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Abrir

O inferno que foi
legalizar um paraíso
O périplo do empresário italiano
para conseguir erguer um hotel na
península de Maraú, na Bahia

ITALIANO FERRUCCIO Bo-
nazzi pode ser considera-
do um especialista em abrir
empresas. Aos 59 anos.
fundou 19 negócios—de
indústria de barcos a co-
mércio de roupas e hotéis

— em quatro países. França, Luxembur-
go, Itália e Brasil. Em seu país de origem.
onde é possível legalizar um empreendi-
mento em 13 dias, Bonazzi abriu 12 em-
presas. Nos Estados Unidos, em apenas
3 horas, formalizou sua companhia náu-
tica, tirou a licença para operar e impri-
miu os cartões de visita. Sua empreitada
mais turbulenta se deu no Brasil. Bonaz-
zi chegou ao país há 12 anos e, com ou-
tros investidores, decidiu construir o Kia-
roa Beach Resort, um hotel de alto padrão
na península de Maraú, no litoral sul da
Bahia. O projeto demorou cinco anos pa-
ra sair do papel. À infra-estrutura quase
inexistente da região somou-se um infer-
no burocrático em dezenas de órgãos pú-
blicos brasileiros que quase colocaram o
empreendimento a perder. "Estava prepa-
rado para a aventura de abrir um negócio
no meio da floresta, mas jamais imaginei
que a burocracia fosse me atazanar tan-
to", diz Bonazzi.

A epopéia começou em maio de 1999,
logo após a desvalorização do real, quan-
do ele decidiu aproveitar a boa fase de in-
gresso de capital estrangeiro no país para
erguer o hotel na Bahia. Logo de cara, de-
parou com informações desencontradas

de diversas fontes sobre os procedimen-
tos que precisaria seguir. "Levei quatro
meses só para entender o que deveria fa-
zer", diz Bonazzi. Para abrir a empresa,
ele deu entrada nos papéis na Junta Co-
mercial em setembro daquele ano. Espe-
rou 35 dias apenas para obter o registro do
contrato social na Junta — quando o pra-
zo não deveria passar de cinco dias. Na se-
qüência, foram necessários mais nove dias
para obter um número no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas, da Receita Fede-
ral, considerando a identidade das empre-
sas, e outros 16 dias para receber a inscri-
ção na Secretaria da Fazenda estadual. Co-
mo o resort seria construído em uma área
de proteção ambienta], Bonazzi teve de
correr atrás de outras duas autorizações
municipais que avaliam o impacto ambien-
tal do projeto: uma especificamente para
a construção do hotel e outra para abrir
uma pista de pouso — para isso, precisou
ainda conseguir aprovação e homologa-
ção do Departamento de Aviação Civil
(DAC). "Perdi a conta das repartições que
percorri para resolver tudo", diz.

As idas e vindas de Bonazzi, reunindo
papéis e recebendo técnicos para vistorias,
estenderam-se por quase três anos. As obras
do hotel somente foram iniciadas em agos-
to de 2002. quatro meses depois de a pre-
feitura autorizar a construção. Daí para a
frente, o projeto deslanchou. Em outubro
de 2003, a prefeitura expediu o alvará de
funcionamento e. em dezembro, o resort
foi inaugurado. O calvário então havia che-

gado ao fim? Não exatamente. Bonazzi
passaria por mais alguns percalços até con-
cluir o processo legal de abertura da em-
presa. Em maio de 2004, cinco meses após
a festa de inauguração do resort, fiscais do
Centro de Recursos Ambientais do estado
apareceram no Kiaroa e questionaram a
validade da licença concedida pela prefei-
tura. Exigiram nova licença ambiental, emi-
tida pelo estado. O resort corria o risco de
ser fechado e Bonazzi preferiu não con-
trariar os fiscais. Reuniu mais uma leva de
documentos e encaminhou o pedido. A li-
cença ambiental do estado demorou mais
de um ano para sair. Ele a obteve em se-
tembro de 2005, com validade de dois anos
— desde que fossem cumpridas 17 "con-
dicionantes". A maioria delas Bonazzi já
tinha atendido, por ser praxe, mas outras
lhe pareceram incompreensíveis. "Uma de-
las me obrigava a distribuir aos clientes
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uma cartilha educativa sobre preservação
do meio ambiente. E um absurdo, pois a
fiscalização ignora que a própria prefeitu-
ra mantém um lixão a céu aberto em ple-
no manguezal", afirma Bonazzi. Antes mes-
mo de resolver o problema com o estado,
a situação complicou-se com a União. Cin-
co dias antes de receber a licença do órgão
estadual, Bonazzi foi multado pelo Ibama
em 450 000 reais, acusado de ter remode-
lado a área de restinga próxima ao hotel, e
ainda teve a pista de pouso embargada.
Dessa vez, o empresário recorreu judicial-
mente e o Ibama voltou atrás na decisão,
reconhecendo a licença ambiental do esta-
do e a homologação do DAC.

Bonazzi nunca entendeu os transtornos
que enfrentou com os órgãos ambientais.
O investimento de 5 milhões de dólares
do Kiaroa primou pelo respeito à nature-
za. A área construída ocupa apenas 0,018%

dos 240 000 metros quadrados do terreno.
O empreendimento possui estação própria
de tratamento de água, usa energia solar
para aquecimento central, tem cabeamen-
to subterrâneo e seu sistema de esgoto sa-
nitário é à base de fossas anaeróbicas. To-

Bonazzi: quatro meses
só para entender
o ritual burocrático

da a madeira utilizada na obra
veio de áreas de reflorestamen-
to. Além disso, a rouparia —
em média, 3 100 peças por mês
de toalhas e lençóis — viaja de
balsa para ser lavada em Salva-
dor, a fim de não comprometer
o meio ambiente local. "O que
mais me surpreende é como a
legislação no Brasil é aberta a
interpretações", diz Bonazzi.
"O empreendimento vizinho ao
meu obteve a licença em qua-
tro meses e meio. com exigên-
cias menos rígidas e prazo de
validade superior. Além disso,
existem pistas clandestinas na
região que não sofrem fiscali-
zação. Fiquei com a impressão
de que dificultam as coisas pa-
ra os estrangeiros."

A sensação de perseguição é
apenas um dos sentimentos que
acometem os investidores es-
trangeiros que vêm ao Brasil
abrir uma empresa. O mais co-
mum é sentir aflição e incredu-
lidade causadas pela burocra-
cia. O investidor estrangeiro pre-
cisa constituir a empresa antes

de receber o dinheiro da matriz e contra-
tar um representante legal. Sem a permis-
são para abrir o negócio, não consegue se-
quer alugar o imóvel e fica paralisado en-
quanto os registros não saem. "E terrível
para a imagem do país", diz a advogada
Isabel Franco, sócia do escritório Dema-
rest & Almeida, de São Paulo. "Quando
tentamos explicar no exterior o que acon-
tece por aqui, a maioria dos estrangeiros
supõe que estamos defendendo nossa in-
competência." Há 15 anos, por exemplo,
quando foi morar nos Estados Unidos, Isa-
bel gastou apenas 48 horas para abrir o es-
critório da Demarest, em Nova York.

Na verdade, Bonazzi teve até sorte, prin-
cipalmente no que se refere aos órgãos de
meio ambiente. Ás licenças de caráter ope-
racional — ambientais, técnicas e alfande-
gárias — são hoje o grande enrasco no pro-
cesso de abertura de uma empresa. Uma
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licença da Companhia de Saneamento Bá-
sico de São Paulo (Sabesp) demora de 45
a 60 dias. Da Empresa Brasileira de Turis-
mo, 20 dias. No caso de autorizações do
Corpo de Bombeiros nos municípios, o pra-
zo sobe para meses. E um certificado da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
nem dá para prever. Enquanto as vistorias
não ocorrem, é impossível saber quando
sairá o alvará de funcionamento. "As em-
presas mais prejudicadas são as de alimen-
tação, química, farmacêutica e de produ-
tos médicos", diz José Ademir Pelissari,
sócio da Japher Assessoria Contábil. "Al-
gumas precisam de várias vistorias para
operar e podem esperar meses."

Vencidos todos os entraves, o Kiaroa
hoje é um sucesso. Mesmo com diárias en-
tre 950 e 2 150 reais, tem taxa de ocupa-
ção de 100% na alta temporada. No ano
passado, registrou faturamento de 5 mi-
lhões de dólares. Bonazzi agora quer am-
pliar o negócio; Até 2007, vai investir mais
l ,5 milhão de dólares na construção de dez
novos bangalôs um clube náutico e um
spa. O italiano só não se conforma com a
trabalhara burocrática que. já sabe, terá de
enfrentar nos próximos meses. "Gasto 30%
do tempo do meu dia correndo atrás de pa-
péis", diz. "O Brasil precisa urgentemen-
te de reformas para agilizar a burocracia,
facilitar financiamentos e garantir aos in-
vestidores, inclusive os estrangeiros, con-
dições melhores para trabalhar."

Fechar

Uma década para
vencer a burocracia
A Net pena para se livrar de dezenas
de empresas que só existem no papel

F
ECHAR UMA EMPRESA DEVE-
ria ser um processo simples,
uma vez que é parte inerente
à natureza do mundo empre-
sarial. No Canadá, por exem-
plo, é possível encerrar um
negócio em apenas oito me-

ses. No Brasil, esse processo leva no mí-
nimo quatro anos. Na teoria, a operação é
fácil. Bastaria pagar os funcionários e ter
comprovantes de que o negócio está quite
com os fornecedores e com o governo. Na
prática, o caminho percorrido para conse-
guir essas certidões—emitidas pela Caixa
Econômica Federal, pelo INSS, pelas re-

ceitas federal e estadual, e pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda—é um
calvário. Os serviços são invariavel-
mente lentos. Pesa também o caos
tributário, que faz com que pratica-
mente todas as empresas tenham al-
gum tipo de pendência com a Recei-
ta Federal. Diante das dificuldades, mui-
tos empresários optam por deixar a empre-
sa sem operar por dez anos até que seja
considerada inativa para qualquer reclama-
ção legal. O resultado são milhares de em-
presas zumbis, que só existem no papel.

A alternativa a essa espécie de limbo é
um exercício de paciência. Há seis anos, a

Avanços, ainda que tímidos
Alguns estados brasileiros já estão combatendo o excesso de burocracia

Lentamente, o país começa a acordar para a necessidade de des-
burocratizar a economia e dá os primeiros passos nesse proces-
so. Para as micro e pequenas empresas, as mais sacrificadas

pela burocracia, foi criada em 1997 a Central de Atendimento Empre-
sarial Fácil, que reúne num só locai todas as instituições públicas en-
volvidas no processo de legalização de uma empresa. A concentração
dos órgãos reduz o número de documentos exigidos e os custos, agi-
lizando o processo. Já foram abertas 21 unidades no país, com bons re-
sultados. Em Alagoas, a Central Fácil reduziu o tempo de abertura de
uma empresa de 127 dias para uma semana.

Outra iniciativa interessante acontece em Curitiba. Desde 2003 já
é possível fazer pela internet o pedido de alvará de funcionamento de
uma empresa na prefeitura e a inscrição estadual. Agora, a batalha é

convencer a Receita Federal a permitir que a inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas também seja realizada pela internet.
Em São Paulo, a Receita Federal e a Secretaria Estadual da Fazenda
sincronizaram os cadastros em março deste ano. Em apenas 15 dias,
receberam via internet 66 000 solicitações. Os pedidos foram tantos
que sobrecarregaram o sistema.

As grandes promessas de mudança, no entanto, estão no Congres-
so. A primeira é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas - ou Su-
per Simples -, que pretende reduzir a burocracia e a tributação para
pequenos negócios. A outra é o projeto de criação da Rede Nacional
para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negó-
cios (Redesim), que prevê interligar os diferentes órgãos públicos res-
ponsáveis pela abertura e pelo fechamento de empresas no país.
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Net Serviços, a maior operadora
de TV por assinatura do país, de-
parou com a necessidade de en-
cerrar a operação de dezenas de
empresas que estavam sob seu
controle. Criada em 1991 por meio
da compra de pequenas operadoras de TV
a cabo, a Net fez desde então dezenas de
aquisições. "A certa altura, a Net era for-
mada por 71 empresas e foi preciso sim-
plificar ar estrutura', diz-Flauzino-Ferreira-
Neto, diretor da empresa. Pelo cronogra-
ma estabelecido em 2000, a Net pretende
encerrar 60 empresas até 2008, deixando
11 em operação. Em uma segunda fase, a
expectativa é que reste uma única empre-
sa, a Net Serviços. Ou seja, o processo de
consolidar todas as empresas numa só de-
ve levar, no mínimo, uma década.

Pode parecer muito — e é. Mas esse
prazo é a metade do que indicavam os pri-
meiros estudos feitos pela empresa. "Para
reduzi-lo a dez anos, decidimos incorpo-
rar algumas dessas empresas em vez de fe-
chá-las", diz Ferreira. A diferença é que a
companhia incorporada, aos olhos da lei,
não desapareceu — formalmente, conti-
nua a existir e pode ser acionada em caso
de dívidas. Dessa forma, Ferreira e sua
equipe conseguiram limpar da estrutura da

Net: quase
100 pessoas
para vencer
a papelada

Net 29 empresas nos últimos seis
anos — mas não passaram imu-
nes pela burocracia. Foi preciso
obter as certidões negativas de dé-
bito para cada uma, o que impli-
cou destacar funcionários para ir

centenas de vezes a órgãos públicos. Na
maioria dos casos, apareceram pendências,
principalmente na Receita Federal. Não
porque a Net devesse algo. Sempre falta-
va algum registro de pagamento que a em-
presa precisava localizar no arquivo e en-
caminhar novamente à Receita. "Hoje, tu-
do está informatizado", diz Ferreira. "Um
erro de 10 centavos no registro constará
corno pendência." A equipe de 90 pessoas
que lida com a reestruturação precisou de
ajuda e contratou escritórios de contabili-
dade para terceirizar a empreitada.

O caso mais complicado envolveu a in-
corporação de urna empresa de capital aber-
to, a CMA Participações. Antes de qual-
quer alteração em uma empresa desse ti-
po, é preciso fechar o capital — e isso só
pode ocorrer por meio da recompra das
ações. A CMA não era uma empresa com-
plexa, pelo contrário. Atuava como uma
antiga holding, já sem função. Não tinha
um único funcionário, nem qualquer pen-
dência com órgãos públicos. O número de

papéis em poder de acionistas mino-
ritários era mínimo — apenas 2,73%
do capital. Ainda assim, fora todo o
ritual burocrático normal, foi preci-
so seguir o trâmite da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), a xeri-
fe do mercado. A tarefa não foi sim-

ples. Primeiro, a Net precisou contratar cin-
co empresas: um auditor para estabelecer
o preço dos papéis, uma corretora para in-
termediar a operação, um assessor finan-
ceiro para fazer a ponta com a CVM, um
advogado especializado em direito acioná-
rio e um contador independente para vali-
dar os resultados. Por causa desse pelotão,
a incorporação da CMA custou quase
700 000 reais, mais que o dobro do que
custaria para uma empresa de capital fe-
chado. Todo o processo estendeu-se por
dois anos — prazo que costuma variar de
90 a 120 dias nos Estados Unidos.

Nesse meio tempo, a equipe de Ferrei-
ra trabalhou como se a CMA estivesse a
pleno vapor: continuou redigindo informa-
tivos de resultados, declaração de impos-
to de renda e balanço anual, sempre acom-
panhado de certidões negativas de débito.
Sem a papelada em ordem, poderia surgir
uma pendência que atrasasse o processo.
Incorporada à Net em maio de 2006, a em-
presa tinha 37 certidões negativas. "Não
há nada pior do que fechar uma empresa",
diz Ferreira. "Comecei a ficar calvo quan-
do fiz a primeira operação desse tipo." 
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