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Empresas freiam ritmo
de compras, diz pesquisa
Após período de fusões e aquisições, companhias brasileiras planejam
reduzir investimentos e pôr ordem na casa nos próximos 12 meses

Márcia De Chiara

As empresas brasileiras plane-
jam “arrumar a casa” nos pró-
ximos 12 meses e fazer valer ca-
da real investido, após um pe-
ríodo de forte crescimento. Is-
so é o que revela pesquisa glo-
bal da consultoria Ernest
Young, intitulada Capital Con-
fidence Barometer.

A pesquisa, que trata da con-
fiança dos empresários, ouviu
1,5 mil executivos que coman-
dam empresas da indústria, co-
mércio e serviços, com fatura-
mento anual entre US$ 1 bilhão e
US$ 4,9 bilhões, espalhadas por
50 países. Há no estudo um capí-
tulo voltado só para o Brasil.

De acordo com a enquete, ape-
nas 23% das companhias brasilei-
ras consultadas neste mês pre-
tendem fazer fusões e aquisi-
ções nos próximos 12 meses. Es-
se resultado é 40% menor que o
apresentado pela última pesqui-
sa em outubro de 2011 (37%) e
menos de um terço do obtido em
abril de 2011, quando 77% das em-
presas queriam ir às compras.

“Às vezes, as estatísticas po-
dem parecer pessimistas, mas o
Brasil está em outro momento,
depois de um período de grande
euforia”, afirma o sócio de Tran-
sações da Ernst & Young Terco,
Eduardo Redes. Ele destaca que
essa redução no ritmo da inten-
ção de ir às compras mostra que
as empresas agora estão volta-
das para “digerir” as aquisições e
pôr ordem na casa.

No mundo dos negócios, quan-
do uma empresa compra outra,
ela incorpora vários ativos e,
num segundo momento, come-
ça a separar o que lhe interessa,
explica o especialista.

Esse movimento é confirma-
do por outro dado da pesquisa.
Mais da metade das companhias
brasileiras (52%) pretende desin-
vestir nos próximos 12 meses, an-
te a média global de 31% para es-
se quesito. As empresas desin-
vestem quando vendem ramos
de negócios que não lhe interes-
sam e passam a concentrar esfor-
ços no seu foco. Na pesquisa an-
terior, em outubro do ano passa-
do, apenas 12% dos executivos
brasileiros entrevistados preten-
diam passar ativos para a frente.

Redes cita como exemplo ou-
tro resultado da pesquisa que
reafirma esse novo momento da
conjuntura empresarial, no qual
as companhias estão voltadas pa-
ra si próprias, tentando melho-
rar o desempenho. Segundo a en-
quete, 33% dos entrevistados
têm como objetivo otimizar os

investimentos nos próximos 12
meses. Em outubro do ano passa-
do, esse quesito era prioridade
para somente 5% das empresas.

De acordo com o consultor,
melhorar as estruturas e os pro-
cessos de produção são exem-
plos de como as companhias po-
dem otimizar o capital investi-
do. “Os resultados são coeren-
tes”, observa o executivo. Ele
pondera que essa acomodação
está sendo influenciada pelo cli-
ma de incertezas que predomina
no cenário internacional em rela-
ção aos rumos das economias da
Europa e dos Estados Unidos.

De toda forma, diz Redes, após
esse ciclo de ajuste as empresas
brasileiras estarão mais aptas a
usufruir dos benefícios do cená-
rio econômico mundial mais fa-
vorável, que provavelmente de-
ve ocorrer em 2013 e 2014.

Mundo. Já os resultados globais
da pesquisa mostram poucas os-
cilações em relação a enquetes
anteriores. “A evolução lá fora es-
tá muito devagar”, diz o sócio da
Ernest Young. Prova disso é que
52% das empresas preveem cres-
cimento dos negócios nos próxi-
mos 12 meses. Em abril e outu-
bro do ano passado, esses por-
centuais eram de 51% e 50%, res-
pectivamente.

Em relação à confiança dos ne-
gócios, 40% das empresas consi-
deram o cenário positivo, resul-
tado ligeiramente superior ao ob-
tido em outubro (37%). Já a fatia
de empresas que enxergam um
cenário estável ficou mantida
em 45% entre outubro de 2011 e
abril deste ano. Houve pequena
redução da fatia de empresas
que veem queda, de 18% em outu-
bro de 2011 para 15%, agora.

SINDICATO APOIA

DOAÇÃO DE SANGUE

O Sindicato, em

parceria com a Santa

Casa de Misericórdia

de São Paulo realiza

campanha com o intui-

to de ajudar a salvar

vidas. A iniciativa faz

parte do Programa

Corretor Cidadão e

busca informar a cate-

goria e a população

sobre a necessidade

da doação de sangue.

A participação é volun-

tária. As coletas são

realizadas no Hemo -

centro localizado na

região central, próximo

ao Metrô Santa Cecília.

Corretor ajude a salvar

vidas com a sua doa-

ção! Informações pelos

telefones abaixo.

Universidade para Corretores de Imóveis

ANO XXI - Nº 1126 - Segunda-Feira, 23 de abril de 2012

O Sindicato investe na Uni ver -
si dade Corporativa - UNISciesp,
que beneficia a todos os corre-
tores de imóveis com programa
de educação permanente e ain -
da o curso de ECI - Es pe cialista
em Consultoria Imo biliária.

Com aproximadamente cen -
to e trinta horas, o curso é com-
posto por dez módulos e conta
com metodologia inovadora,
conteúdo estratégico e ótima
infraestrutura. Deste modo o ECI
garante aos profissionais da
categoria posição de grande des-
taque no mercado imobiliário.

Igualmente, os Encontros
Imo bi liá rios, que fazem parte do
programa de educação conti-
nuada, acontecem às terças-fei-
ras a partir de 18h30. Ver da -
deiras lições paralelas às curri-
culares, melhoram as condições
dos profissionais da intermedia-
ção imobiliária, os En contros são
transmitidos pela TV O Cor retor,
democratizando o conhecimen-
to e beneficiando inúmeros cor-
retores de imóveis.  As conferên -
cias contam com personalidades
do setor, que abordam temas
importantes sobre o mercado
imobiliário e demais assuntos
de interesse para a categoria. 

Na próxima semana o En -
contro Imobiliário apresenta:

24/04 – “Política Nacional de
Mobilidade Urbana”, com Milton
Bigucci, fundador e presidente
da MBigucci Empreendimentos
Imobi liários.  

Informações e inscrições nos
telefones abaixo.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

É importante que todos os corretores de imóveis mantenham seus dados cadastrais atualizados conforme a

Nota Técnica SRT/Ministério do Trabalho e Emprego nº201/2009. Ao efetuar o recadastramento, o profissional

da categoria se manterá informado e legalmente habilitado para o exercício da profissão. Para recadastrar basta

acessar www.sciesp.org.br ou pelo telefone (011) 3889-5899 ramal 534. 

Sindicato disponibiliza escritório para corretores

Comodidade, infraestrutura e
qualidade. O Sindicato oferece
todo o aparato necessário aos
corretores de imóveis para que,
desde o início até o fechamento
do negócio, possam melhor
atender os seus clientes. 

O benefício conta com secre-
tária, serviço de copa, computa-
dores com acesso ilimitado à
internet, “multitasks”, telefone e

orientação jurídica gratuita.
Usufrua des te espaço feito

especialmente para os correto-
res de imóveis. Entre em conta-
to com a Agência Regional mais
próxima e
agende o seu
horário. Mais
informações
pelos telefo-
nes abaixo.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Empresas & Negócios, p. B8.




