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Com BR Partners, Sequoia compra Linx Fast Fashion
Gestão de estoque
Beth Koike
De São Paulo

Dois meses após o aporte do
fundo de private equity BR Part-
ners, o grupo de logística Se -
quoia anuncia hoje a aquisição
de 100% da Linx Fast Fashion e a
entrada da empresa de participa-
ções Joá em seu capital.

Com a aquisição, o Grupo Se-
quoia amplia sua área de atuação
que, até então, era focada em sites
de comércio eletrônico como o
Privalia e o Bebê Store, que aten-
dem o consumidor final. A partir
de agora a empresa de logística
passa a ter como clientes 11 im-
portantes varejistas de moda co-
mo Renner e Lacoste, segundo o
Va l o r apurou. “Hoje, entregamos
por dia 15 mil peças. Com a com-
pra da Linx Fast Fashion esse nú-
mero vai aumentar para 55 mil”,
disse Armando Marchesan Neto,
CEO do Grupo Sequoia.

A Linx Fast Fashion é uma das di-
visões do grupo de logística Linx,
que tem como sócio o fundo ame-
ricano General Atlantic. A negocia-
ção, cujo valor não foi revelado, en-
grossa a lista de fusões e aquisições
no setor. Segundo pesquisa da Pri -
cewaterhouseCoopers, foram assi-
nadas 35 transações neste ano até
maio na área de logística.

Capitalizados com os aportes
dos novos sócios financeiros, a
BR Partners e a Joá, a Sequoia pre-
vê investimentos de R$ 10 mi-
lhões para compra de equipa-
mentos de automação a serem

instalados em seus dois centros
de distribuição, em São Paulo.
“Com os novos recursos conse-
guimos antecipar em dois anos
os nossos projetos como a entra-
da na área de moda e a compra
de modernos equipamentos”,
afirmou Décio Alves, fundador e
diretor de operações do Sequoia.

O interesse do Sequoia pela área
de moda é baseado no crescimen-
to das vendas on-line e a tendência
de os varejistas de moda não esto-
carem produtos nas lojas. “Os altos
aluguéis das lojas não permitem
que elas tenham grandes áreas de
estoque. Com isso, cada vez mais
os varejistas estão optando por tra-

balhar com empresas de logística
que fazem entregas diárias. Um
‘c a s e’ é a  Zara que trabalha com
uma alta rotatividade”, explicou
Eduardo Médicis, sócio da BR Part-
ners nomeado para ser diretor fi-
nanceiro do Grupo Sequoia.

Segundo a consultoria e-bit, o
segmento de moda representou
7% do volume de vendas na inter-
net em 2011. “As vendas de itens
de moda cresceram 40% contra
26% do setor de e-commerce. É o
segmento que mais cresce e está
alinhado com a nossa estratégia
de investir nos setores de consu-
m o”, complementou Diogo Bas-
si, sócio da BR Partners.

Fundado há apenas dois anos, o
Sequoia é comandado por Alves e
Marchesan Neto — dois ex-executi-
vos com longa passagem pelo Sub -
m a r i n o, controlado pela B2W. Essa
experiência faz com que eles sai-
bam os problemas que o mercado
de comércio eletrônico vem en-
frentando no país. No ano passa-
do, só no Estado de São Paulo, o
Procon registrou quase 44 mil re-
clamações de compras feitas em si-
tes. A B 2 W, maior empresa de e-
commerce do país, está inserida
nesse universo de queixas e viu
seus resultados despencarem no
ano passado devido a falhas de en-
trega de produtos.

A fim de evitar tais problemas, o
Sequoia tem além dos centros de
distribuição uma empresa de en-
trega com uma frota de 180 veícu-
los. “Como temos uma frota dedi-
cada podemos entregar para vare-
jistas e consumidores finais”, disse
Marchesan Neto.

Fa r m á c i a s Plano é ampliar o faturamento projetado
para este ano de R$ 780 milhões para R$ 1 bi em 2013

Rede gaúcha São
João cresce em
direção ao Paraná

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Marquesan e Médicis, da Sequoia, que vai investir R$ 10 milhões até 2013

Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

A partir de Passo Fundo, muni-
cípio a 300 quilômetros de Porto
Alegre, a rede de farmácias São
João leva adiante um ambicioso
plano de expansão para alcançar
uma receita líquida de R$ 1 bi-
lhão no ano que vem. A estraté-
gia inclui a abertura de lojas
maiores em regiões mais popu-
losas, a aquisição de pequenas
empresas regionais, investimen-
tos em logística, ampliação da
oferta de produtos com marca
própria e, em 2014, a entrada no
mercado paranaense.

“Existe uma tendência de con-
solidação do setor e quem não
cresce é comprado ou quebra”,
diz o presidente Pedro Henrique
Brair, que em 1980 deixou o em-
prego de auxiliar de enferma-
gem para fundar a rede no mu-
nicípio de Campo Novo, com o
nome de Drogafar. Três anos de-
pois, a empresa mudou-se para
Santo Augusto, onde adotou o
nome São João em homenagem
ao padroeiro da cidade. Final-
mente, em 2000, já com dez fi-
liais, transferiu-se para Passo
Fundo, uma cidade reconhecida
como polo de saúde com cinco
hospitais no norte do Rio Gran-
de do Sul.

Conforme o empresário, nos úl-
timos dias circularam boatos na
região de que a rede estaria à ven-
da, o que o levou, na semana pas-
sada, a enviar um comunicado aos
4 mil funcionários e aos fornece-
dores desmentindo os rumores.
“Fazemos investimentos com os
pés no chão, mas temos dinheiro
em caixa e somos compradores”,
afirma Brair, que tem 51 anos e co-
manda o negócio com a ajuda da
mulher Marilei, da irmã Tatiana e,
mais recentemente, do filho João
Pedro, de 19 anos.

A rede tem 254 lojas no Rio
Grande do Sul e em Santa Catarina
e planeja chegar às 300 unidades
até o fim do ano apenas com ex-
pansão orgânica, sem contar even-
tuais aquisições, algumas já em ne-
gociação. A maior parte das novas
unidades será aberta na região me-
tropolitana de Porto Alegre, onde
a empresa estreou há quatro anos
e mantém cerca de 30 pontos de
venda, uma posição que Brair ain-
da considera “t í m i d a”. Até o ano
que vem ele pretende chegar à re-
gião metropolitana de Florianó-
polis e em seguida ao Paraná.

Nas áreas com maior popula-
ção e renda disponível para con-
sumo, o projeto de Brair é abrir
lojas mais amplas, com até 300
metros quadrados (o dobro da
média atual), capazes de gerar

maior faturamento por unidade.
De acordo com ele, isto é neces-
sário para cumprir a meta mais
ousada de aumento das vendas.
Enquanto a previsão de cresci-
mento da receita líquida em dois
anos chega a 66,7% (R$ 1 bilhão
em 2013 ante R$ 600 milhões em
2011), a expansão da rede física
ficará em torno de 40% no perío-
do. Para 2012, a receita projeta-
da é de R$ 780 milhões.

O plano de crescimento con-
templa as três bandeiras da em-
presa: além da São João, a Me-
lhor Preço, com foco em produ-
tos mais baratos, e a Remex, vol-
tada para clientes de renda mais
alta. A rede também quer am-
pliar de 200 mil para 1 milhão a
base de usuários ativos do cartão
próprio Crédito Fácil em cinco
anos e aumentar de 3% a 4% para
até 10% a participação dos pro-
dutos com marca própria das li-
nhas de cosméticos, perfumarias
e fraldas sobre o total das vendas
num período de três anos.

Segundo Brair, a rede vem in-
vestindo em expansão sempre
com recursos próprios. Só neste
ano serão aplicados de R$ 30 mi-
lhões a R$ 40 milhões, sendo R$ 10
milhões na implantação de novos
processos de gestão de estoques e
em tecnologia da informação no
primeiro semestre e o restante na

Consolidação

O mercado brasileiro de farmácias
tem sido movimentado por uma onda
de fusões e aquisições. O último grande
negócio foi a compra da rede de
drogarias baiana Sant’ana, a maior do
Estado, por R$ 347 milhões, pela B ra z i l
Pharma, braço de varejo farmacêutivo
do banco BTG , em fevereiro. Três meses
antes, a companhia havia
desembolsado R$ 453 milhões pela
rede Big Ben, do Pará. Além desta, em
2011 também adquiriu a cadeia Est re l a
Galdino e a Mais Econômica, dando
prosseguimento a uma estratégia
agressiva de aquisições iniciada em
2009, com a compra da Fa r m a i s . Além
desses, outros dois grandes negócios
recentes mudaram a cara do setor, que
movimentou R$ 20,5 bilhões no ano
passado (uma alta de 20,4% sobre o
ano anterior): a fusão das redes Ra i a e
D ro g a s i l e a união de Drogarias São
Pa u l o e Pa c h e c o — ambas em 2011.

    Fundação

1980, em Campo Novo (RS), 
com o nome de Drogafar

Fundador e presidente

Pedro Henrique Brair

    Sede atual

Passo Fundo (RS)

    Lojas

254 no RS e em SC

    Bandeiras

São João, Melhor 

Preço e Remex

    Funcionários

4 mil

    Receita líquida 
prevista para 2012

R$ 780 milhões

    Receita líquida 
prevista para  2013

R$ 1 bilhão

Fonte: Empresa

Perfil
Dados da Farmácias São João

abertura de mais de 40 lojas de ju-
nho a dezembro, sem considerar
eventuais aquisições.

Em 2013 também será construí-
do um novo centro de distribuição
em Passo Fundo, com 30 mil metros
quadrados de área de estocagem,
que vai substituir a estrutura atual,
de 15 mil metros quadrados. O in-
vestimento será de R$ 45 milhões.

De acordo com Brair, o novo
CD vai facilitar a chegada da re-
de ao mercado paranaense. A
distância até Curitiba, por exem-
plo, é praticamente igual à que
separa a matriz de cidades do
sul do Rio Grande do Sul onde a
empresa já atua, como Uru-
guaiana e Bagé, lembra o empre-
s á r i o.
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Pedro Henrique Brair, presidente e dono da rede de farmácias São João: “Quem não cresce é comprado ou quebra”

Curtas

Hershey anuncia meta
A fabricante americana de cho-

colates Hershey anunciou ontem
que pretende alcançar vendas lí-
quidas de US$ 10 bilhões em 2017.
A empresa elaborou um plano pa-
ra acelerar o crescimento nos pró-
ximos cinco anos. De acordo com
a empresa, investimentos serão
feitos em todo o mundo, princi-
palmente em cinco marcas:
Hershey ’s, Reese’s, Hershey’s Kis-
ses, Jolly Rancher e Ice Breakers.
Em 2011, as vendas consolidadas

da companhia somaram US$ 6 bi-
lhões, alta de 7,2% sobre 2010. A
Hershey reforçou que mantém a
previsão de crescimento em ven-
das para neste ano entre 7% e 9%,
na comparação com 2011.

Venda on-line no Brasil
Estudo divulgado ontem pela

consultoria A. T. Kearney mostra
que o potencial do mercado de co-
mércio eletrônico no país é um
dos maiores do mundo. Entre 30
países considerados emergentes

no segmento do varejo, o Brasil
aparece em segundo lugar no rela-
tório, atrás apenas da China. Para
se calcular o ranking, a consultoria
analisou 18 variáveis ligadas à in-
fra-estrutura dos países. Segundo
o ranking global, após China e
Brasil, estão Rússia, Chile e México.

Dori abre fábrica
A empresa brasileira Dori Ali-

mentos inaugurou na manhã de
ontem uma fábrica para a pro-
dução exclusiva de produtos de

amendoins, localizada no distri-
to industrial de Marília, no inte-
rior de São Paulo. A fábrica terá,
inicialmente, um quadro de 200
funcionários. O espaço soma 12
mil metros2 e capacidade de pro-
dução de três mil toneladas
mensais de confeitos doces e sal-
gados de amendoim. Os produ-
tos fabricados à base do grão res-
pondem por 24% das vendas lí-
quidas da empresa. A Dori proje-
ta um crescimento de 18% nos
resultados em 2012.

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CompanhiaAberta
CNPJ/MFnº61.695.227/0001-93 -NIRE35.300.050.274

EditaldeConvocação -AssembleiaGeralExtraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A. (“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”) a se
realizar às 10h00 do dia 10 de julho de 2012, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
excepcionalmente na Alameda Rio Negro, nº 1030, Centro de Convenções, Sala Concilium II (Acesso
tanto pelo Hotel Radisson Alphaville quanto pelo Hotel Confort Alphaville - ambos no mesmo complexo),
Bairro Alphaville Industrial, CEP: 06454-000, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
(i) substituir 1 (um) membro do Conselho de Administração; e (ii) ratificar a eleição dos representantes
dos empregados no Conselho de Administração. Para participar na Assembleia Geral, os senhores
acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento
hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126
da Lei nº 6.404/76; e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da
lei, na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral,
a Companhia recomenda o depósito, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data
da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos, nos termos
do artigo 21, § 2º do estatuto social da Companhia. Os documentos relativos às matérias a
serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive “Manual dos Acionistas”, encontram-se à disposição
dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://ri.aeseletropaulo.com.br), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(http://www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br)
na rede mundial de computadores, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76
e regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. São Paulo, 22 de junho de 2012.
Vincent Winslow Mathis - Presidente do Conselho de Administração.
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