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Va re j o Transferência das 834 lojas ao mesmo CNPJ está quase pronta e operação é montada para não “travar ” vendas

RaiaDrogasil cria rede única em 40 dias
Adriana Mattos
De São Paulo

Em uma sala colada às mesas da
diretoria da RaiaDrogasil, a maior
rede de drogarias do país, uma pa-
rede está tomada por cartazes gi-
gantescos com o nome de cada ci-
dade onde estão as 442 farmácias
da Raia. Em cada ponto, é possível
ver se há um “ok” com o andamen-
to do pedido do novo CNPJ, da no-
va inscrição estadual e municipal,
num conjunto de uma dezena de
licenças para as lojas da Raia. On-
tem, 428 das 442 unidades da Raia
já haviam conseguido emitir o no-
vo cadastro de pessoas jurídicas,
que leva o número da RaiaDroga-
sil, a controladora da varejista.

E 368 pontos de venda, dos
442 da Raia, já têm a nova inscri-
ção estadual. “Cada vez que con-
seguimos um aval, atualizamos o
quadro, um por um”, diz Claudio
Roberto Ely, presidente da Raia
Drogasil, em entrevista na sede
da companhia, em São Paulo, ao

lado de Eugênio De Zagottis, vi-
ce-presidente de planejamento e
relações com investidores. “Di -
zem que não conseguem me
achar mais em lugar nenhum. É
que eu vivo aqui”, ironiza. A Dro-
gasil já tem o novo CNPJ pois
após a associação, ela mudou a
razão social para RaiaDrogasil.

Em agosto de 2011, a Droga
Raia e a Drogasil anunciaram a
maior fusão do mercado de varejo
farmacêutico do país. Criaram
uma companhia que hoje tem
834 lojas, valor de mercado de R$
7,6 bilhões e receita bruta prevista
pelos analistas de R$ 5,3 bilhões
em 2012. Começava então um tra-
balhoso processo de integração
que tem previsão para acabar no
fim de 2013. “Andamos a metade
do caminho”, afirma Zagottis.

Os executivos deram detalhes
sobre o que já foi feito nesse pro-
cesso de integração, o que ainda
falta fazer e, principalmente, como
a companhia tem conduzido a
união dos negócios — ao mesmo

tempo em que precisa tocar o pla-
no de crescimento orgânico da re-
de. No momento da fusão, Carlos
Oliveira Dias era o controlador de
Drogasil e Antonio Carlos Pippon-
zi, o dono da Raia. Ambos estão no
conselho de administração.

Nesse planejamento, existem
dois momentos diferentes. O pri-
meiro é o da liberação de várias
licenças para que as lojas Raia se
tornem RaiaDrogasil. Com os
documentos em ordem, a em-
presa espera que na virada do
dia 30 de novembro para 1º de
dezembro, todas as lojas Raia se
tornarão RaiaDrogasil. “Elas pas-
sarão a emitir notas já com o no-
me e o CNPJ do grupo”, diz Ely.
Uma operação foi montada para
evitar que a transição na data
afete o sistema das lojas, e “tra -
v e” as vendas. Por isso, deve
acontecer durante a madrugada.

Passada essa fase, a companhia
dá outro passo: a incorporação da
Raia dentro da controladora. Ela
deixa de ser uma subsidiária e

passa a integrar o grupo. Com is-
so, todos os direitos e obrigações
da Raia são assumidos pela Raia-
Drogasil. Isso deve acontecer até
31 de março de 2013, diz Ely. “Esta
é uma ‘p r é - d a t a’, uma data máxi-
ma. Jogamos lá na frente e vamos
buscando para trás”, afirma Ely.
Ao se incorporar o negócio, cria-
se uma só empresa, com a mesma
folha de pagamento, mesma con-
tabilidade e, principalmente, os
mesmos centros de distribuição.

Os sete centros de distribuição
das duas redes poderão ser usados
de forma única. Hoje, a Drogasil
pode ter um centro da Raia perto,
com um lote de produtos que ela
precisa, mas não pode solicitar a
entrega da mercadoria. Esse ga-
nho de sinergia é um dos mais im-
portantes numa operação de vare-
jo. As despesas operacionais caem
porque as estruturas são usadas
de forma mais eficiente.

As duas redes vem fazendo ajus-
tes há meses. Por exemplo: a Raia e
a Drogasil reduziram seus portfó-

lios de produtos. A Raia somava 14
mil itens e a Drogasil, 12 mil, so-
mando 26 mil. Hoje, as duas tem
uma carteira de 17 mil itens. “Po r
que vender quatro marcas de coto-
netes? Não faz sentido. Então re-
duzimos. Não foi fácil. Eu falei pro
pessoal: ‘Vai ter chiadeira [da in-
dústria] mas segurem aí”, disse Ely.

A empresa também já está ope-
rando na mesma sede, depois da
mudança, um mês atrás, do escri-
tório da Raia no bairro do Itaim,
zona sul de São Paulo, para a sede
da Drogasil, na região do Butan-
tã, zona oeste. Trezentas pessoas
da Raia foram transferidas e ain-
da faltam cerca de 40. Ainda há
paredes sendo pintadas na sede.

Lojas já foram fechadas — neste
ano, foram sete pontos. “Devemos
fechar outras cinco lojas, no máxi-
m o”, conta Zagottis (o que dá me-
nos de 2% do total de pontos).

Para 2013, após a incorpora-
ção, o processo de integração dos
sistemas de tecnologia das duas
redes deve ser finalizado. É algo

que começou neste ano, mas ain-
da há o que avançar. Em marke-
ting e planejamento, por exem-
plo, as duas redes já têm sistemas
iguais. Na área de finanças e de
recursos humanos, ainda não.

Zagottis e Ely observam que as
ações de integração teriam que ser
tomadas sem prejuízo ao dia a dia
da operação. “Tentamos manter
um olho no negócio e outro na in-
tegração. Mas sabemos que o jeito
é trabalhar na supervisão e descen-
tralizar as decisões”, diz Zagottis.

A participação de mercado da
RaiaDrogasil cresceu em São Paulo
de 20% para 21,6% de janeiro a ju-
nho deste ano, em relação ao pri-
meiro semestre de 2011. As vendas
subiram 21% no mesmo período.

Neste ano devem ser abertas
110 lojas. A previsão era de 130.
“É um ajuste necessário. Não
adianta entregar loja e depois
ter que alterar documentação de
n o v o”, diz Zagottis. O número
caiu, mas equivale a uma loja a
cada três dias.
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A maior do país
Dados de RaiaDrogasil

Número de lojas
(ao fim de junho)

834 
Número de funcionários
(ao fim de junho)

19,3 mil
Receita bruta

R$ 2,6 bilhões
de janeiro a junho 
Crescimento na
receita no 1º sem

21%

Lucro líquido

R$ 68,7 milhões
de janeiro a junho
Crescimento
no lucro líquido

9,2%
Participação de mercado

9% no Brasil
21,6% em São Paulo
Valor de Mercado

R$ 7,6 bilhões
(em 22 de outubro)

1ª FASE 100% LOCADA

42 MIL M² DE GALPÕES EM MÓDULOS NA RODOVIA DUTRA KM 201

Acesse o site: www.cddutra.com.br

FICOU PRONTO PARA LOCAÇÃO!

O ESPAÇO QUE VOCÊ PROCURA

GALPÕES PARA LOCAÇÃO NA DUTRA EM ARUJÁ
KM 201 SENTIDO RIO DE JANEIRO
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DUTRA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DUTRA

11 3299-1700
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15 GALPÕES, TOTALIZANDO 41.682M²
CONSTRUÍDO DE ÁREA PRIVATIVA.

ÁREA DE 65.000 M²

PÉ DIREITO DE 10 METROS LIVRE.

PÉ DIREITODOCAS
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Construção e Incorporação

LOCAÇÃO IMEDIATA

E-mail: secretaria2@imovelmasa.com.br

FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO NO
FÓRUM QUE VAI TRATAR SOBRE
O FUTURO DA CONSTRUÇÃO.

Data: 30 de outubro de 2012 | Horário: 8h às 18h30 | Local: Fecomércio - São Paulo/SP
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Últimos dias!
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2012, Empresas, p. B5.




