
Lojas próprias da C&A estão à venda no País  
 
 
A Redevco vai leiloar 20 imóveis ocupados pela C&A com o compromisso de que o 
futuro comprador terá contrato de exclusividade por 10 anos com a rede de varejo. A 
informação é do diretor-geral da Redevco, Brian John Busson. A intenção do grupo 
holandês Cofra Holding AG, que controla a Redevco e a C&A, é que seu braço no setor 
imobiliário fique mais livre para realizar novos investimentos e diversificar a sua 
carteira de ativos.  
 
Hoje, a Redevco tem uma carteira imobiliária de US$ 5 bilhões em 15 países, a maior 
parte vinculada à C&A. “Queremos chegar, no Brasil, a uma posição de 50% de 
imóveis ligados à C&A e a outra metade com projetos de construção civil, tanto 
comerciais como residenciais, incluindo shoppings”, diz Busson. Ele lembrou que hoje 
os 80 imóveis da rede C&A estão vinculados à Redevco, que foi criada justamente para 
atender as necessidades de locação e construção de lojas da rede.  
 
A mudança na estrutura de negócios, acertada entre as empresas, já surtiu efeito. 
Tanto que, disse o vice-presidente da C&A, Marcelo Fernandes, a rede de varejo de 
moda pretende inaugurar até o fim do ano 12 novas lojas, que vão se somar às 80 
existentes. “Algumas dessas já são contratos de locação que estamos fechando sem a 
intermediação da Redevco”, disse Fernandes.  
 
“Só que é preciso deixar claro que não iremos, diante dessa nova estratégia da 
Redevco, fechar nenhuma das lojas existentes”, diz o vice-presidente da C&A, 
preocupado com a repercussão dos anúncios de venda de lojas. E completa: “Toda a 
nossa rede, tanto de rua como de shoppings, foi formada levando em conta a 
adequação dos lugares aos negócios, e não iremos abrir mão dessas lojas”.  
 
A expectativa de Brian com o primeiro leilão, que será realizado em breve, é de um 
resultado, ao valor mínimo dos 20 imóveis, de R$ 90 milhões. Dinheiro que o Grupo 
Redevco, agora independente da C&A, irá usar para participar de novos 
empreendimentos, a exemplo do Centro Administrativo Rio Negro, em Alphaville, na 
Grande São Paulo.  
 
Além de projetos relacionados ao varejo, ao comércio e à área financeira, a Redevco, 
revela Brian, também pretende realizar investimentos em imóveis residenciais de alto 
padrão. Entre estes projetos estão o conjunto Les Terraces, no Campo Belo, e o 
Sundplace, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em parceria com a Gafisa. (C.F.)  
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