
Jornal Valor --- Página 6 da edição "07/03/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 06/03/2013@19:42:08

B6 | Valor | Quinta-feira, 7 de março de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 7/3/2013 (19:42) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

C o m p o r t a m e n to Consumidor britânico prefere comprar em supermercados e reduz visitas ao centro da cidade

Renda menor e web abalam o varejo de rua
Paul Sonne
The Wall Street Journal, de Preston
( I n g l ate r ra )

As vitrines estão vazias na Past
Times, uma loja que já vendeu
presentes de inspiração histórica
na principal rua comercial de
Preston. Hoje, a loja está fechada,
as prateleiras foram desmonta-
das e uma placa com a inscrição
“Victorian” (Vitoriano) está caí-
da sobre o balcão onde antes fi-
cava a caixa registradora.

O passado está se desintegran-
do em grande parte do setor vare-
jista britânico. Em uma declara-
ção que ficou famosa, Napoleão
chamou a Inglaterra de uma na-
ção de lojistas, mas hoje a ascen-
são das compras on-line, uma re-
cessão de duplo mergulho e ou-
tros fatores provocaram uma sé-
rie de falências, ameaçando as
ruas comerciais mais movimen-
tadas que durante séculos susten-
taram as cidades do país.

O problema não está limitado à
Past Times. O distrito comercial de
Preston também mostra frentes
vazias de lojas de três redes britâ-
nicas de tamanhos consideráveis,
que se tornaram insolventes no
último ano: a loja de vinhos Odd-
bins, a vendedora de câmeras fo-
tográficas Jessops e a rede de arti-
gos esportivos JJB Sports. No total,
o Reino Unido registrou 194 fa-
lências no setor varejista em 2012,
um aumento de 6% sobre 2011 e
de 16% sobre 2010, segundo a De-
loitte. Em outras partes do Reino
Unido, a rede de lojas de discos
HMV e o braço de locação de
DVDs da Blockbuster encontram-
se em situação falimentar.

Em muitos casos, as áreas cen-
trais das cidades estão sofrendo
mais. “Tudo está contra o centro da
c i d a d e”, diz Alan Sharp, dono da
joalheria Isis Jewellers, que funcio-

na no centro de Preston há mais de
duas décadas. Ele diz ser assusta-
dor pensar na aparência que as re-
giões centrais de cidades como
Preston, que tem 135 mil habitan-
tes, poderão ter em cinco a dez
anos se a trajetória atual persistir.

O comércio varejista já respon-
deu por uma grande parte do
crescimento do Reino Unido, pro-
porcionando o maior número de
empregos fora do setor público e
respondendo por mais de 5% do
PIB. Mas as vendas estão pratica-
mente estagnadas desde 2008. A
quantidade de produtos vendi-
dos em janeiro caiu 0,6% em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado, enquanto que o valor
dos produtos vendidos caiu 0,4%
em média, segundo o Office of Na-
tional Statistics. O tráfego de pes-
soas nas lojas britânicas foi 4,6%
menor em janeiro em compara-
ção ao mesmo período de 2012,
embora essa queda tenha se devi-
do em parte às nevascas que caí-
ram sobre o país no período.

O maior problema: o poder de
compra dos britânicos caiu acen-
tuadamente desde os dias que
antecederam a recessão. Os britâ-
nicos estão ganhando cerca de
18% menos hoje do que em 2007,
um aperto resultante do fato de a
inflação ter crescido mais que os
salários durante anos. Em com-
paração, os americanos no geral
estão se segurando. Até outubro
do ano passado eles estavam ga-
nhando em média 0,5% a mais
por semana do que ganhavam
em 2007, em relação aos preços
dos bens de consumo.

Além da queda do consumo, o
comércio de rua britânico enfren-
ta um problema estrutural. Os su-
permercados abriram milhares de
novas lojas na última década, in-
cluindo lojas gigantescas nos arre-
dores das grandes cidades que

vendem de tudo, de máquinas de
lavar roupa a ovos. Os varejistas da
internet vêm tornando as idas ao
centro da cidade cada vez mais
desnecessárias para os britânicos.

Mas para Terry Leahy, ex-dire-
tor-presidente da Te s c o, a maior
rede de supermercados do Reino
Unido, não se deve culpar os gran-
des grupos varejistas. Ele disse re-
centemente, em uma entrevista de
rádio, que os consumidores não
são forçados a frequentar essas
grandes lojas: “Eles escolhem com-
prar nelas. Parte do comércio de
rua é medieval e a maneira como
vivemos hoje é muito diferente”.

Mesmo assim, o governo britâ-
nico vem se mobilizando para sal-
var o comércio de rua. Para isso re-

correu a Mary Portas, uma guru do
varejo e apresentadora de um “rea -
lity show”, conhecida como “Mar y
Queen of Shops” (Mary Rainha das
Lojas). O comércio de rua britânico
vive uma crise, disse ela em um re-
latório divulgado no fim de 2011.
Grande parte do Reino Unido vai
perder “de uma maneira irrepará-
vel, algo que é fundamental para a
nossa sociedade”, alertou ela.

As propostas de Mary Portas —
estacionamento grátis nas vias
públicas, redução de impostos
para as lojas menores e revisão
nas estruturas de locação — foram
apresentadas junto a avaliações
isentas sobre o futuro do setor.

O Reino Unido simplesmente
não precisa de tantas lojas na era

do comércio on-line, disse ela, ob-
servando que muitos comercian-
tes caíram vítimas de sua própria
inflexibilidade e mediocridade.

O primeiro-ministro David Ca-
meron, em 2012, encarregou Mary
Portas de testar suas ideias em “ci -
d a d e s - p i l o t o” espalhadas pelo
país. Ele autorizou um “Fundo de
Inovação para o Comércio de Rua”
de 10 milhões de libras (US$ 15 mi-
lhões), para os centros de cidades
dilapidados; destinou 500 mil li-
bras em empréstimos para novos
“Distritos de Melhoria dos Negó-
cios”; e estabeleceu um fundo de 1
milhão de libras para recompen-
sar cidades bem-sucedidas na revi-
talização de seus centros.

Os críticos afirmam tratar-se de
iniciativas de fachada em uma eco-
nomia que corre o risco de mergu-
lhar na terceira recessão em quatro
anos. “Não fará nenhuma diferen-
ç a”, diz Matthew McEachran, ana-
lista de varejo da Singer Capital
Markets de Londres. “A realidade é
que metade das ideias não é nova...
e a outra metade é inútil.”

Preston pediu para ser uma
das cidades-piloto de Portas, mas
foi rejeitada. A recusa foi anun-
ciada poucos meses após o fra-
casso de uma planejada restaura-
ção de 700 milhões de libras do
centro da cidade, por causa do
cenário econômico ruim.

John Crellin, diretor de planeja-
mento do centro de Preston, diz
que a cidade está empenhada em
outros esforços, como a transfor-
mação da principal rua comercial
em um shopping a céu aberto e a
revitalização de dois mercados ao
ar livre da era vitoriana.

A taxa de desocupação das lojas
de Preston chegou a 25% no pri-
meiro semestre de 2012, em rela-
ção a 8% no mesmo período de
2008, segundo a Local Data, uma
companhia britânica que monito-

ra o número de lojas vazias.
Alguns comerciantes estão pre-

sos ao passado. A maioria das lojas
da High Street, por exemplo, fecha
às 17h30. Andrew Stringer, geren-
te-geral do St. George’s Shopping
Centre, está liderando um esforço
para convencer as lojas a permane-
cerem abertas até as 19h. “Precisa -
mos nos adaptar”, justifica ele.

A cidade já recebeu 100 mil li-
bras do fundo de inovação, mas
ainda não decidiu como vai usar
esse dinheiro. Algumas cidades
têm usado esses recursos para
aliviar os impostos de ocupação
das lojas — que as lojas on-line
não precisam pagar.

Atrelados ao Índice de Preços
no Varejo britânico, os tributos
cobrados aumentaram 4,6% e
5,6% em 2011 e 2012, respectiva-
mente, e devem aumentar mais
2,6% em abril deste ano.

Os comerciantes estão desespe-
rados e dizem que não resta muita
coisa mais para atrair o consumi-
dor de volta ao comércio de rua. As
lojas independentes são as que es-
tão caindo mais rapidamente, res-
tando com isso as redes nacionais,
que podem ser encontradas em to-
dos os lugares, dando aos consu-
midores poucos motivos para es-
colher o centro da cidade em detri-
mento de uma loja perto de casa.

“Eles ficaram descaracterizados
— os centros das cidades”, diz Clar-
ke Steele, gerente da Helewell
Menswear, loja de roupas masculi-
nas que funciona há 107 anos no
centro de Preston. Ele diz que as
iniciativas da prefeitura poderão
ajudar, mas está cético quanto ao
impacto de longo prazo. “Basica -
mente é a mesma coisa que tentar
tapar o sol com uma peneira.” (Tra -
dução de Mario Zamarian)

Leia na página B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL
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Mary Portas, contratada pelo governo: Reino Unido não precisa de tantas lojas

SUL AMÉRICA S.A. CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87 - NIRE 3330003299-1 - CVM Nº 02112-1 -
Companhia Aberta de Capital Autorizado. Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária - Ficam convocados os acionistas para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
que se realizarão cumulativamente no dia 4 de abril de 2013, às 15 h, no Centro de Convenções
SulAmérica, anexo à sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Cidade Nova, Rio
de Janeiro, RJ, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:Em Assembleia Geral Ordinária:
I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31.12.2012; II. aprovar a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31.12.2012; III.eleger os membros do Conselho de Administração;e IV.fixar a remuneração
dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria). Em Assembleia Geral Extraordinária:
I. aprovar aumento do capital social da Companhia, no valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais),
mediante capitalização de parte do saldo da Reserva Estatutária, atribuindo-se aos acionistas, a título
de bonificação, 19,06332157 novas ações bonificadas para cada lote de 100 ações da mesma espécie,
conforme Proposta da Administração, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; Na forma
da Instrução CVM 165/91, conforme alterada pela Instrução CVM 282/98, e do art.4º da Instrução CVM
481/09, informa-se que o percentual mínimo para requerer a adoção de voto múltiplo é de 5% do capital
votante da Companhia. Ficam asseguradas as faculdades previstas nos incisos I e II do §4º e no §5º do
art.141 da Lei 6.404/76 para eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. Para
participação nas Assembleias os acionistas deverão apresentar os seguintes documentos, em original ou
cópia autenticada: Qualquer acionista (pessoa física ou jurídica): - comprovante do agente custodiante
das ações ou units da Sul América S.A., emitido com pelo menos cinco dias de antecedência da data
das Assembleias, contendo informações sobre titularidade e quantidade de ações ou units da Companhia
e documento de identidade; e - caso o acionista se faça representar por procurador, documento de
identidade do procurador e procuração com poderes específicos, outorgada nos termos do §1º do
art.126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou particular, no último caso com a firma do outorgante
reconhecida em cartório. No caso de acionista pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados
os seguintes documentos: - estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado no órgão de
registro competente; - documento que comprove os poderes de representação, qual seja, ata de eleição
do(s) representante(s) legal(is) presente(s) ou que assinou(aram) a procuração, se for o caso; - em caso
de fundo de investimento, o regulamento e os documentos referidos acima em relação ao administrador; e
- documento de identidade do(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) presente(s).Em observância
à Instrução CVM 481/09, os documentos pertinentes à Ordem do Dia encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia e podem ser visualizados na rede mundial de computadores, na página
da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia. (www.sulamerica.com.br/ri). Rio de Janeiro, 4 de março de
2013 - O Conselho de Administração.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ nº 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração da Companhia Siderúrgica Nacional, Realizada em

26 de Dezembro de 2012, Lavrada sob a Forma de Sumário
1. Data: 26 de dezembro de 2012. 2. Hora: 18h. 3. Local: Av. Brig. Faria Lima, 3400, 20º andar, São
Paulo, SP, tendo a reunião se realizado por conferência telefônica. 4. Presentes: Benjamin Steinbruch
(Presidente), Antonio Francisco dos Santos, Fernando Perrone, Yoshiaki Nakano, Jacks Rabinovich,
Rubens dos Santos e Claudia Maria Sarti (Secretário da Reunião do Conselho de Administração).
6. Assuntos Tratados: 6.1 - Dividendos - O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade
dos presentes, na forma do art. 31 do Estatuto Social da Companhia e do art. 204 e seu § 2º da
Lei nº 6.404/76, o pagamento, aos acionistas, de dividendo à conta de reserva de lucros - capital de giro,
a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório, no montante de R$ 300.000.000,00,
correspondendo à R$ 0,20576 por ação do capital social em circulação nesta data, e não incidindo
imposto de renda na fonte - IRRF, conforme legislação em vigor.O pagamento ou crédito aos acionistas
residentes no Brasil será efetuado a partir de 7 de janeiro de 2013. Tendo em vista que os dividendos
ora deliberados para pagamento constituem-se em antecipação do dividendo mínimo obrigatório,
a matéria deverá ser ratificada na próxima Assembléia Geral Ordinária.Atesto que as deliberações aqui
transcritas são fiéis ao original da ata arquivada na Sede da Companhia. Companhia Siderúrgica
Nacional - Claudia Maria Sarti, Secretária Geral do Conselho de Administração. JUCESP
sob nº 33.265/13-6 em 24/01/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Empresas, p. B6.




