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Curta

BFFC lucra 10,6% mais
O lucro líquido da BFFC, contro-

ladora da rede de lanchonetes
B o b’s, subiu 10,6% no segundo tri-

mestre, frente ao mesmo período
do ano passado, para R$ 3,6 mi-
lhões. A receita líquida aumentou
8%, para R$ 55 milhões.

Site Hotel Urbano terá
rede de lojas de rua
Tu r i s m o
De São Paulo

Criado em meados de 2011, o
Hotel Urbano, site especializado
em venda de diárias de hotéis, es-
colheu uma estratégia peculiar pa-
ra aumentar as suas vendas. No ca-
minho inverso de operadoras de
turismo que nasceram com lojas
de rua e investem na internet para
encorpar o faturamento, o Hotel
Urbano está investindo R$ 1 mi-
lhão para abrir sua primeira loja
“o f f - l i n e”, no mundo real.

Sediado no Rio de Janeiro, o
Hotel Urbano está abrindo sua
primeira loja de rua na Barra da
Tijuca, zona oeste do Rio. O local
escolhido foi o shopping New
York City Center. A inauguração
está prevista para a segunda
quinzena de outubro, diz a sócia
do Hotel Urbano, Roberta Antu-
nes Oliveira. Ela é a acionista mi-
noritária, junto com os idealiza-
dores do site, os irmãos João Ri-
cardo e José Eduardo Mendes.

“O foco de crescimento [das lojas
de rua] será nas regiões Sudeste, Sul,
Centro-Oeste e mais três capitais do
Nordeste, totalizando 14 lojas até o
fim de 2014”, afirma Roberta, de 29
anos. Carioca, antes do Hotel Urba-
no a empresária trabalhou na B2W
(dona de sites como America-
nas.com e Submarino) e estava mo-
rando na Califórnia quando foi con-
vidada a participar do projeto.

De acordo com Roberta, a pre-
visão é faturar R$ 240 milhões
em 2012. Ela conta que a loja de
rua, no primeiro ano de ativida-
de, tem potencial para respon-
der por cerca de 20% das vendas
do Hotel Urbano. “A loja não
tem porta, é aberta, como se fos-
se um ‘l o u n g e’. Não terá caixa,
movimento de dinheiro ou bal-
cão separando o cliente do aten-
d i m e n t o”, afirma.

Ela conta que tablets estarão
espalhados pela loja e funcioná-
rios mostrarão aos clientes co-
mo se faz uma reserva de hotel
no site. O Hotel Urbano aceita
pagamento parcelado em até 10
vezes sem juros, com pagamen-
to por meio do cartão de crédito.
O site conta com uma oferta de
2 mil hotéis no país e 20 interna-
cionais. Também vende passa-
gens aéreas, mas estas respon-
dem por uma participação in-
significante em relação ao total
de vendas, já que o foco são as
vendas de diárias de hotéis.

O Hotel Urbano foi criado no
meio da onda de proliferação
dos sites de compras coletivas
no país, recorda Roberta. Ela
conta que o site não tem nada a
ver com compra coletiva. Foi
mais uma estratégia para ga-
nhar audiência no início. “Urba -
no era sinônimo de compras co-
letivas e a gente queria aprovei-
tar esse momento para as via-
gens de lazer”, disse ela. (AK)

Av i a ç ã o União com Trip cria comitê
e leva à saída de quatro executivos

Fusão faz
Azul mudar
o comando
Alberto Komatsu
De São Paulo

A Azul Linhas Aéreas deve anun-
ciar hoje a mais importante rees-
truturação administrativa desde a
sua fundação, em dezembro de
2008, motivada pela fusão com a
regional Trip Linhas Aéreas. A
união de Azul e Trip foi anunciada
no dia 28 de maio deste ano.

O fundador e presidente do con-
selho de administração da Azul,
David Neeleman, reassume a presi-
dência-executiva da companhia.
Pedro Janot, que ocupava o cargo
há quatro anos, sai da empresa. Ja-
not, que antes da Azul teve passa-
gens por redes de varejo como Pão
de Açúcar e Zara, se recupera de um
grave acidente ocorrido em no-
vembro do ano passado, quando
sofreu uma queda de cavalo.

Neeleman deve permanecer
como presidente do conselho de
administração da empresa, acu-
mulando os dois cargos. A rees-

truturação da Azul vai envolver,
ainda, a saída de outros três exe-
cutivos do alto escalão.

O vice-presidente comercial, de
marketing e tecnologia da infor-
mação, Paulo Nascimento, tam-
bém está deixando a empresa. Ele
conquistou esse cargo após ter se
destacado em um programa in-
terno de busca de novos valores
na companhia. O diretor de rela-
ções institucionais da Azul, Adal-
berto Febeliano, e o diretor de re-
cursos humanos, Paulo Mesnik,
também saem da companhia.

A Azul Trip também deve anun-
ciar a criação de um comitê execu-
tivo, que vai comandar a parte ope-
racional da futura companhia aé-
rea resultante da fusão. As duas
empresas operando de maneira
independente, mas a tendência é a
de prevalecer uma marca.

O atual presidente-executivo da
Trip, José Mário Caprioli, será o
presidente desse comitê. Ele tam-
bém acumulará a função de prin-

cipal executivo operacional. O co-
mitê também terá o atual vice-pre-
sidente financeiro da Azul, John
Rodgerson, como o seu principal
executivo de finanças. Por último,
o atual vice-presidente de marke-
ting da Azul, Trey Urbahn, será o
principal executivo de gerencia-
mento de receita e malha aérea.

A Azul informou que não co-
mentaria o assunto. A Trip tam-

bém foi procurada, mas informou
que não há mudanças previstas.

A fusão entre a Azul e a Trip deu
origem à holding Azul Trip S.A.. Os
acionistas da Azul terão 67% de
participação e os da Trip terão os
33% restantes. O negócio não en-
volveu, pelo menos nessa primeira
etapa, desembolso de dinheiro en-
tre os acionistas ou injeção de di-
nheiro novo nas duas empresas.
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David Neeleman reassume presidência-executiva da Azul e acumula conselho

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A
CNPJ/MF Nº 51.218.147/0001-93 - NIRE Nº 35.300.095.618

Companhia Aberta - Capital Autorizado
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de Agosto de 2012

Data, Hora e Local: Aos 20 de agosto de 2012, às 15 horas, na sede social, na Rua Angelina Maffei Vita,
200 - 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. Presença e Convocação: Presentes os conselheiros
abaixo assinados, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa
Dirigente: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati; Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia
Galdino. Ordem do Dia e Deliberações: Proposição de Programa de Recompra de Ações da
Companhia: Aprovar, nos termos do item (xii) do artigo 13 do Estatuto Social e, com base na Instrução
CVM nº 10/80, conforme alterada, Programa de Recompra de Ações de emissão da própria Companhia,
que tem por objetivo a manutenção de ações em tesouraria exclusivamente para fazer frente ao “Plano
de Opção de Compra de Ações da Companhia”, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 08/11/2006. A Companhia poderá adquirir até 792.554 (setecentas e noventa e duas mil, quinhentas
e cinqüenta e quatro) ações ordinárias sem valor nominal, montante este que representa, na presente
data, 1,77% do total de ações em circulação da Companhia. O prazo para a recompra das ações é de
365 (trezentos e sessenta e cinco dias), vigorando a partir desta data até o dia 20/08/2013. A aquisição
dar-se-á a débito das contas de reservas disponíveis constantes do balanço levantado em 30 de junho
de 2012, observado, especialmente, o disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 10/80. A operação
será realizada através de uma ou mais dentre as seguintes instituições financeiras: Banco Itaú S/A e
Credit Suisse (Brasil) CTVM. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem
dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião. Assinaturas:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente; Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário - ad hoc.
Conselheiros: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati; Carlos Jereissati; Pedro Jereissati; Fernando Magalhães
Portella; Rossano Maranhão Pinto; Sidnei Nunes; Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes; Sergio Bernstein.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Empresas, p. B5.




