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necessárias ao provimento de cargos e funções, substituições, direitos, vantagens, deveres e regime disciplinar, observados os
preceitos da lei e do presente Estatuto. Art.59 O empregado eleito para o cargo de Diretoria, ao ser empossado, fica automaticamente
afastado das funções que exercer na Sociedade contando-se-lhe o tempo de afastamento como tempo de serviço para todos os efeitos
legais. Art.60 Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral de Acionistas e regulados de acordo com
o que preceitua a Lei o 6.404/76. Art. 61 A Sociedade assegurará a seus dirigentes, conselheiros e gerentes, presentes e passados, nos
casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da Sociedade e na forma definida pela Diretoria, por proposta da área
jurídica, a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função,
observadas as disposições da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994. Art. 62 A Companhia deverá observar os acordos de acionistas
arquivados em sua sede, sendo vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em Assembleia Geral de
Acionistas ou em reunião do Conselho de Administração contrários aos seus termos. Art. 63 Na hipótese de a Sociedade vir a obter
registro de companhia aberta perante a CVM, a Sociedade deverá obrigatoriamente efetuar adesão a segmento especial de bolsa de
valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de
governança corporativa. CAPÍTULO XIV-DAS DEFINIÇÕES. Art. 64. Para fins do presente Estatuto Social, os termos abaixo, quando
iniciados com letras maiúsculas, no singular ou no plural e independentemente de gênero, terão os significados indicados: “Afiliada”
significa (a) em relação a uma pessoa jurídica, (i) qualquer pessoa natural ou outra pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, Controle
tal pessoa jurídica; (ii) qualquer pessoa jurídica Controlada, direta ou indiretamente, por tal Pessoa jurídica; ou (iii) qualquer pessoa
jurídica, direta ou indiretamente, sob Controle comum com tal pessoa jurídica ou com o controlador de tal pessoa jurídica.“Controlada”
significa, em relação a uma Pessoa, qualquer outra Pessoa cujas ações, quotas ou outros títulos representativos de seu capital social
com direito a voto sejam detidos em sua maioria, direta ou indiretamente, por essa Pessoa. “Controle” significa o poder de eleger a
maioria dos administradores de uma pessoa jurídica e, cumulativamente, de determinar e dirigir as atividades sociais e orientar o

funcionamento dos órgãos de administração de tal pessoa jurídica, seja por meio da titularidade de ações, quotas ou outros valores
mobiliários, acordo, quórum qualificado em estatuto ou contrato social ou outra forma jurídica.“Orçamento Anual” significa o
orçamento anual de negócios da Sociedade e/ou de suas Controladas, conforme aprovado anualmente pelo Conselho de Administração da
Sociedade.“Parte Relacionada” significa (i) qualquer dos acionistas; (ii) qualquer Afiliada de qualquer dos acionistas; (iii) qualquer administrador,
diretor ou contratado da Sociedade ou de qualquer das pessoas referidas nos itens (i) ou (ii) acima; (iv) o cônjuge ou qualquer parente até o
terceiro grau de qualquer das pessoas físicas referidas nos itens precedentes; (v) qualquer pessoa jurídica da qual qualquer das pessoas
referidas nas letras precedentes detenha quota, ação ou qualquer valor mobiliário que se possa considerar participação relevante; e (vi)
qualquer pessoa jurídica da qual qualquer das pessoas referidas nas letras precedentes seja administrador, diretor, empregado ou contratado.
“Pessoa” significa qualquer pessoa física ou jurídica, companhia, parceria, sociedade, associação, trust, fundo de investimento em participações,
condomínio, autoridade governamental ou qualquer outra entidade ou organização. “Plano Anual de Negócios” significa o plano anual de
negócios da Sociedade e/ou de suas Controladas, conforme aprovado anualmente pelo Conselho de Administração da Sociedade. “PREVIC”
significa a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. “SELIC” significa a taxa de juros definida pelo Comitê de Política Monetária
do BACEN (Copom) para remuneração de títulos públicos emitidos pela República Federativa do Brasil. Foi deliberado que o Estatuto Social
será consolidado na Assembleia Geral Extraordinária que homologar o aumento de capital de que trata o item (i) da Ordem do Dia da presente
Assembleia, e, ainda, para dele constar as alterações que se deram no Conclave que se realizou em 30 de janeiro de 2013. A presente ata foi
lavrada de forma resumida, consoante faculta o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades Anônimas, e, lida e achada conforme, foi
assinada pelo Presidente da Assembleia, pela Representante da União, pelo representante dos Acionistas presentes, e pelo Secretário. Os
documentos e propostas submetidos à presente Assembleia citados nesta ata foram numerados seguidamente e arquivados na Gerência de
Atendimento a Colegiados da Companhia, consoante disposto no artigo 130, parágrafo primeiro, alínea “a”, da legislação societária mencionada
(Ata registrada na JUCERJA sob o no 00002545762, de 01.10.2013).
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Estratégia Fabricante francesa de itens de papelaria planeja ser vice-líder em venda de lápis de cor em três anos
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Maped estuda instalar fábrica no Brasil
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“Com R$ 20 milhões é possível começar uma fábrica”, afirma João Luiz Souza, da francesa Maped, que faturou € 270 milhões globalmente no ano passado
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pensa parte do investimento necessário para fabricar aqui.
Depois de lápis de cor, outro
segmento importante para a empresa é o de canetas, em que concorre com a também francesa Bic.
A Maped tem ainda uma linha de
itens de escritório e uma “ecológi-

ca”, com plástico reciclado. O setor
de papelaria movimenta cerca de
R$ 7 bilhões, informa a fabricante,
com base em dados do Ibope.
Outras linhas em foco no Brasil
são giz de cera, “plásticos” (apontador, régua) e “metalurgia” (tesoura, grampeador). O portfólio

no país tem 600 itens e o global, 2
mil. A Maped também concorre
com as multinacionais Henkel, 3M
e Pilot, além da brasileira Acrilex.
No mundo, a Maped faturou
€ 270 milhões em 2012. No Brasil, a expectativa é chegar a R$ 50
milhões em 2013, 30% a mais do

A

A francesa Maped, fabricante
de produtos de papelaria, estuda
construir uma fábrica no Brasil. A
empresa avalia pedir um financiamento ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e está negociando benefícios fiscais com dois Estados. Os detalhes do projeto estão em análise e o plano de fabricação ainda deve demorar ao
menos um ano para ficar pronto.
“Com R$ 20 milhões é possível
começar uma fábrica”, afirma
João Luiz Souza, que comanda a
Maped no Brasil. Ele diz que não
estão definidos quais produtos
seriam feitos aqui, mas indica
que a linha de lápis de cor é a
principal candidata: “Nossa meta é ser vice-líder em três anos,
atrás da Faber Castell”.
A Maped importa os produtos
que vende no Brasil, mas o aumento dos custos na China obrigou a diretoria a buscar alternativas. Os gastos com mão de
obra e produção no país asiático
subiram significativamente nos
últimos anos, corroendo a rentabilidade obtida com a exportação para o mercado brasileiro. E
eliminar os riscos de variação
cambial e as barreiras comerciais aos itens importados com-

Adam Thomson e
Vanessa Friedman
Financial Times, de Paris
O estilista Americano Marc Jacobs vai deixar a Louis Vuitton, na
maior reorganização da marca
francesa de artigos de luxo em
quase duas décadas. Jacobs sairá
após 16 anos como diretor de criação da Louis Vuitton, a principal
marca do grupo LVMH, para se
concentrar em sua própria marca.
Michael Burke, CEO da Louis
Vuitton, disse ao “Financial Times”
que o plano foi desenvolver a linha
Marc Jacobs ao ponto em que ele
próprio e a coproprietária LVMH
pudessem torná-la uma empresa
de capital aberto. Se confirmada,
tal iniciativa seguirá várias aberturas de capital de casas de moda nos
últimos anos, que levantaram centenas de milhões de dólares para
nomes como Michael Kors, Prada e
Salvatore Ferragamo.
Ontem, o último desfile de moda feito por Jacobs para a Louis
Vuitton foi cheio de simbolismo e
referências à sua passagem pela
empresa, período em que ele a
transformou de fabricante de bolas e malas em uma das mais desejadas marcas de design. O desfile
foi concebido pelo estilista como
um memorial ao período em que
passou na Louis Vuitton: tudo preto, com peças de estações passadas
e música em tons fúnebres.
Nicolas Ghesquière, ex-estilis-

ta da Balenciaga, é um dos nomes
mais cotados para substituir Jacobs na Louis Vuitton.
Quando perguntado a respeito, Burke disse: “Fiquem ligados”. Ele acrescentou: “Houve
um desejo de levar Marc Jacobs
para o próximo patamar e isso
exige mais concentração e mais
investimentos”.
A LVMH não especifica sua receita por marcas, mas analistas estimam as vendas anual da Marc Jacobs em algo entra € 500 milhões e
€ 1 bilhão. A LVMH controla cerca
de 75% da marca Jacobs.
Perguntado sobre quando a
abertura de capital poderá ocorrer, Burke disse: “Os mercados
nos dirão”. No entanto, fontes
próximas da companhia disseram que a companhia está trabalhando para que isso ocorra num
prazo de dois a três anos.
A decisão, que foi anunciada
no último dia da Semana de Moda de Paris, é a movimentação
mais significativa feita pela Louis
Vuitton até agora, depois que
Bernard Arnault, o bilionário
francês que controla a LVMH,
passou a tentar levar a marca para um segmento ainda mais sofisticado do mercado.
O último ano, Arnault fez várias nomeações importantes que
incluíram a promoção de Delphine Arnault, sua filha, ao cargo
de vice-presidente executiva, e a
promoção de Burke, um veterano da LVMH.
Burke confirmou que a Louis

que no ano passado. A projeção
é crescer 20% ao ano até 2016.
A ideia de fabricar no Brasil surgiu no ano passado. Inicialmente,
isso seria feito por meio de aquisições. A Maped chegou a fazer auditoria financeira (“due diligence”)
em três fabricantes nacionais e de-

sistiu, pois as empresas tinham
passivos trabalhistas ou judiciais,
diz Souza. “A gente pensou em
aquisição e desistiu. A informalidade gera passivo de risco para o
investidor estrangeiro”, afirma.
O plano que se desenha na mesa
dos executivos da Maped prevê
produzir no Brasil parte do portfólio e manter a importação de outros. A fábrica vai sair “do zero”, e
pode ser construída em um dos
dois Estados com os quais a empresa conversa, diz Souza, sem especificar quais são os lugares.
Souza diz que as vendas da Maped se concentram em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e São
Paulo. “Em algumas praças chegamos a ter 30% de participação.”
A fábrica no Brasil deve ser a sétima da companhia, que produz
em outros seis países — Argentina, México, Alemanha, Inglaterra, China e França — e vende em
125 mercados. Por ano, o grupo
investe € 7 milhões em inovação e
lança entre 30 e 50 produtos.
Souza trabalha na Maped desde 2007, quando a empresa
montou um escritório em São
Paulo para coordenar a importação e a distribuição de seus produtos, antes vendidos por distribuidores. A empresa foi fundada
em 1947, em Annecy, região dos
Alpes franceses, e tem 2,1 mil
funcionários no total.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 out. 2013, Empresas, p. B12.
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Mondelez escolhe
“startups” parceiras
Marketing
Gustavo Brigatto
São Paulo

Burke, CEO da Louis Vuitton, diz que Marc Jacobs vai cuidar da própria grife

Vuitton no futuro vai depender
menos de novas aberturas de lojas e mais das vendas nas lojas
que já possui, como parte de sua
estratégia de aumentar seu ape-

lo de exclusividade. “Há um número limitado de lojas que você
pode abrir sem diluir a marca”,
justificou ele. (Tradução
de Mario Zamarian)

Depois de três meses de avaliações, a multinacional americana
Mondelez — companhia resultante da cisão dos negócios da fabricante de alimentos Kraft Foods há
um ano —, finalizou a seleção das
cinco companhias iniciantes de
tecnologia que participaram do
programa Mobile Futures.
As companhias vão receber R$
50 mil cada para desenvolver projetos na área de mobilidade que reforcem o marketing dos produtos
Bis, Club Social, Halls, Tang e Trident. A lista de selecionadas, que
será divulgada amanhã, foi antecipada ao Valor.
O aplicativo para compartilhamento de experiências de vida,
com lista de desejos e desafios com
recompensas da Tysdo será usado
no marketing da marca Halls. Já o
chocolate Bis usará o sistema de
envio de cartões postais para qualquer lugar do mundo da IPostal.
Os sucos Tang terão a tecnologia
de assistente virtual da Guile 3D. A
marca Trident usará um programa
de fidelidade desenvolvido pela
Collact. O Club Social adotará um
sistema que mistura realidade aumentada, geolocalização e redes
sociais da Eyllo.
De acordo com Natacha Volpini,
gerente de mídia digital da Mondelez Brasil, o programa no Brasil
teve uma procura superior até à da

edição realizada nos Estados Unidos no Vale do Silício, a principal
referência no desenvolvimento de
tecnologia no mundo.
Ao todo, diz Natacha, foram
100 inscritos no Brasil. Com a seleção das empresas, a Mondelez
parte agora para o próximo passo, de desenvolvimento dos projetos. Serão 90 dias para colocar
as ideias em prática. O processo
será feito em parceira entre as
empresas e os responsáveis por
cada produto na Mondelez.
De acordo com Natacha, os
projetos serão incorporados às
estratégias de comunicação de
cada produto em 2014. Até o
fim do ano que vem, a companhia de alimentos poderá destinar mais recursos às companhias para que elas possam corrigir eventuais problemas nos
aplicativos, ou acrescentar novas
funcionalidades. A ideia, segundo a executiva é estabelecer relacionamentos de longo prazo
com as companhias iniciantes.
O programa Mobile Futures
faz parte de um esforço da Mondelez de criar uma cultura de desenvolvimento de produtos e estratégias de forma mais ágil, semelhante a uma companhia iniciante. “Queremos ter uma cultura empreendedora dentro da
companhia. Afinal, nos enxergamos como uma empresa iniciante de grande porte por termos
um ano de mercado e uma receita de US$ 35 bilhões em todo o
mundo”, disse Natacha.

