
Aluguel no Rio é o mais caro do país

O lançamento faz parte
da estratégia de estar
presente em todas
as categorias do setor
de limpeza. Queremos
aumentar a amplitude
da nossa linha bazar,
trazendo produtos com
alto valor agregado”

O aluguel de galpões industriais no Rio é o mais alto do país, segundo

pesquisa da Cushman & Wakefield . O metro quadrado para locação

de condomínios industriais no Rio de Janeiro custa R$ 27,90 por mês,

em média. Em São Paulo, a cotação média é de R$ 20,6 o metro

quadrado ao mês. E no Rio, a Zona Oeste é a localização mais

valorizada, com valores que chegam a R$ 30 ao mês.

MarcosScaldelai
Diretor da Bombril

“

Para manter o crescimento dos úl-
timos meses, a Bombril diversifi-
cou seu portfólio com o lança-
mento, de sua linha para o seg-
mento de bazar, único dentro de
limpeza em que ainda não atua-
va. O anúncio foi feito durante a
ABAD (33ª Convenção Anual do
Atacadista Distribuidor e 16º
Sweet Brazil International Expo).
Os primeiros produtos são rolos
adesivos e luvas para limpeza. No
primeiro semestre do ano, a em-
presa registrou crescimento de
25%, bem maior do que o registra-
do no mercado que, segundo a
consultoria Kantar, foi de 11,2%.

“O lançamento faz parte da
estratégia de estar presente em
todas as categorias do setor de
limpeza. Queremos aumentar a
amplitude da nossa linha bazar,
chamada de ‘PraKasa’, mas sem-
pre trazendo produtos com alto
valor agregado. Para isso, já esta-
mos estudando e buscando for-
necedores para todas as outras
subcategorias que estão dentro
deste segmento”, adianta Mar-
cos Scaldelai, diretor comercial,
marketing e P&D da Bombril.

A marca está também am-
pliando sua linha institucional,
voltada para hotéis, restauran-
tes, catering, indústrias e empre-
sas, além do consumidor final.

“Sempre tivemos uma atuação
forteno varejo enunca tivemos fo-
co nos produtos institucionais.
Mas com o crescimento da procu-
ra por embalagens com tamanhos
diferenciados, começamos a pes-
quisar, procurar distribuidores e
aumentamos nosso portfólio ”,
diz o executivo. “Entretanto, tam-
bém cresce no varejo a procura
por produtos maiores, que trazem
economiaparaocliente.Umexem-
plo é a alta demanda por amacian-
tes de cinco litros. Estes produtos
já são encontrados mercados de
atacado e também em grandes re-
des, como o Extra”, completa ele.

Scaldelai credita o constante
crescimento da empresa, que fe-
chou 2012 com alta de 16%, en-
quanto o setor registrou apenas

3,5%, segundo dados da Abipla
(Associação Brasileira das In-
dústrias de Produtos de Limpe-

za e Afins), aos investimentos
em inovação, comunicação e na
mudança estratégica da empre-
sa, iniciada em 2011.

“A inovação é fundamental
para agregar valor a marca. Dei-
xamos de ser uma empresa de
commodities e focamos no diálo-
go com a mulher moderna, além
de contemplarmos também os
homens já que, com o crescimen-
to delas no mercado de trabalho,
eles têm feito mais tarefas do-
mésticas”, explica Scaldelai.

Segundo o executivo, a estraté-
gia será mantida nos próximos me-
ses e em 2014. “Queremos conti-
nuarsendoumaopçãoparaoclien-
te frente às multinacionais, com
produtos de qualidade, mas que
não são nem os mais caros e nem os
maisbaratosdo mercado”, finaliza.

Divulgação

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Bombril aposta
em nova linha de
bazar para crescer
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2012
ACORDO DE EMPRESTIMO 7675-BR (BANCO INTERNACIONAL PARA

RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD)
A Pregoeira da Central de Compras/UAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica
que no Pregão Eletrônico nº 70/2012 sagraram-se vencedoras do certame as empresas
JF PRODUTOS SERVIÇOS EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA – CNPJ: 00.059.106/0001-60
para o item 1, perfazendo o valor total do item de R$ 67.034,10; VIDA EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA E PRECISÃO LTDA – ME - CNPJ:09.326.929/0001-80 para o item 2,
perfazendo o valor total do item de R$ 132.010,00; LIFE-MEDICAL COMERCIAL LTDA
– ME CNPJ: 04.604.763/0001-00 para o item 3, perfazendo o valor total do item de R$
68.400,00; DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.599.224/0001-97
para o item 4, perfazendo o valor total do item de R$ 12.800,00 para o item 5, perfazendo
o valor total do item de R$ 65.000,00; para o item 8, perfazendo o valor total do item de
R$ 91.500,00; para o item 14, perfazendo o valor total do item de R$ 107.000,00; HAND
LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA – ME- CNPJ: 07.590.023/0001-42
para o item 7, perfazendo o valor total do item de R$ 22.900,00; DIMALAB ELETRONICS DO
BRASIL LTDA – EPP- CNPJ- 02.472.743/0001-90 para o item 9, perfazendo o valor total do
item de R$ 388.990,00; COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL
LTDA- CNPJ: 95.433.397/0001-11 para o item 10, perfazendo o valor total do item de
R$ 64.872,00; para o item 20, perfazendo o valor total do item de R$ 119.996,88; para
o item 23, perfazendo o valor total do item de R$ 33.250,00; para o item 24, perfazendo
o valor total do item de R$ 7.425,60; para o item 25, perfazendo o valor total do item de
R$ 62.872,00; JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA –ME - CNPJ 13.550.569/0001-72 para
o item 12 o valor total do item de R$ 9.243,50; para os itens 27 o valor total do item de
R$ 219.300,00 e para o item 28 ao valor total do item de R$ 138.900,00; GLOBAL HOSP
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- CNPJ: 08.789.884/0001-17 para o item 13
o valor total do item de R$ 2.500,00; para o item 26 o valor total do item de R$ 9.890,00;
SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP - CNPJ:33.498.171/0001-41
para o item 15 o valor total do item de R$ 7.200,00; LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
DE LIMPEZA E HOSPITALARES CNPJ: 05.580.502/0001-52 para o item 16 o valor total do
item de R$ 58.635,00; CALTEC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP - CNPJ:
13.737.284/0001-45 para o item 17 o valor total do item de R$ 105.850,00; CMOS DRAKE
DO NORDESTE EIRELI- CNPJ 03.620.716/0001-80 para o item 21 o valor total do item de R$
360.000,00; S&M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
- CNPJ: 13.036.206/0001-13 para o item 22 o valor total do item de R$ 128.100,00; UTI
MÉDICA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES -CNPJ: 00.740.719/0001-69
para o item 29 o valor total do item de R$ 319.800,00, perfazendo um total global da licitação
no valor de R$ 2.603.469,08. Os itens 11 e 19 foram cancelados na aceitação.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
C.N.P.J. nº 04.332.281/0001-30 - N.I.R.E. 35.300.184.297

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2013
Data, Hora e Local: 30/04/2013, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de SP/
SP, na R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 16º andar (parte), 04542-000, ltaim Bibi. Presença:
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas
no livro de Presença dos Acionistas. Convocação: independentemente de publicação, nos termos do
§4º do Art. 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Andre Laport Ribeiro, Presidente; Silvia Regina Cruz Valente,
Secretária da Mesa. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre o relatório anual da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31.12.2012; e (ii) deliberar sobre destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31.12.2012. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: (i) os acionistas aprovaram o
relatório anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Compa-
nhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012, documentos esses publicados no DOESP,
em sua edição de 28.3.2013, e no Jornal DCI, em sua edição de 28.3.2013; e (ii) tendo sido apurado
prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2012, no valor de R$ 88.901.216,38 (oitenta e oito
milhões novecentos e um mil duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), os acionistas aprova-
ram a não distribuição de dividendos. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a
pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: SP,
30/04/2013. Mesa: Andre Laport Ribeiro, Presidente; Silvia Regina Cruz Valente, Secretária da Mesa.
Acionistas Presentes: (aa) Pp. The Goldman Sachs Group, lnc., Gersoni Analla Fernandes Montes
Munhoz; e Pp. Goldman Sachs Global Holdings, L.L.C., Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Silvia Regina Cruz Valente - Secre-
tária da Mesa. JUCESP Reg. 238.263/13-7 em 26/06/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
C.N.P.J. nº 09.605.581/0001-60 - N.I.R.E. 35.300.356.659

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2013
Data, Hora e Local: 30/04/2013, às 14h na sede social da Companhia, localizada na Cidade de
SP/SP, na R.Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 16º andar (parte), 04542-000, Itaim Bibi.Presença:
acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pela assinatura lançada
no livro de Presença dos Acionistas. Convocação: independentemente de publicação, nos termos do
§4º do Art. 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Andre Laport Ribeiro, Presidente; Silvia Regina Cruz Valente,
Secretária da Mesa. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre o relatório anual da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31.12.2012; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31.12.2012; DeliberaçõesTomadas por Unanimidade deVotos: (i) o acionista aprovou o relatório
anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012, documentos esses publicados no DOESP, em
sua edição de 28.3.2013, e no Jornal DCI, em sua edição de 28.3.2013; e (ii) tendo sido apurado
prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2012, no valor de R$ 7.847.361,45 (sete milhões
oitocentos e quarenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), o
acionista aprovou a não distribuição de dividendos. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:
nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso
e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os
presentes assinada. Local e Data: SP, 30/04/2013. Mesa: Andre Laport Ribeiro - Presidente;
Silvia Regina Cruz Valente - Secretária da Mesa. Acionista Presente: (aa) Goldman Sachs do
Brasil Banco Múltiplo S.A., representada por suas diretoras Gersoni Analla Fernandes Montes
Munhoz e Silvia Regina Cruz Valente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio. Silvia Regina Cruz Valente - Secretária da Mesa. JUCESP Reg. 239.948/13-0 em 28/06/13.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
C.N.P.J. nº 09.605.581/0001-60 - N.I.R.E. 35.300.356.659

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23.05.2013
Data, Hora e Local: 23/05/2013, às 10h na sede social da instituição financeira, localizada na Cidade
de SP/SP, na R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 700, 16º andar - parte e 18º andar - parte, Itaim Bibi,
04542-000. Presença: acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica
pela assinatura lançada no livro de Presença dos Acionistas. Convocação: independentemente de
publicação, nos termos do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Andre Laport Ribeiro, Presidente;
Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz, Secretária da Mesa. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre o
aumento do capital social da instituição financeira, com a consequente alteração da redação do “caput”
do art. 5º do Estatuto Social da instituição financeira; e (ii) aprovar a nova redação consolidada do
Estatuto Social da instituição financeira. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: (i) foi
aprovado o aumento do capital social da instituição financeira de R$ 76.000.000,00 (setenta e seis
milhões de reais) para R$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de reais) representando
um aumento efetivo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com a emissão de 100.000.000
(cem milhões) de ações ordinárias, idênticas às atualmente existentes, ao preço de emissão de
R$ 1,00 (hum real) por ação. O presente aumento de capital será subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional pela única acionista Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., conforme Bole-
tim de Subscrição anexo à presente ata, sendo as quantias recolhidas ao Banco Central do Brasil no
prazo de até 5 (cinco) dias do seu recebimento conforme previsto no art. 2º da Resolução do Conse-
lho Monetário Nacional, 2.027 de 24.11.1993. Tendo em vista o aumento do capital social acima
deliberado, fica alterado o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte
nova redação: “Art. 5º - O capital social é de R$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de
reais), dividido em 176.000.000 (cento e setenta e seis milhões) ações ordinárias, todas com valor
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada. As ações terão a forma nominativa, não conversível em outras
formas.”; e (ii) foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da instituição financeira, cuja cópia
segue anexa, que deverá ser levado a arquivamento perante a JUCESP em apartado à presente ata.
Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados
os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: SP, 23/05/2013.
Mesa: Andre Laport Ribeiro - Presidente; Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz - Secretária da
Mesa. Acionista Presente: (aa) Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., representada por
seus diretores Adriano Carneiro Piccinin e Silvia Cruz Valente. Certifico que a presente é cópia fiel da
ata lavrada no livro próprio. Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz - Secretária da Mesa.
JUCESP Reg. 239.947/13-7 em 28/06/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O objetivo da empresa é estar em todas as categorias do segmento

de limpeza. A companhia também ampliou sua linha institucional

SegundoScaldelai,aempresacresceu25%noprimeirosemestre
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Text Box
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