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Negócios B19
DIVULGAÇÃO

Compra da Tupi
Cimentos pela
Polimix é vetada
Para o Cade, negócio provocaria concentração na área de serviços de
concretagem nas mãos da Polimix, que tem a Votorantim como sócia
Célia Froufe / BRASÍLIA
● Punição

A Polimix, prestadora de serviços de concretagem com atuação em 21 Estados, terá de devolver os ativos comprados
em 2008 da Tupi Cimentos. Esta foi a decisão do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que barrou o
negócio ontem, tendo como
respaldo a recomendação da
Procuradoria do órgão antitruste (Procade).
A preocupação do Cade é com
aconcentraçãoexcessivadasempresas neste mercado. Há temposos conselheirosvêmalertando que estão insatisfeitos com
os avanços de grandes companhias sobre empresas menores,
principalmente em um contexto
de explosão da construção civil e
a proximidade de megaeventos
esportivos, como Copa do Mundo e Olimpíada.

FERNANDO FURLAN
CONSELHEIRO DO CADE

“(A multa) foi alta porque a
resolução do Cade diz que,
em casos de reprovação
do negócio, pode haver
acréscimo de 50% a 100%
da multa básica, pois o
atraso pode ser configurado
como má-fé”
“Demos muitas chances
à empresa”

O ponto crucial para que a
aquisiçãofosse impedida éa presença de 25% do Grupo Votorantimna estrutura acionária da Polimix. Em casos anteriores, que
acabaram sendo aprovados pelo
Cade, os conselheiros mostraram preocupação em relação à

✽

Cenário: Célia Frouf

Reprovação é esboço
de mudança na
atuação do Cade

A

reprovação da compra da Cimentos
Tupi pela Polimix ontem foi a quinta
da história do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As
outras quatro envolviam o Hospital Santa Maria, do Rio Grande do Sul, a empresa de fibra de
vidro Owens Corning, a Gerdau/Pains e, a com
mais repercussão, a fusão entre a Nestlé e a
Garoto.
Dessas cinco operações de união negadas,
três foram capitaneadas pelo decano do órgão

possibilidade de o Votorantim
estar usando a Polimix para entrar cada vez mais no mercado.
Após a publicação da decisão do
conselho, a Polimix terá 30 dias
para devolver os ativos, sob pena
de pagar multa diária de 20 mil
Ufirs (R$ 21.282,00).
Além disso, a empresa também foi intimada a pagar R$
422.786,00 de multa por ter demorado mais de 15 dias para
anunciar o negócio ao Cade depois da assinatura do contrato.
Essa pena por intempestividade
é uma das mais altas determinadas recentemente pelo conselho.
“Foi alta porque a resolução
do Cade diz que, em casos de reprovação do negócio, pode haver acréscimo de 50% a 100% da
multa básica, pois o atraso pode
ser configurado como má-fé”,
disse o conselheiro-relator do
processo,FernandoFurlan.Oór-

antitruste, o conselheiro Fernando Furlan. Porém, mais do que simplesmente barrar operações que indiquem risco à concorrência, a decisão de ontem revela um esboço de mudança na
atuação do Cade.
O órgão começa a se pautar não apenas pelo
negócio em si, mas também – e principalmente
– levando em conta o contexto em que a operação está inserida. A decisão de ontem é um
exemplo disso. Mais do que a concentração gerada com a compra da Tupi, o Conselho identificou uma abrupta intenção das empresas da área
de cimento e concreto de dominar o setor.
A avaliação dentro do órgão é a de que o mercado mudou nos últimos anos. E o Cade não
pode ficar para trás. Apesar de ainda ser criticado pela demora no julgamento dos casos, que
muitas vezes arrastam-se por anos, o órgão antitruste quer mostrar que evoluiu.
Neste caso específico das concreteiras, é preciso ressaltar que está em vigor atualmente um

União. O Cade já vinha manifestando preocupação com a concentração no setor de cimentos
gão dobrou o valor da multa considerando também o porte da
empresa.
Surpresa. A advogada da Polimix, Gianni Nunes, disse que a
empresa deve recorrer à Justiça

acordo (cuja sigla é TCD) entre o Cade e o Grupo Votorantim, estipulando que a companhia
não iria interferir na atuação da Polimix. Mas os
conselheiros têm desconfiado de que a empresa menor tem sido usada como fachada para a
compra de várias concorrentes, levando o Votorantim a ter uma presença cada vez mais forte
nesse segmento.
A decisão do conselho foi avaliada pela advogada da Polimix como uma forma de interferência na política industrial brasileira. Os conselheiros, porém, rejeitam essa acusação, alegando que estão unicamente avaliando a concorrência do setor. Para a advogada da Polimix, Gianni
Nunes, no entanto, definir se uma empresa pode ou não vender ativos para outra em particular é claramente uma decisão de política industrial. A nova postura do Cade, se assim permanecer nos próximos julgamentos, com certeza
criará polêmicas. Os advogados já falam em ser
ainda mais criteriosos em suas defesas.

Marcas regionais mantêm força no País
Pesquisa mostra que,
mesmo em um mercado
mais globalizado,
característica local ainda
atrai consumidores
Aiana Freitas

Assediadas por multinacionais
e ameaçadas pela concorrência
de grandes empresas nacionais,
as marcas regionais brasileiras
têm conseguido se manter em
destaque na preferência do consumidor. A vantagem logística
que elas naturalmente apresentam, que lhes permite maior velocidade de entrega nas regiões
em que atuam e consequente redução de custos, é apenas uma
das vantagens dessas empresas.

A preservação de características que remetem à cultura local
e o valor de integração que
acompanha essas marcas são,
de fato, o que as diferencia positivamente da concorrência.
Essas conclusões constam de
um mapeamento inédito feito
pelo Grupo Troiano de Branding que será divulgado hoje no
MaxiMídia - Seminário Internacional de Marketing e Comunicação, realizado em São Paulo.
O estudo foi feito em duas
frentes. Numa delas, os pesquisadores acompanharam o dia a
dia de cerca de 30 famílias para
captar seus hábitos de consumo
pelo período de um dia e meio.
Na outra, 3 mil pessoas responderam a questionários via internet. As pesquisas foram feitas
com consumidores de todos os

‘Consumidor quer
ser planetário, mas
preservar as raízes’
cas regionais têm muito a ensinar às marcas globalizadas.
“Não é a tecnologia que diferencia um produto. O consumidor
quer ser planetário, mas também
quer preservar suas raízes.” E
essas são características que,

para ele, podem ser levadas para
a frente mesmo diante do natural
desejo de essas marcas expandirem sua área de atuação.
Ele cita como exemplo o caso
do grupo goiano Sapeka, fabricante de fraldas que foi adquirida
pela Hypermarcas, e do Guaraná
Jesus, comprado pela Coca-Cola. “Mesmo depois da compra, as
grandes empresas mantêm as
marcas regionais com as características que elas sempre tiveram.” / A.F.

níveis de renda, idade entre 25 e
65 anos e moradores dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco.
Cinco quesitos foram analisa-

dos com relação à impressão
que o consumidor tem das marcas: desconhecimento, rejeição, familiaridade (quando o
consumidor conhece, mas não

● Para Jaime Troiano, as mar-

da decisão do colegiado. Segundo ela, a decisão foi uma surpresa. “Estávamos abertos à negociação”, afirmou, enfatizando
que três propostas de negociação foram estudadas entre o órgão antitruste e a Polimix, sem
● Cartel

A Secretaria
de Direito Econômicos
(SDE), do Ministério da Justiça, deve encerrar até o
fim do ano investigação sobre uma eventual prática de
cartel no setor
de cimentos
no Brasil.

se chegar a um consenso.
Esta, no entanto, não foi a percepção de Furlan. “Demos muitas chances à empresa”, comentou.Aprimeiratentativadenegociação ocorreu na quinta-feira: a
Polimix se propôs a se desfazer
de parte dos ativos em quatro
dos seis mercados relevantes selecionados pelas análises dos órgãos antitrustes. “Inaceitável”,
disse o conselheiro.
Na terça-feira, foi sugerida a
venda de silos, centrais dosadoras, bombas, pás carregadeiras e
caminhões betoneiras. “Mas se
propuseramavenderapenascerca de um quarto dos caminhões
betoneiras em São Paulo e Rio,
os principais mercados”, avaliou
Furlan.
A terceira sugestão foi feita na
manhã de ontem, momentos antes do início do julgamento: todos os ativos da Polimix passariam às mãos de uma nova empresa a ser criada sob o controle
da família Vieira, que é a principal controladora da Polimix. “Issonãoiamudarnada,entãorejeitamos.”

de drogarias Panvel, por exemplo, é a escolha única nesse setor de 45% dos entrevistados no
Rio Grande do Sul. Esse índice
de “idealização” de marca é muito maior do que nas suas principais concorrentes no Estado:
na rede Agafarma, é de 6%, e, no
caso da Droga Raia, não passa
de 1%.
Em Minas Gerais, a marca de
biscoitos Aymoré obteve 20%

de “idealização”, enquanto a
Bauducco teve 10% e a gigante
Nestlé, 8%. Em Pernambuco, a
bandeirade cartão de crédito Hipercard, marca do Itaú Unibanco, obteve índice de 29%, na
frente da Visa, com 23%.
A ideia de identidade que essasmarcas passam aos consumidores é o que faz com que elas se
destaquem, analisa o presidente do Grupo Troiano, Jaime
Troiano. “O fato de a fábrica daquele produto estar na cidade
ou no Estado do consumidor
fortalece a proximidade e cria
um laço forte com ele. As marcas regionais dão um sentido de
integração ao consumidor”, explica.
Outra das conclusões da pesquisa foi a de que as marcas regionais analisadas têm em comum o fato de terem um contatomaispróximo como consumidor, passandoa impressão de dedicação a atenção constantes.

parado para os desafios que a
uniãodeduasculturascorporativas representa. O vice-presidente de operações da agência
Fischer+Fala!,Alex Isnenghi, diz
que união das duas marcas do
Grupo Totalcom, oficializada
em março de 2009, priorizou
umamudançade atitudepara todos os funcionários. Segundo
ele, o objetivo foi evitar que cada
“panelinha” trabalhasse separadamente, como se a fusão não
tivesse ocorrido. “Neste processo, sempre tem quem não se
adapta e decide sair. Sempre há
um pouco de dor no processo.”
Para“amaciar”aequipe,asempresas investem em treinamentoe emprocessos de transição. A

Fischer+Fala! faz palestras mensais com o objetivo de incentivar
seus150funcionáriosaatuartantonacriação,característicaprincipal da Fischer, quanto na definição de estratégias comerciais,
atividade mais associada à Fala!.
Na Ernst & Young Terco, 60
funcionários se dedicaram durante dois meses a garantir que o
“casamento” transcorresse sem
maiores sobressaltos, ouvindo
os argumentos das duas partes
envolvidas.Segundo,opresidenteda Ernst & Young Terco, Jorge
Menegassi, o processo foi facilitadopelo fatodeafusão terocorrido em um período de expansão
da economia: “Unimos as operações com a expectativa de crescer 20%, e ambas as companhias
tinham vagas em aberto. Então,
não houve a necessidade de se
fazer cortes”, explica.

tem opinião sobre a marca), preferência (o consumidor prefere
aquela marca, ainda que nem
sempre opte por ela) e idealização (quando ele só consome
aquela marca).O resultado mostra a força das marcas que nasceram e se desenvolveram regionalmente – ainda que muitas,
mais tarde, tenham passado a
ter atuação nacional ou tenham
sido compradas por empresas
maiores.
Concorrência. A rede gaúcha

Carreiras

Como manter a calma quando o patrão muda
Fusões e aquisições
batem recorde no País, e
um número maior de
profissionais precisa se
adaptar à nova cultura
Fernando Scheller

Durante 28 anos, Mauro Terepins foi o próprio patrão: fundador e sócio da consultoria Terco,
especializada em médias empresas, ele viu sua condição mudar
dois meses atrás, quando a empresa decidiu se unir à britânica
Ernst & Young. Ele diz ter iniciado nova empreitada sob uma nova ótica: “Estou dentro de uma

estruturamuitomaior.Amudança se encaixou num processo de
melhoria. Ser vice-presidente da
Ernst & Young Terco é muito
mais do que ser o presidente da
Terco”, diz.
A união da Terco à parceira internacional, especializada em
grandes negócios, foi oficializada no início deste mês. A Ernst &
Young Terco nasceu com faturamento anual de R$ 650 milhões e
3,5 mil funcionários. À medida
que a Terco crescia, diz Terepins, a necessidade de uma mudança se tornava evidente: “Nos
últimos oito anos, a empresa dobrou de tamanho. Antes, éramos
dois sócios; depois, chegamos a
25. Com uma estrutura maior, as

pessoas querem crescer na carreira, o que o crescimento endógeno não podia oferecer”, explica. Antes da associação, a Terco
foi representante da americana
Grant Thornton no País.
Os processos de fusões e aquisições são hoje parte da realidade da economia brasileira. Segundo a consultoria PricewaterhouseCoopers, 502 negócios
do gênero foram fechados entre
janeiro e agosto de 2010, um recorde para a série histórica da
empresa, iniciada em 2002. De
acordo com Renata Fabrini, sócia-gerenteda empresade recrutamento executivo Fesa, os profissionais estão hoje cientes da
possibilidade de associações en-

tre grandes corporações. “A
maioria pelo menos conhece alguémquejávivenciououfezparte de processos de fusão, pois
eles ocorrem em todos os setores”, diz a consultora.
Desafio. Entretanto, saber do

movimentodaeconomianãosignificaqueoexecutivo estarápre● Sem ‘rádio corredor’

Para a consultora Jaqueline Weigel, o repasse de informações
sobre a mudança na estrutura
acionária de uma empresa precisa ser clara e precisa, para evitar
especulações.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 out. 2010, Economia & Negócios, p. B19.

