
RioFilme propõe parceria com FSA

Uma das premissas do marke-
ting moderno é aumentar a linha
de produtos para crescer no mer-
cado, uma vez que com um mix
maior, as empresas ganham van-
tagens na hora de negociar com
fornecedores. Foi o que fez a Co-
ca-Cola, ao lançar as versões Li-
ght e Zero, ou a Camil, que ofere-
ce na mesma gôndola arroz e fei-
jão. Entretanto, adotar essa estra-
tégia requer cuidados para que
não traga prejuízos à marca.

Professor de gestão de mar-
cas e marketing estratégico da
ESPM, Marcos Bedendo afirma
que estender a marca para ou-
tros segmentos de mercado é
uma prática comum. “O apro-
veitamento do nome construí-
do em outro mercado acontece
a todo o momento. A vantagem
é que os gastos com comunica-
ção são menores. Afinal, quei-
ma-se uma etapa, que é o pro-
cesso de criação da marca, mui-
to custoso e longo”. O profes-
sor ressalta, porém, que há limi-
tes na diversificação. “O limite
depende da personalidade de
cada marca”, diz.

Um caso recente foi criação
da Bril Cosméticos, pela Bom-
bril. “Objetivo é oferecer produ-
tos que cuidem da mulher. Vi-
mos nos cosméticos uma oportu-
nidade. Temos linhas como a Eco-
logie, com produtos naturais, e a
Joy!, para mulheres de 15 a 25
anos", explica Marcos Scaldelai,
porta-voz da empresa.

Segundoele,aideiaéqueascon-
sumidoras não façam uma relação
direta com o Bombril. “O impor-
tanteéquesaibamquevêmdamar-
caBril,irmãdaBombril”,diz.“Se-
ria uma relação perigosa, afinal,
Bombrilésinônimodeumacatego-
ria de limpeza”, reforça Bedendo.

Menos ousada, a marca Susta-
gen, da Mead Johnson Nutrition,
aproveitou o crescimento da ali-
mentação fora de casa para criar
uma linha de produtos prontos
para beber. Daniela Degani, dire-
tora de marketing, afirma que a
estratégia focará em TV, mídias

online e ações de ponto de ven-
da. “Nossa marca já é conhecida.
Estamos há 60 anos no Brasil,
mas ainda crescemos”, diz.

Já a Skol, da Ambev, apro-
veitou a jovialidade relaciona-
da a ela e lançou no verão des-
te ano o sorvete de cerveja,
vendido apenas no Rio e São
Paulo. Segundo Maria Fernan-
da Albuquerque, gerente de
marketing, as vendas supera-
ram as expectativas, mas difi-
cilmente o produto estará no
próximo verão. “Produzimos
10 mil litros e esperávamos
vender em dois meses, mas es-
gotou em apenas um”.

Os exemplos não param: o
bombom Sonho de Valsa tam-

bém ganhou versão em sorvete;
e o multiuso Veja, agora tem seu
logo estampado em panos ume-
decidos. Alguns casos, no entan-
to, não tiveram sucesso, como a
linha de cosméticos da Yakult e
o perfume criado pela Harley-
Davidson . “Tenho dúvidas quan-
to à linha Dove Men +Care, pois a
marca Dove foi construída em ci-
ma de relações muito femini-
nas”, questiona Bedendo.

Entretanto, segundo Bruno
Francisco, diretor de marke-
ting de Dove Men + Care, os re-
sultados são positivos. “Em
três anos, o portfólio foi am-
pliado de duas variantes para
cinco e cresce em participação
de mercado”, diz.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Abril de 2013

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2013, às 17 horas, na sede da da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei Vita,
200, 9º andar - parte, São Paulo-SP. Quorum: Presentes acionistas representando 100% do capital social da Companhia,
conforme registro no livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Sidnei Nunes Secretário: Sr. Aparecido Carlos
Correia Galdino Convocação e Publicações: Dispensada a publicação de convocação nos termos do Artigo 124 da Lei nº
6.404/76, mediante a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, bem como das
publicações a que se refere o artigo 133, da Lei 6404/76. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e no jornal Brasil Econômico, no dia 11/04/2013. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo
133 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia e Deliberações: 1) Exame, Discussão e Votação do Relatório da Administração
e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2012: De posse do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer da KPMG Auditores Independentes, relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão
dos presentes. Após a análise, os acionistas, por unanimidade, concluíram pela exatidão do Relatório da Administração e
das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, conforme aprovados em reunião
do Conselho de Administração previamente realizada. 2) Destinação do Lucro Líquido do Exercício e Distribuição
de Dividendos: Foi apurado o prejuízo do exercício findo em 31/12/2012, no montante de R$ 114.965.712,83 (cento e
catorze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e doze reais e oitenta e três centavos), sendo integralmente
destinado conta prejuízos acumulados. Tendo em vista o prejuízo apurado, não há qualquer distribuição de dividendos
a ser feita. 3) Eleição dos Membros do Conselho de Administração, bem como Fixação da Remuneração dos
Administradores: Foram reeleitos por unanimidade dos acionistas com direito a voto presentes, os seguintes membros
do Conselho de Administração: com mandato de 1 (um) ano, ou seja, até a assembleia geral ordinária a realizar-se em
2014: como Presidente: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1.969.275-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 000.365.013-87, e, como simplesmente conselheiros os
senhores: Carlos Jereissati, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
16.226.643-1 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 146.626.458-67; Sidnei Nunes, brasileiro, casado, administrador de
empresas, residente na Capital do Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-1SSP/SP
e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37; e Aparecido Carlos Correia Galdino, brasileiro, viúvo, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.635.466-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 666.708.708-25,
todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º
andar - parte. Foi aprovada, outrossim, por unanimidade, as seguintes remunerações globais anuais para a administração
da Companhia: R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Conselho de Administração e R$100.000,00 (cem mil reais) para a
Diretoria. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e, franqueada a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém
se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião. Assinaturas: Sidnei Nunes, Presidente; Aparecido Carlos Correia
Galdino, Secretário. Acionistas: EDSP75 Participações S.A.A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.Aparecido
Carlos Correia Galdino - Secretário. JUCESP nº 224.816/13-5, em 12.06.2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A RioFilme propôs ao Fundo Setorial de Audiovisual, administrado

pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), parceria para acelerar o

desenvolvimento da indústria audiovisual carioca. A proposta

consiste em juntar R$ 20 milhões da RioFilme e R$ 40 milhões do

FSA para investir em projetos de cinema e TV de empresas locais. O

uso seria em mecanismos de investimento automáticos.

ErnestoCarriço

Marcas apostam
na diversificação
do portfólio

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11

ATA 30ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 31 de maio de 2013

(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76)
1. DATA, HORA E LOCAL:Às 9:00h (nove horas) do dia 31 (trinta e um) domês demaio do ano de 2013
(dois mil e treze), na sede social da TERMINAIS PORTUÁRIOS DAPONTADO FÉLIX S/A (doravante
“Companhia”), situada na Rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão Fonseca, nº 1.520, em Antonina,
Paraná. 2) CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos dias 14, 15 e 16 demaio de 2013 no
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16 demaio de 2013, no jornal Brasil Econômico, páginas 21, 23 e 25, respectivamente. 3) PRESENÇAS:
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representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante da Companhia. O acionista Portus-Instituto
de Seguridade Social “Sob Intervenção” foi representado por seu procurador Pablo de Assis Freitas,
mediante apresentação de instrumento de mandato, o acionista Fundação Copel de Previdência e
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Social, o acionista Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social foi representado pelo seu
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Secretário: Guilherme Kloss Neto. 5) ORDEM DO DIA: a) Analisar pedido de renúncia às funções de
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Conselho deAdministração. 6) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 6.1. RENÚNCIA
E DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: Aprovado o pedido de renúncia
formulado pelo Conselheiro deAdministração, TitularRenato de Almeida FariaW � 
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de destituição pelo acionista PORTUS–INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, relativamente ao
Conselheiro SuplenteAlexander Américo Abdo Soares da SilvaW � ���� 
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DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativamente ao Conselheiro de Administração Titular
H!��� *��! ��zzatto. Todos os conselheiros referidos neste item deixam seus cargos imediatamente,
por deliberação dos acionistas. 6.2. ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Procedida eleição para ocupação dos cargos vagos do Conselho de Administração da Companhia
(conforme item anterior), foram eleitos os seguinte novos Conselheiros deAdministração, commandato
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Andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-010, como suplente. (2) Antonio Sergio de Souza Guetter,
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como titular. Todos os Conselheiros referidos neste item tomam posse de seus cargos imediatamente
6.3 –ELEITO PARAAVICE-PRESIDÊNCIADO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO: Procedida eleição
para ocupação do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, foi eleito o Sr. Antonio
Sergio de Souza Guetter� 
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sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, atendendo ao disposto no art. 130 da Lei
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depois de reiniciada a sessão, sendo nesta oportunidade aprovada e assinada por todos os acionistas
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(OAB/PR nº 10.635). JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ -+~<}'}+��~�}%<~�;J �?G?�GH?��W
%�V `�;~�J H?��H��@H��{ Protocolo: 13/284721-3, DE 05/06/2013. Empresa 41 3 0001423 0.
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Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Especialista alerta, entretanto, que há limites para esta prática.

Casos conhecidos, como o da Yakult, mostram erros de estratégia

AUDIOVISUAL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2013, Empresas, p. 13.




