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E l et ro e l et r ô n i c o s Múlti contrata Neymar, triplica gastos em marketing e entra em cidades de 1 milhão de habitantes

Panasonic quer mudar sua imagem no Brasil
CLAUDIO BELLI/VALOR

Murakami, presidente da Panasonic: “Nesse primeiro momento, os produtos serão voltados às classes A e B, com preço cerca de 10% acima da média do mercado”

Daniele Madureira
De São Paulo

À frente da loja da Pa n a s o n i c ,
no Shopping Morumbi, zona sul
de São Paulo, uma réplica em ta-
manho natural do jogador de fu-
tebol Neymar, vestido com a ca-
misa “c a n a r i n h o” da Seleção Bra-
sileira, dá uma medida do quanto
o Brasil tornou-se fundamental
para a fabricante japonesa de ele-
troeletrônicos e eletrodomésti-
cos. A expectativa é que o país pas-
se a fazer parte do grupo dos cinco
maiores mercados mundiais da
companhia no médio prazo, até o
fim de 2015, quando se encerra o
próximo plano de negócios da Pa-
nasonic mundial, que está sendo
traçado neste momento.

Para isso, a empresa triplicou
este ano os investimentos em
marketing, contratou Neymar co-
mo garoto-propaganda e está ex-
pandindo sua presença para cida-
des de médio porte, com até 1 mi-
lhão de habitantes. Hoje, a marca
está em 4 mil lojas, mas deve atin-
gir 6 mil até o fim do ano. Na conta
entram grandes redes como Extra
e Wa l m a r t , onde a empresa ainda
não estava presente.

“Já crescemos nossas vendas em
40% este ano”, disse ao Va l o r o no-
vo presidente da Panasonic no Bra-
sil, Hirotaka Murakami, que assu-
miu o posto em abril. Todo o esfor-
ço é para fazer com que o nome Pa-
nasonic, relegado a segundo plano
na maioria das redes de varejo, res-
gate a preferência do consumidor.
Até o início dos anos 90, antes dos
“furacões” coreanos LG e Samsung
dominarem a venda de eletroele-
trônicos no país, a Panasonic era si-
nônimo de alta qualidade e estava
entre as líderes de mercado.

“Minha missão está em levan-
tar a imagem da marca Panaso-
nic”, diz Murakami. Antes do Bra-

sil, o executivo japonês, de 55
anos, formado em Marketing, já
tinha passado pelas filiais da Tai-
lândia, Inglaterra e Canadá. “A
empresa não investiu em marca
o quanto deveria nos últimos
anos, mas agora, com o cresci-
mento do Brasil e o apoio da ma-
triz em publicidade, vamos re-
verter isso”, diz o executivo.

A proposta de Murakami é au-
mentar o portfólio da Panasonic
em linhas de câmeras fotográficas,
filmadoras, áudio e vídeo e, princi-
palmente, na linha branca, que
passa a contar com a sua primeira
fábrica no país em setembro, em
Extrema (MG). A unidade, que re-
cebeu investimentos de R$ 200 mi-
lhões, vai começar produzindo re-
frigeradores e, no início de 2013,
dará início à fabricação de lavado-
ras de roupa.

“Nesse primeiro momento, nos-
sos produtos serão voltados às
classes A e B, com preço cerca de
10% acima da média do mercado”,
diz Murakami. O apelo estará na
eficiência energética, uma das me-
tas globais da companhia, que tra-
balha com prazo de 2018 — ano
em que completa o seu centenário
— para atingir o padrão máximo
de eficiência energética no merca-
do de eletroeletrônicos e eletrodo-
mésticos. No mundo, a Panasonic
adotou o slogan “re[think]” (ou
re[pense], no Brasil), por práticas e
escolhas de consumo mais susten-
táveis. Um dos modelos que serão
fabricados em Extrema permite,
por exemplo, economizar 35%
mais energia que a média dos refri-
geradores nacionais.

“À medida que conquistarmos
maior volume de vendas em li-

nha branca, vamos oferecer pro-
dutos para a classe C”, diz o exe-
cutivo, garantindo que a fabri-
cante vai adaptar preço e design
dos produtos ao padrão brasilei-
ro. Até hoje, refrigeradores e la-
vadoras da Panasonic eram im-
portados da Ásia. O objetivo é
atingir 10% de participação no
mercado de linha branca, diz
Murakami — sem arriscar um
prazo para isso. “No Japão, somos
líderes em refrigeradores, com
uma fatia de 20%”, diz ele.

A busca por uma participação
maior em eletrodomésticos é
uma orientação da Panasonic
mundial, uma vez que as mar-
gens em eletroeletrônicos são ca-
da vez menores. “Não podemos
deixar de investir nos televisores,
porque são a porta de entrada do
v a r e j o”, diz o executivo. No Brasil,

a empresa soma 8% de participa-
ção em TVs, 6% em câmeras (mar-
ca Lumix) e 16% em áudio.

“Eles estão procurando melho-
rar a exposição da marca no ponto
de venda e mostram um portfólio
em linha com o que é oferecido
por LG e Samsung”, diz o diretor de
uma grande rede de varejo. O mo-
mento é oportuno. “Com a Olim-
píada, a venda de TVs de 32, 40 e 42
polegadas vem crescendo dois dí-
gitos, contra a média de um dígito
dos outros eletroeletrônicos e ele-
trodomésticos”, afirma. A Panaso-
nic é uma das patrocinadoras dos
Jogos Olímpicos de Londres e já fe-
chou acordo com o Comitê Olím-
pico Internacional (COI) para
apoiar a Olimpíada do Rio de Ja-
neiro, em 2016.

Tanto a próxima Olimpíada
quanto a Copa do Mundo de 2014

são consideradas pela Panasonic
duas grandes oportunidades para
a companhia expandir sua divi-
são “business to business” no Bra-
sil, de olho no setor de turismo. A
ideia é oferecer um pacote com-
pleto para hotéis, com a venda de
televisores, ar condicionado, tele-
fones e câmeras de vigilância. Essa
divisão representa cerca de 10%
das vendas da Panasonic mundial
e está começando agora no Brasil,
assim como a divisão de vendas ao
governo, a qual a fabricante pre-
tende impulsionar com a venda
de câmeras de vigilância.

No mundo, a companhia pas-
sa por um processo de enxuga-
mento de custos, abandono de
categorias pouco rentáveis e de-
missões. A empresa registrou
prejuízo líquido de US$ 9,6 bi-
lhões no ano fiscal encerrado em
31 de março, uma perda recorde
causada pelo terremoto no Ja-
pão, a valorização do iene e a
queda na venda de televisores.
Em junho, a Panasonic anunciou
uma joint venture com a Sony
para fabricar telas Oled, uma tec-
nologia superior à LED, para tele-
visores e monitores de grande
porte. No primeiro trimestre fis-
cal de 2013 (abril a junho), a em-
presa voltou a ter lucro, de US$
163,4 milhões, graças ao plano
de redução de custos.

Aqui no Brasil a ordem é com-
pletamente inversa. “Estamos con-
tratando [mais gente] com a nova
f á b r i c a”, diz Murakami. A unidade
fabril de Extrema será a terceira da
Panasonic no país. A empresa tem
uma fábrica de pilhas em São José
dos Campos (SP), enquanto a fá-
brica de Manaus produz câmeras,
filmadoras, “home theaters”, “mini
systems”, “blue ray”, sistemas de
áudio para carros e micro-ondas.
No país há 45 anos, a Panasonic
tem 1,6 mil funcionários.

O melhor investimento
imobiliário do Recife - PE

CENTRO EMPRESARIAL
QUEIROZ GALVÃO

02 andares completos c/ área de 470m²
cada, vizinho ao Shopping Recife e

próx. ao aeroporto.

Entrega Dez/2012.

Contato: 81-3073-5508,
81-9323-2545, 81-9272-3048

General Shopping Brasil S.A.
CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Cia.Aberta

Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
realizadas em 30/04/2012

CERTIDÃO - JUCESP nº 322.938/12-0, em 26/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 46.392.130/0001-18

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

FATO RELEVANTE
A Prefeitura do Município de São Paulo em atendimento à determinação da Superintendência
de Registro de Valores Mobiliários da Comissão de Valores Mobiliários, através do Ofício
CVM/SRE/GER-2 nº 341/2012, de 24/07/2012, vem informar ao mercado em geral, no que
se refere à Operação Urbana Consorciada Faria Lima, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, sob nº 2004/02, de 15 de outubro de 2004, que não foi autorizada pela
CVM a emissão de CEPACs que excedam o limite de 650.000 (seiscentos e cinquenta mil)
títulos, não permitindo a emissão de até 350.000 novos Certificados de Potencial Construtivos
- CEPAC aprovada pela Lei Municipal nº 15.519, de 29 de dezembro de 2011, que altera a
Lei nº 13.769, de 26 de janeiro de 2004. Informa, por fim, que a Prefeitura do Município de
São Paulo recorrerá desta decisão ao Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários/CVM.

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

A OCTANTE SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”) em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), comunica que, no âmbito da distribuição pública,
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, (“Instrução CVM 400”)
de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª série da 1ª emissão da Emissora (“Oferta” e “CRA Sênior”, respectivamente), foram subscritos
e integralizados 285 (duzentos e oitenta e cinco) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª série da 1ª emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais,
com valor nominal unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na data de emissão, qual seja, 2 de agosto de 2012, perfazendo o montante total de:

R$ 85.500.000,00
(oitenta e cinco milhões e quinhentos mil reais)

A 1ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora foi aprovada por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária
da Emissora realizada em 28 de maio de 2012, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 12 de junho de 2012
sob o nº 246380/12-3.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 27 DE JULHO DE 2012 SOB O Nº CVM/SRE/CRI/2012/012.

Os CRA Sênior foram admitidos à negociação, em sistema de distribuição e negociação administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. -
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente escriturador dos CRA é o BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

OS CRA SÊNIOR FORAM SUBSCRITOS POR

CRA Sênior

Investidor
Quantidade de

Subscritores
Quantidade de

CRA Sênior Subscritos

Pessoas Físicas 211 285

Clubes de Investimento – –

Fundos de Investimento – –

Entidades de Previdência Privada – –

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Instituições Intermediárias da Oferta – –

Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições
Intermediárias da Oferta

– –

Demais Instituições Financeiras – –

Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições
Intermediárias da Oferta

– –

Demais Pessoas Jurídicas – –

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou
a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta

– –

Outros – –

Total 211 285

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

”Este Anúncio é de Caráter Exclusivamente Informativo, não se tratando de Oferta de Venda de Certificados de Recebíveis do Agronegócio”

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 22.390

CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63
Rua dos Pinheiros, nº 870, 14º andar, conjunto 143, CEP 05422-001, São Paulo - SP

Código ISIN nº BROCTSCRA002 para os CRA da 1ª Série

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA
para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa),
aospadrõesmínimosde informaçãoexigidospelaANBIMA,nãocabendoàANBIMAqualquer responsabilidadepelas referidas informações,
pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa).
Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte
da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora,
bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.”

COORDENADOR LÍDER

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55 - NIRE nº 29.300.016.331

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 31 de maio de 2012, às 15:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 9º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, estando presentes os
membros abaixo assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. David Feffer, o qual convidou a mim,
Maria Cecilia de Castro Neves Ipiña, para Secretária.Aseguir, o Sr. Presidente esclareceu a seus pares que
a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre proposta para a alienação de imóveis da Sociedade,
consistentes nos 5º, 6º, 7º e 8º andares do imóvel localizado naAvenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, nesta
Capital, bem como as suas respectivas vagas nas garagens, pelo valor de total de R$ 37.525.000,00 (trinta
e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil reais), a ser pago à vista, quando da celebração da escritura
definitiva de venda e compra dos imóveis. Analisada e discutida a matéria, o Conselho de Administração,
por votação unânime dos presentes, aprovou a matéria em todos os seus termos e condições, outorgando
àDiretoria poderes para tomar as devidas providências para a referida alienação, assinando os documentos
que se façam necessários para tal fim. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e conferida,
vai assinada pelos presentes. São Paulo, 31 de maio de 2012. David Feffer - Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña – Secretária. Boris Tabacof - Vice-Presidente do
Conselho. Daniel Feffer - Vice-Presidente do Conselho. Demais membros do Conselho de Administração:
Antonio de Souza Corrêa Meyer, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Jorge Feffer, Marco Antonio Bologna,
Nildemar Secches e Oscar de Paula Bernardes Neto. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro
próprio. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária. JUCEB. Certifico o registro em 04/06/2012 sob o nº
97197385, protocolo: 12/169461-5, de 01/06/2012. Hélio Portela Ramos - Secretário-Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 ago. 2012, Empresas, p. B5.




