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crescer nos próximos anos

DonodoMcDonald’s
prevêexpansãonoBrasil
Empresárioargentinodizque
franquiadefastfoodpoderá
dobraremcincoanosqPÁG.B13

Governo muda
postura em relação
às grandes fusões

Pequena empresa entra
nos planos do governo

NEGÓCIOS
DEFESA DA CONCORRÊNCIA

Concentração no mercado doméstico já não é mais
o ângulo dominante nas avaliações das operações

Renato Andrade
BRASÍLIA

O governo adotou uma nova
postura em relação à formação
de grandes conglomerados em-
presariais no País. Depois de
anos buscando preservar um
ambiente de maior concorrên-
cia no mercado doméstico, si-
nais de mais boa vontade têm
surgido em relação à criação de
multinacionais “made in Bra-
zil”. Formalmente, não há uma
política definida de apoio às fu-
sões, mas a concentração do-
méstica deixou de ser o único
prisma de avaliação das opera-
ções,comorevelouaSecretaria
de Direito Econômico (SDE) há
dez dias, quando o Pão de Açú-
car anunciou ter assumido o
controle das Casas Bahia.

Aretomada doritmo decres-
cimento após a crise tem injeta-
do novo gás nos planos de fu-
sões e aquisições. Em setem-
bro,oJBSFriboi,alémdeadqui-
rirseurivallocal,oBertin,avan-

çou sobre o mercado america-
no com a compra da Pilgrim’s
Pride, tornando-se a maior em-
presa global de processamento
de carnes. Antes da operação
PãoAçúcar-CasasBahia,oPaís
já contabilizava negócios como
a fusão entre Itaú e Unibanco,
emnovembro do ano passado, e
entre Perdigão e Sadia, anun-
ciada em maio.

“Esseéumprocessocrescen-
te,frutodeumasituaçãoquees-
tamos observando no mundo,
nãosónoBrasil,queéessemovi-
mento de crescimento forte no
pós-crise”, diz Carlos Arruda,
professordaFundaçãoDomCa-
bral. Para Moacir Zilbovicius,
sócio do escritório Mattos Fi-

lho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados, existe um
posicionamento do governo no
sentido de fomentar a criação
de empresas que tenham capa-
cidade de competição interna-
cional, o que irá gerar interna-
mente um processo de consoli-
dação.“O governoéafavordes-
saconsolidaçãoequandopreci-
sar intervir, investindo recur-
sos por meio do BNDES, o go-
verno irá fazê-lo”, disse.

OI-BRT
Há duas semanas, o governo si-
nalizou que tem um entendi-
mento novo sobre as fusões, ad-
mitindo que cada caso é um ca-
so. A titular da SDE, Mariana
Tavares,admitiuexplicitamen-
te que uma fusão também pode
criar uma empresa maior e
mais eficiente. “Poder de mer-
cado não significa necessaria-
menteprejuízo para oconsumi-
dor”, disse.

A criação de grandes grupos
empresariais sempre encon-

trou barreiras no chamado Sis-
tema Brasileiro de Defesa da
Concorrência (SBDC), capita-
neado pelo Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade). O aumento do peso eco-
nômico do Brasil no cenário in-
ternacional,entretanto,temfei-
to com que outros órgãos de go-
verno adotem uma avaliação
menos restrita sobre o assunto.

“Esse é um tema que desper-
ta uma série de preocupações
dentro do governo. A política
pública brasileira ficou mais
complicada, mas ficou mais in-
teressante também, é um sinal
de maturidade da economia”,

diz MaurícioSantoro, ex-asses-
sortécnicodoMinistériodoDe-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

A fusão entre a Oi e a Brasil
Telecomécitadaporespecialis-
tas como um exemplo da nova
postura governamental em re-
lação ao tema. “Neste caso hou-
ve um empenho direto do Esta-
do para permitir a fusão e en-
frentar a concorrência dos es-
trangeiros dentro do próprio
País”, avalia Luís Afonso Lima,
diretor-presidente da Socieda-
deBrasileiradeEstudosdeEm-
presasTransnacionaisedaGlo-
balização Econômica (Sobeet)

e economista-chefe do Grupo
Telefônica no Brasil.

A disputa com estrangeiros
dentrodoPaíséumdoselemen-
tos apontados por Carlos Arru-
da em defesa da formação de
grandes corporações nacio-
nais. “O Brasil vai ser cada vez
mais atraente para investimen-
tosestrangeiros,entãoomerca-
do doméstico é um mercado al-
tamenteameaçado”,diz.“Aem-
presamaisinternacionaléaque-
la que é internacional no seu
própriomercado,quetemcapa-
cidade de competir com os es-
trangeiros que vêm para seu
mercado doméstico.” ●

Regional de Guarulhos é Campeã
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Responsabilidade
Social

Através da cam-
panha Corretor Ci -
da dão sob o slogan
“Doe um brinquedo
e conquiste mui tos
sorrisos”, o Sciesp
arrecadará brinque -
dos para serem dis -
tribuídos a diferentes
instituições éticas e
responsáveis, como
abrigos, creches e
orfanatos do Es ta -
do de São Paulo, a
fim de proporcionar
às crianças ca rentes
uma infancia digna
e mais alegre. Cor-
retor, é muito im-
portante a sua
doação, mobilize
seus amigos e fa-
mi liares. Os postos
de arrecadação são:
UNISciesp; Agências
Regionais e; na
se de social.

“Emocionante e agregador”. Assim,
Manuel Pimentel, diretor do Sciesp definiu o
III Campeonato Estadual de Futsal "Cor -
retores de Imóveis". Organizado pelo sindica to
o torneio teve como finalistas a regional

de Gua ru -
lhos e a
sede São
Pa ulo.

A equi-
pe guaru-
l h e n s e

mos trou superioridade técnica e conquistou
o bicampeonato do certame, desta vez,
jogando com os paulistas e pelo placar de 6
x 2. “O campeonato foi um sucesso. A união
e entrosamento da nossa equipe fizeram a
diferença”, afirmou Luiz Carlos da Mata, cor-
retor de Guarulhos. 

Para Joanderson Andrade, representante
da equipe vice-campeã, “a integração é im por -
tante. O esporte nos possibilita praticar exer-
cício físico e projetar negócios futuros com as
novas amizades que aqui conquistamos”.

Em 2009 as subsedes do sindicato
passaram a oferecer duas grandes novida-
des à categoria. Trata-se da assistência
jurídica local e também, do Escritório do
Corretor, um espaço especialmente equi-
pado para que os profissionais da interme-
diação imobiliária atendam seus clientes e
fechem bons negócios, mediante prévio
agendamento.

“O Escritório do Corretor oferece pra-
ticidade, conforto e todas as ferramentas
necessárias para que o profissional realize
a intermediação imobiliária”, afirmou Ale -
xandre Tirelli, vice-presidente do Sciesp.
As Agências Regionais reestruturadas e
adequadas ao novo layout do sindicato
atendem nos endereços: 

ABC e região: Av. Portugal, 397 - sala

1401, 14° andar
- (11) 4438-3580

Guarulhos:
Rua Sto. Antô -
nio, 43 - 7°
an dar, sala 711  -
(11) 2409-3642

O s a s c o :
Av. Dionísia Alves Barreto, 500 - sala 407, 4°
andar - (11) 3683- 4913

Praia Grande: Av. Brasil, 600 - cj. 712 -
(13) 3474-4513

Santos: Av. Ana Costa, 100 - 2° andar,
cj. 25 - (13) 3222-7685

São José do Rio Preto: Rua Nelson F.
Bucater, 145 - (17) 3227-4165

Vale do Paraíba: Av. Dr. Nelson D'Avila,
389 - sala 94b, 9°andar - (12) 3921-8187

Alertamos a todos os corretores de imó-
veis sobre a importância de se manter em
dia com as obrigações destinadas à sua
entidade sindical previstas no estatuto e
definidas pelas Assembléias Gerais. 

“Investir no seu sindicato significa forta-
lecer a sua categoria e garantir benefícios a
você e seus familiares”, afirmou Angelita
Viana, secretária geral do Sciesp. Mais de
seis mil prestadores de serviços credencia-
dos estão à disposição dos associados e
seus dependentes, oferecendo preços
reduzidos e muito vantajosos nas áreas de
lazer, turismo, assessoria jurídica gratuita,

programas de educação e cultura, atendi-
mento médico, hospitalar, odontológico e
laboratorial, utilização da sala do corretor,
dentre outros.

O não pagamento nos respectivos ven-
cimentos acarreta à eliminação do quadro
associativo do Sciesp, levando a perda dos
direitos e benefícios de associado. Mais
esclarecimentos no 3º andar da sede social
ou pelos telefones (0xx11) 3889-5899,
ramal 534 e 0800-176817.

Atenção: o prazo para o recolhimento
da contribuição social é até o dia 15 de
dezembro.

Contribuição Social – 15/12 

Amparo ao corretor - Assistência Jurídica no Sindicato
O departamento jurídico do Sciesp programou para o mês de dezembro plantões nas Agências Regionais de

Campinas, Guarulhos, Sorocaba, ABCD e Praia Grande, nos dias 21, 23, e 29. Nas regionais de Jundiaí, Osasco,
Santos e São José dos Campos, o atendimento será realizado nos dias 22, 28, e 30.

Os serviços são inteiramente gratuitos e compreendem as orientações técnico-jurídicas relacionadas à ativida-
de profissional, e estão à disposição de todos os corretores. O corretor associado ainda desfruta, sem qualquer des-
pesa adicional, do patrocínio integral de causas judiciais relativas ao exercício da profissão.

O atendimento será realizado pessoalmente nas datas supracitadas e no endereço das Agências
Regionais.

Escritórios para os Corretores de Imóveis

Clima de confraternização, após a partida final.

Edna Simão
BRASÍLIA

O movimento de recupera-
ção das economias no pós-
crise deve favorecer o au-
mento das operações de fu-
sões e aquisições entre em-
presas brasileiras. Segundo
consultores, a tendência é
queomovimentoseintensifi-
que nos próximos anos nos
setores de ensino superior,
frigoríficos, etanol, planos
de saúde e infraestrutura.

Pesquisa da consultoria
PricewaterhouseCoopersin-
dica que o número de negó-
cios neste ano deve ficar em
patamar próximo ao de
2008,quandohouve643ope-
rações de fusão e incorpora-
ção. De janeiro a novembro
foram contabilizadas 551
transações no País. Apenas
em novembro, foram 52 ope-
rações. “Dentro do contexto
internacional, o Brasil deve
sair na frente na recupera-

ção das operações de fusão e
aquisição”, afirmou Alexandre
Pierantoni, sóciodaPrice. Uma
das razões para isso, diz, é que o
País mostrou, num momento
deforte turbulência nosmerca-
dos financeiros, que tem funda-
mentos macroeconômicos sóli-
dos, atraindo investidores.

Pelo menos por enquanto, as
fusões e aquisições estão mais
concentradasnossetoresdeali-
mentos, tecnologia da informa-
ção, bancos, serviços, minera-
ção e químico-petroquímica.
“Existem vantagens econômi-
cas para o agrupamento de em-
presas, desde que não se viole a
lei da concorrência”, diz Ruy
Coutinho,daLatinlinkconsulto-
ria e ex-presidente do Cade.

UNIVERSIDADES
Depois do setor bancário, se-
gundo estudo da Latinlink, o
processo de concentração deve
se acelerar em segmentos clas-
sificados como pulverizados. O
setor de ensino superior passa-

rá por uma forte consolidação,
depoisdeviverumafasedepro-
liferação de faculdades familia-
res e com gestão financeira ine-
ficaz. Com a evasão escolar e a
escassezdecrédito,muitaspas-
saram a contabilizar prejuízos.
“A previsão é que os 20 maiores
grupos do País venham a deter
70%domercadodecursossupe-
riores privados até 2015”, diz
Coutinho.

Situação semelhante é a do
etanol.Comafebreporcombus-
tíveis limpos, muitas famílias
passaram a abrir usinas para
produção do combustível. “Es-
sa indústria é fragmentada,
sem gestão corporativa. Das
417 usinas instaladas no País,
mais de 150 vão mudar de mãos
ou quebrar até o final de 2011”,
prevê a Latinlink. O setor de fri-
goríficos já está passando por
umfortemovimentodeconsoli-
daçãoe internacionalização.Os
exemplos mais recentes são as
aquisições no exterior da Mar-
frig e Friboi. ●

MERCADO–LojaSuperCasasBahia, noRio:uniãocomoPãodeAçúcar criougigantedoseletroeletrônicos

‘A empresa mais
internacional é a
que é internacional
no seu mercado’

MARCOS ARCOVERDE/AE–4/12/2009

BRASÍLIA

Nemsódegrandesgruposse
faz o processo de internacio-
nalização das empresas bra-
sileiras. É pensando dessa
forma que alguns órgãos do
governo e entidades da in-
dústria têm trabalhado para
aumentar a capacidade dos
pequenosemédiosempresá-
rios para começar a acessar
os mercados estrangeiros.

“Diferentes instituições
têm trabalhado no sentido
depensarumapolíticapúbli-
ca estruturada de apoio à in-
ternacionalização de empre-

sas, sejam elas pequenas, mé-
dias ougrandes, diz Patrícia Vi-
centini, assessora especial da
AgênciaBrasileiradeDesenvol-
vimento Industrial (ABDI). A
entidade desenvolve desde
2005 um projeto de cooperação
com a União Europeia para aju-
dar empresas de menor porte a
se prepararem para acessar o
mercado europeu.

“Temos aqui um trabalho es-
truturante,deconstruçãodeca-
pacidades das pequenas e mé-
dias empresas”, diz Patrícia,
responsável pela gestão do pro-
jeto.“Nofundo,sãoelasquepre-
cisam mais desse apoio em ter-

mos de política pública.”
Uma das metas definidas pe-

lo governo federal na elabora-
ção da Política de Desenvolvi-
mento Produtivo é aumentar
em10% o número de micro epe-
quenas empresas exportado-
ras até 2010. Em 2006, existiam
no País 11.792 empresas de pe-
queno porte que exportavam
para mercados estrangeiros,
de acordo com dados do Minis-
tério do Desenvolvimento.

Segundo Patrícia, a defini-
ção de uma política pública em
prol da internacionalização das
empresas não vai se materiali-
zaremumprojetoúnicoefecha-
do. “Não é um pacote, ele é mul-
tifacetado, é um caleidoscópio,
que precisa ser administrado
paraquesepossaterumapolíti-
ca pública que possa atender as
empresasbrasileirasnomerca-
do internacional”, diz. ● R.A.
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