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OfficeMax e
Office Depot
c o nv e r s a m
sobre fusão
Consolidação
Dow Jones
De Nova York

As americanas OfficeMax e Of -
fice Depot estão em conversas
avançadas sobre uma possível
fusão, afirmam pessoas próxi-
mas ao assunto. As varejistas de
canetas, papel e móveis de escri-
tório buscam uma forma de en-
frentar a competição de rivais
como Staples e Amazon.

É esperado que o negócio seja
feito com uma troca de ações,
mas os termos precisos não são
conhecidos. Nenhum acordo foi
concluído e as conversas ainda
podem fracassar. Mas um anún-
cio pode acontecer ainda nesta
semana, afirmam as fontes.

Representantes da OfficeMax e
da Office Depot disseram que as
empresas não comentarão ru-
mores ou especulações.

A transação pode combinar
duas companhias que são pressio-
nadas por fracas condições econô-
micas e o aumento da competição
on-line. O valor de mercado da Of-
fice Depot é de US$ 1,3 bilhão e da
OfficeMax é de US$ 933 milhões.

Com sede na Flórida, a Office
Depot tem 1,7 mil lojas globais,
vendas anuais de US$ 11,5 bilhões
e 39 mil funcionários. A Office-
Max, de Illinois, tem 900 lojas nos
EUA e no México, receita de US$ 7
bilhões e 29 mil empregados.

“A consolidação solucionaria a
desvantagem da estrutura do setor
de suprimentos de escritório [em
relação à varejistas on-line], e po-
deria trazer uma melhora notável
em economias”, escreveu o analis-
ta Colin McGranahan, da Sanford
Bernstein, em relatório.

Varejo de moda Vendas de linhas
autorais têm giro 50% mais rápido

C&A amplia
número de
produtos
assinados

ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

A holandesa C&A ainda é a maior varejista de moda do Brasil, com 233 lojas, à frente da Renner, com 188 unidades

Marina Falcão
De São Paulo

A varejista de vestuário C&A
fará uma maratona de lança-
mentos de coleções assinadas
por estilistas e grifes neste ano,
no Brasil. De 2009 para cá, a
companhia colocou na vitrine
quatro coleções autorais por
ano, na média. Em 2013, serão
cinco só no primeiro semestre.
As vendas desse tipo de produto,
que vem carimbado com um no-
me ou uma grife famosa, são fei-
tas em três semanas — um giro
50% mais rápido do que o obtido
com as linhas normais de produ-
tos da companhia holandesa.

As marcas que assinaram con-
trato com a C&A para este primeiro
semestre são: 284, Santa Lolla, Cari -
na Duek, Isabella Giobbi e Ágatha.

Segundo o vice-presidente co-
mercial da C&A, Paulo Correa, o
projeto C&A Collection, novo selo
para as linhas de produtos assina-
das, tem trazido novos clientes. “A
classe média ficou mais exigente”,
diz ele. As peças assinadas não che-
garão a todas as lojas da rede, que
opera no modelo “fast fashion”. Es-
te sistema, que exige renovação
constante das vitrines, foi lançado

pela espanhola Zara e copiado por
varejistas ao redor do mundo.

Os produtos da coleção da 284
irão para 71 lojas, assim como a co-
leção da estilista Carina Duek. A li-
nha da Santa Lolla, grife de calça-
dos, chegará a 116 lojas. A primei-
ra parceria entre C&A e Santa Lolla
ocorreu em novembro. A loja con-
ceito da varejista, no Shopping
Iguatemi, liquidou 77% do estoque
total dos calçados no primeiro dia
de vendas, de acordo com Correa.

Segundo o executivo, ainda es-
tão sendo definidas quais as lojas
que receberão as coleções de Isa-
bella Giobbi e Ágatha, assim co-
mo o cronograma de coleções au-
torais para o segundo semestre.

Com controle familiar e capital
fechado desde a fundação em
1841, a holandesa C&A tem 1,9 mil
lojas no mundo. Dessas, 1,5 mil fi-
cam na Europa, onde a varejista
enfrenta dura concorrência da es-
panhola Zara e da H&M, da Suécia.

Segundo Correa, o Brasil é prio-
ridade para a C&A, tanto pelo por-
te, quanto pelo cenário econômi-
co. Com 233 lojas, o país é a maior
operação da C&A fora Europa. Em
seguida, vêm México, com 76 uni-
dades e China, com 47.

Uma das principais concor-

rentes da C&A no Brasil, a Ria -
c h u e l o, rede de vestuário contro-
lada pela Guararapes, também
tem lançado coleções autorais. A
mais recente, em novembro, foi
uma parceria com a Daslu.

A grande ameaça ao posto de
maior rede de lojas de departa-
mento do Brasil da C&A, no entan-
to, é a R e n n e r. Segunda colocada
no ranking, a Renner encerrou o
ano passado com 188 lojas, ex-
cluindo as da Camicado, de utensí-
lios para o lar. Nos primeiros nove
meses do ano, a Renner teve receita
líquida de R$ 2,56 bilhões, cresci-
mento de 18%. O desempenho fi-
cou acima do avanço das vendas

brutas setor em 2012 — 7,1%, se-
gundo o Instituto de Marketing In-
dustrial (Iemi) — indicando ganho
de participação de mercado.

Sem informar faturamento e
ritmo de crescimento no Brasil,
Correa garante que C&A ainda é
líder, embora assuma que outras
redes “têm ganhado espaço”.
Analistas do mercado calculam
que as vendas brutas da compa-
nhia estejam por volta de R$ 4
bilhões, o que confere à C&A
uma fatia de 2,5% de um merca-
do pulverizado, que movimen-
tou mais de R$ 160 bilhões em
2012, segundo o Iemi.

Assim como as demais empre-

sas do setor, a C&A sentiu a desace-
leração da economia na primeira
metade do ano passado, diz Cor-
rea. Segundo o executivo, a situa-
ção melhorou no segundo semes-
tre, fazendo de 2012 “um bom
a n o” para a varejista no Brasil.

No período, a companhia
inaugurou 25 lojas e reformou
outras seis. Para este ano, a pre-
visão é de abrir entre 25 e 30 no-
vas unidades no país.

Na noite de hoje, a C&A fará
um desfile fechado de lançamen-
to das cinco coleções programa-
das para o semestre. O evento
ocorrerá no Hotel Unique, em
São Paulo, a partir das 20h30.
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COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da Oi S.A. (“Companhia”) convoca os Acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 21 de março de 2013, às 11hs, na sede social
da Companhia, à Rua General Polidoro nº 99, 5º andar, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ,
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Analisar, discutir e deliberar sobre a proposta de criação de duas classes de ações preferenciais
resgatáveis de emissão da Companhia, para fins da bonificação a ser deliberada no item 2 da Ordem do
Dia, sendo (a) uma classe de ações preferenciais resgatáveis, com direito a voto, e prioridade no reembolso
de capital, sem prêmio;e (b) uma classe de ações preferenciais resgatáveis, sem direito a voto, e prioridade
no recebimento de dividendo mínimo e não cumulativo de 3% do Patrimônio Líquido por ação;
2) Deliberar sobre a proposta de bonificação de ações resgatáveis de emissão da Companhia aos
acionistas titulares de ações da Companhia, à conta de reserva de capital, com a consequente
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e
3) Deliberar sobre o imediato resgate das ações criadas em decorrência da bonificação constante
do item 2 acima, no montante total de R$ 162.456.604,57 (cento e sessenta e dois milhões,
quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), à conta
de reserva de capital (Reserva especial de incorporação – acervo líquido).
INSTRUÇÕES GERAIS:
1. A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está à disposição na sede da Companhia,
na página de Relações com Investidores da Companhia (www.oi.com.br/ri), assim como no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na forma da Instrução CVM 481/09, para exame
pelos senhores Acionistas.
2. Solicita-se ao acionista que desejar participar pessoalmente da Assembleia ou ser representado
por procurador proceder ao depósito dos seguintes documentos, na Rua Humberto de Campos
n.º 425, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, das 9h às 12h e das 14h às 18h,
no prazo de até 2 (dois) dias úteis antecedentes à realização da Assembleia, aos cuidados da
Gerência Societário e M&A: (i) quando Pessoa Jurídica: cópias autenticadas do Instrumento de
Constituição ou Estatuto Social ou Contrato Social, ata de eleição de Conselho de Administração
(quando houver) e ata de eleição de Diretoria que contenham a eleição do(s) representante(s)
legal(is) presente(s) à Assembleia; (ii) quando Pessoa Física: cópias autenticadas do documento
de identidade e CPF do acionista; e (iii) quando Fundo de Investimento: cópias autenticadas do
regulamento do Fundo e Estatuto Social ou Contrato Social do administrador do Fundo, bem como
ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à Assembleia. Além dos documentos
indicados em (i), (ii) e (iii), conforme o caso, quando o acionista for representado por procurador,
deverá encaminhar juntamente com tais documentos o respectivo mandato, com poderes especiais
e firma reconhecida, bem como as cópias autenticadas do documento de identidade e ata de eleição
do(s) representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de
representação, além do documento de identidade e CPF do procurador presente. A medida destina-
se conferir celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas presentes à Assembleia.
3. O Acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que
desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extrato emitido com data de até 2 (dois) dias
úteis antecedentes à sua realização, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo
órgão custodiante.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2013.
José Augusto da Gama Figueira

Presidente do Conselho de Administração
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 fev. 2013, Empresas, p. B4.




