
Neiman Marcus Inc. , a cadeia de
luxo com sede em Dallas, no Te-
xas, aceitou chamar a Ares Mana-
gement e o Canada Pension Plan
Investment Board de dono, por
US$ 6 bilhões.

Ares e do fundo de pensão se-
rão sócios igualitários e os gesto-
res da cadeia de lojas manterão
uma participação minoritária, dis-
seram os compradores por comu-
nicado. O acordo entre as duas
partes deve encerrar as perspecti-
vas de uma oferta inicial de ações
pela rede varejista, que entrou
com um pedido em junho último
na Bolsa de Valores de Nova York.

A Neiman Marcus opera 41 lo-
jas sob o mesmo nome nos Esta-
dos Unidos, além de duas unida-
des de departamento na Quinta
Avenida, em Nova York, com a
bandeira Bergdorf Goodman.

Os proprietários da cadeia, os
fundos de private equity TPG Ca-
pital e Warburg Pincus, pagaram
cerca de US$ 5,1 bilhões pelo va-
rejista, em 2005. As vendas da
Neiman não retornaram ao nível
observado antes da crise finan-
ceira de 2008, já que o retorno

dos compradores de luxo às lojas
tem sido lento. “A Neiman é uma
excelente marca e uma excelente
companhia”, disse Michael
Appel , fundador da Appel Asso-
ciates LLC, uma consultoria de
varejo. “A questão é que os com-
pradores podem fazer com ela? A
esperança é eterna. Talvez eles

sintam que a sua gestão e sua ca-
pacidade de trabalhar com as em-
presas pode oferecer o retorno
que eles estão procurando .”

A receita da Neiman subiu
8,6%, para US$ 4,35 bilhões no
ano fiscal encerrado em 28 de ju-
lho de 2012. Os gastos com luxo
nas Américas cresceram 5% em
2012, menos da metade dos 13%
do ano anterior, de acordo com es-
timativas da Bain & Co.

Setor de varejo de luxo
passa por consolidação
A venda Neiman é o segundo negó-
cio no setor de varejo de luxo nos
últimos meses. A Bay Co. com-
prou a Saks Inc. por US $ 2,4 bi-
lhões em julho, combinando a
maior cadeia de lojas de departa-
mento do Canadá com uma das
mais prestigiadas lojas de luxo dos
Estados Unidos, em um negócio
que pode estimular a criação de
um fundo de investimento. A tran-
sação, que reúne as marcas Lord &
Taylor e Saks Fifth Avenue, criou
uma empresa com 320 lojas.

Os acordos acontecem no mo-
mento em que o setor varejista

dos EUA esfriou com alguns con-
sumidores migrando seus gastos
para itens maiores, incluindo car-
ros, casas e objetos de decora-
ção. As cadeias que vendem rou-
pas e outros bens sofreram, in-
cluindo Nordstrom e Macy.

“É um ambiente difícil para
as empresas de luxo nos dias de
hoje porque temos visto menos
visitantes estrangeiros e o clien-
te interno está cortando despe-
sas por causa do ambiente incer-
to”, avalia Walter Loeb , presi-
dente da Loeb Associates, uma
consultoria de varejo baseada
em Nova York.

O clima ruim pode ter persua-
dido Warburg e TPG para uma
venda imediata ao invés de um
IPO, disse Appel.

ACEOKarenKatztemtrabalha-
do para estimular o crescimento
das vendas através da introdução
doconceitodecadeiademodacon-
temporânea para atrair clientes
mais jovens, abrindo um site de e
-commerce na China e ingressan-
do em outlets. Katz permanecerá
como CEO, afirmou por e-mail
uma porta-voz da empresa, Ginger
Reeder.Elanãodeudetalhesdapar-
ticipação minoritária de gestão.

A Neiman Marcus foi fundada
em Dallas por Herbert Marcus,
sua irmã e seu marido AL Nei-
man, em 1907. Marcus comprou o
negócio em 1928 e seu filho Stan-
ley administrou as lojas de 1952 a
1979. Em seguida, o filho de Ri-
chard Stanley tornou-se executi-
vo chefe até 1988, quando renun-
ciou, encerrando 81 anos de ges-
tão familiar da cadeia. A cadeia é
conhecida por seu catálogo de Na-
tal, que oferece presentes como a
edição limitada de carros McLa-
ren por US$ 354.000. Bloomberg
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Neiman Marcus muda de dono

US$5,1bi
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Marcus,em2005.
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Fachadada rede: para aumentarasvendas, a CEOKarenKatz, quepermanecena função, apostaeme-commercena China, alémdo ingressode coleçõesem outlets

E, pela segunda vez em poucos meses, os compradores são canadenses, que pagaram US$ 6 bilhões pelas 41

lojas da rede. Em julho foi a vez da Macy’s, adquirida pela maior cadeia de lojas de departamento daquele país

A venda Neiman
Marcus é o segundo
negócio no setor de
varejo americano
de luxo nos últimos
meses. A Bay Co.,
do Canadá, comprou
a Saks Inc. por US $ 2,4
bilhões em julho
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2013,  Empresas, p. 12.
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