 55 anos: pode ser
um gestor de fundo de hedge, um
figurão de Hollywood ou um exe-
cutivo de tecnologia. Ultima-
mente, Wine notou um renovado
interesse em clássicos da literatu-
ra, como a obra de Jane Austen
(Wine monta um kit personaliza-

do de seis romances de Austen
com sobrecapa em tons de rosa
imitando couro) e de Charles Di-
ckens, além de filósofos gregos e
latinos. “Muita gente me diz que
quer que os filhos conheçam os
grandes autores”, diz Wine.

O comerciante de livros raros
Donald Heald diz que sua em-
presa, criada em Nova York 40
anos atrás, tem registrado ulti-
mamente um enorme aumento
na clientela na casa dos 30. “É
possível montar uma magnífica
coleção de livros raros por menos
do que o preço de uma das repro-
duções de Jeff Koons”, diz.

Uma famosa loja de livros usa-
dos em Nova York, a Strand, vem
vendendo livros por metro há 30
anos. Três anos atrás, criou uma di-
visão — a de “coleções pessoais” —
para atender esse novo tipo de
cliente. “Notamos que as pessoas
não queriam só ‘livros de arte’, mas
sim certos tipos de livro de arte”,
explica Jenny McKibben, que diri-
ge a divisão. A loja trabalhou com

um desenvolvedor de software pa-
ra criar um programa que permi-
tisse ao cliente encontrar com faci-
lidade títulos específicos.

Heald aconselha os clientes a
manter a temperatura da bibliote-
ca entre 18 e 21 graus e a umidade
entre 35% e 50%. Outras dicas: tra-
tar a madeira das estantes para evi-
tar que ácidos passem para os li-
vros e deixar tomos com mais de
45 centímetros de altura deitados,
para preservar a encadernação.

Prosper Assouline, dono da edi-
tora de livros de luxo que leva seu
nome, contratou uma equipe para
montar bibliotecas particulares,
que vão de US$ 120.000 a US$
150.000. Este ano, já trabalhou em
15. Segundo ele, uma delas, hoje
em fase de montagem, valeria
mais de US$ 1 milhão, o que inclui
“todos os detalhes, do revestimen-
to do piso às estantes, passando
por iluminação e mobiliário”.

Leia na página B8 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Moda Grife de vestuário comprada pela Tarpon deve
atingir capacidade de 800 mil pares neste ano

Morena Rosa terá
lojas para calçados
Marina Falcão
De São Paulo

Controlada pela Ta r p o n desde
março, o grupo de moda Morena
Rosa, do Paraná, está fortalecen-
do a operação da sua recém-cria-
da marca de calçados, a Morena
Rosa Shoes. A companhia prevê
iniciar o plano de expansão de lo-
jas exclusivas de sapatos em
2014. Até lá, vai disputar espaço
no canal multimarcas, no qual a
sua principal concorrente é a
Schutz, da A r e z z o.

Para tanto, a produção da fábri-
ca de sapatos própria no Rio Gran-
de do Sul, comprada no fim do ano
passado, deve ser duplicada até de-
zembro, atingindo capacidade de
confecção de 800 mil pares/ ano.
Atualmente, a unidade fabril é res-
ponsável por 70% da produção da
Morena Rosa Shoes. O restante fica
nas mãos de terceiros.

“Sabemos operar no multi-

marcas. A Tarpon sabe operar no
v a r e j o”, diz Lucas Franzato, dire-
tor de mercado da Morena Rosa.
A Tarpon já investiu em varejistas
como a Hering e a Marisa. Este
ano, se defez do restante da sua
fatia na Arezzo e embolsou quase
seis vezes o que investiu na calça-
dista — cerca de R$ 435 milhões.

O planejamento estratégico
da grupo Morena Rosa é abrir
200 lojas monomarcas, incluin-
do franquias, até 2016. Dessas,
100 unidades devem ser da Mo-
rena Rosa. A outra metade se di-
vidirá entre as outras grifes do
grupo - Maria Valentina, Zinco e
Joy e a Morena Rosa Shoes.

No ano passado, o grupo fatu-
rou R$ 300 milhões e, esse ano, a
previsão é alcançar R$ 350 mi-
lhões. Excluindo as prováveis
aquisições, as vendas brutas do
grupo devem atingir R$ 1 bilhão
em 2016, com a operação de va-
rejo própria respondendo por

entre 20% e 25% do total, diz
F r a n z a t o.

Até um ano e meio atrás, a Mo-
rena Rosa Shoes atuava apenas
como complementar ao portfó-
lio da Morena Rosa, grife que, por
enquanto, atua essencialmente
no canal multimarcas. “Vimos o
potencial do mercado e começa-
mos a venda para lojas apenas de
sapatos”, comenta Franzato.

Este ano, a Morena Rosa Shoes
participa pela primeira vez da
Francal, um dos principais even-
tos do setor calçadista, que ocor-
re em São Paulo esta semana. Os
produtos da marca apresenta-
dos aos lojistas no evento , já da
coleção de verão, refletem os
conceitos da grife Morena Rosa:
forte apelo “fashion”, com es-
tampas exclusivas e muito salto
alto. No atacado, o preço médio
do par é de R$ 140. Para o consu-
midor final, o sapato sai por R$
300, na média.

A abertura de lojas monomar-
cas de calçados, segundo Franza-
to, segue a mesma lógica da ope-
ração em vestuário. “A loja pró-
pria não concorre com a multi-
marca. Pelo contrário, reforça a
percepção de valor aos nossos
produtos”, comenta o executivo.

O grupo Morena Rosa trabalha

hoje com 3.200 clientes em todo
o Brasil. A marca Morena Rosa,
sozinha, tem 2 mil, enquanto a
Morena Rosa Shoes opera com
650 varejistas, por enquanto.
“Vemos potencial para dobrar es-
se número [clientes da Morena
Rosa Shoes] em pouco tempo”,
completa Franzato.

Em março, a Tarpon investiu
R$ 240 milhões no grupo Morena
Rosa, ficando com 60% do capital
da companhia. A maior parte dos
recursos, diz Franzato, foi para o
caixa da empresa, que negocia
aquisições no curto-prazo. “Até
janeiro, devemos anunciar a pri-
m e i r a”, adianta o executivo.

REGIS FILHO/VALOR

Lucas Franzato, diretor de mercado da Morena Rosa: “Sabemos operar no multimarcas. A Tarpon sabe operar no varejo”
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Text Box
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