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Rede Raia
Drogasil
terá mais
lojas no NE
Fa r m á c i a s
De São Paulo

A RaiaDrogasil, maior rede de
drogarias do país, estuda entrar
em outros Estados brasileiros, e is-
so inclui a abertura de novas uni-
dades da empresa no Nordeste,
segundo informou a companhia
em encontro com investidores. A
empresa já tem lojas na Bahia,
mas avalia hoje operar em novos
mercados na região. Segundo re-
latório da equipe de análise do
J.P.Morgan, presente à reunião, a
rede informa que a chegada em
novos Estados nordestinos deve
acontecer em 2014, com a abertu-
ra de 40 lojas. Procurada, a com-
panhia não se manifestou.

O Va l o r apurou que a empresa
pretende abrir de 30 a 40 lojas no
próximo ano em regiões onde
não atua ainda e naquelas em
que acaba de entrar, como Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.
Dentro desse projeto está inseri-
do o plano de maior atuação no
Nordeste. Ainda não teriam sido
comprados pontos no local.

Um outro conjunto de lojas —
de 90 a 100 unidades — serão
abertas em 2014 nos dez Estados
onde a empresa já possui unida-
des. Segundo balanço publicado
no fim de junho, a rede tem 906
pontos em São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Goiás, Distri-
to Federal, Paraná, Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul e Bahia.

A companhia ainda ressaltou
para investidores que continua
com o plano de abrir em média,
anualmente, 130 lojas. E um dos
focos principais do novo presi-
dente da RaiaDrogasil, Marcílio
Pousada, no cargo há três meses,
é manter o plano de abertura de
pontos acelerado ao longo dos
próximos quatro a cinco anos.

No primeiro semestre de 2013,
foram inaugurados 61 pontos .
De janeiro a junho, a rede soma
quase R$ 3 bilhões em vendas lí-
quidas, 14,5% de alta sobre igual
período de 2012, e lucro de R$ 68
milhões, uma queda de 21%.

A rede informou no encontro
que planeja terminar no próximo
ano o processo de integração das
operações de Raia e Drogasil para
ter um único “sistema corporati-
v o”, como chama internamente
(com uma operação logística úni-
ca, que ainda não existe).

A respeito especificamente da
unificação do sistema comercial,
que começou ser feita mês pas-
sado — incorporando as práticas
da Raia na base da Drogasil — a
previsão é de finalizar esse pro-
cesso no primeiro trimestre de
2014. Hoje, o sistema comercial
da Raia já oferece aos consumi-
dores descontos específicos no
balcão com base no seu passado
de compra, idade e sexo, segun-
do o J.P.Morgan.

“O sistema comercial da Raia é
superior ao da Drogasil, oferece
uma melhor interface com o usuá-
rio e pode dar um melhor apoio
aos farmacêuticos e balconistas de
vendas”, informa o relatório. “O
sistema automaticamente sugere
o produto mais barato para o
cliente e também fornece a melhor
margem para a loja e permite uma
melhor utilização de descontos”.

Na avaliação de analistas do se-
tor, com a conclusão da integração
gerando novas quedas nos custos,
as margens da companhia podem
melhorar gradualmente. A mar-
gem bruta da rede passou de 28,1%
de abril a junho de 2012 para 27%
no mesmo período deste ano.

A varejista ainda reforçou no en-
contro que tem como um dos fo-
cos de trabalho o aumento da pro-
dutividade de vendas das lojas da
Raia para reduzir a diferença que
existe entre esses pontos e as lojas
da Drogasil. Os planos da compa-
nhia para a rede Fa r m a s i l , modelo
de loja criado neste ano para aten-
der públicos de menor renda, tam-
bém foram citados pela empresa
na reunião com investidores.
Atualmente, a empresa tem 11 lo-
jas nesse formato e a companhia
espera chegar a 20 unidades no
primeiro trimestre de 2014. (AM)

Netshoes prevê alcançar
o lucro líquido em 2014
Comércio eletrônico
Adriana Mattos
De São Paulo

O fundador da Netshoes, Mar-
cio Kumruian, acredita que a
empresa vai atingir lucro líquido
no próximo ano, quando aconte-
ce a Copa do Mundo. “Pelo nosso
planejamento, atingiremos o
‘break-even’ em 2014 e a partir
desse ano devemos manter [esse
resultado positivo]”, disse ele ao
Valor PRO, serviço de informa-
ções em tempo real do Va l o r , du-
rante o evento CEO Summit, em
São Paulo. A varejista on-line de
artigos esportivos operava no
prejuízo até 2012 e neste ano al-
cançou lucro em alguns meses.

“Para mim estão claras as fases
que temos que pensar. Estamos
cada vez mais perto do lucro. Este
ano demos uma viradinha e ano
que vem é ano de Copa, e acha-
mos que emplacamos o lucro. Se
você tem um plano e segue, o lu-
cro vem”, disse.

Kumruian ainda disse que
uma abertura de capital da em-
presa no país está em discussão.

“Já temos parceria com um
fundo, pode ter mais um fundo
entrando. Então, nesse contexto,
IPO [oferta inicial de ações, na si-
gla em inglês] é mais um degrau
para dar longevidade. O IPO é

possível e é uma das alternativas
para melhorar estrutura de capi-
tal”, disse. “Estamos analisando
todas as possibilidade para sus-
tentar nosso crescimento e não
há decisão a respeito.”

“O que eu quero, o que não
abro mão é me manter à frente
da empresa, na gestão”, disse.

Em sua apresentação no even-
to, o empresário contou detalhes
do início das operações da em-
presa — que foi fundada no ano
2000 como uma loja de sapatos
em São Paulo — e comentou sua
aversão a aparições públicas.

“Temos a possibilidade em
pouco tempo de ser um caso
mundial de um segmento do co-
mércio liderado por um ‘player ’
o n - l i n e”, afirmou. “Fico recluso
porque eu não queria aparecer, e
eu acho que não deveria aparecer,
prezo minha família e segurança
é primordial”, disse. “Tenho feitos
mais palestras e isso faz parte de
um plano de mostrar a Netshoes,
ganhar mais credibilidade.”

Segundo ele, a empresa conse-
guiu criar um novo modelo a
partir do zero, que inexistia na
época, com estoque comparti-
lhado e um escritório que aten-
dia tanto a venda on-line quanto
as poucas lojas que o empresário
tinha no início dos anos 2000.

“Nós não sabíamos nem como
fazer a descrição do sapato. Ti-

nhamos que colocar que era sa-
pato amarrado, com cola? Não
sabíamos. Fazíamos a venda
compatilhada entre loja física e
site no começo. Lembro de um
caso em que vendemos o mesmo
produto na loja e no site. Tivemos
que fazer a cliente da loja desistir
da compra”, lembra.

Em 2006, a empresa decidiu se
tornar uma varejista on-line de
artigos esportivos. “Chega de sa-
p a t o”, dissemos na época. Em
2007, decidimos fechar as lojas fí-
sicas, e ficar com o administrativo
e o centro de distribuição para o
on-line. Fechamos e sabia que pa-
receria que íamos quebrar. Ima-
gina naquele tempo dizendo que
ia ficar só no on-line? Mas fize-
mos isso e deu tudo certo", disse

Segundo ele, até 2009 a em-
presa cresceu “com as próprias
pernas”, mas para o crescimento
mais acelerado necessitava de
mais capital. “Então, em 2009, es-
colhemos pela sociedade com o
fundo Tiger, que deixaria a admi-
nistração conosco e iria montar
um ‘network’ muito favorável.”

“Acredito piamente que de-
mos certo porque, quando co-
meçamos, existiam poucas op-
ções. Éramos os únicos até anos
atrás. Isso ajudou.” No ano passa-
do, as vendas somaram cerca de
R$ 710 milhões, mais de dez ve-
zes o valor de cinco anos antes.

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Marcio Kumruian, fundador da varejista on-line Netshoes: “O IPO é possível”

Re st a u ra n t e BR Oppotunities e
sócios da Maremonti são os sócios

Fu n d a d o r
da Fogo de
Chão investe
em pizza

MARISA CAUDURO/ VALOR

Arri Coser (sentado) associou-se a Miranda, da BR Opportunities (de barba) e a Juscelino Pereira, da Maremonti

Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Arri Coser, um dos irmãos
criadores da rede de churrasca-
rias Fogo de Chão, irá diversifi-
car seu cardápio. O empresário
fechou uma sociedade com a
gestora de private equity BR Op-
portunities e os sócios da pizza-
ria paulista Maremonti. Por
meio de uma holding, a MDPZ
Pa r t i c i p a ç õ e s , eles querem criar
uma rede brasileira de pizzarias
com alcance nacional.

“Enxergo espaço para consoli-
dação nesse segmento no país. A
ideia é começar por São Paulo
com aquisições para depois ex-
pandir para outros Estados”, afir-
ma Coser. “Churrascaria e pizza-
ria não são tão diferentes do pon-
to de vista de administração. As
técnicas de gestão, controle e de
como se faz a expansão são mui-
to parecidas. Um restaurante é
sempre varejo agregando servi-
ç o”, resume o empresário.

Ao lado do irmão, Jair, Arri
criou a Fogo de Chão em 1979 e
expandiu a rede pelo Brasil e Es-
tados Unidos. Em 2006 vende-
ram 35% do negócio para a GP In-
vestimentos. Em 2011, os dois
deixaram totalmente o negócio.
De acordo com informações da
época, cada um deles embolsou
US$ 100 milhões — ele não co-
menta esses valores.

Esses últimos anos não foram
exatamente sabáticos para Coser.
Ano passado, ele voltou aos ne-
gócios com a NB Steak, um rodí-
zio de carnes nobres, comanda-
do por ele e pela irmã. Esse rede
está em expansão, com Coser à
frente das operações.

Foi também durante essa espé-
cie de quarentena pós-Fogo de
Chão que a MDPZ começou a ser
desenhada. Coser participa de
uma confraria de “restaurateurs”
que viaja para degustações em vi-

nícolas. Foi durante essas jorna-
das que as conversas com um dos
donos da Maremonti, Juscelino
Pereira, se estreitaram.

O passo seguinte foi fechar
com a BR Opportunities — dessa
vez, na partida, o negócio já co-
meça sob tutela de um investidor
estratégico e financeiro.

"Minha experiência com a GP
foi muito bem-sucedida. Fize-
mos um belo negócio e atingi-
mos os nossos objetivos. Nessa
época, eu era um operador. Ago-
ra, nesse novo negócio serei in-
vestidor. Eu passei para o outro
lado do balcão”, afirma Coser.

O empresário terá um assento
no conselho da MDPZ, mas não
estará no comando das opera-
ção, posto que será dividido pe-
los sócios Juscelino Pereira e Ri-
cardo Trevisani. Ambos se co-
nheceram quando trabalharam
no Fasano. Trevisani montou a
primeira Maremonti, 13 anos
atrás, na Riviera de São Louren-
ço, litoral norte paulista. Quan-
do, em 2011, ela chegou ao bair-
ro dos Jardins, em São Paulo, Pe-
reira, que é o fundador de outro
restaurante, o Piselli, aderiu ao
n e g ó c i o.

De lá para cá, a Maremonti já
inaugurou mais duas unidades e
outras três devem abrir em breve.
Ambos planejavam uma expan-
são ainda maior que, esbarrava,
entretanto, em outros quatro só-
cios que não estavam interessa-
dos em participar dessa história.

“Conhecendo o perfil de em-
preendedorismo do Arri, meu
amigo de longa data, comecei a
falar sobre o negócio com ele na
confraria. Ele embarcou na ideia
e costuramos um acordo — os
quatro sócios antigos saíram e
deram entrada para ele e a BR”,
conta Pereira. “Estamos muito se-
guros porque temos bons parcei-
ros do lado”, diz Pereira.

Carlos Miranda, sócio da BR

Opportunities, foi convidado pa-
ra a parceria por Coser. Ele diz
que a MDPZ casa com o perfil de
investimento buscado pelo fun-
do. “Para nós, é uma oportunida-
de de investir no setor de consu-
mo, de alto crescimento e com
empreendedores excepcionais”,
afirma Miranda, que trabalhou
em auditorias e estará no conse-
lho da MDPZ. “Nós vamos agre-
gar nosso conhecimento de ges-
tão, governança e redes de rela-
c i o n a m e n t o”, diz Miranda. A BR
Opportunities já tem outro in-
vestimento no setor de consumo
— a Flores Online, fechado no
ano passado, em parceria com a
americana 1-800 Flowers.

Os sócios da MDPZ não reve-
lam detalhes sobre o investimen-
to inicial de recursos na rede,
qual a fatia de cada um deles na
holding ou projeções para o fatu-
ramento. Miranda conta apenas
que a meta é daqui a um ano do-
brar de tamanho e a partir de en-
tão crescer 40% ao ano.

A expansão, conta Miranda, se
dará via crescimento orgânico e
aquisições — em princípio pen-
sando mais em pontos comer-
ciais do que em novas marcas,
que não estão descartadas.

“Também estaremos atentos a

quaisquer oportunidades no ex-
terior ”, diz Miranda.

O veículo inicial será a marca
Maremonti e seu conceito de “pi -
zza & cucina”. Além desse prato, a
rede possui outras opções no car-
dápio, como carnes, saladas,
massas e uma boa carta de vi-
nhos. As unidades investem na
qualidade do serviço e na decora-
ção dos ambientes. Em função
desse menu, pode funcionar com
boa ocupação também para o al-
moço. “Esse foi o conceito que
me agradou ”, diz Coser.

A Maremonti tem uma marca
posicionada no segmento pre-
mium atenta à qualidade, o que,
segundo reforça Pereira, sempre
será a marca dos negócios da hol-
ding quando e se ela optar por
lançar novas marcas.

A pizzaria servida na casa se-
gue o padrão de Nápoles — a Ma-
remonti faz parte da associação
do pizzaiolos da cidade italiana e
teve suas pizzas atestadas como
“verdadeiramente napolitanas”.
Individuais, são vendidas entre
R$ 40 e R$ 80.

Pereira conta que a Maremonti
também deverá continuar com a
estratégia de expansão através de
parcerias com o Shopping Igua -
temi — ela já está nas unidades de

Campinas e Ribeirão Preto. “O in-
terior do Estado de São Paulo tem
um público forte para nós, de
clientes que frequentam a casa
no litoral”, afirma.

Eles acreditam que o prato
tem boa aceitação no Brasil intei-
ro, apesar de ser de São Paulo a
marca mais do que expressiva, de
consumo de 1 milhão de pizzas
por dia. A ideia é crescer também
dentro de São Paulo, moldando-
se ao perfil de cada bairro e, já a
partir do ano que vem, começar
com um sistema de delivery.

Coser conta que a ideia do pro-
jeto é de longo prazo.

“Nosso pensamento é o de fa-
zer com que esse negócio esteja
robusto depois de 2020. Isso só é
possível quando se faz um acor-
do de longo prazo. O projeto de
unir esse grupo e conseguir tra-
balhar com custos menores para
promover a expansão, tem esse
essa visão de futuro”, diz Coser.

O empresário diz apostar no
crescimento das refeições feitas
pela população fora de casa, ape-
sar de não haver pesquisas espe-
cíficas sobre o assunto. “Acredito
muito no Brasil dos próximos 30
anos. Quem começar primeiro,
estará mais bem posicionado
nesse setor”, diz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Empresas, p. B8.




