10 Brasil Econômico Quarta-feira, 11 de agosto, 2010

OPINIÃO

José Ricardo Roriz Coelho

Claudia Bittencourt

Presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Plástico (Abiplast)
e diretor titular do Departamento de
Competitividade e Tecnologia da Fiesp

Diretora-geral do Grupo Bittencourt

Sebastião de Oliveira
Campos Filho
Professor em MBA Executivo
Gestão Empresarial da
‘Integração Escola de
Negócios’ e UFRJ

Incentivo à inovação

Fusões e aquisições

Direito e mercado

É grande a expectativa quanto à aprovação, na Câmara
dos Deputados e no Senado, das medidas provisórias
495 e 497, editadas recentemente pelo Governo Federal. Ambas terão impacto positivo no ambiente de negócios do país, fomentando a competitividade e estimulando o nível de atividade.
A MP 497 terá reflexo relevante na competitividade, pois promove a desoneração tributária de subvenções governamentais destinadas ao fomento das atividades de pesquisas e desenvolvimento de inovação
tecnológica nas empresas. Assim, deverá contribuir
para a crescente modernização industrial, reduzindo
a insegurança jurídica nos investimentos em P&D e,
como consequência, estabelecerá diferenciais competitivos no país, por meio do avanço tecnológico. Os
recursos financeiros destinados às empresas no âmbito da rubrica de subsídios para atividades e ações de
P&D não constituirão despesas ou custos para a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, nem gerarão direito à
apuração de créditos da contribuição para o PIS/Pasep
e Cofins. A subvenção à pesquisa e inovação vige desde 2006. Representa um inovador apoio financeiro, ao
permitir a aplicação de recursos públicos a fundo perdido diretamente em empresas.
Por sua vez, a MP 495 introduz avanços na Lei de Licitações (nº 8.666/93), estimulando o uso do poder de
compra do Estado para incentivar a indústria nacional.
Terão prioridade os produtos produzidos no Brasil,
bem como bens e serviços de empresas brasileiras e
companhias que investem em pesquisa e tecnologia no
país. A mudança mais significativa é relacionada ao
preço. Quando itens brasileiros e estrangeiros estiverem na licitação, os nacionais não precisarão ter preço
menor, podendo ter valor até 25% superior ao do concorrente. O conceito de margem de preferência será
definido de acordo com o potencial para geração de
emprego e renda, o efeito na arrecadação, grau de inovação tecnológica e impacto na cadeia produtiva.
Nesse processo, os setores produtivos privados têm
uma importante lição de casa: realizar estudos econômicos consistentes, transparentes e precisos, subsidiando a equipe econômica com dados e números necessários ao estabelecimento de margens de preferência justas e adequadas.

Recentemente tivemos a divulgação da compra de
mais uma rede de escolas de idiomas, agora uma voltada para o público infantil, por um grupo que passa a ter
3.000 escolas com atuação no Brasil, Estados Unidos,
Japão, Europa e América Latina. Algo para se tirar o
chapéu, comprovando os efeitos do franchising na
evolução, desenvolvimento e sucesso das redes de negócios e na movimentação do mercado financeiro.
O que chama a atenção é que essa é a terceira aquisição do grupo só em 2010, em todos os casos comprando redes de franquias que se desenvolveram e fortaleceram suas marcas a partir da visibilidade e da capilaridade das mesmas em diversos estados brasileiros.
Não fosse o franchising, esse crescimento não teria
ocorrido de forma tão espetacular e surtido tal efeito.
Quando o empresário decide expandir seus negócios utilizando o sistema de franquias, as possibilidades de crescimento e de criar barreiras para a concorrência são multiplicadas em muitas vezes, quando
comparadas ao que ocorreria se esse mesmo movimento acontecesse com unidades próprias, uma vez
que são exigidos investimentos que nem sempre o pequeno e médio empresários podem realizar. Nesse
sentido, o franchising permite que o franqueador conte com o investimento do franqueado para abrir mais e
mais unidades de acordo com o seu plano de expansão.

O advogado é fundamental para a administração da
justiça. Essa máxima, estabelecida na constituição
brasileira e difundida nos vidros dos carros sob sua variante “sem advogado não se faz justiça”, mostra a
grande relevância desse profissional para a sociedade.
Apesar disso, temos algumas perguntas-chave: qual o
profissional do direito que, de fato, se faz importante
para a administração da justiça? Qual o perfil daqueles
que farão diferença no mercado?
Houve um tempo em que o advogado parecia ter
uma certa aura que o distanciava do mundo cotidiano.
Escritório de advocacia não era considerado empresa,
e o profissional jurídico parecia fora do mundo dos negócios. Não por acaso, ainda hoje alguns de nossos
clientes, sólidos e tradicionais escritórios, estranham
quando nos referimos aos novos modelos de gestão que
devem ser implementados em suas organizações.
Por sua vez, é impossível falarmos em sucesso sem
nos referirmos a eficiência e eficácia, critérios básicos
de sucesso no âmbito organizacional. Eficiência é a capacidade de se fazer bem feito aquilo que se propôs fazer. A eficácia é atingir os resultados necessários, independentemente dos meios utilizados.
Embora essa lógica de mercado seja simples de entender, muitos profissionais do direito ainda têm dificuldade em aplicá-la, uma vez que a mesma implica
uma mudança substancial na forma de pensar e fazer a
advocacia. Ser um bom advogado, não mais se resume
a interpretar e aplicar as leis, mas também estabelecer
resultados a ser alcançados no trabalho (padrões de
eficácia) e gerenciar adequadamente os meios para isso
(padrões de eficiência). De modo prático, pode-se dizer que um bom profissional do direito será bem sucedido na medida em que conseguir lidar adequadamente com três aspectos chaves de seu trabalho: a operação, as pessoas e os resultados.

Aprovação das MPs 495 e 497 no
Congresso dará um passo importante
para a competitividade e o
desenvolvimento tecnológico no país
Este é um trabalho a ser feito com eficácia e agilidade pelas entidades de classe, pois a expectativa é de
que a votação das MPs no Congresso e o decreto regulatório sejam empreendidos ainda este ano, de modo
que, já em 2011, se possa sentir o impacto da medida.
Estamos falando de um mercado de R$ 49 bilhões, segundo dados do próprio governo.
A aprovação das medidas provisórias, cuja proposição reflete as propostas do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, contribuirá para estimular ainda mais a economia brasileira. Trata-se de
avanço expressivo, que reflete a importância da sinergia entre os setores público e privado, acima de questões político-partidárias, quando estão em jogo os interesses maiores do País e sua população. ■

Os efeitos positivos abriram os olhos
de grandes investidores, bancos e
fundos de investimentos, iniciando
um processo de aquisições
Ao analisar os negócios de escolas de idiomas, ensino profissionalizante e outras redes na área de educação, vemos que mais de 90% nasceram de um pequeno
negócio. Algumas dessas empresas familiares, a partir
da expansão com franquias, ganharam força e poder
no mercado, ampliando o valor da marca.
Não só de McDonald´s vive o franchising. Aos poucos empresas e indústrias que atuam em segmentos diversos do de alimentação, vestuário e idiomas, começam a perceber as vantagens e o valor que o sistema de
franquias pode agregar para suas marcas. Crescer de
forma estruturada, com formato de negócios testado e
validado pelo consumidor final é o grande efeito oferecido. O sistema obriga a começar certo, no lugar certo
e com pessoas certas. Tudo deve ser muito bem definido antes, estruturado e formatado de forma que a
transmissão do know-how flua sem nenhum problema para quem apostou e investiu na marca.
O mercado não aceita mais amadores no sistema de
franquias. Este já atingiu um nível de maturidade que
não tem retorno. Ou o empresário entra bem estruturado ou não consegue competir com as demais redes
que disputam o mesmo candidato, o empreendedor
que deseja um negócio próprio.
Os efeitos positivos dessas redes de franquias na
mente do consumidor, nas possibilidades de ocupar
mercado de forma mais acelerada e de criar barreira
para a concorrência abriram os olhos de grandes investidores, bancos, fundos de investimentos e outras
redes no mesmo segmento, iniciando um processo de
aquisições. Quanto mais estruturada e mais presente
no mercado, mais desejada pelos grupos de investimentos e pela própria concorrência. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.

Embora a lógica de mercado
seja simples de entender, muitos
profissionais do direito ainda
têm dificuldade em aplicá-la
Operacionalmente, um bom advogado deve ser capaz de fazer seu trabalho fluir. Isso significa conhecer
os procedimentos legais, bem como saber lidar com o
aparato administrativo da organização em que está.
Sobre pessoas, tão ou mais importante do que possuir
uma escrita impecável é obter o que necessitam junto
ao atendente do fórum, ou fazer com que os advogados
ou estagiários a ele subordinados tenham motivação.
Finalmente, cada vez mais se valoriza um profissional que possua foco nas conseqüências últimas de seu
trabalho e isso implica ter atenção especial para perguntas como: que percentual de êxito temos conseguido no período? Quais os custos necessários para atingi-los? Nossos clientes percebem, valorizam e estão
dispostos a pagar por estes êxitos?
Em nosso trabalho cotidiano de selecionar advogados, percebemos que muitos ainda resistem à eficiência
e à eficácia como balizadores de seus trabalhos. Para
eles, o mercado privilegia somente o lucro, além de retirar um certo charme ligado aos velhos tempos da profissão. Saudosismos à parte, advogados bem-sucedidos
não vem contradição entre a constituição e as leis de
mercado: eles lidam eticamente bem com ambas. ■

