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JULIO SIMÕES ✽1927–2012

MORRE O FUNDADOR
DO GRUPO JSL

Peixe Urbano compra
operações do Groupalia
Com aquisição, site que inaugurou mercado de compras coletivas no
Brasil expande suas atividades para novos países da América Latina

O empresário Julio Si-
mões, fundador do
Grupo JSL – um dos
maiores de transpor-

te e logística do País – morreu na
madrugada de quinta-feira, aos
84 anos, em Mogi das Cruzes

(SP). Simões estava afastado ha-
via três anos da direção do grupo
que fundou em 1956, mas ainda
dava conselhos ao filho Fernan-
do Simões, atual diretor-presi-
dente da companhia.

Segundo a JSL, Simões mor-

reu vítima de complicações car-
diorrespiratórias. Foi enterrado
ontem, no cemitério Parque das
Oliveiras, em Mogi das Cruzes.

Figura lendária no setor de
transportes, Simões chegou ao
Brasil, vindo de Portugal, em
1952, para trabalhar como mecâ-
nico, primeiro para um tio e de-
pois numa empresa de transpor-
te de ônibus, em Mogi. Mas foi
transportando produtos horti-
frutigranjeiros de Mogi para o
Rio que ele daria início à sua traje-
tória de empresário.

Depois de se especializar em
cargas pesadas, em 1956 ele fun-
dou a Transportadora Julio Si-
mões (hoje JSL), empresa que
no futuro se tornaria a maior ope-
radora logística do País no mo-
dal rodoviário.

Durante sua gestão, Simões di-
versificou o portfólio de servi-
ços da empresa, que passou a ofe-
recer soluções mais personaliza-
das. Com o crescimento, além
do transporte de cargas, a empre-
sa passou também a atuar no
transporte de passageiros, cole-

ta de lixo, seguros, comercializa-
ção de automóveis e locação de
veículos para frotas, entre ou-
tras atividades. Em 2010, a em-
presa abriu capital na Bolsa de
Valores de São Paulo.

Com a profissionalização da
companhia, Julio Simões foi se
afastando do dia a dia da empre-
sa. Da família, atuam na compa-
nhia hoje apenas Fernando Si-
mões, diretor-presidente, e seu
filho Fernando Simões Filho,
que está à frente da rede de con-
cessionárias. Os outros irmãos

de Fernando Simões são acionis-
tas da companhia, mas não
atuam na operação da empresa.

Atualmente, a companhia que
Simões fundou possui 139 filiais
e 18 mil empregados em todo o
Brasil e em quatro países da Amé-
rica Latina. Conta com uma rede
de 30 concessionárias de veícu-
los e 12 lojas de usados. No ano
passado, a JSL atingiu uma recei-
ta bruta de R$ 2,7 bilhões. Si-
mões deixa esposa, cinco filhos e
netos. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL
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Expansão. Segundo Júlio Vasconcellos, o Peixe Urbano está aberto a novos negócios

Yolanda Fordelone
ESTADÃO.COM.BR
Daniela Amorim / RIO

O site de compras coletivas
Peixe Urbano anunciou on-
tem a compra das operações
do rival Groupalia em seis paí-
ses: Brasil, Argentina, México,
Chile, Colômbia e Peru. Nes-
ses dois últimos mercados, o
Peixe Urbano ainda não atua-
va. O valor do negócio não foi
revelado.

Com a aquisição, o site passa
dos atuais 16 milhões de usuá-
rios cadastrados para mais de 20
milhões. Por enquanto as mar-
cas serão mantidas, mas tudo de-
verá migrar depois para “Pez Ur-
bano”, o nome em espanhol.
As negociações entre os dois si-
tes começaram na virada do ano,
segundo Julio Vasconcellos, co-
fundador e presidente do Peixe
Urbano. De acordo com ele, o si-
te brasileiro não estava em busca

de novas aquisições mas, em con-
versas informais, foi procurado
pelo grupo espanhol, que estava
interessado em focar suas opera-
ções na Europa, deixando a Amé-
rica Latina.

“A gente não estava com uma
estratégia de aquisição. Aparece-
ram oportunidades interessan-
tes que se encaixavam com o nos-
so objetivo e a gente aproveitou.
A nossa estratégia de crescimen-
to é muito mais ficar sempre
atento ao mercado, empresas no-
vas, ou empresas como o Grou-
palia, que estejam, talvez, que-
rendo sair do mercado e podem
ser uma oportunidade para a gen-
te. Avaliamos caso a caso”, disse.

O Peixe Urbano inaugurou o
negócio de compras coletivas no
Brasil em março de 2010, reunin-
do três amigos empreendedores
– Emerson Andrade, Alex Tabor
e o próprio Vasconcellos. Desde
então, diversos competidores fo-
ram atraídos para o setor. A em-

presa estima que, no ano passa-
do, mais de 2 mil chegaram a
atuar no mercado, número que
pode estar em cerca de mil atual-
mente.

“No começo, muitos acharam
que era um mercado fácil de se
aventurar e acabaram fechando
as portas. Hoje, o mercado brasi-
leiro tem forte peso em duas em-
presas”, diz Vasconcellos, ao fa-

lar do principal concorrente, o
Groupon.

Atualmente, o setor de com-
pras coletivas anda movimenta-
do. Os pequenos negócios não
têm sobrevivido à competição
com os grandes e há uma onda
de aquisições. No início de 2012,
o Peixe Urbano anunciou a ter-
ceira rodada de investimentos,
liderada pela Morgan Stanley In-

vestment Management e pela T.
Rowe Price Associates. “Parte
dos recursos será usada para ex-
pansão na América Latina e par-
te para serviços complementa-
res ao negócio principal”, diz.

A compra do Groupalia é a se-
gunda sua aquisição neste ano.
Em fevereiro, a empresa com-
prou o site de reservas em restau-
rantes e outros estabelecimen-

tos Zuppa. O objetivo é fazer
com que o consumidor consiga
já agendar o serviço logo após
comprar um cupom. Em 2011, o
Groupalia já havia comprado o
site brasileiro Oferta X.

“Estamos abertos a novos ne-
gócios, mas no momento não te-
mos plano para nenhuma aquisi-
ção específica”, afirma Vascon-
cellos.
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  Convocação para a Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os associados da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça 
Mangalarga para a Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 27 (vinte e sete) de março 
de 2012, às 15:00 horas, em primeira convocação, e às 16:00 horas, em segunda convocação, 
na sede da Associação, na Avenida Francisco Matarazzo, 455, Pavilhão 4, São Paulo/SP, 
com a seguinte Ordem do Dia: i) Prestação de contas e apresentação de relatórios da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, referentes ao exercício fiscal encerrado no dia 31 de dezembro de 2011; Ficam os 
associados cientes de que o quorum mínimo para a realização da Assembléia Geral será de metade 
dos associados com direito a voto em primeira convocação, e com qualquer número de associados 
presentes em segunda convocação, devendo tais deliberações serem tomadas por maioria de 
votos dos presentes, conforme Estatuto Social da Associação. São Paulo, 09 de março de 2012. 
Mário Alves Barbosa Neto - Presidente.

CO.EM.O.0004.2012
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que realizará Licitação na modalidade 
Concorrência, para a contratação dos serviços de revitalização de 3 autotransformadores 
monofásicos, de fabricação GE, nos de série D552651 e D552652, 330/√3 - 138/√3 - 13,8
kV, 50 MVA, da Subestação de Poços de Caldas, e no de série D552647, 330/√3 - 138/√3
- 13,8 kV, 50 MVA, da Subestação de Barreiro a serem realizados nas instalações da
CONTRATADA, com fornecimento de material e transporte.
2. Obtenção do edital: O Edital poderá ser consultado a partir  desta  data, 
no site de FURNAS (www.furnas.com.br) - opção “Editais”, ou na Central de
Atendimento ao Fornecedor - CAF, gratuitamente, na Rua São João Batista nº 60
- Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, das 9 horas às 11h30 e das 13h30 às 16 horas.
3. Outras informações no Diário Oficial da União do dia 09/03/2012

Superintendência de Engenharia e Manutenção

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de 
Minas e Energia

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Administração

Licitações adjudicadas e/ou homologadas pelo Secretário de Administração 
Sr. Sérgio Luiz Pinto Ferreira: Pregão Presencial 002/2012. Objeto: Ata de registro 
de preços para fornecimento de materiais elétricos. Adjudicada e Homologada em: 
07/03/2012. // Pregão Presencial 021/2012. Objeto: Ata de registro de preços para 
fornecimento de areia, pedra e cal. Homologada em: 05/03/2012. Informações: Rua 
José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00. Sérgio Rodolfo de 
Salles - Diretor do DRM. Os editais completos podem ser retirados através do site: 
www.sjc.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que se encontra aberta a TO-
MADA DE PREÇO Nº 03/2012, tipo MENOR PREÇO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS OBRAS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIA-
ÇÃO DA UBS I - MINI HOSPITAL AMÉRICO ALVES. Local de entrega dos envelo-
pes: Praça Coronel Orlando, nº 652, centro do município de Orlândia, até as 09:00 
hs, do dia 29/03/2012. Esclarecimentos: fone/fax - (16) 3820-8058. Edital à disposi-
ção, no setor competente, ao custo de R$ 20,00 e na internet: www.orlandia.sp.gov.br, 
a partir do dia 12/03/2012. 

Orlândia, 08 de março de 2012.
Rodolfo Tardelli Meirelles - Prefeito Municipal.

JÚLIO VASCONCELLOS
PRESIDENTE DO PEIXE URBANO
“A nossa estratégia de
crescimento é muito mais ficar
sempre atento ao mercado,
empresas novas, ou empresas
como o Groupalia, que estejam,
talvez, querendo sair do mercado
e podem ser uma oportunidade
para a gente. Avaliamos caso
a caso.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




