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Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Finambra Empreendimentos Turísticos Ltda. -
E n d e re ç o : Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4187, Bairro da Bela

Vista - Re q u e re n te : Lusanova do Brasil Operadora de Turismo
Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Re q u e r i d o : Global Express Ltda. - Re q u e re n te : Alb Veí-
culos Especiais Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara Empresarial
do Rio de Janeiro/RJ
Re q u e r i d o : Leninha Comércio de Tecidos e Aviamentos
Ltda. - E n d e re ç o : Rua Almirante Barroso, 645, Bairro do Brás
-Re q u e re n te : Wicetex Comércio e Confecção de Malhas Ltda.
- Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Re q u e r i d o : New Hope Viagens e Turismo Ltda. ME ( Au-
to Falência ) - E n d e re ç o : Rua Clélia, 550, 8º Andar, Conj.
85, Bairro da Água Branca - Re q u e re n te : New Hope Via-
gens e Turismo Ltda. ME - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Fa-
lências de São Paulo/SP
Re q u e r i d o : Sahina e Sahina Distribuidora de Alimentos
Ltda. - Re q u e re n te : Doceira Campos do Jordão Ltda. - Va -
ra /C o m a rc a : 6a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ

Est a c i o n a m e n to s Companhia mineira é líder do setor no Estado e também tem unidades no Rio de Janeiro

Estapar, do BTG, compra rede Minas Park
Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

A rede de estacionamentos Es-
tapar, a maior da América Latina,
adquiriu a Minas Park, empresa
familiar que opera em Minas e no
Rio de Janeiro. A operação envol-
veu uma troca de ações, cujo va-
lor está sendo mantido em sigilo
pelas companhias.

Armando Couri, fundador e
controlador da Minas Park, passa-
rá a ocupar um assento no conse-
lho de administração da empresa e

terá uma participação minoritária
no capital social da Estapar. Daniel
Fernandes Couri, seu filho, conti-
nuará gerindo os estacionamentos
em Minas e terá o cargo de diretor
regional no Estado.

No ramo há 44 anos, Couri
fundou a Minas Park há 22, que
tornou-se líder em Minas Gerais.
A empresa tem 52 estacionamen-
tos — incluindo os no Rio de Ja-
neiro — e mais de 20 mil vagas.

A Estapar, cujo controlador é o
banco BTG Pactual, já tinha antes
da aquisição mais de 900 estacio-

namentos em 13 Estados e mais
de 240 mil vagas por onde pas-
sam por mês 10 milhões de car-
ros. A bandeira Minas Park conti-
nuará sendo usada nos estacio-
namentos mineiros e fluminen-
ses, segundo Couri. A Estapar es-
tá em Minas desde 2010.

O negócio pode fortalecer ain-
da mais a Estapar em sua perspec-
tiva de abertura de capital. A em-
presa diz, no entanto, que não há
nenhuma definição sobre isso.

Sobre a aquisição — cujo con-
trato foi assinado no dia 23 —, o

novo CEO da empresa, André Iasi,
informou por meio de nota divul-
gada ontem que os acionistas es-
tão “extremamente satisfeitos” e
que o modelo de contrato vai per-
mitir à Estapar “aproveitar toda a
experiência dos nossos novos só-
cios na região”. Iasi assumiu o co-
mando da empresa em setembro,
no lugar de Hélio Francisco Alves
Cerqueira, fundador da compa-
nhia, que passou a presidir o con-
selho de administração.

Armando Couri diz que a asso-
ciação, termo que ele prefere em

vez de venda, fortalecerá a posi-
ção das duas empresas e afirma
que a previsão é de continuar
crescendo. Ele não divulgou o fa-
turamento atual.

A Estapar, sediada em São Pau-
lo, opera estacionamentos desde
1981 e emprega mais de 6 mil
funcionários diretos. Seus funda-
dores, os irmãos Cerqueira, ven-
deram o controle da empresa pa-
ra o BTG, do banqueiro André Es-
teves, em 2009 e ficaram com
uma participação minoritária no
capital. Em março deste ano, en-

traram como sócios também o
fundo de “private equity” BR In-
vestimentos e o fundo california-
no Templeton, focado em merca-
dos emergentes.

Com a injeção de capital desses
fundos, cujo valor não foi revela-
do, a Estapar divulgou em março
a intenção de investir R$ 220 mi-
lhões em expansão neste ano, in-
cluindo aquisições. O faturamen-
to da rede em 2011 foi de R$ 384
milhões e a projeção, informada
ao Va l o r no início do ano, era de
atingir R$ 600 milhões em 2012.

Moda Nos últimos três anos, valor da companhia
alemã aumentou de € 3,7 bilhões para € 5,6 bilhões

Hugo Boss inspira-se
na Zara e aumenta o
número de coleções

NELSON CHING/BLOOMBERG

Lahrs, CEO da Hugo Boss: “A possibilidade de ver, todos os dias, o que os consumidores sentem sobre a marca nos ajudou”

James Wilson
Financial Times, de Frankfurt

Um carro de Fórmula 1 da
McLaren foi colocado no saguão
da sede da Hugo Boss, e o objeti-
vo de Claus-Dietrich Lahrs, o
principal executivo da grife ale-
mã, é a velocidade máxima.

No intervalo de quatro anos
em que está no comando da em-
presa, Lahrs reduziu os períodos
de desenvolvimento das cole-
ções, passou de duas para qua-
tro coleções ao ano e encomen-
dou um armazém automatizado
de 100 milhões que levará as
roupas da Hugo Boss para as lo-
jas em ritmo acelerado.

A reformulação radical da Hu-
go Boss promovida por ele – cha -
mada Drive – visa transformar o
grupo (e patrocinador da F1) nu-
ma força mais potente do varejo.
Desde que Lars assumiu, em
2008, as vendas de varejo da em-
presa cresceram no ano passado
para cerca de 45% do total das
vendas, a partir dos menos de
25% anteriores, e ele diz que essa
parcela vai aumentar, ao longo
do tempo, para 75% — o que am-
pliará a magnitude da ambição
da Hugo Boss de controlar uma
parte maior de suas vendas.

A estratégia mostra a maneira
pela qual as marcas de luxo estão
tentando melhorar seus resulta-
dos por meio da aproximação em
relação aos consumidores e do
uso do “feedback” vindo dos
clientes para ajustar as remessas e

as linhas de produtos com maior
rapidez. “A possibilidade de ver,
todos os dias, o que os consumi-
dores sentem sobre a marca nos
ajudou a nos aperfeiçoar e a cap-
tar muito mais como desenvolver
e oferecer coleções”, diz Lahrs.

Anteriormente, os clientes fi-
nais eram “uma massa indistinta
de pessoas que eventualmente
compravam um produto num
ponto de venda de varejo autori-
zado por nós”, acrescenta ele.

Mas, apesar de Lahrs ter toma-
do de empréstimo ideias de vare-
jistas de moda muito mais ágeis,
como a Zara e a H&M, ele diz que
a Hugo Boss nunca se enquadra-
rá nessa categoria. O “produto
de herança” da Hugo Boss – os
ternos clássicos que a transfor-
mam numa marca mundial – es -
tarão sempre nas lojas, diz ele.

Vindo da Christian Dior, de
Paris, para Metzingen, na zona
rural alemã, a cidade natal da
Hugo Boss, em 2008, o cortês e
elegante Lahrs teve um começo
difícil — e não apenas devido à
crise financeira. Uma série de rá-
pidas saídas do conselho de ad-
ministração e de nomeações
promovidas pelo então novo
CEO sugeriram uma desordem
na empresa e a insatisfação de
Lahrs com o que encontrou. O
desempenho da Hugo Boss “não
correspondia ao seu potencial”,
diz ele. “Se você baliza uma
equipe que já está há um tempo
na empresa... isso não aumenta
sua popularidade no início.”

O sólido crescimento registra-
do desde 2009, puxado pelo au-
mento da demanda em países
como a China, parece estar forta-
lecendo a estratégia de Lahrs e
transformando a Hugo Boss
num investimento de sucesso
para a Pe r m i r a , a empresa de
compra de participações investi-
dora, que vendeu uma pequena
participação na Hugo Boss há
um ano mas mantém 66% do ca-
pital da companhia. O preço das
ações da Hugo Boss subiu de cer-
ca de € 20 para aproximadamen-
te € 80 nos últimos três anos. Sua
capitalização de mercado subiu
de R$ 3,7 bilhões, alcançados no
fim de 2010, para € 5,6 bilhões.

As vendas ultrapassaram € 2 bi-
lhões no ano passado e deverão
alcançar € 3 bilhões em 2015, en-
quanto os lucros subjacentes de €
469 milhões, do ano passado, de-
verão somar € 750 milhões.

A Hugo Boss informou tam-
bém que as vendas de varejo tota-
lizarão 55% das vendas até 2015,
mas Lahrs sugeriu que esse per-
centual poderá ser alcançado
mais depressa. “Não me surpre-
enderia se partíssemos para isso
um pouco mais rápido”, diz ele.
“Haverá certamente um momen-
to em que chegaremos a 75% em
varejo próprio e 25% no atacado.”

A investida rumo ao varejo foi
agilizada pela ascensão das mar-
cas de luxo em mercados emer-
gentes como o da China, onde
Lahrs aponta para uma falta de
atacadistas “qualificados”,  e em

reação à crise econômica por que
passa a Europa, onde, segundo a
Hugo Boss, algumas atacadistas
de menor porte poderão enfren-
tar dificuldades financeiras.

“O aumento do controle sobre
o que acontece com a nossa mar-
ca – seja nas lojas autônomas ou
em antigas situações de atacado
ou de franquia – é a nossa respos-
ta à atual situação”, diz Lahrs. “A
situação da economia no sul da
Europa é difícil, e vamos contra-
balançá-la com um controle cada
vez maior sobre o varejo.”

Parte do crescimento da Hugo
Boss no varejo vai decorrer do
controle direto, a ser exercido pe-

la empresa, das “lojas dentro das
lojas”, como já foi feito nas lojas
de departamento espanholas El
Corte Inglés. Os sócios no atacado
continuam importantes em mer-
cados tradicionais, como Estados
Unidos e Alemanha, mas Lahrs
sugere que a Hugo Boss consegue
obter preços e margens melhores
por meio de sua divisão de varejo.

“Toda vez que tivermos oportu-
nidade... tenderemos a melhorar
a situação em termos de vendas
por metro quadrado. Isso é uma
coisa que ganhará impulso.”

O desaquecimento da deman-
da na China preocupou algumas
empresas do setor de artigos de

luxo, mas Lahrs diz: “Não me
surpreenderei se a China revelar
uma recuperação bastante signi-
ficativa até o início do ano que
vem, no máximo” após a transi-
ção de liderança no país. Prevê-
se também que a Hugo Boss fará
uma investida no sentido de me-
lhorar sua posição na Índia, que
continua sendo um mercado re-
lativamente secundário, com
apenas dez lojas.

“Vamos nos ater ao que já está
funcionando, e à nossa decisão
de nos desenvolver na China
com nossas próprias lojas de va-
rejo, com lojas maiores e
mais bem-equipadas”, diz.

Falências Decretadas
E m p re s a : Agcert do Brasil Soluções Ambientais Ltda.
/ Agcert Brasil ( Auto Falência ) - E n d e re ç o : Rua Barão
do Rio Branco, 425, Bairro de Santo Amaro - Ad m i n i st ra-
dor Judicial: Dra. Daniela Tapxure Severino - Va ra /C o m a r-
ca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP
E m p re s a : Posto Reigadense Ltda. - E n d e re ç o : Rua Ronda
Alta, Lotes 24 e 25, Bairro de Campo Grande - Ad m i n i s-
trador Judicial: Liquidante Judicial da Comarca - Va ra /C o-
m a rc a : 3a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : Comércio e Indústria Multiformas Ltda. - Re q u e re n te :
Pelkote Indústria e Comércio de Papéis Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara
de Taboão da Serra/SP - Observação: Desistência homologada
Re q u e r i d o : Docas Investimentos S/A - Re q u e re n te :
Amura Publicidade Marketing e Eventos Ltda. - Va ra /C o-
m a rc a : 3a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ - Ob-
servação: Pedido julgado elidido

Re q u e r i d o : Grupo Rr Gomes Hortifruti Ltda. ME - Re -
q u e re n te : Aroma Das Ervas Alimentos Ltda. Epp - Va ra /C o-
m a rc a : 6a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ - Obser-
vação: Homologado acordo celebrado entre as partes
Re q u e r i d o : Indeca Indústria e Comércio de Cacau Lt-
da. - Re q u e re n te : Banco Santander Brasil S/A - Va ra /C o-
m a rc a : 2a Vara de Embu/SP - Observação: Homologado
acordo celebrado entre as partes

Reformas de Sentença de Falência
E m p re s a : Grupo Rr Gomes Hortifruti Ltda. ME - Re q u e-
re n te : Aroma Das Ervas Alimentos Ltda. Epp - Va ra /C o-
m a rc a : 6a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ - Obser-
vação: Revogado o despacho de quebra da requerida

Recuperação Judicial Requerida
E m p re s a : Expresso Rojenali Ltda. ME - E n d e re ç o : Ru a
Pedro Paulino Dos Santos, 236 A, Jardim Três Marias - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de São Paulo/SP

Recuperação Extrajudicial
Re q u e r i d a
E m p re s a : Equipa Locação e Comercial Ltda. - Va ra /C o-
m a rc a : 2a Vara de Guarulhos/SP

Recuperação Judicial Deferida
E m p re s a : Ck Ayabe Epp - E n d e re ç o : Alameda Dos Guatás,
231, Bairro da Saúde - Administrador Judicial: Dra. Marília
Bueno Pinheiro Franco - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falên-
cias de São Paulo/SP
E m p re s a : Ebf Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e
Outro - Administrador Judicial: Sr. Israel Demetrius - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara de Indaiatuba/SP
E m p re s a : Editora Bushido Ltda. - Administrador Judi-
cial:Dra. Marília Bueno Pinheiro Franco - Va ra /C o m a rc a : 1a
Vara de Falências de São Paulo/SP
E m p re s a : Limgate Empreendimentos e Participações
Ltda. - Administrador Judicial: Sr. Israel Demetrius - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara de Indaiatuba/SP

Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2012

I - Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2012, às 10h00, na sede social
da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, Bairro
Brooklin, Sala Chavantes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. II. - Mesa: Sr. Jairo de
Campos, Presidente da Mesa;Srta.Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária. III. - Presença: acionistas
representando mais de 90% (noventa por cento) do capital votante, conforme se depreende das
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente também o Sr. Marcelo Curti,
membro do Conselho Fiscal da Companhia. IV. - Convocação: o Edital de Convocação foi publicado
nas edições dos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2012 do jornal “Valor Econômico” e dos dias 16, 17 e 18
de outubro de 2012 do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. V. - Ordem do Dia: (i) nos termos dos
§1º e §2º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, deliberar acerca da distribuição de dividendos
intermediários baseados nos resultados apurados nas demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao primeiro semestre de 2012, observada a proposta da administração aprovada na 122ª
Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10.08.2012.VI. - Deliberações: (i) prestados os
esclarecimentos iniciais necessários pelo Presidente da presente Assembleia Geral Extraordinária,
resultaram aprovados, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta do Conselho de
Administração da Companhia aprovada em reunião realizada em 10.8.2012 acerca da distribuição de
dividendos intermediários no montante global de R$206.813.634,40 (duzentos e seis milhões,
oitocentos e treze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), a ser debitado
integralmente à conta de lucro líquido do respectivo exercício, conforme Demonstrações Financeiras
da Companhia levantadas em 30.6.2012, e alocado às ações preferenciais ou ordinárias à razão de
R$2,190050242 por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do
Estatuto Social da Companhia. Além disso, o montante total dos dividendos intermediários será pago
até o dia 31.12.2012, sem que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas
entre a data de declaração, nesta AGE, e o efetivo crédito aos acionistas, devendo necessariamente
ser considerado como adiantamento para fins do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo
atribuível às ações preferenciais na Assembléia Geral Ordinária de 2013 da Companhia, conforme
previsão estatutária e legal. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito aos dividendos
intermediários ora aprovados, a partir de 01.11.2012, inclusive. Nesse sentido, terá direito ao
recebimento do valor dos dividendos intermediários ora aprovados a pessoa que, na data da realização
desta AGE (31.10.2012), estiver inscrita como proprietária (ou usufrutuária) de ações de emissão da
Companhia, nos termos da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404”).
Os pagamentos dos direitos das ações custodiadas na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia) serão feitos por meio de repasse dos agentes de custódia aos acionistas da Companhia.
VII. - Encerramento e Assinatura da Ata: Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente
da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária,
determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, conforme facultado pelo
artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. A ata foi lida e achada conforme, segue
assinada pela mesa e pelos acionistas presentes.Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que
a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de outubro de 2012. Vanessa
di Sanzo Guilherme, Secretária. JUCESP nº 498.825/12-7 em 13/11/2012. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.

Autometal S.A.
“Companhia Aberta”

CNPJ/MF nº 59.104.513/0001-95 - NIRE 35.300.179.552
Edital de Convocação

Ficam os Srs. acionistas da Autometal S.A. (“Cia.”) convocados para se reunirem no dia 19/12/12,
às 9h, na sede social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: AGE: 1. Deliberar pelo
pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Cia., relativos ao periodo encerrado
de 01/09/12 a 30/11/12 e projetado para o mês de dezembro do corrente exercicio, ratificando o
deliberado pelo Conselho de Administração da Cia. em reunião realizada em 03/12/12; 2. Deliberar
pela distribuição de dividendos, existentes na conta de lucros acumulados, aos acionistas da Cia.;
3. Eleição de 01 membro para ocupar cargo vago no Conselho de Administração da Cia.; 4. Ratificar a
operação de conferência do investimento mantido pela Cia. na sociedade CIE Autometal de México,
S.A. de C.V. para o capital social da sociedade Participaciones Internacionales Autometal, S.L.U.;
e Informações aos senhores acionistas: A operação do item 4, não se enquadra em nenhuma das
previstas no art. 256 da Lei nº 6.404/76, porém primando pela transparência da operação, encontra-
-se a disposição dos senhores acionistas, um informe elaborado pelo Conselho de Administração da
Cia. com maiores esclarecimentos e informações envolvendo a referida conferência. O acionista po-
derá ser representado na Assembléia Geral por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja
acionista, administrador da Cia. ou advogado, podendo ainda ser instituição financeira, cabendo ao
administrador de fundos de investimento representar os condôminos, nos termos do § 1º do art. 126
da Lei 6.404/76. E nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, e alterações posteriores, para participar
e deliberar na Assembléia Geral, o acionista deve apresentar, além dos documentos de identidade,
comprovante de titularidade das ações de emissão da Cia. expedido pelo custodiante.

Diadema, 04/12/12.
Jesús María Herrera Barandiaran - Vice-Pres. do Conselho de Administração (04,05,06)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 dez. 2012, Empresas, p. B4.




