
“Vender o Brasil para os investi-
dores londrinos”. Esta tem sido
uma das principais atividades
deMarco Basso, diretor geral do
grupo inglês Informa, que atua
nas áreas de eventos, publica-
ções e pesquisas, na América La-
tina. Na competição estão ou-
tros emergentes da África e
Ásia, que assim como o Brasil,
entraram no radar da compa-
nhia após a crise financeira de
2008. Mas o balanço é positivo
para o “vendedor”. Só no ano
passado, Basso conseguiu recur-
sos de US$ 220milhões para ad-
quirir cinco empresas de even-
tos no país, dentre elas, a Brazil
Trade Shows (BTS), que tem em
seu portfólio feiras como Fispal
e ABF Franchising.
Agora, o executivo prepara o

terreno para que o grupo desem-
barque no Brasil com outros
dois negócios: a Taylor & Fran-
cis (produtos acadêmicos) e Da-
tamonitor (informações e pes-
quisas comerciais). “O CEO da
divisão de publicações acadêmi-

cas já visitou o Brasil avaliando
aquisições”, diz Basso. O plano
é que as as empresas entrem no
país com suporte das subsidiá-
rias que serão compradas.
“Coma aquisição da BTS con-

seguimos criar uma plataforma
robusta no país. E nossa meta é
sair de 3% de participação nos
negóciosmundiais do grupo pa-
ra 10% em três ou quatro anos.
Para isto, teremos de triplicar o
tamanho da empresa no Bra-
sil”, explica Basso. A entrada
dos novos negócios vai reforçar
os planos do executivo.
A Taylor & Francis atua no

mercado editorial, oferecendo
umportfólio de publicações on-
line e impressas, com foco em
clientes acadêmicos de área co-
mo ciências, tecnologia, ciência
humanas e sociais.
O principal negócio da empre-

sa é a avaliação e publicação de
artigos acadêmicos. “Dentre os
nossos clientes está a Capes
(Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal deNível do Su-
perior), que contrata os servi-
ços da empresa para a validação
de artigos de pesquisadores bra-

sileiros”, afirma Basso. Trata-se
de uma espécie de certificação:
antes de serem publicados, os
artigos passam por um time de
profissionais, que revisamoma-
terial para comprovar sua vera-
cidade. Dentre as concorrentes
da empresa está a Elsevier,
maior editora de periódicos
científicos do mundo, que vem
sofrendo um boicote de pesqui-
sadores por conta do alto preço
cobrado para a avaliação e publi-
cação de artigos.

Pesquisas
O Datamonitor, braço pesqui-
sas comerciais do grupo, traba-
lha em 13 setores, comoDireito,
Finanças, Comércio, Commodi-
ties, Telecom, Farmácias, Ali-
mentos, entre outros. Além da
pesquisa customizada sobre
concorrência, empresas e seto-
res, oDatamonitor tambémcon-
ta com um serviço de assinatura
de um banco de dados de infor-
mações, onde os clientes empre-
sariais podem cruzar dados pa-
ra fazer suas pesquisas. Este seg-
mento é uma das apostas de Bas-
so para expansão da empresa.

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

COMÉRCIO

Franquiasdevem manter ritmo
de crescimento em 2012, diz ABF

AUTOMÓVEIS

Ford investe em sistemas de qualidade
na fábrica de São Bernardo

Jeff Kowalsky/Bloomberg

Murillo Constantino

Dono da Fispal entra em
publicações e pesquisa

BTS aposta
em feiras
regionais

A Ford está investindo em novos equipamentos e tecnologias de
controle de qualidade para a fábrica de São Bernardo do Campo,
em São Paulo, onde são montados os modelos Ka e Courier.
“Investimos constantemente em novas tecnologias e equipamentos
para aprimorar a eficiência”, diz Silvio Illi, gerente da fábrica,
que tem capacidade instalada para produzir mil veículos por dia.

O trabalho da BTS Informa para
2012 está focado em absorver as
feiras adquiridas no país, afirma
Marco Basso, diretor geral da
empresa. São eventos como a
Cards Payment & Identifica-
tion, que acontecerá em abril, a
Expofarmácia, a feira Serigra-
fia. “Mas não descartamos no-
vas aquisições”, afirma.
Apesar de estar de olho em

grandes feiras, Basso afirma que
a empresa tem um plano de re-
gionalização dos negócios. “Va-
mos lançar três feiras em 2013,
todas em Recife”, diz. A capital
de Pernambuco foi escolhida pe-
la empresa para desenvolver no-
vos negócios especialmente pe-
la localização.

Paralelamente, Basso se diz
otimista com novas possibilida-
des de negócios. “O ânimo arre-
feceu um pouco no mercado de
feiras, no que diz respeito a aqui-
sições”, explica. Segundo ele,
quando o grupo inglês Informa
concorreu para a compra dos ne-
gocios da da BTS, no início do
ano passado, mais 12 empresas
também estavam no páreo. “O
resultado disso é que a noiva fi-
ca mais exigente e cara.”
Basso explica que os preços

não reduziram, especialmente
pela entrada de fundos interes-
sados neste segmento. Mas vá-
rias concorrentes se afastaram,
por conta da ampliação da crise
na Europa. “Vamos avaliar as
oportunidades e dependendo
do potencial de retorno, esta-
mos dispostos a comprar feiras
líderes e consolidadas.”

Lançamento
A BTS Informa lançou neste ano
a Sial Brasil, joint-venture en-
tre a BTS Informa comaComex-
posion, e será a versão latino-
americana damaior feira de ali-
mentos prontos do mundo, o
Sial Paris. A feira pretende
atrair 300 marcas e mais de 12
mil visitantes. ■

O segmento de franquias no Brasil cresceu 16,9% em 2011, atingindo
faturamento de R$ 88,8 bilhões, segundo a Associação Brasileira
de Franchising (ABF). O número de pontos de venda chegou a 93 mil,
alta de 7,8% em relação ao ano anterior. Em 2012, a entidade espera
crescimento em torno de 15%. Os dados foram compilados pela
ABF tendo como base as 2.031 marcas de franquias atuantes no país.

A empresa vai lançar
três feiras em 2013,
todas em Recife,
escolhida pelo grupo
como capital de
feiras do Nordeste

EMPRESAS

Plano do Grupo Informa, dono de feiras como Fispal e ABF Franchising, é comprar
empresas que atuam nas áreas de publicações científicas e pesquisas comerciais

EVENTOSMarcoBasso,diretorda
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CONGLOMERADO 
DE NEGÓCIOS

Desde 1995, Informa Group   
investe em aquisições    
para crescer

Fonte: empresas
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Empresa de capital aberto 
com sede em Londres

Atua em 40 países 
com 150 escritórios

3 áreas de negócios
Eventos e treinamento
Informações acadêmicas
Informações comerciais

22 feiras, 500 eventos e 4 publicações

IBC, IIR, BTS Informa, AchieveGlobal  
e InformaEconomics — FNP

NEGÓCIOS NO BRASIL

Empresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




