
%HermesFileInfo:B-14:20130911:

B14 Economia QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

FELIPE RAU/ESTADÃO

Bank of America, Alcoa e
HP deixam Dow Jones

Vanessa Stecanella

Depois de Abilio Diniz renun-
ciar ao cargo de presidente do
conselho de administração do
Grupo Pão de Açúcar, na sema-
na passada, e deixar a compa-
nhia fundada por seu pai há 65
anos, agora é a vez de Samuel
Klein anunciar que não detém
mais ações da Viavarejo, hol-
ding que administra Nova Pon-
tocom, Ponto Frio e Casas Ba-
hia, controlada pelo GPA.

O fundador da Casas Bahia
distribuiu todas as suas ações
na Viavarejo para filhos e netos.
Segundo a assessoria de impren-
sa da família Klein, o principal
motivo da nova composição foi

a proximidade do aniversário
de 90 anos do patriarca, em no-
vembro deste ano.

Samuel Klein vendeu o con-
trole da Casas Bahia para o Gru-
po Pão de Açúcar em 2009. A
Casas Bahia foi fundada em
1957, cinco anos após o polonês
Samuel Klein se estabelecer em
São Caetano do Sul, Grande
ABC Paulista. O nome da pri-
meira loja “Casa Bahia” foi uma
homenagem aos migrantes nor-
destinos e principais clientes
que se deslocaram para a região
em busca de trabalho na indús-
tria automobilística.

No documento enviado on-
tem à Comissão de Valores Mo-
biliários, consta que Samuel

Klein e seu filho Michael
transferiram suas ações na
empresa para sociedades li-
mitadas do Grupo Casas Ba-
hia, na Nova Zelândia.

Apesar da reestruturação,
as fatias distribuídas em em-
presas que concentram os ne-
gócios da família continuam
a somar 47% do capital da Via-
varejo. O Grupo Pão de Açú-
car detém 52,4% do capital so-
cial da empresa e 0,6% está
em circulação no mercado.

Apesar da mudança, a fa-
mília Klein mantém inten-
ção de vender parte de suas
ações. Em 13 de maio, a famí-
lia solicitou a oferta pública
de ações da Viavarejo.

Samuel Klein distribui ações da
Viavarejo para filhos e netos

Guga Valente, presidente do Grupo ABC

Americana
Forever 21
terá loja em SP

‘O IPO (abertura de capital) faz parte do nosso projeto de crescimento.’

Com CDN, grupo de Nizan fatura R$ 1 bi
Empresa de relações públicas será o 3º maior negócio do grupo de comunicação ABC, atrás das agências de publicidade Africa e DM9

PONTOMIAMI.COM

● Regras de sociedade
O acordo entre o grupo ABC e os
sócios da CDN não inclui uma
cláusula de aumento gradual da
participação da holding ao longo
do tempo. Caso isso venha a ocor-
rer, será em outra negociação.

NOVA YORK

A Alcoa, a Hewlett-Packard
(HP) e o Bank of America serão
retirados do Dow Jones Indus-
trial Average na próxima sema-
na, na maior reformulação do
índice de 30 ações da Bolsa de
Nova York em quase dez anos.

A Alcoa, que fez parte do índi-
ce por 54 anos, será substituída
pela Nike. A Visa substituirá a
HP, que se juntou ao índice em
1997. E o Bank of America, que
estava no índice há cinco anos,
dará lugar ao Goldman Sachs.

As mudanças, que entrarão
em vigor no dia 20, refletem os
problemas enfrentados pelas
empresas e o declínio dos pre-
ços de suas ações, disse a S&P

Dow Jones Indices, que supervi-
siona o índice, em comunicado.

Asmudanças“foramdesenca-
deadas pelo baixo preço da ação
das três companhias marcadas
para remoção e pelo desejo do
Comitê de Índice de diversificar
a representação do grupo indus-
trial do índice”, diz a nota.

A S&P Dow Jones Indices
LLC é uma unidade da McGraw
Hill Financial. O CME Group e
a Dow Jones & Co., a unidade da
News Corp que publica o The
Wall Street Journal, possuem
participações na companhia.

As três empresas que estão
deixando o índice tiveram de-
sempenho inferior ao do merca-
do nos últimos anos. Os papéis
da Alcoa encerram ontem cota-
dos em US$ 8,08, uma queda de
US$ 40 em relação a 2007. Os
da HP valiam US$ 22,36 ontem,
uma alta de mais de 50% neste
ano, mas ainda abaixo dos US$
50 que valiam em 2010. Já as
ações do Bank of America fecha-
ram em US$ 14,48, abaixo dos
US$ 50 observados em 2007.

O S&P Dow Jones disse que
as mudanças não terão efeito na
cotação do índice, atualmente
em 15.191 pontos, apenas 2,98%
abaixo da máxima histórica, em
2 de agosto. / DOW JONES

‘Fast-fashion’. Sucesso entre jovens, Forever 21 é vista como uma marca antenada, cujas peças têm bom custo-benefício

Varejista ocupará 2 pisos
no Shopping Morumbi;
o início da reforma e a
data de inauguração
não foram divulgados

Fernando Scheller

A entrada do grupo ABC, de
Nizan Guanaes, no segmento
de relações públicas deverá
elevar a receita conjunta da
holding para algo próximo de
R$ 1 bilhão em 2013. Esse pata-
mar deverá ser atingido com
a expectativa de crescimento
orgânico de 12% sobre o fatu-
ramento de R$ 840 milhões
do ano passado, e a compra
da CDN, que tem receita
anual de aproximadamente
R$ 80 milhões.

De acordo com Guga Valen-
te, presidente do grupo ABC, a
CDN será o terceiro maior negó-
cio da companhia, que hoje con-
tabiliza 15 empresas quando
são consideradas as sedes regio-
nais da DM9. “O faturamento
será parecido com o da Loducca
(terceira maior agência de pu-
blicidade do grupo, depois da

Africa e da DM9DDB)”, afirma
Valente. O Grupo ABC não reve-
lou o valor exato da compra da
agência de relações públicas.
Fundada há 26 anos, a CDN é a
segunda maior agência de rela-
ções públicas do País, atrás so-
mente da FSB. Segundo o Anuá-
rio Brasileiro da Comunicação
Corporativa, a empresa faturou
R$ 88 milhões no ano passado
(ainda com o negócio de publici-
dade incluído). João Rodarte,
presidente da CDN, diz que a
companhia hoje tem 129 clien-
tes. Oitenta por cento da recei-
ta vem do setor privado e os
20% restantes de clientes gover-
namentais. Atualmente, a CDN
tem 400 funcionários, que en-
grossarão o time de 2,7 mil pes-
soas do grupo ABC.

As negociações entre as par-
tes levaram cerca de um ano. Pa-
ra Nizan Guanaes, sócio e ideali-
zador do grupo ABC, o setor de

relações públicas tem hoje um
horizonte maior de crescimen-
to do que o de publicidade no
País. Ao contrário do que ocor-
re com a publicidade, Nizan
lembrou que, pelo menos por
enquanto, o mercado de RP é
dominado por agências locais.

A “nova” CDN terá 51% do ca-
pital nas mãos do ABC, com o
restante pulverizado entre cin-
co sócios. Segundo Rodarte, a
administração atual seguirá no
comando da empresa de rela-
ções públicas por pelo menos
cinco anos. A tendência é que,

ao longo do tempo, as ações que
os sócios ainda têm da CDN se-
jam transformadas em papéis
da holding ABC.

Para evitar conflitos de inte-
resse, a agência de RP se desfez
de seu negócio de publicidade,
que representava 10% de seu fa-
turamento, e agora existirá sob
novo nome.

A compra da CDN é o primei-
ro grande negócio fechado pelo
grupo ABC desde que recebeu,
em abril deste ano, um aporte
de R$ 170 milhões do Kinea. O
fundo do Banco Itaú tem hoje
20% do grupo. Valente diz que,
após realizar compras com capi-
tal próprio e estratégico, o ABC
entrou em sua segunda fase de
expansão com o Kinea. O objeti-
vo final é abrir o capital. Ele não
arrisca, no entanto, um prazo
para que isso ocorra.

Para ganhar importância den-
tro do mercado de relações pú-

blicas, a intenção do ABC é se-
guir adquirindo empresas de
RP. Em vez de serem incorpora-
das à holding, no entanto, as em-
presas passarão a fazer parte da
CDN. Ao contrário do que ocor-
re na publicidade, a opção do
grupo é montar uma referência
única no segmento de relações
públicas. O ABC está de olho
em agências especializadas no
setor digital, que poderiam re-
forçar o perfil mais tradicional
da CDN.

Retrato de mercado. Para Gu-
ga Valente, o crescimento pre-
visto para o grupo ABC este ano,
de 12%, é saudável em compara-
ção ao restante do mercado. Se-
gundo Dados do Projeto Inter-
Meios, coordenado pelo
Meio & Mensagem, o mer-
cado publicitário cres-
ceu 2,4% no pri-
meiro semestre

de 2013, em relação ao mesmo
período do ano passado. A recei-
ta somou R$ 14,6 bilhões de ja-
neiro a junho. “Com a nossa ex-
pansão em 2013, vamos ganhar
share (participação relativa) no
mercado brasileiro.”

Anna Carolina Papp

A Forever 21, gigante norte-
americana do varejo, vai estrear
no Brasil. A primeira loja, ainda
sem data de inauguração, será
localizada no Shopping Morum-
bi, Zona Sul de São Paulo. A mar-
ca, conhecida por vender moda
jovem a preços acessíveis, tem
mais de 500 lojas em 16 países.

A notícia foi divulgada nas
contas do Instagram e do Face-
book do Shopping Morumbi,
com imagens dos tapumes
anunciando a abertura próxi-
ma. A notícia gerou uma grande
repercussão nas redes sociais e
já deixa fãs ansiosos.

Segundo a assessoria do
Shopping Morumbi, a loja ocu-
pará os pisos Térreo e Lazer do
empreendimento. Mais infor-
mações, incluindo o início da
reforma do espaço – ainda sem
metragem definida – deverão
ser divulgadas nos próximos
dias.

Assim como a espanhola Za-
ra e a sueca H&M, a Forever 21
adota o modelo fast fashion, que
consiste na produção rápida e
contínua de peças de vestuário
e acessórios, trocando as cole-
ções semanalmente ou até dia-

riamente. O objetivo é fazer
com que o consumidor tenha
contato com as últimas tendên-
cias da moda a preços mais em
conta.

Tendências.“A Forever 21 é
uma das marcas que mais cres-
cem no mundo. É uma grande
oportunidade de negócios por
aqui, pois o Brasil está carente
disso”, afirma Letícia Abraham,
diretora de planejamento do
grupo WGSN no Brasil, portal
líder de tendências no varejo.

Ela explica que uma boa re-
de de varejo de moda se susten-
ta no tripé qualidade, preço e
informação de moda – capaci-
dade de assimilar as tendên-
cias das passarelas e fazer re-
posições rápidas de estoque,
sempre oferecendo ampla va-
riedade.

“A Zara ocupa a principal par-
cela desse mercado aqui, mas é
mais destinada às classes A, B e
C+; e parte dessa equação é vo-
cê ter um preço bom, como a
H&M”, diz ela, se referindo à lo-
ja sueca cuja chegada ao Brasil é
esperada há algum tempo, mas
que ainda não foi confirmada.

Para ela, outras grandes vare-
jistas no País, como C&A, Ren-
ner e Marisa, acertam no fator
preço; no entanto, exceto cole-
ções em parceria com desig-
ners, não conseguem fazer uma
reposição contínua de coleções
a ponto de oferecer peças em
sintonia com o que está aconte-
cendo no mundo da moda. “Fal-

ta informação de moda e tendên-
cia de moda de uma maneira
que vista a classe A, B e C”, diz a
diretora. “Se souber aproveitar
a oportunidade, a Forever 21 po-
de brigar para ocupar esse espa-
ço. Ela traz na coleção looks que
você está começando a ver por
aí, está louca para comprar e vai
usar de seis a dez meses”, diz.

Preço. A loja já tem mercado e
boa aceitação internacional,
mas seu sucesso no País depen-
de de sua capacidade de manter
seu principal fator competitivo:

o preço. Fãs brasileiros da mar-
ca aguardam informações sobre
os preços com os quais as peças
chegarão por aqui. Nos Estados
Unidos, por exemplo, uma calça
jeans pode ser comprada a par-
tir de US$ 7 (aproximadamente
R$ 17). Blusas básicas de malha
com alcinhas são vendidas por
US$ 1,80 (cerca de R$ 4).

“É preciso acertar no preço.
Acredito que eles terão um gran-
de desafio de fechar a conta no
fim do mês por causa da ques-
tão tributária”, diz Letícia.

A loja é a segunda grande vare-

jista que anunciou sua chegada
ao Brasil neste ano. A GAP, fa-
mosa por seus populares mole-
tons, divulgou recentemente-
que abriria duas lojas em São
Paulo: uma no Shopping Mo-
rumbi e outra no Shopping JK –
esta última com inauguração
prevista para este mês.

A Forever 21 foi inaugurada
em 1984, em Los Angeles, por
um casal de imigrantes sul-co-
reanos. Em 2012, a marca arreca-
dou cerca de U$ 3,4 bi e é a 121ª
maior empresa dos EUA, segun-
do a revista Forbes.

Fundação 21/04/1984
Origem Estados Unidos
Nome original Fashion 21
Número de lojas   Mais de 400
Produtos   roupas e acessórios
Presidente   Do Wo (Don) Chang
Funcionários    30 mil
Receita    US$ 3,4 bi (nov./12)
Sede   Los Angeles

● Em alta

Forever 21

15.191 pontos
foi quanto fechou o índice Dow
Jones, uma alta de 0,85% no dia.
O índice é calculado com base
em uma média ponderada da co-
tação de 30 ações em circulação
na Bolsa de Nova York.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 set. 2013, Economia & Negócios, p. B15.




