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Família de Donatella Versace busca recursos para projetos na Ásia e na AL

‘Fast fashion’ da
China, Yishion
desiste do Brasil
Moda
Assis Moreira
De Cantão (China)

A Yi s h i o n , varejista de moda da
China que atua no segmento ‘fast
fashion’, desistiu de entrar no mer-
cado brasileiro para concorrer
com lojas como Zara, C&A e Ren -
n e r, alegando que os custos no país
são excessivamente altos.

Uma executiva da empresa, Ma-
gen Chan, confirmou a decisão ao
Va l o r , por telefone, de Hong Kong,
deixando a possibilidade de que o
plano seja retomado algum dia.

Segundo ela, a Yishion tem qua-
se 6 mil lojas, a maioria na China, e
várias em países como a Índia. A
companhia procura concorrer no
mercado chinês com marcas como
a Zara, com preços mais acessíveis,
e moda jovem que, pelo projeto,
poderiam também atrair consu-
midores brasileiros.

“Eles ficaram assustados com
os custos (no país)”, disse Paulo
Cesar Mauro, da Global Franchi-
se. Esta empresa, de São Paulo, vi-
nha trabalhando para a instala-
ção da marca chinesa no merca-
do brasileiro. Em junho, ele che-
gou a informar que a ideia era
abrir 500 lojas em dez anos.

“Já estávamos com três grupos

locais interessados, alguns já com
lojas disponíveis no Brasil inteiro”,
disse Mauro, por e-mail. A Grippon
e  o Lojão do Brás, varejistas fortes
em roupas populares, estariam en-
tre os interessados em levar a
Yishion para o mercado brasileiro.

A China tem ambição também
na indústria da moda. O mercado
chinês de moda espera triplicar de
tamanho e chegar a US$ 200 bi-
lhões até 2020, com o crescimento
da classe média com grande sede
de consumo, conforme cálculos da
Boston Consulting Group.

Alguns grupos presentes mes-
mo em pequenas cidades, para os
padrões chineses, planejam in-
gressar no competitivo mercado
internacional e em alguns anos
estar no segmento da moda em
Londres, Paris ou Nova York com
seus designs pouco caros e jovens.
Uma dessas empresas é a Meters -
bonwe, que teve faturamento de
US$ 1,6 bilhão em 2011.

Enquanto a Yishion põe o Brasil
na gaveta, outras estrangeiras con-
firmaram neste ano o desembar-
que no país: as americanas Gap e
Forever 21, a espanhola Desigual, e
a australiana Cotton On. Esta, com
1.227 lojas em 16 países, planeja
lojas a partir do primeiro trimestre
de 2014. A sueca H&M ainda não
confirmou, mas é esperada.

Galeries Lafayette amplia serviços para brasileiros
Est rat é g i a
Daniela Fernandes
Para o Valor, de Paris

A clientela brasileira é “prioritá -
r i a” para a Galeries Lafayette, fa-
mosa loja de departamentos pari-
siense, afirma seu diretor de pro-
moção internacional, Thierry Van-
nier. Ela integra a lista dos dez
principais compradores, por na-
cionalidade, na loja no bairro da

Ópera, que celebrou seu centená-
rio no ano passado. Para ampliar
ainda mais o número de clientes
do Brasil, Vannier participa hoje de
um evento em São Paulo, data que
coincide com a inauguração, em
Paris, das concorridas vitrines e ár-
vore de Natal da loja.

“A clientela brasileira da Gale-
ries Lafayette é majoritariamente
feminina e compra sobretudo rou-
pas e acessórios. Ela conhece bas-
tante sobre moda”, disse Vannier

ao Va l o r pouco antes de embarcar
para o Brasil. A loja na Ópera acaba
de remodelar seus três andares ex-
clusivamente dedicados à moda
feminina e também integrou inú-
meras novas marcas, como a do es-
tilista italiano Giambattista Valli e
a inglesa Ted Baker.

A Galeries Lafayette também es-
tá ampliando o serviço de “perso -
nal shopper”, funcionário que au-
xilia nas compras, contratando in-
clusive pessoas que falam portu-

guês. “O ‘personnal shopper’ é
mais comum nos grandes shop-
pings no Brasil do que na França.
Vamos reforçar isso. Os serviços
são algo importante para os brasi-
leiros”, afirma o diretor.

Segundo ele, as vendas para o
consumidor brasileiro continuam
crescendo, mas a taxas menores do
que as registradas há alguns anos.
“A conjuntura econômica mudou.
Há desaceleração nos emergentes
e o euro se valorizou em relação a

várias moedas, como o real, mas os
brasileiros permanecem uma bela
c l i e n t e l a”, diz Vannier.

Uma coisa é certa: as vitrines de
Natal, com bichinhos mecânicos e
paisagens de floresta encantada,
inauguradas hoje, deverão atrair
boa parte dos turistas que visitam
Paris e os franceses em geral. Pela
primeira vez, a árvore de Natal, de
20 metros de altura, que fica sob a
famosa cúpula de vidro da loja,
também terá, a cada hora, uma

animação com personagens que se
movimentam em um vilarejo.

A Galeries Lafayette também
vem reforçando sua expansão
internacional. Após inaugurar
uma unidade em Jacarta, na In-
donésia, em junho, foi a vez de
Pequim ganhar, recentemente,
uma Galeries Lafayette. A clien-
tela chinesa é massiva na loja em
Paris. Não há projetos atualmen-
te de uma inauguração no Bra-
sil, diz Vannier.

Reestruturação societária Fa t i a
entre 20% e 30% está na mesa

Versace se
prepara para
receber sócio
Anne-Sylvaine Chassany e Rachel
Sanders on
Financial Times, de Londres e Milão

A família Versace deu mais um
passo para vender uma partici-
pação na casa de moda homôni-
ma ao convocar fundos de inves-
timentos em participações para
apresentar uma segunda rodada
de ofertas até o fim do mês.

Entres os ofertantes por uma
fatia de 20% a 30% na Versace es-
tão, segundo fontes a par das ne-
gociações, a I nv e s t c o r p, uma fir-
ma de investimentos com sede
em Bahrein que foi dona da
Gucci; a gestora de fundos Bla -
ckstone; o grupo de “private
equity ” londrino Pe r m i r a , dono
da Hugo Boss e que vendeu a Va -
lentino em 2012; o fundo estra-
tégico italiano FSI; e o grupo pa-
risiense Ardian.

Os interessados foram chama-
dos para apresentar um valor indi-
cativo até o fim do mês e detalhar
como veem as questões de gover-
nança com a família fundadora.

Os ofertantes vão reunir-se
com os dirigentes da empresa em
25 de novembro, antes de apre-
sentar suas propostas. As ofertas
pela empresa, uma das últimas
marcas italianas de luxo ainda
independentes, deverão superar
os € 850 milhões, o que equivale
a mais de 12 vezes o lucro antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda), de acordo
com uma das fontes.

A Versace encarregou o Gold -
man Sachs e o Intesa Sanpaolo,
em abril, de buscar novos acio-
nistas interessados em injetar
capital na empresa para finan-
ciar suas incursões na Ásia e
América Latina.

A família, incluindo Donatella
Versace, a estilista por trás da
marca desde a morte do irmão
Gianni Versace, em 1997, afir-
mou que a empresa busca vender
menos de um terço das ações.

O grupo busca levantar cerca
de € 150 milhões para financiar a
expansão e também considera
vender parte de suas participa-

ções por € 50 milhões a € 150 mi-
lhões, segundo fontes a par das
conversas. Os Versace estão de-
terminados a abrir o capital da
empresa em cerca de três anos.

Os grupos de “private equity”,
que normalmente vendem suas
participações depois de três a
cinco anos de efetivado o investi-
mento, veem potencial na marca
italiana, por ser uma das mais
bem estabelecidas na cena de
moda mundial, mesmo estando
atrás das rivais em termos de ven-
das, lucro e alcance geográfico.

O analista Luca Solca, da Exane
BNP Paribas, destacou que a Ver-
sace tem alcance internacional li-

mitado em comparação às con-
correntes, tem demasiada expo-
sição ao mercado “prêt-à-por -
ter ”, de roupas prontas para usar,
e tem uma “identidade maxima-
l i s t a”, que vai contra a tendência
de “minimalismo austero”.

Os investidores de “private
equity ” observaram que a recupe-
ração financeira da empresa fa-
miliar nos últimos anos, sob o co-
mando do executivo-chefe Gian-
ciacomo Ferraris, vem sendo no-
tável. A casa de moda, que perdia
dinheiro quando Ferraris entrou
no grupo, vindo da Jil Sander, em
2009, agora tem Ebitda em
torno de € 70 milhões.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 076/2013 - PRED

PROTOCOLO N.º 12.146.457-8

Objeto: Construção da Cadeia Pública de Foz do Iguaçu/PR, Unidade Prisional
Compacta com 382 Vagas, a ser construída na Av. Mercúrio -S/Nº.
Preço Máximo: R$ 10.072.624,71 (dez milhões, setenta e dois mil, seiscentos e
vinte e quatro reais e setenta e um centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 13 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 069/2013 - PRED

PROTOCOLO N.º 12.146.458-6

Objeto: Construção do Centro de Integração Social - CIS de Foz do Iguaçu/PR- I.
Preço Máximo: R$ 4.588.805,70 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil,
oitocentos e cinco reais e setenta centavos).
Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 10 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 068/2013 - PRED

PROTOCOLO N.º 12.146.438-1

Objeto: Construção do Centro de Integração social – CIS de Guaíra/PR.
Preço Máximo: R$ 4.651.568,49 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e um
mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 09 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 064/2013 - PRED

PROTOCOLO N.º 12.146.462-4.

Objeto: Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara - PEP II.
Preço Máximo: R$ 10.946.621,26 (dez milhões, novecentos e quarenta e seis mil,
seiscentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 20 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 080/2013 - PRED

PROTOCOLO N.º 12.146.467-5

Objeto: Ampliação da Penitenciária Industrial de Cascavel/PR- PIC.
Preço Máximo: R$ 7.212.088,18 (sete milhões, duzentos e doze mil, oitenta e oito
reais e dezoito centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 17 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 079/2013 - PRED

PROTOCOLO N.º 12.146.437-3

Objeto: Construção da Cadeia Pública de Guaíra/PR, unidade prisional
compactada com 382 vagas.
Preço Máximo: R$ 9.480.410,40 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil,
quatrocentos e dez reais e quarenta centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 17 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420, 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 078/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.435-7

Objeto: Construção da Cadeia Pública de Campo Mourão/PR, Unidade Prisional
Compacta com 382 Vagas, a ser construída no Lote 151- A, Gleba 01, 3ª Parte,
Colônia Mourão.
Preço Máximo: R$ 11.432.488,95 (onze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 16 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 077/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.455-1

Objeto: Construção da Cadeia Pública de Jovens e Adultos de Piraquara, Unidade
Prisional Compacta com 382 Vagas, a ser construída Rua Isidio Alves Ribeiro, S/
Nº.
Preço Máximo: R$ 9.847.602,86 (nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil,
seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 16 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420, 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 076/2013 - PRED

PROTOCOLO N.º 12.146.457-8

Objeto: Construção da Cadeia Pública de Foz do Iguaçu/PR, Unidade Prisional
Compacta com 382 Vagas, a ser construída na Av. Mercúrio -S/Nº.
Preço Máximo: R$ 10.072.624,71 (dez milhões, setenta e dois mil, seiscentos e
vinte e quatro reais e setenta e um centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 13 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 nov. 2013, Empresas, p. B10.




