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A Kate Spade, a marca de moda fe-
minina de propriedade da Fifth
Pacific pode se tornar o próximo
acessório obrigatório para quem
está buscando aquisições na in-
dústria varejista.

Em outubro, a Fifth Pacific
concordou em vender a proprie-
dade intelectual da Juicy Coutu-
re e também gerou interesse pela
Lucky Brand.

Após a venda das unidades, a
Kate Spade seria a marca princi-
pal da companhia e poderia des-
pertar o interesse de fundos de in-
vestimentos ou de outras varejis-
tas, disse a SunTrust Banks Inc..

A Coach Inc. seria uma candi-
data natural a adquirir a fabrican-
te de bolsas e roupas coloridas, dis-
se a Wedbush Inc. A Coach, assim
como a Kate Spade, também está
presente no Brasil, com três lojas
em São Paulo e uma em Recife.

As vendas da Kate Spade, in-
cluindo as online, cresceram mais
de 20% por 12 trimestres consecu-
tivos, segundo dados compilados
pela Bloomberg. E como ela ainda
tem espaço para crescer nos EUA e
em outros países, as companhias
de private equity poderiam ser
atraídos para a marca, disse a
Brean Capital LLC. Em uma ven-
da, seu valor de mercado poderia
ultrapassar o da Fifth Pacific, de
US$ 4 bilhões, segundo o Sterne
Agee Group Inc. Ike Boruchow,
analista da Sterne Agee sediado
em Nova York, estima que a Kate
Spade possa obter cerca de US$
4,4 bilhões em uma aquisição. A
Kate Spade é “o caso número um
de crescimento”, disse Boru-
chow, “Simplesmente seria mui-
to caro comprá-la”.

As lojas especializadas da Kate
Spade nos EUA, que chegaram a
107 no final do terceiro trimestre,
poderiam ser duplicadas, e tam-
bém há oportunidades para forta-
lecer sua presença na Europa e na
Ásia, disse Beder.

No Brasil, a Kate Spade desem-
barcou em meados de 2010 com
uma loja na Rua Bela Cintra, em
São Paulo. Atualmente, além des-
se endereço, a grife tem unidades
nos Shoppings JK Iguatemi e Hi-
gienópolis, em São Paulo, no Le-

blon e Shopping Village Mall, no
Rio, além de um ponto de venda
no Shopping Batel, em Curitiba.

AFifth Pacific reduziu suas
mais de trinta marcas para 4
A empresa, antes chamada Liz
Claiborne, mudou de nome no
ano passado após vender a sua
marca homônima à J.C. Penney.
O presidente da Fifth Pacific, Wi-
lliam McComb, reduziu a cartei-
ra da companhia de mais de trin-

ta marcas em 2006, quando
ele assumiu o cargo, para ape-
nas quatro em 2013: a Juicy
Couture, a Lucky Brand, a Ka-
te Spade e a linha de joias Ade-
lington Design Group. E, em
breve elas serão reduzidas a
apenas três.

Anteontem, o Wall Street
Journal informou que a Gol-
den Gate Capital, a Lion Capi-
tal LLP, a Marlin Equity Part-
ners e a Authentic Brands es-
tão concorrendo para com-
prar a Lucky Brand. O jornal
citou fontes anônimas do se-
tor. Em 7 de novembro, a Fifth
Pacific disse no seu relatório
de lucros que não estava prepa-
rada para comentar sobre deci-
sões vinculadas a Lucky.

Nos primeiros nove meses
deste ano, as vendas da Juicy,
incluindo o comércio eletrôni-
co, caíram 2,8% frente ao mes-
mo período do ano anterior,
ao passo que as da Lucky au-
mentaram 1,2%.

Já as vendas da Kate Spade
cresceram 27 % no mesmo pe-
ríodo. Jane Randel, porta-voz
da Fifth Pacific, não quis co-
mentar o processo de venda da
Lucky e o potencial de venda
da Kate Spade ou da compa-
nhia inteira. Com Bloomberg
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Por US$ 4,4 bi,
Kate Spade é
marca cobiçada
Oficialmente ela não está à venda,mas rumores apontam

que a aquisição deve ser uma das maiores do varejo de moda
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de março de 2013, às 11horas, na
sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia
Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, bairro Coqueiro. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, inclusive por conferência telefônica e videoconferência, a saber: Firmino
Ferreira Sampaio Neto, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Afrânio Barreira
de Alencar Matos Filho, Eduardo Haiama, Ana Marta Horta Veloso, José Guilherme Cruz
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a convocação nos termos do artigo 20, parágrafo 1º do estatuto social da Companhia.
3. MESA: Presidente – Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário – Armando de
Souza Nascimento. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta da Diretoria da
Companhia para investimentos durante o exercício social de 2013 na ordem de R$
165,2 milhões, em antecipação à aprovação do orçamento anual. 5. DELIBERAÇÕES:
Preliminarmente, os Conselheiros aprovaram a lavratura desta ata em forma sumária.
Em seguida, ressaltou-se que tal aprovação, mesmo de forma antecipada à aprovação
do orçamento anual de 2013 da Companhia, não era obrigatória à luz do seu Estatuto
Social, uma vez que este estabelece ser de competência da Diretoria a elaboração e
execução dos planos de investimento da Companhia. Entretanto, destacou-se também
que, como parte do processo de melhoria e implementação de novas e mais efetivas
políticas de governança corporativa da Companhia, e até que seu Estatuto Social
seja reformado para a consolidação das referidas mudanças, matérias de tal vulto e
relevância devem ser apreciadas pelo Conselho de Administração, que é o órgão máximo
da administração da Companhia. Feitas essas considerações, os Conselheiros, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a proposta da Diretoria
da Companhia, autorizando a realização de investimentos, durante o exercício social
de 2013, em montante equivalente a R$ 165.200.000,00 (cento e sessenta e cinco
milhões e duzentos mil reais). Tais investimentos equivalem ao valor aproximado da
depreciação anual dos ativos da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem
do dia, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos conselheiros, que em seguida a
assinam. 7. ASSINATURA: Secretário: Armando de Souza Nascimento. Nada mais
havendo a ser tratado foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que
lida e achada conforme, segue assinada pelo secretário. Esta ata confere com o original
lavrado no livro nº. 10 de registros de atas de reuniões do Conselho de Administração da
Companhia, às folhas 02, 03 e 04. Belém, 20 de março de 2013. Mesa: Firmino Ferreira
Sampaio Neto (Presidente); Armando de Souza Nascimento (Secretário). Conselheiros
Presentes: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima,
Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho, Eduardo Haiama, Ana Marta Horta Veloso, José
Guilherme Cruz Souza, Carlos Augusto Leone Piani e Augusto Miranda da Paz Júnior.
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Secretária Geral – JUCEPA.

NÚMEROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 121/2013

Pregoeiro: Marcelo Rosa Fernandes. Objeto: Registro de Preços para terceirização
através de contratação de Empresa Especializada, devidamente regularizada, para
prestação junto ao Município de Maricá, do Serviço Contínuo de Manipulação de
Alimentos e preparo de refeições, configurada como atividade meio, para distribuição
aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. Data: 19/12/2013. Horário: 10h. Os
interessados em retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346,
Centro – Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW
virgem e uma resma de papel A4, das 13:00 às 16:00h ou solicitar pelo e-mail
cplmarica@gmail.com. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 122/2013

Pregoeiro: Marcelo Rosa Fernandes. Objeto: Registro de Preços para terceirização de
prestação de Serviço de Vigia, para atender às necessidades da Secretaria de
Educação do município de Maricá, conforme condições especificadas neste Termo de
Referência. Data: 19/12/2013. Horário: 14h. Os interessados em retirar o Edital deverão
comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ, portando carimbo
contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e uma resma de papel A4, das
13:00 às 16:00h ou solicitar pelo e-mail cplmarica@gmail.com. Informações pelo sitio
www.marica.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO PREGÃO PRESENCIAL – 90/2013

O Pregoeiro, Marcelo Rosa Fernandes, no uso de suas atribuições, informa que o
pregão supracitado que tem por objeto o Registro de preços para aquisição de
material gráfico e se encontra suspenso sine die, tem sua sessão marcada para o
dia 20/12/2013 às 10hs. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer à Rua
Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e
Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e uma resma de papelA4, das 13:00 às 16:00h ou
solicitar pelo e-mail cplmarica@gmail.com. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2013, Empresas, p. 15.


	BRAECO1-01__05-12-13
	BRAECO1-02__05-12-13
	BRAECO1-03__05-12-13
	BRAECO1-04__05-12-13
	BRAECO1-05__05-12-13
	BRAECO1-06__05-12-13
	BRAECO1-07__05-12-13
	BRAECO1-08__05-12-13
	BRAECO1-09__05-12-13
	BRAECO1-10__05-12-13
	BRAECO1-11__05-12-13
	BRAECO1-12__05-12-13
	BRAECO1-13__05-12-13
	BRAECO1-14__05-12-13
	BRAECO1-15__05-12-13
	BRAECO1-16__05-12-13
	BRAECO1-17__05-12-13
	BRAECO1-18__05-12-13
	BRAECO1-19__05-12-13
	BRAECO1-20__05-12-13
	BRAECO1-21__05-12-13
	BRAECO1-22__05-12-13
	BRAECO1-23__05-12-13
	BRAECO1-24__05-12-13
	BRAECO1-25__05-12-13
	BRAECO1-26__05-12-13
	BRAECO1-27__05-12-13
	BRAECO1-28__05-12-13
	BRAECO1-29__05-12-13
	BRAECO1-30__05-12-13
	BRAECO1-31__05-12-13
	BRAECO1-32__05-12-13



