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Avanço do mercado atrai
interesse de investidores
Bichos de estimação
Daniele Madureira
De São Paulo

O crescimento do mercado
“pet ” no Brasil vem chamando a
atenção de investidores. Fundos de
investimento nacionais e estran-
geiros estão em conversas com a
Pet Center Marginal, uma das duas
únicas redes de varejo de produtos
e serviços para animais de estima-
ção no país. Com sede em São Pau-
lo, a Pet Center Marginal conta
com 14 lojas no mercado paulista
(incluindo capital, litoral e inte-
rior), enquanto a concorrente Co-
basi, também paulista, conta com
15 pontos de venda.

O diretor da Pet Center Margi-
nal, Sérgio Zimerman, afirma não
ter interesse em vender o negócio
agora, mas gostaria de ter um só-
cio que o ajudasse a crescer. “Só
nos Estados Unidos, as duas maio-
res redes de ‘pet center’, a Pet Smart
e a Petco, têm juntas quase 2,5 mil
lojas, enquanto a Pet Center Margi-
nal e a Cobasi somam menos de 30
lojas”, diz Zimerman. “Isso dá uma

medida de quanto o Brasil, segun-
do maior mercado mundial de
‘pets’, tem espaço para crescer”.

Este ano, os fundos de investi-
mento Monashees Capital, Ti g e r
Global e Kaszek Ventures fizeram
um aporte no Pe t S u p e r M a r k e t ,
um dos maiores sites de vendas
do segmento no país, criado há
12 anos. O valor investido não foi
divulgado. Este mês, o site pas-
sou a se chamar PetLove.

O plano de expansão da rede Pet
Center Marginal prevê a abertura
de franquias em 2013. “A ideia é ter
lojas de 70 m2 a 150 m2, que uma
família possa tomar conta”, diz Zi-
merman, que iniciou o negócio há
10 anos. Hoje, os “pet centers” têm
de 1 mil m2 a 3 mil m2.

O empresário está investindo,
este ano, R$ 11 milhões na abertu-
ra de três lojas e um hospital 24 ho-
ras, que vai funcionar a partir de
setembro no Pacaembu, na zona
oeste de São Paulo. “Já contamos
com clínicas dentro dos ‘pet cen-
ters’, mas um hospital indepen-
dente vai servir para consolidar a
marca Pet Center Marginal”, afir-
ma. No local, será instalado um

quiosque virtual, onde os donos de
pets poderão fazer compras.

Segundo Zimerman, as vendas
sob o critério “mesmas lojas”
cresceram 15% no ano passado.
Em 2013, o empresário planeja
abrir quatro unidades. Este ano,
a Pet Center Marginal lançou o
programa de televendas, com en-
tregas em até 12 horas. Na loja
on-line da marca, a entrega pode
chegar a três dias.

A concorrente Cobasi planeja
inaugurar sete lojas nos próximos
12 meses. “Acreditamos que a ofer-
ta de novos produtos gerará de-
manda, independentemente de os
indicadores apontarem para a re-
dução do nível de consumo”, diz
Ricardo Nassar, diretor da Cobasi.
O empresário aposta na substitui-
ção de itens de menor valor agre-
gado para os de maior valor. Brin-
quedos interativos e rações “ultra -
p r e m i u m”, feitas de produtos or-
gânicos, são duas grandes tendên-
cias de consumo na opinião de
Nassar. “Também deve haver uma
oferta cada vez maior de serviços
de hotelaria, creche e treinamento
para cães”, diz ele.

Botica Animal entra na venda direta
De São Paulo

O mercado “pet ” ganha uma no-
va modalidade no Brasil: venda di-
reta. Assim como as multinacio-
nais de beleza Natura e Av o n re -
crutam consultoras para oferecer
um catálogo de produtos, a Botica
Animal, que fornece suplementos
e petiscos para cães e gatos, deu
início em junho à formação de
consultores da marca. “Já conta-
mos com 150 revendedoras na
Grande São Paulo”, diz Fernando
Pires, diretor da Botica Animal.

“É preciso que alguém treinado

oriente o consumidor sobre o as-
pecto funcional do produto, que
atua diretamente sobre a saúde do
animal”, diz Pires, ex-dono da mar-
ca de salgadinhos Fritex, perten-
cente à Pe p s i C o. Segundo ele, a me-
ta é chegar ao fim do ano com 500
consultores. Os produtos também
são vendidos na rede Cobasi.

O apelo de produtos funcionais,
que contam inclusive com venda
direta, é mais um capítulo no pro-
cesso de “h u m a n i z a ç ã o” do merca-
do “pet ”. “À medida que os donos
se preocupam mais com a saúde,
querem que seus ‘pets’ sejam mais

saudáveis e bem nutridos”, diz Fa-
bíola Perini, gerente de marketing
da marca Purina, da Nestlé. No
portfólio de Purina, vice-líder do
mercado de ração para animais
domésticos, há marcas como Pro-
plan, Dog Chow, Friskies e Beneful.

Na Mars, líder do mercado de
comida para bicho de estimação
com as marcas Pedigree e Whiskas,
a tendência é alimento para garan-
tir a longevidade. “Eles querem
que seus cães e gatos possam
acompanhá-los por mais tempo
na vida”, diz José Carlos Rapacci,
diretor de vendas da Mars. (DM)
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Zimerman, da Pet Center Marginal, com uma Cacatua Galah, à venda por R$ 26,6 mil: rede deve ter franquias em 2013

Pe s q u i s a Em bairros de classe C e D, 20% não se lembram de nenhuma marca de bebida e 26%, de comida ligada à saúde

Marcas ainda falam pouco com a periferia
Adriana Mattos
De São Paulo

No Largo 13 de Maio, na zona
sul de São Paulo, com R$ 2 dá para
comer, na hora do almoço, o “com -
bo imbatível” formado por chur-
rasco grego e suco de fruta, diz o
anúncio escrito a caneta na entra-
da do boteco. Pagando um pouco
mais, na Praça da República, no
centro da capital, é possível almo-
çar um sanduíche de peito de peru
“natural e com salada light”, a R$
4,50. O suco pode até ser Tang, da
Kraft Foods, e o peito de peru, da
Sadia ou da Perdigão, mas o consu-
midor não sabe. São os donos des-
ses pontos — restaurantes, bancas
na rua ou até porta-malas de car-
ros — que acabam fazendo a pro-
paganda, mas a menção às marcas
ainda é discreta. Quando questio-
nados, os vendedores citam os no-
mes dos fabricantes para dizer que
vendem “produto bom”.

As empresas se comunicam mal
com os consumidores nas ruas da
periferia das capitais brasileiras.
Grandes marcas de comidas e be-
bidas pouco exploram a relação
com as classes C e D, em pequenos
restaurantes ou botecos de comida
simples. Nesse espaço, pratica-
mente não há marcas expostas ou
ações nos pontos. E o nível de lem-

brança delas é baixíssimo — salvo
uma ou outra exceção, conforme
será divulgado hoje, em relatório
de pesquisa a ser apresentado pela
agência WMcCann. A empresa foi
formada em 2010 com a união da
W/, de Washington Olivetto, com a
americana McCann.

O relatório chamado “Tr u t h
about Street” (algo como “a verda-
de sobre a rua”), com dados de

consumo e comportamento, foi
criado a partir de pesquisa com 12
mil pessoas em 25 cidades e 18 paí-
ses. Soma 25 mil horas de filme e 5
mil fotos. No país, 4,2 mil pessoas
foram ouvidas nas ruas pelos pró-
prios funcionários da agência, do
auxiliar de escritório ao diretor ge-
ral da empresa, nas filiais de São
Paulo e Rio de Janeiro. Setecentos
funcionários da WMcCann estive-

ram em 15 bairros como Campo
Limpo (SP), Tatuapé (SP), Tijuca
(RJ) e Cascadura (RJ).

O material já está sendo apre-
sentado a grupos como Nestlé, Co -
ca-Cola e Kraft. As duas primeiras
empresas decidiram se aprofun-
dar no relatório. Ele revela que 20%
dos brasileiros (um a cada cinco)
não se lembravam de nenhuma
marca de bebida quando questio-

nados, e um quarto (26%) não se
recordava de marcas de comida li-
gadas à saúde. Entre os fabricantes
há poucos destaques. A Nestlé apa-
rece com 37% das citações e Dano -
ne, 12%. A Unilever tem magros 4%,
Bimbo aparece com 2,5% e Kel -
log g’s e Kraft, 1,5% cada. O restante
está pulverizado entre marcas re-
gionais, menores.

A associação frágil vai além:
misturam-se conceitos de marca e
de categoria de produtos. “Quan -
do perguntados sobre quais mar-
cas comiam nas ruas, eles diziam,
por exemplo, coxinha e salada. Só
quando explicávamos melhor a di-
ferença entre as coisas, davam al-
guma resposta”, diz Aloisio Pinto,
vice-presidente de planejamento
da WMcCann, um dos responsá-
veis pela pesquisa no país.

Há enganos que evidenciam a
falta de informação, mas deixam
claro o tamanho da oportunidade
das marcas. Pouco mais de 40% dos
entrevistados dizem que quando o
alimento está cozido, seja o que
for, fará bem à saúde, então podem
comê-lo à vontade (43% dos mexi-
canos e 49% dos argentinos acredi-
tam nisso). Nos detalhes, há res-
postas mais curiosas. Uma entre-
vistada diz que pede refrigerante
com limão porque limão “queima
as gordurinhas”. E comer de pé evi-

ta que se engorde mais. “Há muito
o que esclarecer ainda e as marcas
podem usar esse ganho para ensi-
nar e fortalecer a marca”, diz Pinto.

Segundo os dados, 35% dos bra-
sileiros afirmam que escolhem a
comida de rua com base no sabor.
Na Guatemala, 38% afirmam o
mesmo, enquanto em Porto Rico,
48,5%. Mas o Brasil é, de longe, o
país onde se vendem mais produ-
tos industrializados, comprados
em atacados e supermercados. “Is -
so mostra que já existe uma rela-
ção do dono com a marca”, diz o
executivo da WMcCann.

Os espaços físicos dos restau-
rantes também podem ser melhor
explorados. Praticamente não há
marcas à mostra. E há um grande
incentivo ao uso de moedas — “Fa -
cilite o troco”, avisa a loja — um si-
nal de que há espaço para as ma-
quininhas de cartões de débitos.

A questão principal, diz Eduar-
do Tomiya, diretor da BrandAnaly -
tics, nessa aproximação entre mar-
cas e pontos de venda, são os riscos
da operação. Um deles é se associar
a um prestador que venha a ter,
eventualmente, algum problema
com a agência sanitária. “Esses ris-
cos precisam ser bem calculados,
pois poderiam afetar a marca. Mas
não devem desestimular uma ex-
ploração melhor do canal”.

DANIEL WEINSTEIN/VALOR

Pinto, da WMcCann: “Quando perguntados sobre quais marcas comiam nas ruas, diziam, por exemplo, coxinha e salada”

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28
DE MAIO DE 2012. I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de maio de 2012, às
10h, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Edifício Serrador, 23º andar, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro. II. CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o
Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável. III. PRESENÇAS: Presença
dos membros do Conselho de Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A.
(“Companhia”) indicados ao final da presente ata. IV.MESA: Verificada a presença
da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Eike
Fuhrken Batista assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Wanda
Brandão para secretariar a reunião.V.ORDEM DO DIA: Orientar, previamente,
a diretoria acerca da manifestação de voto da Companhia na Assembleia Geral
Extraordinária da PortX Operações Portuárias S.A. (“PortX”), que realizar-se-á
em 29 de maio de 2012. VI. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da
Companhia, em cumprimento ao disposto no Artigo 13, inciso (xvi) do Estatuto Social,
por unanimidade e sem ressalvas, deliberou por orientar a Diretoria da Companhia
a abster-se de votar na Assembleia Geral Extraordinária de sua controlada PORTX,
convocada para o dia 29 de maio de 2012, às 10h30min, deixando a decisão acerca
dos assuntos constantes da Ordem do Dia da referida Assembleia para os acionistas
minoritários daquela companhia, conforme alternativa prevista no Parecer de
Orientação CVM nº35/2008. VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes,
pelo Presidente e pela Secretária da Mesa nos livros próprios.VIII.CONSELHEIROS
PRESENTES: Eike Fuhrken Batista; Eliezer Batista da Silva; Hans Juergen Mende;
Luiz do Amaral de França Pereira; Nicolau Chacur; Samir Zraick. A presente é
cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MMX Mineração
e Metálicos S.A., realizada em 28 de maio de 2012, assinada por todos e lavrada
em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2012. Wanda Brandão – Secretária.
Arquivada na JUCERJA sob o nº 00002350569 em 06/07/2012. Valéria G. M. Serra
- Secretária Geral.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49

NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)

LOJAS AMERICANAS S.A.
CNPJ/MF Nº 33.014.556.0001/96 NIRE Nº 3330002817-0

Companhia Aberta
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de Lojas Americanas S.A., rea-
lizada em 02 de julho de 2012. 1) Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 02 de julho de 2012,
na sede da Companhia, na Rua Sacadura Cabral nº.102, Saúde – Rio de Janeiro/RJ. 2) Convo-
cação e Presenças: Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros
deste Conselho de Administração. 3) Mesa: A reunião foi realizada sob a presidência do Sr. Carlos
Alberto da Veiga Sicupira, que convidou o Sr. Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, para
secretariar os trabalhos. 4) Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram
pela eleição do Sr. Carlos Eduardo Rosalba Padilha, brasileiro, casado, do comércio, portador da
carteira de identidade RG nº 09260002-2 SSP/RJ, expedida em 01/09/1989 e CPF 023.942.527-82
para o cargo de Diretor sem designação específica, para mandato que se encerrará juntamente com
o dos demais membros da Diretoria. O Diretor ora eleito assinará o respectivo TERMO DE POSSE,
que constará no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. A remuneração do Diretor ora eleito estará
compreendida nos limites globais aprovados na AGOE de 30/04/2012. 5) Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que lida e aprovada por
unanimidade, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. aa) Carlos Alberto da Veiga Sicu-
pira, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Paulo Alberto Lemann, Roberto Moses Thompson
Motta, Amaury Guilherme Bier, Cecilia Sicupira Giusti e Steven Chad Davis. A presente é cópia
fiel do livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2012. Miguel Gomes Pereira
Sarmiento Gutierrez. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: LOJAS AMERICANAS
S.A.. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 0000235733 e data de 19/07/2011. Valéria G.
M. Serra - Secretária Geral.

B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
COMPANHIAABERTA

CNPJ/MF nº 00.776.574/0001-56 - NIRE 3330029074-5
Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W - Companhia Global do Varejo
(“Companhia”), realizada 02 de julho de 2012. 1. Data, hora e local: Às 15:00 horas do dia 02
de julho de 2012, por conferência telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 13, §5º,
do Estatuto Social da Companhia. 2. Convocação e presenças: Dispensada a convocação, face à
presença da totalidade dos Conselheiros, conforme assinaturas abaixo. 3. Composição da Mesa:
Presidente: Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Secretária: Anna Christina Ramos Saicali.
4. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração decidiu, por unanimidade
de votos, e sem ressalvas, eleger para o cargo de Diretor de Operações, o Sr. CARLOS EDUARDO
ROSALBA PADILHA, brasileiro, casado, do comércio, portador da carteira de identidade RG nº
09260002-2 SSP/RJ, expedida em 01/09/1989 e CPF 023.942.527-82, para mandato que se encerrará
juntamente com o dos demais membros da Diretoria, na Assembléia Geral Ordinária de 2013. O Diretor
ora eleito assinará o respectivo TERMO DE POSSE que constará no Livro de Atas de Reuniões da
Diretoria. A remuneração da Diretoria será aquela que vier a ser xada oportunamente pelo Conselho de
Administração, observados e atendidos, no que couber, os limites globais estabelecidos pelaAssembleia
Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2012. O Diretor ora eleito, tendo preenchido o Termo de
Anuência dos Administradores, em conformidade com as regras contidas no Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da BM&FBOVESPAS.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, será investido no
cargo mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração
de desimpedimento prevista em lei. 5. Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar e
ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e
achada conforme, é assinada pelos Conselheiros presentes.Assinaturas:Mesa -Miguel Gomes Pereira
Sarmiento Gutierrez (Presidente); Anna Christina Ramos Saicali (Secretária); Conselheiros presentes -
Luiz Carlos Di Sessa Filippetti; Mauro Muratório Not; Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Osmair
Antônio Luminatti; Celso Alves Ferreira Louro; Jorge Felipe Lemann; e Paulo Antunes Veras. Confere
com o original lavrado em livro próprio. Anna Christina Ramos Saicali - Secretária. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro. Nome: B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO. Certico que o presente
foi arquivado sob o nº 00002357540 e data de 19/07/2012. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

Registro na CVM nº 01862-7 CNPJ nº 76.484.013/0001/45
COMUNICADO AO MERCADO

A Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, em cumprimento ao disposto
na Instrução CVM nº 358/2002, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado
em geral, que na 7ª/2012 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
realizada no dia 30 de julho de 2012, concedeu, de forma unânime, licença não
remunerada do cargo de Diretor-Presidente ao Dr. Fernando Ghignone, pelo período
de 02/08/2012 a 15/10/2012. Ao fim do período da licença o Dr. Fernando Ghignone
reassumirá o cargo de Diretor Presidente da Sanepar.
O Conselho de Administração, de forma unânime, acatou a indicação do Exmo. Sr.
Governador do Estado, para que no período da licença não remunerada (02/08/2012
a 15/10/2012) do Dr. Fernando Ghignone, fica designado Dr. Antonio Hallage para
o exercício da Diretoria da Presidência acumulando com as funções de Diretor
Administrativo.

Curitiba, 30 de julho de 2012.
Ezequias Moreira Rodrigues

Diretor de Relações com Investidores
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 jul. 2012, Empresas, p. B6.




