
NEGÓCIOS POR QUEM FAZ NEGÓCIOS

A classe C é o sonho dos empre-
sários de vários setores da eco-
nomia. Ela já representa mais
da metade da população brasi-
leira. Mas é preciso saber lidar
com esse público. “Não é fácil
conquistá-la”, afirma Jonas
Fortes, superintendente do
ShoppingMetrôItaquera, loca-
lizadonaZonaLestedeSãoPau-
lo,regiãomaispopulosadacapi-
tal. Para agradar a uma cliente-
la cada vez mais exigente, o
shopping está abrindo espaço
paragrifesquetradicionalmen-
te atendem ao consumidor de
alto poder aquisitivo.

O governador Aécio Neves, de
Minas Gerais, deve anunciar
nesta segunda-feira o nome do
novo presidente da Light, em
substituição a José Luiz Alqué-
res. Trata-se do engenheiro ci-
vil Jerson Kelman,62 anos, ex-
diretor-geraldaAgênciaNacio-
naldeEnergiaElétrica(Aneel).

A saída de Alquéres,65 anos,
já tinha sidocomunicada.A tro-
ca é resultado da reestrutura-
ção acionária por que passou a
Light no ano passado, quando a
Cemig passou a ser a controla-
dora da empresa.

Barraltambémvaiaproveitar a
viagemparadiscutircomas au-
toridades israelenses maneiras
de incrementar o intercâmbio
comercial. Desde dezembro de
2007, o Mercosul possui um
acordo de livre comércio com
Israel – o primeiro do bloco fora
da América Latina. No entanto,
apesar do acordo, os negócios
não deslancharam. No ano pas-
sado,acorrentedecomércioen-
tre brasileiros e israelenses foi
de apenas US$ 921 milhões. Até
mesmo as cotas estabelecidas
paraasvendasdeprodutosagrí-
colas brasileiros não estão sen-
do preenchidas. “Falta aproxi-
mar as empresas dos dois la-
dos”, diz Barral.

O governo brasileiro vai nego-
ciar um acordo de cooperação
tecnológicacomIsrael.Osecre-
tário de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Welber Barral, desembarca
em Tel-Aviv nesta segunda-fei-
ra para tratar do assunto. O ob-
jetivo é identificar projetos de
inovação que podem ser desen-
volvidos em conjunto pelas em-
presas dos dois países, com fi-
nanciamento dos governos. Is-
rael dispõe de um fundo de US$
500 milhões para apoiar os pro-
jetos de suas empresas. Do lado
do Brasil, os recursos seriam
fornecidos pelo BNDES. Os se-
tores que podem ser beneficia-
dos são TI, agricultura e farma-
cêutico.

A Adidas abriu a primeira loja
noshopping,nofinaldoanopas-
sado, e o Boticário já conta com
duas unidades no mesmo ende-
reço. A estratégia parece estar
dando certo. Em 2009, o em-
preendimento registrou 26%

de aumento de vendas, conse-
quência de um fluxo de clientes
31% maior – 26 milhões de pes-
soas passaram pelo shopping
no período.

Segundo o superintendente
Fortes, a fila de marcas de elite
em busca de um espaço no local
já soma 25 candidatos. A livra-
ria Nobel está prestes a inaugu-
rar a sua unidade por lá. Para
atenderàdemanda,oShopping
Metrô Itaquera planeja am-
pliar a área de vendas em 50%,
passando de 170 para 255 lojas.
A previsão é de que a nova ala
doshoppingseja inauguradano
início de 2013.MaiorrededefarmáciasdoBra-

sil, com um faturamento de R$
1,8 bilhão no ano passado, a cea-
rense Pague Menos pretende
aumentar sua presença nas re-
giões Sul e Sudeste. Só em feve-
reiro foram abertas quatro no-
vaslojas,emMinasGerais,Espí-
rito Santo e Rio de Janeiro. Nos
próximos meses, serão inaugu-
radas outras duas, no Paraná e
no Rio Grande do Sul. A Pague

Menos conta com 348 unida-
des, das quais 227 estão no Nor-
deste. Já o Sul e Sudeste so-
mam 84 lojas. “É importante
nos concentrarmos onde está o
maiorconsumo de medicamen-
tos do País”, diz Deusmar Quei-
rós, presidente da Pague Me-
nos. Segundo ele, a abertura de
novas lojas, que venderão tam-
bém artigos de conveniência,
consumirá R$ 50 milhões.

Saiu a primeira Parceira Públi-
co-Privada(PPP)naáreadesaú-
denoBrasil.Aescolhadoparcei-
ro privado ocorreu por meio de
umleilão,realizadonasexta-fei-
ra na BM&FBOVESPA. O ven-
cedorfoioconsórciodasempre-
sas Promédica Patrimonial e
Dalkia, que vai administrar o
Hospital do Subúrbio, na região
metropolitana de Salvador, em

troca de uma remuneração de
R$ 103,5 milhões por ano. O hos-
pital terá leito para 298 pacien-
tes e 1,6 mil funcionários devem
ser contratados até a inaugura-
ção,emjulho.Ofocoseráoaten-
dimento de emergência. “Esse é
umdoscaminhosdasaúdepúbli-
ca no País”, afirma Jorge Olivei-
ra,presidentedo consórcioven-
cedor.
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Unileverinvestena
alimentaçãoforadecasa

Número

70Milhões
de visitantes são esperados nos
seis meses de duração da Expo
Xangai, que começa no dia 1.º de
maio. O evento, que terá a partici-
pação de 192 países, recebeu
investimentos de US$ 4 bilhões

Número

R$ 3,6Milhões
é o valor da multa aplicada pela
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) à operadora Vivo.
A razão é o descumprimento de
metas de qualidade na prestação
de serviços

F
azer refeições fora
de casa está cada
vez mais incorpora-
do à rotina dos brasi-
leiros. No ano passa-

do, esse hábito movimentou
R$ 58 bilhões e o volume deve
avançar mais 10% em 2010, co-
mo acontece há uma década,
segundo a Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Alimenta-
ção (Abia). De acordo com um
estudo da empresa de pesqui-
sa de mercado GFK Brasil,
51% da população costuma co-
mer fora com frequência, sen-
do que 23% faz suas refeições
fora todos os dias, incluindo
os finais de semana (isso re-
presenta a metade do que
acontece nos Estados Unidos,
onde mais de 50% dos gastos
com alimentos são feitos na
rua). O levantamento mostra,
ainda, que o gasto médio se-
manal per capita no Brasil é
de R$ 67,13 no almoço e de R$
76,77 no jantar.

Há uma série de fatores pa-
ra explicar o fenômeno. “A pre-
sença da mulher no mercado
de trabalho, a urbanização ace-
lerada do País e um ritmo de vi-
da cada vez mais atribulado fa-
zem com que o tempo para co-
zinhar em casa seja cada vez
mais escasso”, diz Rodrigo
Vassimon, vice-presidente da
divisão de alimentação fora do
lar da Unilever, que faturou
US$ 4,5 bilhões em 2008. “Isso
leva as pessoas a procurarem
alternativas fora do lar para se
alimentar.”

Por alternativas, entenda-
se praticamente de tudo. Se-
gundo Vassimon, o setor de
alimentação fora de casa é
muito pulverizado. Engloba
desde o carrinho de cachorro-
quente da esquina, cadeias de
fast-food, bares e lanchonetes
aos restaurantes de luxo, en-
tre outros. “Essa dispersão
exige um grande investimen-
to em distribuição, que é o

grande gargalo do setor”, diz
Vassimon.

Dos menores aos maiores
estabelecimentos, dos sujinhos
aos cincos estrelas, esses for-
necedores de refeições são
clientes potenciais para as mis-
turas de temperos, condimen-
tos, sobremesas e caldos vendi-
dos pela Unilever. “Vamos in-
vestir no lançamento de mais
produtos nessa área”, diz Vas-
simon. “Nossa oferta ainda é
reduzida em relação à de ou-
tros países.”

Para ele, as possibilidades
de negócios são praticamente
inesgotáveis no Brasil. Além
do aquecimento da economia,
Vassimon vê com entusiasmo
as possibilidades geradas pela
Copa do Mundo de 2014 e pe-
los Jogos Olímpicos de 2016,
bem como o fluxo de turistas
atraídos pelos eventos. “Deve-
remos crescer acima dos dois
dígitos pelos próximos 20
anos”, afirma Vassimon.

José Antonio
Grabowsky e Cauê
Cardoso*

Aeradascorporationsbrasileiras

A
história empresa-
rialbrasileiraécom-
posta quase que to-
talmente por em-
presas familiares

ou que possuem origem fami-
liar. A grande maioria das em-
presas que se destacaram e tri-
lharam seu crescimento por
meiodaabertura decapital ain-
da se mantém com estruturas
de capital com os fundadores
com grande participação,
atuandocomocontroladores.O
fundador e principal executivo
permanece na direção da em-
presa, ditando as regras e man-
tendo seu time de executivos e
funcionários na direção dos ne-
gócios. O histórico empresarial
do controlador e seus sucessos
passados são chave para qual-
querinvestidoranalisaroinves-
timento em um IPO.

Esse formato que hoje é o
predominante no Brasil tam-
bém foi o formato que outros
paísesdesenvolvidosvirampre-
dominarduranteareestrutura-
çãodesuas economias após a2ª
GuerraMundial.Emtaismerca-
dos, as empresas cresceram,
captaram mais recursos no
mercado de capitais para dar
suporteaocrescimentoeexpan-
sãocomomultinacionais,diluin-
doaparticipaçãodeseusfunda-
dores e controladores e, com o

passar das décadas e aumento
das captações, o mercado pas-
sou a deter praticamente 100%
do capital dos grandes grupos.

O formato de capital detido
de maneira diluída pelo merca-
do, sem um acionista controla-
dor na definição dos rumos dos
negócios sociais e escolha dos
executivosdaempresa,denomi-
nou-secomo“corporation”,por
serem estas grandes corpora-
ções multinacionais.

Mais do que possuir acima
de 50% de seu capital negocia-
do em bolsa, as corporations
têm praticamente 100% de seu
capital pulverizado no merca-
do, de tal maneira que os rumos
da companhia são definidos de
modo a maximizar o valor dela
para todos os acionistas.

Omodelodecorporationcau-
soureflexosinclusivenalegisla-
ção dos países desenvolvidos.
Exemplo disso é o takeover pa-
nel inglês, criado para mediar e
analisar as aquisições hostis
em bolsa e o estabelecimento,
em certos países, de tag along
quando um acionista adquire
mais de um terço do capital so-
cial; note-se que a participação
de um terço não garante o con-
trole da companhia para o com-
prador,masaindaassimalegis-
lação determinou a obrigação,

assumindo que, com tal partici-
pação e o restante do capital di-
luído, o comprador terá o poder
de controle.

Entretanto, a principal dife-
rença da corporation é a profis-
sionalização da gestão e alinha-
mento com os interesses dos
acionistas– e não deum contro-
lador ou fundador. Os executi-
vos que estão tomando as deci-
sões mais importantes da em-
presa não são controladores de

seu capital, são profissionais
qualificados que, caso não este-
jam focados nas diretrizes dos
seus acionistas, podem perder
seus empregos rapidamente.
Essa situação não ocorre com
um executivo que ao mesmo
tempo é controlador da compa-
nhiaoufoinomeadopelocontro-
lador. O controlador pode no-
mear-se, perpetuar-se na em-
presa, direcionar sua atuação
da maneira que quiser ou ainda

nomearosexecutivosouempre-
gados que quiser.

Ou seja, diferente da empre-
sa em que os executivos pos-
suem um único chefe, os gesto-
resdeumacorporationtêmcen-
tenas de acionistas diferentes a
quem devem dar satisfação e,
nesse sentido, focam sua atua-
çãono interesse de uma univer-
salidade de acionistas, e não na
vontadeúnicadacabeçadocon-
trolador.Poroutrolado,épossí-

vel manter as vantagens de “ter
o olho do dono na administra-
ção”, por meio de políticas de
remuneração variável adequa-
das, em que bônus por perfor-
mance e stock options de longo
prazo são duas das ferramen-
tas mais tradicionais. Alinha-
mento de interesses é a palavra
chave do processo.

No Brasil, com o crescimen-
to do mercado de capitais e o
desenvolvimento sustentável
da economia, houve um fortale-
cimento da opção de captação
de recursos por meio da bolsa
de valores. Ao mesmo tempo,
houve uma melhora nítida no
tratamento de acionistas, go-
vernança corporativa e profis-
sionalização dos executivos.
Grande exemplo disso é o Novo
Mercado da Bovespa – a opção
da maioria das empresas que
abriu capital recentemente.

Nesse sentido, a tendência
da estrutura de capital dos gru-
pos nacionais é seguir a evolu-
ção dos países desenvolvidos,
com espaço para as empresas
abertas tornarem-se corpora-
tions, com participação intensa
do mercado no capital das com-
panhias e na definição de seus
rumos, assim como acontece
nos principais países desenvol-
vidos. Nesse diapasão, o Brasil
entra num modelo já evoluído e
testado no exterior, cujas ares-
tas já foram aparadas. ●

† José Antonio Grabowsky e
Cauê Cardoso são, respectiva-
mente, diretor-presidente e dire-
tor jurídico da incorporadora
PDG Realty

●●● “Em 2010, será a
volta ao crescimento
depois de um ano
de reposicionamento
da marca”

Luca Luciani, presidente TIM
Brasil, que, após ter perdido 1
milhão de usuários do serviço
pós-pago em 2008,
recuperou-se em 2009,
com crescimento
de 13% na base de clientes

VASSIMON- ‘Vamoscresceracimadosdoisdígitosnospróximos20anos’

FATO
RELEVANTE

CARLINHOS MÜLLER

por Clayton Netz
com Denise Ramiro (denise.ra-
miro@grupoestado.com.br)
e Felipe Vanini (felipe.vanini@
grupoestado.com.br)

As corporations
têm praticamente
100% do seu
capital pulverizado
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 mar. 2010, Negócios, p. N2.




