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Em junho de 2019 o setor registrou alta tímida em relação ao mês anterior; crise fez com que
supermercados e farmácias aproveitassem oportunidades com marcas próprias e genéricos

Produtos de baixo valor agregado são
trunfo para varejo nacional ficar de pé
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� Com ritmo de crescimento
aquém do esperado para 2019,
o varejo se sustenta por meio
do consumo de itens de neces-
sidade básica de menor valor
agregado. Entre os segmentos
que aproveitam esse movi-
mento, estão as redes de su-
permercado e drogarias.

“O crescimento de 0,1%
em junho em relação a maio
mostra que o semestre foi
muito difícil para o varejo. A
alta expectativa que se criou
no final do ano passado vem
caindo gradualmente e os
itens de necessidade básica,
que não são substituíveis tão
facilmente, costumam ter
mais resistência a crise”, afir-
mou o coordenador da Son-
dagem do Comércio do Insti-
tuto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV), Rodolpho Tobler.

De acordo com o especia-
lista, mesmo que as taxas de
desocupação caiam lenta-
mente, os 12,8 milhões de de-
sempregados ainda ilustram
uma tendência para o consu-
mo em segmentos de neces-
sidade básica, como por
exemplo alimentos e remé-
dios. “Nos próximos meses, a
tendência é que esses setores
passem a investir mais em
contratação e expansão das
operações até por conta da
redução das incertezas sobre
o campo político e das refor-
mas em andamento no Con-
g re s s o”, argumentou Tobler.

Segundo a Pesquisa Men-
sal do Comércio (PMC), reali-

zada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IB-
GE e divulgada ontem, em ju-
nho de 2019 ante o mesmo pe-
ríodo do ano passado, o setor
do varejo registrou queda de
0,3%. No acumulado do ano, o
avanço foi de 0,6%.

No levantamento, o segmen-
to de supermercados e hiper-
mercados foi um dos poucos
que ficou no “a z u l”, registran-
do estabilidade entre junho e
maio; no acumulado do ano,
houve alta de 0,7%. Já o merca-
do de farmácias se mostra
mais resiliente, com alta de
0,3% na margem; e 5% de evo-
lução nas vendas entre junho e
igual período de 2018.

Um dos exemplos de redes
de farmácias que apresentou
ritmo de expansão no número

de unidades durante o período
de recessão e mantém posicio-
namento é a RaiaDrogasil –
que terminou o segundo tri-
mestre de 2019 com 1,9 mil
operações no Brasil. “Po d e m o s
colocar como destaque o ritmo
de crescimento e amadureci-
mento de nossas unidades nos
últimos anos. Além disso, é im-
portante ressaltar a estratégia
que adotamos na política de
preços dos genéricos”, afirmou
o diretor de planejamento do
grupo, Eugênio de Zagottis, em
teleconferência realizada on-
tem (07) ao mercado.

De acordo com o executivo,
a estratégia está voltada para a
composição de um mix de pro-
dutos genéricos que tem o po-
tencial de atingir a liderança
nas vendas em algum momen-
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Categoria de genéricos começa a ganhar relevância dentro do mix de produtos de redes de farmácias

Venda de cimento cresce 2,8% no ano
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� As vendas de cimento no
Brasil entre janeiro e julho su-
biram 2,8%, somando 30,8 mi-
lhões de toneladas no período,
informou ontem (7) o Sindica-
to Nacional da Indústria de Ci-
mento (SNIC).

No mês de julho as vendas
de cimento no Brasil soma-
ram 5 milhões de toneladas,
alta de 8,1% em relação ao
mesmo mês de 2018. As ven-
das internas por dia útil em
julho – que considera o nú-
mero de dias trabalhados e
tem forte influência no con-
sumo de cimento – a p re s e n -
taram alta de 1,2% em rela-
ção a junho e de 3,8% sobre
julho de 2018.

Já nos últimos 12 meses
(agosto de 2018 a julho de
2019), as vendas acumuladas

atingiram 53,5 milhões de to-
neladas de cimento, um au-
mento de 1,3% em compara-
ção com o mesmo período
anterior (agosto de 2017 a ju-
lho de 2018).

Segundo Paulo Camillo Pen-
na, presidente do Sindicato
Nacional da Indústria do

Cimento (SNIC), o segundo
semestre começa com um
crescimento mais robusto.

“Conforme já era esperado o
segundo semestre iniciou com
um melhor desempenho”, dis-
se ele. Na avaliação dele, ques-
tões como aprovação da refor-
ma da Previdência e a gradual
volta da confiança para o setor
da construção civil. “Contr i-
buíram significativamente pa-
ra o resultado” até julho.

O mercado imobiliário con-
tinua sendo um importante
vetor no desempenho da

indústria. “O número de fi-
nanciamentos para novas
construções continua numa

trajetória de alta. Por outro
lado, não podemos compro-

meter o financiamento habita-
cional com politicas de incen-
tivos ao consumo, com riscos
de frear a retomada da cons-
trução civil e consequente-
mente do consumo de cimen-
t o”, alfinetou Penna.

Consumo aparente
O consumo aparente de ci-
mento em julho, que compre-
ende as vendas internas

mais as importações, totali-
zaram 5 milhões de toneladas,
uma alta de 7,7% em relação
ao mesmo mês do ano ante-
rior. O acumulado do ano cres-
ceu 2,7%. Ao comparar os últi-
mos 12 meses, a alta atingiu
1,1% em relação ao mesmo pe-
ríodo anterior. ”Outros fatores
podem atrapalhar o desempe-
nho da atividade, como o per-
manente aumento dos custos
da indústria e, especialmente,
a indefinição quanto à politica

de frete, cujo atual tabela-
mento vem gerando forte ins-
tabilidade e incerteza para se-
t o r”, completa o executivo.

to – sobretudo em estados bra-
sileiros, onde a rede está am-
pliando a atuação. “Se m p re
buscaremos a criação de valor
no longo prazo, sobretudo
diante da dificuldade de ex-
pansão regional nesses merca-
d o s”, afirmou ele. Segundo o
balanço da companhia, houve
salto de 5,8% para 7,9% em ter-
mos de m a rk e t s h a re na Região
Nordeste. Já no Norte do País,
a fatia de mercado da RaiaDro-
gasil saiu de 0,4%, no segundo
trimestre de 2018, para 3% no
mesmo período deste ano,
com destaque para o estado do
Pará, onde existem 28 lojas.

Na mesma base de compa-
ração, o volume de vendas de
genéricos cresceu 18% no ne-
gócio, com ganho de margem
de 0,2 ponto percentual no to-

tal comercializado. “Essa cate-
goria deve ser uma das princi-
pais nos próximos semestre.”

Varejo alimentar
Na mesma linha de raciocínio,
o sócio-fundador da consulto-
ria empresarial ba}Stockler,
Luis Henrique Stockler, o vare-
jo alimentar tem lançado mão
da categoria de marcas pró-
prias para sobreviver em tem-
pos de crise. “A marca própria,
de modo geral, permite vender
a menor preço com manuten-
ção de margem, no entanto a
marca do mercado tem de ter
credibilidade, sendo um pro-
duto bom e honesto, para im-
por sua marca no produto”, ex-
plicou, destacando que
categorias como limpeza e
itens de cesta básica são al-
guns exemplos de mercadoria
com aderência a esse modelo.

Além disso, o movimento
em direção às marcas próprias

C O M É RC I O
APRESENTOU, EM
JUNHO, AVANÇO

DE SÓ 0,1%

nos supermercados é algo que
vem se fortalecendo nos últi-
mos anos, e deve ser encarado
de forma planejada. “Já vem
aumentando há muito tempo,
mas isso também não aconte-
ce da noite para o dia. Não dá
para colocar a marca do mer-
cado em produto não confiável
e também não é nada fácil ar-
ranjar bons e confiáveis forne-
cedores, tanto no produto co-
mo na entrega e no serviço”,
complementou o especialista.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X

CNPJ/MF nº 32.222.848/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

A NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES, 
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1.355, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, inscrita no CNPJ sob o nº 52.904.364/0001-08, 
devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade 
de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme o Ato Declaratório nº 1.055, 
de 16 de agosto de 1989, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X, 
inscrito no CNPJ sob o nº 32.222.848/0001-51 (“Fundo”), vem, por meio desta, nos termos do Artigo 
61 do regulamento do Fundo em vigor (“Regulamento”), bem como do Artigo 28 da Instrução  
CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356”), convocar os 
cotistas do Fundo (“Cotistas”) para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas (“Assembleia”) a 
se realizar em 19 de agosto de 2019, às 10h00, na sede da Administradora acima indicada, em 
primeira convocação, a ser instalada com a presença de pelo menos um Cotista; e no dia 26 de agosto 
de 2019, às 10h00, em segunda convocação, a ser instalada com a presença de pelo menos um 
Cotista; para deliberar sobre as matérias constantes da Ordem do Dia descritas abaixo. Os termos 
iniciados em letras maiúsculas, quando utilizados e não definidos de outra forma nesta convocação, 
terão o significado que lhes é atribuído no Regulamento. ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar 
sobre as seguintes matérias, em linha com o determinado pelos Cotistas reunidos na assembleia 
geral extraordinária do Fundo realizada em 26 de julho de 2019:
(i)  a redução do período de carência para a realização de amortizações de Cotas, de modo a possibilitar 

que as Cotas passem a ser amortizadas imediatamente, em Regime de Caixa, mensalmente,  
no formato previsto no Regulamento;

(ii)  a alteração do Regulamento e do suplemento da emissão da série única de Cotas Seniores  
(Anexo IV ao Regulamento), de modo a refletir as deliberações passadas pelos Cotistas em sede 
da Assembleia, à luz das matérias previstas no item acima; e

(iii)  autorização para a Administradora e a Angá Administração de Recursos Ltda., inscrita no  
CNPJ sob o nº 09.452.272/0001-05, na qualidade de gestora da carteira do Fundo, tomarem 
todas as providências necessárias para implementar as aprovações acima. Nos termos do Artigo 
29, Parágrafo 2º, da Instrução CVM 356, e do Artigo 63, Parágrafo Quarto, do Regulamento, 
somente podem votar na Assembleia os Cotistas do Fundo, seus representantes legais ou 
procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. É facultado aos Cotistas votar por 
meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pela Administradora até 1 (um) 
dia útil antes da Assembleia, nos termos do Artigo 73 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro 
de 2017, conforme alterada, e do Parágrafo Sétimo do Artigo 63 do Regulamento. 

São Paulo, 07 de agosto de 2019
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES

Administradora


