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Negócios

O Grupo Boticário tenta diversifi-
car seus negócios. Já está envol-
vido em cinco negócios:

● O Boticário: fundada há 35
anos, tem mais de 3 mil lojas

● Eudora: linha de venda direta,
lançada no ano passado

● Skingen: cosméticos
elaborados pela empresa a partir
de receitas de dermatologistas

● Quem Disse, Berenice?:
rede de varejo de maquiagem,
com preços populares

● Scalina: o grupo tem uma
fatia minoritária da fabricante
das meias Trifil

Tecnologia. Twitter prevê
quando você vai ficar gripado

MARCIO FERNANDES/AE

economia.estadão.com.br

Grupo Boticário lança rede de
lojas especializada em maquiagem

Bom humor. Segundo Grynbaum, do Boticário, loja será uma espécie de playground feminino

Varejo. Para reduzir dependência de sua principal marca e aumentar as chances de crescer em número de lojas, empresa aposta em
rede com a bandeira Quem Disse, Berenice?; a estranheza inicial da marca, de acordo com os responsáveis pelo projeto, é proposital

Fernando Scheller

A mais nova aposta do Grupo
Boticário – dono das marcas O
Boticário, Eudora e Skingen –
é uma rede de lojas de maquia-
gem com um nome um tanto
estranho: Quem Disse, Bereni-
ce? O projeto, desenvolvido ao
longo dos últimos dois anos,
abrirá sete lojas em São Paulo
ainda em 2012, com a perspec-
tiva de chegar a centenas de
unidades ao redor do País nos
próximos anos.

De acordo com o presidente
do Grupo Boticário, Artur Gryn-
baum, os responsáveis pelo pro-
jeto sabem que o nome da marca
pode soar esquisito em um pri-
meiro momento. Mas, segundo
ele, a proposta é exatamente fa-
zer que a surpresa inicial leve à
experimentação. “Nossa propos-
ta é de uma loja divertida, de um
playground feminino.”

Independentemente do no-
me, a nova cadeia representa
uma aposta forte em um segmen-
to que não para de crescer: hoje,
segundo o Boticário, 66 marcas
disputam a preferência da consu-
midora brasileira, sendo que
mais de uma dezena delas chega-
ram ao mercado nos últimos
dois anos.

Para fidelizar essa consumido-
ra, a empresa está apostando em

serviços – como a troca de esmal-
te e consultoria em maquiagem
dentro das unidades – e também
em preços atrativos. Os esmal-
tes vão custar a partir de R$ 9,90,
os batons partem de R$ 17,90 e
os preços das sobram começam
em R$ 21,90. Haverá também co-
lônias de R$ 69,90.

À medida que marcas estran-
geiras voltam os olhos para o

País, a saída de Quem Disse, Be-
renice? é investir na brasilidade.
“A ideia é mostrar variedade.
Conversamos com 250 consumi-
doras e definimos 18 tipos de pe-
le da brasileira. Vamos ter mais
opções, por exemplo, para as mo-
renas”, explica Grynbaum.

Como o nome, inicialmente,
pode soar estranho aos ouvidos,
especialistas em marca afirmam

que a marca precisará contar
uma história convincente aos
clientes para prosperar. “O no-
me é só um dos componentes de
uma marca. Se a pessoa entrar
numa loja e gostar da mensagem
que aquele produto passa, ela vai
comprar”, explica Cecília Russo,
diretora do Grupo Troiano de
Branding.

À medida que o cliente se acos-

tuma com uma determinada
marca, ele não pensa se o nome
faz sentido ou não para aquela
categoria, afirma Cecília. “Se a
pessoa não soubesse o que é a
Apple, provavelmente poderia
achar estranho um computador
que se chama ‘maçã’”, diz. “A par-
tir do momento em que a loja
abrir, essa estranheza principal
com Quem Disse, Berenice? po-

de se dissipar.”
Para não ficar “contaminada”

pela experiência de O Boticário –
maior rede de franquias do País
em faturamento, com receita de
R$ 5,5 bilhões no ano passado –,
o grupo decidiu separar as equi-
pes de desenvolvimento de suas
demais linhas. As “cabeças pen-
santes” da rede de maquiagens e
da marca de vendas diretas Eudo-
ra ficam em São Paulo, enquanto
a “marca mãe” continua em São
José dos Pinhais, região metro-
politana de Curitiba.

A produção de todos os itens,
no entanto, está concentrada na
única fábrica do grupo, no Para-
ná. Até o fim de 2013, de acordo
com Grynbaum, começará a fun-
cionar umasegunda unidade pro-
dutiva, na Bahia, fruto de um in-
vestimento de R$ 500 milhões.

Relação. Para abrir as primei-
ras lojas, que terão de 30 a 50 me-
tros quadrados, o grupo apostou
nos principais franqueados de O
Boticário. A Quem Disse, Bereni-
ce? – cujo custo de instalação,
sem contar o ponto, gira em tor-
no de R$ 300 mil – é uma forma
de o grupo continuar a crescer
no varejo sem canibalizar a mar-
ca principal. Foi por essa razão
que a companhia não usou uma
submarca de O Boticário – como
a MakeB – nessas unidades.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove  dias do mês junho de 2012, às 11:00 horas, na
sede social da S.A. "O ESTADO DE S. PAULO", situada na Av. Engenheiro Caetano
Álvares, 55, 6º. andar, Bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
PRESENÇA: Compareceram todos os membros do Conselho, conforme se verifica no
Livro de Presença, à exceção da Conselheira Sra. PATRICIA MARIA MESQUITA; do
Conselheiro Sr. FERNÃO LARA MESQUITA e do Conselheiro Sr. ROBERTO CRISSIUMA
MESQUITA, que se fez representar pelo seu suplente, Sr. FERNANDO CRISSIUMA
MESQUITA, conforme se verifica no Livro de Presença. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr.
PLINIO VILLARES MUSETTI - Presidente; e MARIANA UEMURA SAMPAIO - Secretária.
ORDEM DO DIA: 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição da
Diretoria; e 3) Fixação de limites operacionais da Diretoria. DELIBERAÇÕES: 1) Nos
termos do artigo 9º do Estatuto Social, foi eleito para Presidente do Conselho
Administração da Sociedade o Sr. PLINIO VILLARES MUSETTI; 2) Seguindo a Ordem do
Dia, nos termos da alínea "e" do Artigo 11 do Estatuto Social, e após os esclarecimentos
necessários, foi aprovada, por unanimidade, a eleição, para um mandato que vigorará até
a reunião do Conselho de Administração a ser realizada em 2013 após a Assembléia Geral
Ordinária: a) Diretor Presidente, Sr. SILVIO JOSÉ GENESINI JÚNIOR; b) Diretor
Financeiro, Sr. JORGE CASMERIDES; e c) Diretores, os Srs. RUY MESQUITA; e
RICARDO GANDOUR; todos domiciliados nesta Capital à Av. Engenheiro Caetano
Álvares, nº. 55, Bairro do Limão; foi também aprovada, por unanimidade,  nos termos da
alínea "f" do artigo 11 do Estatuto Social, a indicação do Sr. RICARDO GANDOUR para
Diretor Responsável dos jornais O ESTADO DE S. PAULO  e do Jornal da Tarde; os
Diretores ora eleitos assinarão o respectivo termo de investidura no Livro de Atas de
Reunião da Diretoria; e 3) A seguir, foram aprovadas, por unanimidade, as propostas da
Diretoria para aprovação prévia dos limites para prática de determinados atos pela
Diretoria nos seguintes valores para os incisos da alínea "p" do artigo 11 do Estatuto Social
da Sociedade: (i) aquisição, alienação ou oneração, por qualquer forma, de bens imóveis:
para alienação por qualquer forma de terrenos industriais de Tamboré, situados no
muncípio de Santana de Parnaíba-SP, por valor não inferior a R$ 46.000.000,00 (quarenta
e seis milhões de reais); (ii) operações de empréstimo ou financiamento, inclusive pela
emissão de "commercial papers", em valor, em uma operação ou série de operações
correlatas, até o valor máximo de  R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (iii)
concessão a terceiros de empréstimos pela Sociedade ou suas controladas, em valor, em
uma operação ou série de operações correlatas, excetuando-se adiantamentos a
funcionários: para OESP PARTICIPAÇÕES S.A., até o valor máximo de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais); e concessão de empréstimo para a Sociedade pela controlada
AGÊNCIA ESTADO LTDA., até o valor máximo de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco
milhões de reais); e para a Sociedade pela RÁDIO ELDORADO LTDA., até o valor máximo
de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); (iv) dispêndios para a aquisição de novos
bens do ativo permanente, envolvendo a Sociedade e/ou suas controladas, até o valor
máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (v) qualquer outro negócio não
compreendido nos incisos anteriores, envolvendo a Sociedade e ou suas controladas,
inclusive quaisquer contratos de aquisição, alienação, oneração, locação ou de outra
natureza, excetuando-se, no entanto, os negócios de aquisição de matérias-primas e
insumos consumidos pela Sociedade em suas operações regulares, bem como os
negócios de venda dos produtos decorrentes dessas operações, até o valor máximo
equivalente a US$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares norte americanos); e (vi)
concessão de avais ou fianças em nome da Sociedade até o valor máximo de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
e não tendo ninguém feito uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da
qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os
membros do Conselho presentes, ficando autorizada a sua publicação em forma de
sumário. São Paulo, 29 de junho de 2012. Plinio Villares Musetti - Presidente; Mariana
Uemura Sampaio - Secretária; Fernando Crissiuma Mesquita; Francisco Mesquita Neto; e
Júlio César Ferreira de Mesquita. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - Certifico o
registro sob o nº 333.127/12-2 em 30/07/12. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120490 
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar 
para atender as Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas no Edital 
e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.
gov.br, até o dia 28/08/2012 às 08:30h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: 
No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do 
Estado, em Fortaleza, 08 de Agosto de 2012. JOSÉ CÉLIO BASTOS DE LIMA – Pregoeiro.

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - ORIGEM DER - MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE Nº 20120001/CEL 04/DER/CE - IG Nº 733985000 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA. 1. O Governo do Estado do Ceará está 
solicitando um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e se 
propõe a utilizar uma parte dos fundos para contratos de serviços de consultoria. 2. Os 
serviços de consultoria compreendem: a Supervisão das Obras dos trechos integrantes do 
Programa Viário de Integração e Logística - Ceará IV, incluindo os estudos topográficos; 
estudos geotécnicos; acompanhamento da execução das obras de drenagem, obras 
de arte correntes e especiais; acompanhamento da execução de todos os serviços de 
terraplenagem; acompanhamento da execução de todos os serviços de intervenção no 
pavimento; fiscalização da execução da sinalização vertical e horizontal e; supervisão e 
controle ambiental. O prazo de cada supervisão será de acordo com o prazo de execução 
das referidas obras. 3. A Comissão Especial de Licitação 04 - CEL 04, em nome do 
Departamento Estadual de Rodovias (DER/CE) convida as empresas consultoras elegíveis 
a manifestar interesse em relação à prestação dos serviços solicitados. As empresas de 
consultoria interessadas deverão fornecer informações que demonstrem suas qualificações 
para execução dos serviços, mediante apresentação de portfolios (folhetos, descrição de 
trabalhos similares, experiência em condições similares, disponibilidade de pessoal que 
possua os conhecimentos pertinentes, etc.). As empresas consultoras poderão associar-se a 
fim de melhorar suas qualificações. 4. A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer 
compromisso de contratação. As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com 
os procedimentos previstos na edição em vigor das Políticas para Seleção e Contratação 
de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 5. Este 
Aviso encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.seplag.ce.gov.br. As empresas 
interessadas poderão obter informações mais detalhadas no horário de 8h às 12h e de 
14h às 18h, de segunda à sexta-feira, por meio do telefone nº + 55 (85) 3459 6379 
ou através do e-mail da CEL 04: cel04@pge.ce.gov.br. 6. As Manifestações de Interesse 
(portfolios) devem ser apresentadas em meio físico (impresso) e deverão ser entregues 
pessoalmente ou por serviço dos Correios/Sedex no endereço adiante indicado, até às 
16:00 (dezesseis horas) do dia 11 de setembro de 2012. Endereço: MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE Nº 20120001/CEL 04/DER/CE. CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO 
CEARÁ.  COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 - CEL 04. Av. Dr. José Martins Rodrigues, 
150 - Bairro Edson Queiroz. CEP Nº 60.811-520 - Fortaleza - Ceará - Brasil. Procuradoria 
Geral do Estado, em Fortaleza, 08 de Agosto de 2012. FERNANDO ANTONIO PEROBA 
GRANGEIRO - PRESIDENTE DA CEL 04.

MULTIMARCAS

AVISO  DE LICITAÇÃO
Processo:  1800-009007/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. SEE 007/2012 - 2ª CHAMADA
Tipo: menor preço por LOTE.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES LCD, destinada a Coordenadoria 
Especial da Tecnologia da Informação, através da Secretaria de 
Estado da Educação e do Esporte, na forma e exigências contidas 
neste Edital e seus anexos.
Data de realização:  28 de agosto de 2012, às 11 horas, horário de Brasília.

Processo:  1800-01016/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. SEE 012/2012
Tipo: menor preço por LOTE DE ITENS.
Objeto:  Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE  
KITS ESCOLARES, para alfabetizadores e alfabetizandos destinados a 
atender a 6ª etapa do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo 2011/2012, na 
forma e exigências contidas no Edital e seus anexos. 
Data de realização:  29 de agosto de 2012, às 11 horas, horário de Brasília.
Disponibilidade do edital: Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Informações: Fone: (82) 3315-1290 FAX: 3315-1365

Maceió, 08 de agosto de 2012.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Vânia Maria do Bomfim Lopes Malta
Pregoeira

Maria Gildete Araújo Florêncio
Presidente da Comissão
Angelica Gomes Alves

Equipe de Apoio

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

COORDENADORIA ESPECIAL 
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

BAYER S.A.
CNPJ n.º 18.459.628/0001-15 - NIRE n.º 35.300.338.413

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2012
DATA, HORA E LOCAL: aos 18 dias do mês de julho de 2012, às 09:00 (nove) horas, em sua sede social, 
na Rua Domingos Jorge, 1100, Socorro, São Paulo, SP. PRESENÇA: os Diretores Executivos da Sociedade, 
Sr. Theodorus Clemens Maria van der Loo (Diretor Presidente) e Sr. Martin Gellert (Diretor Vice-Presidente 
Executivo). DELIBERAÇÃO DA ORDEM DO DIA, APROVADA POR UNANIMIDADE: re-ratificar a Ata de 
Reunião da Diretoria (ARD) realizada em 22 de maio de 2012, devidamente arquivada perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob n.º 256.683/12-8, em sessão de 18.06.2012, que alterou 
o endereço da filial inscrita no CNPJ sob n.º 18.459.628/0020-88 e registrada na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob o NIRE n.º 35.9.0284753-7. A presente reunião visa modificar o complemento do endereço 
desta filial, de “Bloco A, Sala B” para “Bloco C, Sala C”. Desta forma, a referida filial passa a ter o seguinte 
endereço: Avenida Constante Pavan, 4.327, Bloco C, Sala C, Bairro Betel, CEP 13148-198, Cidade de Pau-
línia, Estado de São Paulo. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual 
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel 
da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 18 de julho de 2012. Theodorus Clemens Maria van der Loo, 
Martin Gellert. JUCESP nº 340.544/12-0 em 02/08/12. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




