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S u p e r m e rc a d o Rede do ABC paulista investe R$ 40,6
milhões em drogarias, postos de combustível e internet

Coop tenta crescer
com loja menor e web
Andréa Licht
De São Paulo

A Coop Cooperativa de Con-
s u m o, com atuação no ABC pau-
lista e cidades localizadas num
raio de 200 quilômetros de dis-
tância, precisa se expandir nu-
ma área de grande aglomeração
urbana. Fundada na década de
50, quando os terrenos eram far-
tos e baratos, a rede, agora com
faturamento de R$ 1,77 bilhão e
28 lojas, está desafiada a crescer
pelas brechas. Sua estratégia pa-
ra este ano inclui a abertura de
pequenas drogarias, postos de
combustível e a entrada no co-
mércio virtual.

Neste ano, a rede de super-
mercado vai investir R$ 40,6 mi-
lhões, com recursos próprios,
em formatos menores, como é o
caso das duas drograrias inau-
guradas em São Bernardo do
Campo em março. “Uma loja de
autosserviço consome de 10 a 20
vezes mais investimento e espa-
ço do que uma drograria inde-
pendente [não acoplada a um
supermercado da Coop]. Isso
inibe o negócio”, diz o presiden-
te da diretoria da Coop Marcio

Valle, que acaba de ser eleito pa-
ra uma gestão de quatro anos,
mas desde 2001 era vice-presi-
dente. Lojas de autosserviço va-
riam de 1,2 mil a 4,7 mil metros
quadrados. Uma drogaria exter-
na, 170 metros quadrados e um
posto de gasolina, cerca de três
vezes este tamanho.

Lojas no interior do Estado de
São Paulo são uma alternativa
ainda viável. A cooperativa prevê
inaugurar uma nova unidade em
Sorocaba no segundo semestre,
mas o contrato de locação do ter-
reno ainda não foi assinado.

No mês passado, a Coop es-
treou no comércio eletrônico. O
site (www.coopemcasa.com.br)
começou a operar com uma ofer-
ta de 600 itens da categoria de
eletroeletrônicos. “Procuramos
fazer uma operação ajustada e
identificar as necessidades reais
de crescimento”, diz Valle. Mais
adiante, o site incluirá itens co-
mo medicamentos, alimentos e
artigos de higiene e limpeza.

“Esta estratégia [de cresci-
mento orgânico com lojas me-
nores] é reflexo da falta de terre-
nos, mas demonstra vitalidade
para crescer”, diz o consultor es-

pecializado em varejo da M i x x e r,
Eugenio Foganholo. Desta for-
ma, ocorre a venda cruzada e o
fluxo do supermercado é reme-
tido à drogaria e ao posto. Se-
gundo Foganholo, os principais
concorrentes da Coop são hiper-
mercados como Wa l m a r t e lojas
de vizinhança como as da rede
Sonda. A Coop, na visão do con-
sultor, tem a tradição da marca,
e a sua farmácia, por gerar com-
pras recorrentes, é instrumento
para manter a clientela.

A cooperativa, fundada em
1954, era, na origem vinculada aos
funcionários da Rhodia. Em 1976
deixou a exclusividade permitin-
do o ingresso de qualquer consu-
midor. Hoje totalizam 1,6 milhão
de associados, sendo permitido
aos não associados comprar na re-
de, embora sem benefícios (como
descontos, por exemplo).

A percepção de que havia ne-
cessidade de crescer, associada à
dificuldade de expansão física,
fez a cooperativa buscar alterna-
tivas já no ano passado. Apostou
em postos de combustível — in -
ternos ou dentro do próprio esta-
cionamento da loja — em São Jo-
sé dos Campos e Tatuí. Em maio

inaugura a terceira unidade em
São Bernardo do Campo.

Apesar dos investimentos que
sinalizam perspectiva otimista, a
Coop teve um superávit (ou sobra,
no jargão do setor) 15,2% menor
do que o de 2011, atingindo R$
13,78 milhões. No mesmo perío-
do, o crescimento real do fatura-
mento foi de 1,1% (deflacionado
pelo IPS, índice de preços dos su-
permercados da APAS). O cresci-

mento nominal do faturamento,
comparando as lojas abertas há
pelo menos um ano, foi de 6,5% pa-
ra R$ 1,779 bilhão.

Entre as razões para a queda
de lucratividade estão, segundo
Valle, os gastos maiores com mão
de obra e serviços. A distribuição
aos cooperados aumentou 7,7%
para R$ 8 milhões, enquanto e re-
tenção das reservas caiu 62,4%
para R$ 2 milhões.

O presidente da Coop, 14ª rede
no ranking da Associação Brasilei-
ra dos Supermercados (Abras),
avalia que o cenário macroeconô-
mico ainda é positivo, mas ele se
preocupa com a inflação. “O varejo
e o consumo continuam fortes
com pleno emprego e programas
de transferência de renda. A única
dificuldade, a médio prazo, é a in-
flação que pode corroer um pouco
o poder de compra”, diz Valle.

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Valle, da Coop, diz que um supermercado consome de 10 a 20 vezes mais investimento e espaço do que uma drograria

Curtas

Natura amplia foco I
A Natura, conhecida pelos

produtos de higiene pessoal e
cosméticos, decidiu alterar o
estatuto para incluir em seu ob-
jeto social o comércio, a expor-
tação e a importação de apare-
lhos elétricos de uso pessoal,
artigos para bebês e crianças e
de cama, mesa e banho. A em-
presa aproxima-se da concor-
rente americana Av o n , em cujos
catálogos são vendidos também
itens de decoração, moda, arti-
gos para crianças, utilidades
domésticas e livros.

Natura amplia foco II
Os acionistas da Natura apro-

varam um orçamento de R$ 580
milhões para este ano, em as-
sembleia geral extraordinária
realizada na sexta-feira. A com-
panhia fez mais algumas mu-
danças em seu estatuto, com a al-
teração da sede de Itapecerica da
Serra, na Grande São Paulo, para
a capital e a exclusão do cargo de
co-presidente do conselho. A
companhia encerrou 2012 com
receita de R$ 6,3 bilhões (alta de
13,5%) e lucro de R$ 861 milhões
— crescimento de 4%.

Desaceleração no luxo
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O grupo francês LVMH informou
ontem aumento de 6% na receita
no primeiro trimestre, para
€ 6,95 bilhões. O desempenho
de sua varejista de produtos de
beleza Sephora e das lojas
“d u ty - f re e ” DFS — impulsionadas
pela demanda de turistas asiáticas
—, ajudou a compensar o
crescimento menor que o esperado
em sua divisão de moda e artigos de
couro, incluindo a grife Louis
Vuitton. As vendas totais
cresceram 7% excluindo flutuações
cambiais e aquisições, ante 14%
de janeiro a março do ano passado
e 8% nos últimos três meses de
2012, segundo a Bloomberg.

CNPJ 04.149.454/0001-80 - NIRE 35.300.181.948

Vida e desenvolvimento em equilíbrio

EcoRodovias Infraestrutura
e Logística S.A.

FATO RELEVANTE
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), em atendi-
mento às disposições da Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem a público informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração
da Companhia, em reunião realizada em 15 de abril de 2013, aprovou a quar-
ta emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, para distribuição
pública, com esforços restritos de colocação, dispensada de registro perante a
CVM, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada.
A emissão será composta por 110 notas promissórias, com valor nominal unitá-
rio de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em série única, per-
fazendo o montante total R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões
de reais), com prazo de vencimento de 360 dias a contar da data de emissão,
sendo o pagamento da remuneração devida na data de vencimento das notas
promissórias ou na data de eventual liquidação antecipada ou na ocorrência de
uma hipótese de vencimento antecipado, conforme será descrito nas respectivas
cártulas (“Emissão”). Os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados para
financiamento de capital de giro da Companhia.
Em complemento, a Companhia informa que em 23 de maio de 2013, data de
seu vencimento, serão integralmente liquidadas as notas promissórias de sua
terceira emissão.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legis-
laçãoemvigor,enãodeveser interpretadoouconsiderado,para todososfinseefei-
tos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das notas promissórias.

São Paulo, 15 de abril de 2013.
Marcello Guidotti

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE
VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

Companhia Aberta
CNPJ nº 09.346.601/0001-25 - NIRE 35.300.351.452

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 15 de abril de 2013
Data, Hora e Local: Aos 15 de abril de 2013, às 11h00, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, na Rua XV de Novembro, 275, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Edital de convocação publicado nos dias 15, 16 e 19 de março de 2013, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo (fls. 92,17 e 110, respectivamente) e nos dias 15, 18 e 19 de março de 2013, no Jornal Valor Econômico (fls. B7, B5 e B8, respectivamente). Publi-
cações: Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2012, acompanhadas das Notas Expli-
cativas, Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e Relatório do Comitê de Auditoria publicados, em 20/02/2013, no Diário Oficial do
Estado de São Paulo (fls. 13 a 26) e no Jornal Valor Econômico (fls. A13 a A20). Presença: Presentes acionistas representando mais de 38% (trinta e oito
por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, ainda,
integrantes da Administração da Companhia e o Sr. Luiz Antonio Fossa, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Mesa: Pre-
sidente: Sr. Arminio Fraga Neto; Secretário: Sr. Edemir Pinto; Sr. Eduardo Refinetti Guardia, Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com
Investidores da Companhia; Sra. Maria Elsa Alba Bernhoeft, Diretora de Recursos Humanos da Companhia; Sr. Henrique de Rezende Vergara, Diretor
Jurídico da Companhia; e Sr. Paulo Cezar Aragão, advogado da Companhia. Ordem do Dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012; (2) Deliberar sobre a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012; (3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
e (4) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2013. II - Em Assembleia Geral Extraor-
dinária: (1) Deliberar sobre alterações do Plano de Opção de Compra de Ações da BM&FBOVESPA, conforme Proposta da Administração. Deliberações:
Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de
sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1° e 2°, da Lei n° 6.404/76: I - Em Assembleia
Geral Ordinária: (1) Aprovar, por unanimidade, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2012, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. (2) Aprovar, por unanimidade, a
proposta de destinação da totalidade do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2012, correspondente a R$1.074.289.736,88, à conta de
dividendos. Deste valor, após a compensação com os dividendos intermediários pagos referentes ao exercício de 2012, no valor de R$595.587.000,00, e
dos juros sobre capital próprio pagos e/ou creditados referentes ao exercício de 2012, no valor de R$90.000.000,00, restará um saldo líquido a pagar de
R$388.702.736,88 o qual se propõe seja distribuído aos acionistas a título de dividendos, resultando no valor de R$0,20102177 por ação (valor estimado,
que pode ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base
no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações no âmbito do Plano de Recompra de Ações da Companhia).
Os dividendos serão pagos em 30/04/2013 tomando como base de cálculo a posição acionária de 17/04/2013. As ações da Companhia serão negociadas
na condição “com” até o dia 17/04/2013, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 18/04/2013. (3) Aprovar, pela maioria dos acionistas pre-
sentes, a eleição, nos termos do Estatuto Social, das pessoas a seguir indicadas para comporem o Conselho de Administração da Companhia, as quais
serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que
aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31/12/2014: (i) Alfredo Antonio Lima de Menezes, brasileiro, casado, bancário, com
endereço na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.493.059-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.958.008-03;
André Santos Esteves, brasileiro, casado, analistas de sistemas, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, São Paulo/SP, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 07.767.022-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 857.454.487-68; Candido Botelho Bracher, brasileiro, casado, admi-
nistrador de empresas, com endereço na Rua Piacá, 22, São Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 10.266.958 e inscrito no CPF/MF sob nº
039.690.188-38; Charles Peter Carey, norte-americano, casado, administrador de empresas/empresário, com endereço comercial em 604 West 52nd Pla-
ce, Western Springs, Illinois 60558, Estados Unidos da América, portador do passaporte nº 027966928, emitido pelo Departamento de Estado dos Estados
Unidos da América; e José de Menezes Berenguer Neto, brasileiro, casado, bacharel em direito, com endereço na Praça Pereira Coutinho, 51, 20º andar,
São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.864.600-4 e inscrito no CPF/MF sob o n° 079.269.848-76; e (ii) como Conselheiros Independen-
tes, os Srs. Claudio Luiz da Silva Haddad, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e industrial, com endereço na Rua Irlanda, 135, São Paulo/SP, porta-
dor da Cédula de Identidade RG nº 2002998 e inscrito no CPF/MF sob nº 109.286.697-34; José Roberto Mendonça de Barros, brasileiro, casado, eco-
nomista, com endereço na Rua Henrique Monteiro, 90, 12º andar, São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade n° 2.965.578-X-SSP-SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 005.761.408-30; Luiz Fernando Figueiredo, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço na Rua Taques Alvim, 66,
São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.536.780-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.124.158-35; Luiz Nelson Guedes de Carvalho,
brasileiro, casado, professor universitário, economista e contador, com endereço na Rua Evangelista Rodrigues, 197, São Paulo/SP, portador da Cédula de
Identidade nº 3.561.055-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 027.891.838-72; Marcelo Fernandez Trindade, brasileiro, casado, advogado, com endereço na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 8º andar, São Paulo/SP, inscrito na OAB/RJ sob o nº. 67729 e no CPF/MF sob o nº 776.785.247-49; e Pedro Pullen
Parente, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Rua São Carlos do Pinhal, 402, apto 12, São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade nº 193545
SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.326.371-53. O acionista Raymundo Magliano Filho, fazendo uso da palavra, trouxe ao conhecimento dos acio-
nistas presentes o Manifesto da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, tendo o
Presidente da Mesa, Sr. Arminio Fraga Neto, determinado que o referido Manifesto seja anexado à presente ata. Os membros do Conselho de Administra-
ção ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações
em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da
Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do
mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76. (4) Aprovar, pela maioria dos acionistas presentes, a fixação da remuneração global anual da
administração para o corrente exercício, no valor de até R$ 5.276.664,34 para o Conselho de Administração e de até R$ 16.974.820,63 para a Diretoria. II
- Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Aprovar, pela maioria dos acionistas presentes, a alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da
BM&FBOVESPA, conforme Proposta da Administração. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida e aprova-
da, assinada pelos presentes. São Paulo, 15 de abril de 2013. Assinaturas: Mesa: Arminio Fraga Neto - Presidente; Edemir Pinto - Secretário; Eduardo
Refinetti Guardia; Maria Elsa Alba Bernhoeft; Henrique de Rezende Vergara; Paulo Cezar Aragão. Acionistas. Certifico que a presente confere com o origi-
nal lavrado em livro próprio. Edemir Pinto - Secretário.
Manifesto Público das Sociedades Corretoras e Distribuidoras por Ocasião de sua Reunião na Assembleia Geral Ordinária da ANCORD - Associação
Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, ocorrida em 21 de março de 2013 - Como é público
e notório, os intermediários, em especial a partir de 2008, vem experimentando dificuldades crescentes, decorrentes não só da situação conjuntural da
crise mundial, mas também por motivos domésticos, tais como: excesso de carga tributária e custos de observância de recentes normas de reguladores e
autorreguladores. No momento atual, a crise está muito mais aguda, como temos visto, na situação financeira dos intermediários, o que acarreta, entre ou-
tros malefícios, grande número de demissões de seus colaboradores. Essa situação conjuntural também vem contribuindo para o encolhimento do mercado
de capitais, consubstanciado, entre outros indicadores, pela diminuição do número de participação de investidores pessoas físicas, bem como pela diminui-
ção do número de IPOs do mercado. Desta forma a referida crise abalará profundamente o mercado de capitais diminuindo a possibilidade da capitalização
das empresas e de investimentos, o que redundará, proximamente, em pouco espaço à iniciativa privada. Diante dessa conjuntura, para que possamos
unir forças com o objetivo de reverter esse quadro, como participantes do mercado e representantes da sociedade civil, é absolutamente necessário que
o Conselho de Administração da BVMF conte com corretores que tenham experiência e vivência no mercado de intermediação, demonstrando assim
uma prática salutar de governança corporativa. Consideramos relevantes as medidas já adotadas em conjunto pela BVMF e pela ANCORD, em especial
a criação do Comitê de Corretores que estará diretamente vinculado ao Conselho da Bolsa, como de excelente iniciativa. No entanto, visando contribuir
para a reversão dessa difícil situação, os intermediários necessitam estimular ainda mais a sua reaproximação com a BM&FBOVESPA, instrumentalizada
pela sua representação por meio de dois assentos no Conselho de Administração da Bolsa, o que possibilitará veicularmos de forma eficaz e direta os
pleitos, projetos e sentimentos da Indústria de Intermediação. Esse é posicionamento das sociedades corretoras e distribuidoras, braço comercial da Bolsa.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2013, Empresas, p. B5.




