
NEGÓCIOS POR QUEM FAZ NEGÓCIOS

OBrasilconcorrecomaÍndiapa-
ra abrigar a primeira fábrica do
laboratório Moksha8, criado há
dois anos para vender medica-
mentosempaísesemergentes.A
farmacêutica espera investir
US$ 500 milhões na planta que
vaiproduzirpelomenostrêspro-
dutos biotecnológicos. As dro-
gas encontram-se, atualmente,
em fase de testes. O presidente
da Moksha8 na América Latina,
Mário Grieco, deve encontrar-se
comopresidenteLulaparaapre-
sentar seus planos.

Griecotem,ainda,umasegun-
da tarefa: trazer para o Brasil a
droga peramivir, usada no trata-
mento de casos graves da gripe
H1N1.Omedicamentofoiaprova-
do nos EUA e no México, no final
de 2009, sem passar pelos trâmi-
tes regulatórios tradicionais. A
intenção é repetir o processo por
aqui para que o remédio esteja
disponível antes do inverno.

A velha e boa loja de rua ainda é
o local preferido das mulheres
quando saem às compras. A
conclusão, até certo ponto sur-
preendente, é do Ibope Mídia,
quepesquisouoshábitosdecon-
sumo das brasileiras. Segundo
o levantamento, 48% do público
feminino prefere comprar em
lojas de rua. Os shopping cen-
ters ficam atrás, com 33%, se-
guidosdaslojasdedepartamen-
to (24%). A pesquisa foi realiza-
da entre mulheres de todas as
classes sociais, entre 12 e 64
anos, de várias regiões do País.

Até 2007, o grupo pernambuca-
noSecom,umdosprincipaispro-
dutoresdecamarão decativeiro
doPaís, tinhaum mercado certo
na Europa e nos Estados Uni-
dos, para onde exportava cerca
de mil toneladas por ano. No en-
tanto, com a desvalorização do
dólar, o produto brasileiro per-
deu competitividade no exte-
rior. Diante disso, a Secom redi-
recionou os investimentos para
outro braço de negócios, o de
franquia de restaurantes. E não
se arrependeu. A rede Camarão
& Cia., fundada há 10 anos, já
conta com 35 restaurantes, que
faturaram R$ 36 milhões no ano
passadoeestãopresentesemno-
ve Estados.

Asfrequentes investidasdoMi-
nistério Público e da Justiça do
Trabalho contra a terceiriza-
ção está deixando os empresá-
riosdo setordeserviços detele-
comunicaçõesàbeiradeumata-
que de pânico. Eles reclamam
principalmente das diferentes
interpretações que a legislação
brasileira permite sobre o te-
ma. “Há decisões judiciais que
passam por cima da lei das tele-
comunicações e criam um des-
compasso com a realidade”, diz
Vivien Mello Suruagy, presi-
dente do Sindicato Nacional
das Empresas Prestadoras de
Serviços e Instaladoras de Sis-
temas e Redes de TV por Assi-
naturaCabo,MMDS,DTHeTe-
lecomunicações (Sinstal).

O plano de expansão da empre-
sa prevê chegar a 100 unidades
em2014.Esteano,serãoinaugu-
radosmais15restaurantes,que
devem gerar receitas adicio-
nais de R$ 5 milhões e 500 no-
vosempregos.Atualmente,are-
de de franquias absorve as 700
toneladas de camarão produzi-
das pela Secom na costa do
Piauí. “O fato de produzirmos o
nossoprincipal insumo nos dá a
certeza da qualidade do produ-
to, garantia da entrega, sabor e
preçocompetitivo”, afirma Syl-
vio Drummond, diretor da Ca-
marão & Cia.

Segundo Vivien, 3,5 mil empre-
sas empregam no País 450 mil
trabalhadores terceirizados,
contingenteessequeemhipóte-
se alguma poderia ser absorvi-
dos pelos grandes clientes, co-
mo Net, Telefônica, Telemar/
Oi, TVA, Sky, DirecTV, Vivo,
Claro e TIM, entre outros, além
de bancos e empresas de tele-
marketing. “Não sabemos mais
como classificar as atividades
de instalação e manutenção de
linhas telefônicas, serviços que
há muito são executados por
profissionais terceirizados e al-
tamente especializados”, diz a
presidente do Sinstal. “Mas há
decisões judiciais que obrigam
a migração desses funcionários
para a contratante.”

Está saindo do papel, ainda que
a passos lentos, o Programa de
ApoioàImplementaçãodoSiste-
maBrasileirodeTV Digital Ter-
restre (PROTVD), uma linha de
financiamento de R$ 1 bilhão do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES), programada até 2013. O
projeto visa estimular a pesqui-
sa e desenvolvimento tecnológi-
co da TV digital e contempla
emissoras de rádio e televisão,
fabricantes e fornecedores. A
TV Integração, retransmissora
da Globo no Triângulo Mineiro,
no interior de Minas Gerais, que
obteveR$20milhõesparafinan-
ciar a compra de aparelhos de
transmissão e recepção digital,
é a mais recente contemplada
com recursos do PROTVD.

A saída do executivo Paulo Zot-
tolo da presidência da Maior, a
empresa de entretenimento do
grupo ABC, do publicitário Ni-
zan Guanaes, não teria sido tão
amigável quanto pretendem as
declarações oficiais. Segundo
fontes do grupo, Zottolo, dono
de um estilo heterodoxo de ges-
tão, teria se indisposto com vá-
rios executivos da Maior, além
de trombar com o próprio Ni-

zan, seu parceiro de longa data,
do tempo em que presidiu a Ní-
vea e a Philips. Oficialmente,
Zottolo, notabilizado por lide-
rar o falecido movimento “Can-
sei”, tomou a iniciativa de dei-
xara empresa para tocar proje-
tos próprios na mesma área de
atuaçãodaMaior.Oficiosamen-
te,adecisãocoubeaNizan.Pro-
curado pela coluna, Zottolo não
retornou às ligações.

Má notícia para quem pretende
aplicarseudinheiroemimóveis
como alternativa à queda da
rentabilidade das aplicações do
mercado financeiro: a taxa mé-
dia de retorno anual do investi-
mentoempropriedadescomer-
ciais de alto padrão no Brasil
caiu 1,5% em relação a 2009, pa-
ra uma média entre 10,5% e
11,5%nestecomeçodeano.Ata-

xa de retorno no setor imobiliá-
rio está ligada à oferta de crédi-
to e às possibilidades de remu-
neraçãodapropriedade.Segun-
do estudo da Colliers, empresa
americana de consultoria para
compra,vendaealugueldeimó-
veiscorporativos,aquedasede-
veao aumento na oferta de imó-
veis e à diminuição da percep-
ção de risco no setor.

A Moksha8 indecisa
entre Brasil e Índia

Que shopping, que nada
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camarão virou franquia
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TV Digital começa a sair

O grupo ABC cansou de Paulo Zottolo?

Ohomemquereinventou
aEmbraerestádevolta

Número

US$ 20Bilhões
é quanto as empresas
brasileiras deverão investir
no exterior em 2010, de
acordo com a Sobeet

Número

R$ 6Bilhões
foi o faturamento da Fibria,
formada pela associação da
Votorantim Celulose e Papel
(VCP) e da Aracruz , em 2009,
graças à produção recorde de 5,2
milhões de toneladas de celulose

T
rês anos depois de
ter deixado a presi-
dência executiva
da Embraer, Maurí-
cio Botelho está de

volta ao mundo dos grandes
negócios. Nesta segunda-fei-
ra, seu nome será oficialmen-
te anunciado como o novo só-
cio da Arsenal Finanças, ocu-
pando o lugar deixado pelo
empresário Roger Wright,
morto num acidente de avião
no sul da Bahia, em maio do
ano passado. Na verdade, Bo-
telho não chegou exatamente
a vestir o pijama depois que
deixou o leme da empresa de
São José dos Campos, que ele
tirou do buraco e reinventou,
na metade dos anos 1990.

Atualmente, ele ocupa a
presidência do Conselho de
Administração da Embraer,
além de participar do conse-
lho da CBMM e do Deutsche
Bank na América Latina e de
tocar um escritório próprio,
no Itaim Bibi, em São Paulo,

dedicado à administração de
seu patrimônio pessoal e a al-
guns trabalhos de consultoria
na área de gestão. “Nada, po-
rém, comparável, à correria
dos tempos de Embraer, quan-

do cheguei a fazer 35 viagens
internacionais num ano”, diz
Botelho. Tanto que ele pôde,
finalmente, investir em quali-
dade de vida, passando a fa-
zer ginástica e caminhadas

diárias. “Estou com 67 anos,
mas com um corpinho de 50”,
brinca, com a silhueta adelga-
çada pelos nove quilos perdi-
dos graças aos exercícios.

O namoro com a Arsenal
começou em novembro passa-
do, quando um amigo comum
o apresentou a José Eduardo
de Lacerda Soares, sócio de
Wright na empresa. “Além de
compartilharmos valores e
ideias, fiquei impressionado
pela capacidade dele em con-
duzir a Arsenal depois da tra-
gédia”, afirma Botelho. Mes-
mo assim, o contrato final
com Lacerda foi assinado ape-
nas na semana passada e pre-
vê algumas mudanças no per-
fil da empresa.

A começar pelo nome. Sai
o Arsenal Investimentos e fi-
ca o Arsenal Finanças.

A troca não se dá por aca-
so: a ideia é de que a empresa
se dedique exclusivamente à
área de fusões e aquisições de
empresas. Braços como o de
reestruturação foram desati-
vados; o de gestão de patrimô-
nio foi repassado à Gávea In-
vestimentos, do ex-presidente
do BC, Arminio Fraga. “Que-
remos nos mostrar aos clien-
tes como uma empresa real-
mente independente”, diz.
“Não vamos misturar fusões e
aquisições com outros servi-
ços, como tesouraria.”

Diego Z.
Bonomo*

GruposbrasileirosprecisamfazerlobbynosEUA

Q
ualquer empresa ou
associação brasilei-
ra que deseje defen-
der seus interesses
nos Estados Unidos

devepreparar-sepa-
ra realizar ações de lobby em
Washington. A eliminação de
umabarreiracomercial,amanu-
tenção ou ampliação do acesso
ao mercado e o aperfeiçoamen-
to do marco regulatório bilate-
ral não são mais tarefas exclusi-
vas do governo. Para aumentar
as chances de sucesso, é funda-
mental um envolvimento direto
no processo de formulação da
política comercial americana.

Nos últimos 20 anos, dois fe-
nômenos históricos parecem
ter contribuído para essa situa-
ção. Por um lado, a relação bila-
teral aprofundou-se. A agenda
passou a tratar de comércio, fi-
nanças, segurança internacio-
nal, combate ao tráfico de dro-
gas e à discriminação étnica,
cultura,educação, inovação,en-
treoutrostemas.Comoresulta-
do,apolíticaexternadeumpaís
paracomooutropareceterdei-
xado de ser guiada por grandes
projetos unificadores – como a
Operação Pan-Americana, dos
anos 1950, ou a ALCA, dos anos
1990 – e tornou-se complexa:
uma política externa do dia a
dia de duas democracias de

mercado que somam meio bi-
lhão de pessoas.

Por outro lado, a integração
econômica avançou de forma
considerável, mesmo na ausên-
cia de um acordo comercial.
Criou-se vibrante comércio in-
tra-firma e crescente fluxo cru-
zado de investimentos. Parte
significativadaproduçãoameri-
cana de proteína animal, suco
de laranja, confecção e aço já é
controlada por capital brasilei-
ro. Do mesmo modo, é impensá-
vel conceber a atividade indus-
trial do Brasil sem considerar a
participação americana em se-
tores comoautomotivo,bens de
capital e eletrônico.

A crescente interação entre
oBrasil eos EUA tornoua defe-
sa dos interesses empresariais

mais complexa, seja pela forma
como esses estão distribuídos,
seja por sua natureza. As bar-
reiras comerciais, por exem-
plo,deixaramdesersimplesta-
rifas e passaram à sofisticada
legislaçãoeregulamentaçãoso-
bre impostos, compras de go-
vernooumudançadoclima.Pa-
ratersucesso,adiplomaciaeco-
nômicagovernamentalprecisa
ser complementada pelo lobby
empresarial.

Nos EUA, lobby é garantia
constitucional. A Primeira

Emenda à Constituição do país
relaciona, ao lado da liberdade
deexpressão,odireitoapeticio-
nar o governo. Embora ainda
existam certos embates morais
e legais sobre sua forma e natu-
reza, o fato é que a atividade é
antiga e constitui parte integral
de seu sistema político. O dispo-
sitivo constitucional foi herda-
do dos ingleses, cuja Carta de
Direitos do século 17 já previa o
direito de o súdito peticionar o
rei. Durante o período colonial,
Benjamin Franklin foi ativo lo-

bista da colônia da Pensilvânia
junto à corte do Rei Jorge III.

De acordo com a legislação,
hádoistiposdelobby:aquelefei-
to por entidades nacionais e o
feitoporestrangeiros.Ocontro-
lesobreestrangeirosémaisrígi-
do.Noentanto,asentidadespri-
vadas estrangeiras podem fa-
zer uso da legislação destinada
às nacionais. Ou seja, a distin-
ção entre grupos de interesse
não é somente entre nacional e
estrangeiro, mas entre privado
e governamental.

Algumasempresaseassocia-
ções brasileiras já fazem uso
dessedireitopara,deformalegí-
timaeinovadora,defenderseus
interesses junto ao governo
americano. O mais bem sucedi-
do exemplo é a União da Indús-
tria da Cana-de-Açúcar (UNI-
CA), que criou representação
própria em Washington e cujos
lobistas trabalham para remo-
ver barreiras ao etanol brasilei-
ro. Sua primeira vitória foi o re-
conhecimento, pela Agência de
Proteção Ambiental (EPA) dos

EUA, da contribuição do etanol
de cana-de-açúcar do Brasil pa-
ra a redução de emissões de ga-
ses de efeito estufa.

Outro exemplo é a Brazil In-
dustries Coalition (BIC), que
atua em temas diversos, como
medidas comerciais relaciona-
das ao clima, regimes preferen-
ciaisdecomércio,duplatributa-
ção e medidas sanitárias que
afetam as exportações do País.

Alémdisso,olobbyempresa-
rial tem sido parte de esforço
conjunto. No caso do Sistema
Geral de Preferências (SGP)
americano, por exemplo, o go-
verno brasileiro, por intermé-
dio do Ministério das Relações
Exteriores (MRE) e da Embai-
xadaemWashington,vemcoor-
denado, com o setor privado, as
negociações para sua renova-
çãoacadaperíododevencimen-
to das preferências.

Por perceberemseus benefí-
cios, entidades como a Câmara
Americana de Comércio
(AMCHAM), a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e a
FederaçãodasIndústriasdoEs-
tado de São Paulo (FIESP) têm
dedicadomaisatençãoaativida-
desdessanatureza.Nãoobstan-
te,háenormepotencialaserex-
plorado. Outras empresas e as-
sociações, cujas exportações e
investimentos são afetados por
medidas comerciais dos EUA,
devem incluir em suas estraté-
gias corporativas atuação dire-
ta em Washington.

† Diego Z. Bonomo é diretor-
executivo da Brazil Industries
Coalition (BIC), em Washington.

●●● “Estamos obser-
vando de perto o que
está acontecendo no
mercado de telefonia
móvel para o caso de
encontrarmos algu-
ma oportunidade”
Jean-Bernard Levy, executivo-
chefe do grupo francês Vivendi,
sobre a possibilidade de novos
investimentos no Brasil

BOTELHO – Agora,aArsenal vaioperarapenascomfusõeseaquisições

FATO
RELEVANTE

A Arsenal muda
de nome e fecha
algumas atividades
do passado
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com Denise Ramiro (denise.ra-
miro@grupoestado.com.br)
e Felipe Vanini (felipe.vanini@
grupoestado.com.br)

Nos Estados
Unidos, lobby é
garantia
constitucional
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 mar. 2010, Negócios, p. N2.




