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Em pleno sábado de carnaval,
RobertoLima,presidentedaVi-
vo, fez as malas e rumou para
Barcelona, na Espanha. Na ca-
pital da Catalunha, ele partici-
pa do Mobile World Congress,
omais importanteeventodete-
lecomunicações da Europa,
que acontece de hoje a 18 de fe-
vereiro. Lima vai debater com
executivos de outras operado-
ras da América Latina e da Eu-
ropa as oportunidades e desa-
fios da telefonia móvel no Bra-
sil, especialmente em relação à
Banda Larga e à 3ª Geração
(3G).

A Fundação Dom Cabral
(FDC), de Belo Horizonte, está
levando o conceito dos Brics à
educação executiva. Em parce-
ria com escolas de negócios co-
mo a Skolkovo, da Rússia, In-
dian Business School, da Índia,
e Fundan, da China, a Dom Ca-
bral está montando um curso
destinado à formação de diri-
gentes de empresas para atuar
nospaísesemergentes. O públi-
co-alvo são executivos dos paí-
ses desenvolvidos. “Quem co-
nhece melhor a nossa realidade
somosnós”,afirmaEmersonde
Almeida, presidente da FDC. O
curso, que começa em setem-
bro deste ano, terá seis módu-
los: quatro nos países do Bric,
um nos Estados Unidos e outro
na Europa.

Menos de um ano antes de mor-
rer num acidente de avião no li-
toraldaBahia,oempresárioRo-
ger Wright, membro do conse-
lho de administração da Gra-
diente, teve cerca de R$ 3 mi-
lhões de seu patrimônio blo-
queado pela Justiça, em decor-
rência de um processo traba-
lhista movido por ex-funcioná-
rios da companhia. A interdi-
ção dos bens continuou mesmo
após a morte de Wright, em
2009,efoi transferidaaoseues-
pólio.“Foi um erro do juiz que
tomou a decisão”, diz Eugênio
StaubFilho,diretordaGradien-
te. “Ele não tinha ingerência na
gestão da empresa.”

Segundo Eduardo Gaz, diretor
deoperaçõesdaSkiBrasil,acri-
sefinanceira,odólaraltoeagri-
pe suína fizeram com que 70%
dos pacotes para Aspen fossem
cancelados na operadora em
2009. “Este ano, tudo voltou ao
normal”, comemora Gaz. De
acordo com o executivo, Aspen
é o paraíso dos brasileiros, tra-
tados napalma da mão. “Lá eles
são recebidos com tapete ver-
melho e tratamento de primei-
ra”,diz.Pudera: emmédia,o tu-
rista brasileiro gasta US$ 600
por dia com serviços, gastrono-
mia e compras, sem contar aco-
modação e passagem aérea.

OindianoLakshmiMittal,presi-
dente da ArcelorMittal, maior
grupo siderúrgico do mundo, é
uma das atrações do 21º Con-
gresso Brasileiro do Aço, mar-
cado para 14, 15 e 16 de abril em
SãoPaulo.Naocasião,oempre-
sário Jorge Gerdau Johannpe-
ter, da Gerdau, assumirá a pre-
sidência do Instituto Brasileiro
do Aço, promotor do evento.

Enquanto o grupo chinês não
iniciar o negócio, a rede brasi-
leira não vai se arriscar, com
medo de cometer o mesmo er-
ro que a levou a fracassar no
México, na primeira metade
dadécadas.Naquelecaso,oHa-
bib’s se aventurou num merca-
dodesconhecidopor contapró-
pria, sem ter um parceiro local.
O negócio desastroso custou
US$ 5 milhões.

“Agora, o tiro tem de ser na
mosca”, afirma Pena. Ele ga-
rante que embora os planos te-
nham sido adiados e não haja
uma data para serem retoma-
dos, isso não significa que o Ha-
bib’s tenha desistido de ir para
a China. “Pensamos nisso o
tempo todo, porque nossas lo-
jas iam explodir de tanto ven-
der”, diz.

Uma das operadoras de turis-
mo que mais leva brasileiros a
Aspen, nos Estados Unidos, a
Ski Brasil, viu seu movimento
crescer 50% neste ano sobre
2009. Tradicionalmente, os tu-
ristas nacionais (20 mil em
2010)sãoassíduosfrequentado-
resdaestaçãodeesquiamerica-
na. Eles respondem por um ter-
ço do total de estrangeiros que
passeiam por lá todos os anos,
durante a temporada de inver-
no, que vai de novembro a mar-
ço.Oresultado,naverdade,sig-
nificaumarecuperaçãoemrela-
ção ao mau desempenho da
agência no ano passado.

O grupo Pão de Açúcar criou
umaáreadedicadaaestudos de
ferramentasdaweb2.0.Batiza-
doGPADigital,essenúcleoreú-
ne 30 profissionais das áreas de
tecnologiaedemarketingespe-
cializados na relação com o no-
vo consumidor. O investimento
deR$ 10milhões fazsentido:se-
gundo o Ibope Nielsen, 66,3 mi-
lhões de brasileiros, com idade
superior a 10 anos, utilizaram a
internetnoanopassado.OGPA
Digital vai gerenciar todas as
bandeiras de varejo do grupo
na web: Extra, Pão de Açúcar,
Ponto Frio, CompreBem, Sen-
das e Assai,além das marcas de
produtos Qualitá e Taeq.

Os planos do Habib’s de iniciar,
ainda neste ano, a conquista de
um mercado de mais de 1,3 bi-
lhão de consumidores para as
esfihas que produz não deram
certo. A rede paulista de fast
food árabe chegou a anunciar
noano passadoquelevariasuas
lojaspara aChina, numa segun-
datentativa dese internaciona-
lizar. Até as aulas de mandarim
para os diretores já foram sus-
pensas. A empreitada começa-
ria com a inauguração de mil
unidades num período de um
ano, em duas cidades. Mas o
grupo chinês que havia se inte-
ressado pelo negócio não deu
encaminhamento ao projeto.
“Eles visitaram nossas instala-
ções no Brasil, mas ainda não
viabilizaram a implantação lá”,
disse o diretor de expansão do
Habib’s,JoãoRibeiroPena,que
não quis identificar quem são
seus parceiros no Oriente.
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DepoisdaDaslu,os
planosdoIguatemi

O
anúncio de que a
partir de março o
grupo Iguatemi
vai assumir a ad-
ministração da

Villa Daslu, a atribulada e
problemática butique de luxo
criada pela empresária Elia-
na Tranchesi, foi discreta-
mente comemorado pela exe-
cutiva Cristina Betts, vice-
presidente da holding que
controla 11 centros de com-
pras no País. Segundo ela, a
operação vai reforçar o poten-
cial e a rentabilidade do Com-
plexo JK, nome pelo qual é
conhecido o conjunto forma-
do por um shopping center e
três torres comerciais no
bairro Vila Olímpia, em São
Paulo.

Construído em sociedade
com a construtora WTorre, o
complexo é vizinho à Villa
Daslu. “A administração con-
junta com a melhor butique
do Brasil vai reforçar o com-
plexo”, diz Cristina. Pelo lado
da rentabilidade, acredita,
tem tudo a ver: deverá haver
ganhos nos custos de adminis-
tração, comercial, back office
e serviços como segurança e
paisagismo, que serão unifica-
dos. “Cremos que não tere-
mos problemas na gestão”,
diz Cristina. “Conhecemos
bem o nosso público-alvo.”
Para ela, as antigas rusgas
que marcaram a relação do
Iguatemi com a Daslu até
aqui não deverão afetar a con-
vivência entre as duas empre-
sas. “Agora, não somos mais
competidores”, afirma.

Com inauguração prevista
para abril de 2011, o Iguatemi
JK é um dos cinco shopping
centers que o grupo do em-
presário Carlos Jereissati
pretende construir nos próxi-
mos dois anos – os outros es-
tão localizados em Alphaville,
Ribeirão Preto e Jundiaí, to-
dos no Estado de São Paulo,
e em Brasília.

O apetite do Iguatemi, no
entanto, não para por aí. Em
princípio, o grupo trabalha

com a possibilidade de che-
gar a 2014 com pelo menos
20 empreendimentos do gêne-
ro, aumentando em 150% a
área total locada pelo Iguate-
mi dos atuais 215 mil para
520 mil metros quadrados.

Pelos cálculos de Cristina,
essa meta exigirá investimen-
tos da ordem de R$ 1 bilhão,
a serem obtidos nas fontes de
crédito imobiliário tradicio-
nais e no BNDES. No ano pas-
sado, o grupo já havia capta-
do R$ 400 milhões na Boves-
pa, para bancar a construção
dos cinco shoppings em anda-
mento.

Estão previstas, também,

ampliações de muitos dos sho-
ppings atuais. “O potencial
de expansão das unidades em
funcionamento é enorme”,
diz Cristina. Seu otimismo é
movido, por um lado, pelos
resultados de vendas de
2009, que cresceram 10% aci-
ma de 2007, um ano excelen-
te para o varejo, cujo ritmo
deverá ser mantido ou até
acelerado este ano. Por outro
lado, um fator importante é a
procura dos varejistas locais
e de grifes internacionais por
pontos nos shoppings do gru-
po. “Nosso plano de cresci-
mento é movido pela deman-
da, não pela oferta”, afirma.

Quandoafriezaéfundamental
Alexandre
Bertoldi*

Número

R$ 25bilhões
foi a receita total dos fabricantes
nacionais de cosméticos, perfuma-
ria e higiene pessoal em 2009.
Isso representa um crescimento
de 14, 7% sobre o ano anterior

Q
ualquer um que já
esteve envolvido
em uma transação
de compra e venda
deuma empresasa-
be que o processo

nunca é simples. Embora, em
boa parte dasvezes, o essencial
já esteja bem encaminhado – o
desejo de vender de um, a von-
tade de comprar do outro e, no
mínimo, um princípio de acor-
do quanto aos valores envolvi-
dos –, quem entra numa opera-
ção dessa natureza esperando
que as coisas irão se resolver
facilmente, em questão de dias,
corre o risco de ter uma enor-
me frustração.

Não importa que o funda-
mental já esteja acordado. Fa-
talmenteumbatalhãodeprofis-
sionaisestaráenvolvido porca-
da um dos lados: analistas e di-
retores de bancos de investi-
mentos, advogados, auditores
e contadores, além dos repre-
sentantes das empresas envol-
vidas. Essas pessoas passarão
dias (incluindo noites intermi-
náveis e finais de semanas) dis-
cutindo e finalizando os deta-
lhes da negociação. Nesse pro-
cesso, os resultados do traba-
lho de auditoria legal (uma ver-
dadeira radiografia da situa-
ção contenciosa, fiscal, previ-
denciária e trabalhista da em-

presa) serão exaustivamente
analisados e discutidos, as de-
monstrações financeiras e pro-
visõespassarãoporamplarevi-
são e, finalmente, os contratos
serão discutidos linha a linha,
palavra por palavra.

A verdade é que, nos últimos
anos, os negócios no Brasil se
sofisticaram muito. Junto com
ocapitalestrangeiroeointeres-
se dos investidores internacio-
nais, vieram as práticas adota-
dasnosmercadosmaisadianta-
dos – em especial, as regras que
aumentam a responsabilidade
dos envolvidos e a consequente
busca da eliminação de todo e
quaisquer riscos para esses. A
explosão no número de transa-

ções e o aumento substancial
dos valores envolvidos gerou
umaumentoexponencialdotra-
balho de preparação e discus-
sãodosdocumentos.Contratos
queantestinham20,30páginas
(e já eram considerados gran-
des!)passaramater100,150pá-
ginas...oumais.Recentemente,
participei de uma operação em
que, entre contratos e anexos,
foram rubricadas 5 mil páginas
no dia do fechamento do negó-
cio. Importamos o que havia de
bom (e também o de não tão
bom) dos mercados internacio-
nais;hoje–para todososefeitos

–,osdocumentosparaaformali-
zação de uma operação inteira-
mente negociada no Brasil (e às
vezes envolvendo até duas em-
presas totalmente nacionais)
não diferem muito de uma ope-
ração semelhante negociada
em Nova York ou Londres.

Pode existir, entretanto, um
fator diferencial muito grande
em operações envolvendo em-
presas nacionais. Para nós, que
vivemosetrabalhamosaqui,tal-
vez esse fato até passe desper-
cebido, mas vários colegas de
outros países que tiveram a
chance de trabalhar no Brasil

me chamaram a atenção para
algo possivelmente sem parale-
lo em qualquer outro lugar do
mundo:agrandequantidadede
empresas familiares existentes
e o direto envolvimento dos
seus “donos” nas negociações.
Nessas situações, existe um fa-
tor emocional que pode compli-
car – e muito – todo o processo
de negociação. É nessa hora
que, muitas vezes, as diferen-
ças entre os ramos familiares
semanifestam,podendoatéim-
pedir uma boa solução ou até
mesmo a salvação da empresa
(que ironicamente pode estar

fragilizadajustamentedevido à
falta de sintonia entre os só-
cios), através de uma venda ou
associação, por não outro moti-
vo do que o simples desejo de
marcar uma posição ou a inca-
pacidade de poder aceitar uma
sugestão do outro sócio.

Já participei de negociações
em que velhas contas e diferen-
ças familiares, mal resolvidas
por uma ou duas gerações, aca-
baram sendo discutidas na
frente de todos os assessores, e
também já participei de uma
reunião em que os sócios, pres-
tes a receber várias dezenas de

milhões,deixaram de discutir a
estrutura do negócio para en-
traremdetalhes do tipo aquem
caberia a escrivaninha do avô,
e acabaram trocando socos ali
mesmo, na sala de reunião... E
mais vezes do que eu gostaria
já vi soluções óbvias de venda
da sociedade ou de parte de
seus ativos serem proteladas
por sócios extremamente ape-
gadosao negócio, até que a pró-
pria sobrevivência da empresa
ficasse irremediavelmente
comprometida.

O envolvimento emocional
daqueles que criaram a empre-
sa, ou que a conhecem desde
quenasceram,énatural e inevi-
tável.Masachoimportanteten-
tar se evitar que o apego afetivo
aonegócioouquedisputasfami-
liaresdistorçam arealidade, fa-
zendo com que os sócios dei-
xem de lado a racionalidade e
não enxerguem o óbvio. Muito
possivelmente não exista uma
fórmula mágica, já que toda ne-
gociação tem uma dinâmica
própria, que depende não so-
mentedaspartesenvolvidasco-
mo também das circunstâncias
particulares de cada caso. Mas,
certamente, um bom começo é
quando as partes, pelo menos
no plano das intenções, estão
com uma visão única e dispos-
tas a manterem um certo dis-
tanciamento emocional da ne-
gociação. A frieza, nessas ho-
ras, sempre ajuda. ●

†Alexandre Bertoldi é especia-
lista em fusões e aquisições e
sócio gestor do escritório Pinhei-
ro Neto Advogados
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‘Fator emocional
pode complicar
todo o processo
de negociação’
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por Clayton Netz
com Denise Ramiro (denise.ra-
miro@grupoestado.com.br)
e Felipe Vanini (felipe.vanini@
grupoestado.com.br)
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