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FUSÕES E AQUISIÇÕES
Efeito Blackstone
A área de assessoria de fusões e aquisi-
ções do Pátria Investimentos tem sido
uma das mais beneficiadas pela associa-
ção feita no ano passado entre a gesto-
ra brasileira e o Blackstone, um dos
maiores fundos de private equity do
mundo. Dos cerca de vinte mandatos
de compra ou venda de empresas que
o Pátria tem na carteira, seis são gran-
des operações cross borders (que en-
volvem investidores estrangeiros e em-
presas nacionais), feitas com o fundo.

PARCERIA
Inglês pelo celular
A rede de idiomas Wizard, do grupo
Multi, fez parceria com a operadora
TIM, de olho na Copa e no público das
classes D e E para ensinar inglês básico
pelo celular, por torpedos. O aluno re-
ceberá quatro mensagens por dia, com
conteúdos como expressões, vocabulá-
rio e até música. Cada torpedo custará
R$ 0,10, e o quarto é cortesia. “Apenas
2% dos brasileiros dominam o inglês e
temos 200 milhões de usuários de celu-
lar. É uma forma de atingir um público
que não poderia pagar um curso con-
vencional”, diz Carlos Martins, funda-
dor do grupo.

ALIMENTOS
PepsiCo perto de
comprar Marilan
Após levar a Mabel no início de novem-
bro, a PepsiCo é a favorita para a com-
pra da Marilan, por R$ 500 milhões.
Segundo fontes próximas à empresa
de biscoitos, o negócio já teria sido fe-
chado. Bunge e Campbell também se
interessaram pela Marilan, que fatura
R$ 380 milhões ao ano. As empresas
não comentam o assunto.

Negócios por quem faz negócios

Primeira pessoa

Sérgio Varella Bruna

P assou o tempo em que
havia espaço para a cria-
ção de empresas como
Ambev e BRF Brasil
Foods. Com a nova lei
do Conselho Adminis-

trativo de Defesa Econômica (Ca-
de), o País se alinha aos sistemas da
Europa e Estados Unidos, onde em-
presários sequer ousariam propor
negócios que levem a concentra-
ções como as das empresas acima.

Mas a nova lei não é importante
apenas por isso. A mais radical
transformação virá com a inversão
dos incentivos motivacionais das
empresas, ao encararem a necessida-
de de levar seus negócios ao Cade.

No regime legal anterior, as em-
presas consumavam os negócios e
somente então levavam a operação
ao conhecimento do Cade. Nessa
ocasião, porém, com frequência, as
partes já haviam concretizado ações
irreversíveis, de modo que restava
pouco espaço para futuras interven-
ções do órgão de concorrência.

O incentivo estratégico das em-
presas era informar o mínimo possí-
vel. Apresentavam seus mercados
de forma irrealmente ampla, para re-
duzir suas participações e, com is-
so, a concentração resultante do ne-

gócio. Quanto mais demorasse o caso,
melhor, porque mais difícil se tornaria
a reversão. Enquanto isso, donas que
já eram do negócio adquirido, consoli-
davam-no o mais possível, para criar
um fato consumado.

As decisões do Cade demonstram
que, apesar de se ter avançado ao lon-
go do tempo, o órgão teve de se con-
tentar com o que era possível, tal qual
o pai que resmunga, quando o genro
lhe pede a mão da filha, já em gestação,
meses após consumado o casamento.

As coisas mudaram, porém. A come-
çar porque nenhum negócio sujeito a
controle poderá ser consumado sem
autorização prévia do Cade. E a rebel-
dia das empresas que resistirem a le-
var seus negócios ao conhecimento do
Cade – e a aguardar aprovação – trará
riscos de grande monta para as partes
envolvidas. A nova lei declara nulos os
atos que forem consumados sem pré-
via aprovação do Cade. Em outras pala-
vras: quem comprou, não será dono;
quem vendeu, terá de devolver o que
recebeu; e os prejuízos causados a ter-
ceiros terão de ser indenizados. E isso
sem falar das multas.

Embora antes a demora interessasse,
agora a urgência há de imperar. A avare-
za no fornecimento de dados se trans-
formará em prodigalidade. Quanto
mais detalhado o requerimento inicial,
menor o risco de a autoridade solicitar

informações adicionais e de haver atra-
so na consumação do negócio.

Ao se darem conta desses impactos,
empresários se apavorarão ao saber
das limitações de recursos materiais e
humanos com as quais o CADE tem
convivido. Hoje, o Cade conta com me-
nos de 80 servidores, contra os mais
de 1100 da Federal Trade Commis-
sion, seu par norte americano.

Será o Cade capaz de resolver casos
complexos, no prazo de 240 dias im-
posto pela lei? Afinal, esses processos
hoje duram mais de dois anos! Para
quem teme o novo regime, melhor se-
ria que não, vez que o transcurso do
prazo sem decisão levará à aprovação
tácita do negócio.

Mas não se enganem, já que a respos-
ta à pergunta é simples: sim, indubita-
velmente, o Cade dará conta de sua ta-
refa. E a razão para isso é mais simples
ainda: bastará negar aprovação ao ne-
gócio, imputando às empresas o ônus
de terem sido incapazes de demons-
trar a improcedência das objeções le-
vantadas pelo órgão.

Por isso, veremos uma nova situa-
ção, com empresários ávidos por levar
negócios ao Cade, sempre que o risco
de nulidade ameaçar os benefícios por
eles visados. Mais ainda, é provável
que vejamos empresários pressionan-
do o Governo para alocar mais recur-
sos ao Cade, para que ele melhor pos-

sa desempenhar suas funções.
Sei que a descrição acima sobre os

efeitos da nova lei do Cade pode pa-
recer ingênua a muitos. Devo confes-
sar que posso ter exagerado nas co-
res, mas estou certo de que o novo
controle de fusões e aquisições signi-
ficará, sem sombra de dúvida, uma
radical transformação no ambiente
de negócios brasileiro.

Há questões importantes ainda
sem resposta, no que toca à interpre-
tação da nova lei. Sua implementa-
ção submeterá o Cade a intensa críti-
ca. É natural, porque o controle de
concentrações econômicas, quando
realizado antes que as operações se
consumem, repousa em análises de
efeitos futuros, sempre preditivas,
estimadas. É um universo onde impe-
ra a incerteza, no qual as decisões ja-
mais podem ser deduzidas matemati-
camente, por mais que se procure na
matemática e na estatística uma ba-
se analítica aceitável para justificar
esses juízos prospectivos.

Sem prejuízo de todos esses desa-
fios, do ponto de vista do que interes-
sa - que é a defesa da concorrência -
veremos autoridades melhor apare-
lhadas, oxalá capazes de cumprir
suas funções com mais eficiência.

✽

SÓCIO DE LOBO E DE RIZZO ADVOGADOS

A nova era das fusões e aquisições

PANORÂMICA

O empresário Luiz Turano, ex-sócio
da imobiliária Patrimóvel, lançou
neste ano uma empresa para anun-
ciar apartamentos novos com des-
conto, a PromoImóvel. É uma espé-
cie de outlet de apartamentos e ca-
sas para vender o chamado estoque
das construtoras – imóveis de em-
preendimentos já prontos, mas que
as incorporadoras ainda não vende-
ram. Entre os anunciantes estão Cy-
rela e Gafisa, que oferecem descon-
tos de até 30%. Hoje o site anuncia
imóveis no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Em 2012, terá também Brasí-
lia e Belo Horizonte. A meta é fatu-
rar R$ 2 milhões em 12 meses.

● Por que você criou uma empresa
para vender estoque?
Isso me chamou a atenção quando
comprei meu apartamento. Era um
imóvel da Gafisa, pronto e vazio há
quatro anos, e tinha um desconto
de R$ 150 mil, quase 30% do valor. E
ninguém sabia. As empresas não fa-
zem marketing para vender o esto-
que e os corretores concentram
seus esforços nos lançamentos. Es-
sa oferta não chega ao cliente.

● Isso gera custos para a empresa?
Sim. A incorporadora precisa pagar
condomínio, IPTU e manter a limpe-
za. Para um apartamento de R$ 500
mil, o gasto aproximado é de R$ 1,5
mil por mês.

● Por que não foram vendidos?
São imóveis menos nobres nos lan-
çamentos. É o apartamento em an-
dar baixo ou com sol da tarde. Mas
não são ruins. São oportunidades pa-
ra obter descontos.

● A desaceleração das vendas de imó-
veis favorece o negócio?
No curto prazo, sim. No mercado
de alto padrão, as vendas desacelera-
ram e isso tende a gerar estoque.
Mas, no longo prazo, se a desacelera-
ção provocar retração nos lançamen-
tos, o estoque deve encolher.

Editado por:
Cátia Luz

catia.luz@grupoestado.com.br

Gestora portuguesa quer shoppings

ALI MOSHIRI: “Estamos preparados para parar a perfuração e entender as causas”
PRESIDENTE DA CHEVRON PARA A AMÉRICA LATINA AO COMENTAR A DECISÃO DA ANP DE SUSPENDER AS ATIVIDADES DA EMPRESA NO PAÍS APÓS ACIDENTE NA BACIA DE CAMPOS (RJ)

A Selecta, gestora de ativos imobiliá-
rios portuguesa, vai formar uma cartei-
ra de investimentos para comprar
shopping centers no Brasil. Sem citar
nomes, a companhia diz que já negocia
um aporte de recursos de uma empre-
sa estrangeira de shoppings, que quer
investir no País. A Selecta também está
desenvolvendo estudos preliminares
sobre esse mercado no Brasil e, em
2012, vai mapear ativos que poderão
ser alvos de aquisições. Os investimen-
tos devem acontecer em 2013.

A Selecta abriu neste ano um escritó-
rio no Brasil e conseguiu em agosto a
aprovação para lançar seu primeiro
fundo no País. A empresa pretende cap-
tar R$ 200 milhões para investir em
galpões industriais e escritórios. De
agosto para cá, os executivos participa-
ram de uma bateria de reuniões com
cerca de 30 investidores institucionais
para oferecer o fundo. Segundo o presi-
dente da Selecta, José António de Mel-
lo, esse é apenas o primeiro negócio da
gestora no Brasil. Ainda não há um nú-

mero fechado, mas o investimento em
shopping, por exemplo, deve movi-
mentar, no mínimo, outros R$ 200 mi-
lhões. “Pode ser mais ou menos. Mas
provavelmente será mais”, diz Mello.

Além de shoppings, a Selecta pode
entrar em outros segmentos do merca-
do imobiliário. “Acreditamos em uma
especialização na gestão de ativos”, diz
Mello. No mercado europeu, a Selecta
administra um portfólio de €500 mi-
lhões, que inclui escritórios, shop-
pings, prédios públicos e hospitais.

Colaboraram:
Lílian Cunha e Marina Gazzoni

32,4%
das empresas do Ibovespa tiveram no
terceiro trimestre deste ano resultado
pior que o esperado por analistas, confor-
me levantamento do Bradesco BBI. As
companhias que apresentaram números
melhores que o esperado são 26,5% do
total. Outras 23,5% ficaram em linha com
as previsões (17,6% não fazem parte da
cobertura do banco). A desvalorização
do real foi a principal causa para o predo-
mínio de resultados ruins, segundo o ban-
co. No quarto trimestre, a expectativa é
de recuperação.

● VAZAMENTO DE PETRÓLEO

‘Poucos sabem desses
imóveis com desconto’

Luiz Turano
fundador da
PromoImóveis
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● ABAIXO DA EXPECTATIVA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2011, Negócios, p. N2.




