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» LUIZ C. ESCOBAR
TRIBUTARISTA E ECONOMISTA

O capital como fomento do desenvolvi-
mento, entendido como investimento, é
bem vindo em qualquer parte do mundo
capitalista. As condições favoráveis de mo-
vimentação hoje existentes propiciam in-
centivos ao desenvolvimento econômico
ou catástrofes, isto é, paraíso ou inferno.
São dois lados da mesma moeda.

Assim, na mesma velocidade que che-
gam também se retiram, precisam de am-
biente com instituições políticas estáveis e
poderes independentes, respeito ao acor-

dado e sobre tudo políticas macroeconô-
micas que viabilizem a remuneração dos
recursos disponibilizados.

A crise econômica na Europa, especifi-
camente na Zona do Euro, que teve sua
origem em 2008 nos USA, se instalou exa-
tamente em função da quebra de um ou
mais dos paradigmas mencionados, de-
sembocando naquilo que mais horror pro-
voca ao capital, insegurança ou alto risco.

A farra da gastança pública, cujo filme
conhecemos bastante, que é subproduto
de políticos no mínimo irresponsáveis, foi
incentivada pela forma inadequada de
concepção do Euro que não cuidou dos

princípios básicos que norteiam a boa saú-
de das finanças dos países membros.

Nesse ambiente de insegurança, a crise
é ampliada exponencialmente em face da
fuga do capital. E agora, como se interrom-
pe essa escalada? Como reverter essa si-
tuação sem trazer dor e sofrimento para a
população? Essa é a grande discussão sem
aparente solução a curto prazo.

Os demais países, inclusive o Brasil, que
tratem de cuidar de suas políticas econô-
micas com responsabilidade, para não se-
rem arrastados nessa terrível corrente.

E fica uma questão: Os capitais transna-
cionais devem ser taxados no mundo?

» RENATA BARROZO BAGLIOLI
ESPECIALISTA EM DIREITO SOCIETÁRIO DO 
ESCRITÓRIO MARINS BERTOLDI ASSOCIADOS

No final do mês passado entrou em vigor a Lei nº 12.529/2001,
revogando a Lei nº 8.884/94 (“Lei Antitruste”), que tratava das
competências do Conselho Administrativo da Defesa Econômi-
ca (Cade) e dispunha sobre a prevenção e repressão às infrações
contra a ordem econômica. 

Sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 01/09/2011, a
lei apresenta, em seu texto final, mudanças que irão alterar a
forma como os negócios são realizados no País, impactando di-
retamente no crescimento econômico do Brasil – alçado a um
papel de destaque na economia
mundial. 

Uma das mais relevantes altera-
ções diz respeito à revisão dos atos
de concentração por um sistema de
notificação prévia dos negócios ao
Cade. O processo só poderá ser con-
cluído com a aprovação do órgão, o
que deve ocorrer em até 240 dias. 

Esta mudança reflete um alinha-
mento com as leis antitruste de ou-
tros países desenvolvidos. Nos ter-
mos da revogada lei, a análise da
operação enquadrada como ato de
concentração poderia se dar previa-
mente ou no prazo de 15 dias da ce-
lebração do contrato (a posteriori), o que gerava a insegurança jurí-
dica dos contratantes de que o negócio seria validado pelo órgão. 

A operação poderia ser invalidada meses depois do início do
processo de integração e transição das empresas contratantes, da-
da a demora inerente ao burocrático procedimento, gerando pre-
juízos de grande monta, visto que, ainda que a eficácia do ato de-

pendesse de sua aprovação, fato é que suas consequências já esta-
riam surtindo efeitos. 

Uma das operações que demonstrou a urgente necessidade
desta mudança de procedimento foi a fusão entre Nestlé e Garo-
to, que está sendo discutida na Justiça, mesmo passados sete
anos após a celebração do contrato e início do processo de si-
nergia de estruturas. 

Outra mudança importante diz respeito à submissão ao ór-
gão da análise de transações em que ao menos uma das empre-
sas envolvidas tenha faturamento anual bruto no País superior a
R$400 milhões e a outra, de pelo menos R$30 milhões, não ha-
vendo mais critério relacionado à participação de mercado (ma-
rket share) das partes, fixada em 20% na lei antiga. 

Com a notícia de contratação de
200 novos gestores, a expectativa
do Cade é de que as operações
simples sejam aprovadas entre 30
e 60 dias. A alteração da estrutura
do órgão também pode ser capaz
de reduzir os prazos extensos pre-
vistos na lei então vigente, tendo
sido criada a Superintenência-Ge-
ral – responsável pela averiguação
dos processos administrativos e
atos de concentração (competên-
cia da antiga Secretaria de Direito
Econômico – SDE), o Tribunal –
responsável pelo julgamento dos

processos e atos, e o Departamento de Estudos Econômicos.
A lei traz diversos avanços que acabam por refletir em um am-

biente de saudável concorrência e exercício da livre iniciativa dos
players do mercado nacional e internacional que fazem negócios
no Brasil. Porém, somente o tempo poderá demonstrar se a lei
aprovada atende aos anseios do dinâmico mundo empresarial, res-
guardando o direito dos consumidores. 

Procedimento mais
célere no Cade

Fuga de capitais: acelerador de crises?

Cooperativas:
passado 
ou futuro?
» ALBERTO FIGUEIREDO
DIRETOR DA SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA

Na década de 40, o então presidente Getúlio Vargas, por
meio de decretos específicos, estabeleceu como condição
para a continuidade do processo de produção e beneficia-
mento do leite de vaca, que os produtores rurais, em todos os
pontos do país, se organizassem em cooperativas. 

Ao valorizar essa modalidade de associação de pessoas,
talvez, por contrariar o princípio básico do cooperativis-
mo, que é o da adesão voluntária, tenha dificultado, ou
mesmo inibido os envolvidos de assumirem compromis-
sos de fidelidade e de participação decisória nas entidades
em que passaram a ingressar por imposição – e não pelo
sentimento de necessidade.

Aliás, a mesma necessidade que fez com que, em 21 de
dezembro de 1844, no bairro de Rochdale, em Manchester
(Inglaterra), 27 tecelões e uma tecelã fundassem uma So-
ciedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, com o resulta-
do da economia mensal de uma libra de cada participante,
durante um ano. 

Tendo o homem como principal finalidade - e não o lu-
cro - os tecelões de Rochdale buscavam, naquele momen-
to, uma alternativa econômica para atuar no mercado,
frente ao capitalismo ganancioso e ao desemprego cres-
cente advindo da revolução industrial. 

Naquele momento, a constituição de uma pequena coo-
perativa de consumo no então chamado Beco do Sapo (Toad
Lane) estaria mudando os padrões econômicos da época, e
dando origem ao movimento cooperativista. Tal iniciativa foi
motivo de deboche por parte dos comerciantes, mas seu su-
cesso passou a ser um exemplo para outros grupos. 

O cooperativismo evoluiu e conquistou um espaço pró-
prio, definido por uma nova forma de pensar o homem, o
trabalho e o desenvolvimento social. 

As cooperativas figuram na legislação brasileira (Lei
5764/71) como “sociedades de pessoas, com forma e natu-
reza jurídicas próprias”, dotadas de certos princípios bási-
cos, entre eles, “a adesão voluntária, com número ilimita-
do de associados (...)”

No que diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro, desde
sempre, o poder público, atento à importância do cooperati-
vismo como sustentação dos produtores rurais, principal-
mente os de menor volume de produção, vem promovendo
ações objetivando a sustentação do sistema. Porém, mesmo
diante de todos os esforços, o apagar constante de estrelas na
constelação de cooperativas é um fato inconteste. 

Nos últimos dois anos, principalmente após a mudança
da legislação fiscal, que retirou o leite UHT do rol da cesta
básica, tributando-o pela maior alíquota, a vantagem
competitiva para o varejo, em adquirir o produto de dentro
do Estado, em relação ao proveniente de outras unidades
da federação, tem provocado investimentos em plantas in-
dustriais no território fluminense, por parte de grandes
empresas do setor. 

Diante dessa realidade – cada vez mais exigente em com-
petência gerencial e necessidade de economia de escala para
viabilizar projetos no complexo industrial e comercial do lei-
te – a maioria dos dirigentes de cooperativas que ainda so-
brevivem, perde noites de sono por não poder prever quan-
tos associados deixarão seus quadros no dia seguinte, redu-
zindo, ainda mais, a capacidade competitiva. 

Os milhares de produtores no Estado do Rio de Janeiro,
colocando em prática o natural princípio de sobrevivência,
procuram alternativas de venda de seu produto para os
“compradores” que oferecem as melhores vantagens apa-
rentes. Com isso, as cooperativas, sem condições legais de
participar das “guerras” no mercado, vão, gradativamente,
perdendo volume de produção e, por via de consequência,
viabilidade comercial e financeira. 

De modo efetivo, a insistência suicida dos dirigentes
ao isolamento, levará, com o tempo, à inviabilização, se-
não de todas, mas pelo menos da maioria das organiza-
ções associativas. 

Os produtores que na atualidade ainda podem escolher
alternativas para comercialização, tendem, com o extermí-
nio das cooperativas, a ficar à mercê de compradores úni-
cos. Estes, por questões de economia de escala, passarão a
impor condições como volume mínimo e qualidade, além
de preços máximos, principalmente, para continuarem
comprando. Será a inviabilização da maioria, provocando
um acelerado êxodo do campo para a cidade. 

Há que se fazer algo. E deve ser agora. 
A solução pode estar na integração entre as cooperativas,

através de um projeto de logística industrial, e principalmen-
te comercial, conjunto. O objetivo é permitir que, sob a égide
da filosofia cooperativista, com viabilidade econômica e fi-
nanceira, associações sejam estimuladas a se transformar em
cooperativas. Quem sabe, mesmo por sonho utópico, que a
grande maioria dos produtores de leite do Estado do Rio esta-
rá, num futuro próximo, abrigada no sistema cooperativista? 

Basta que o interesse maior da sociedade de produtores
fale mais alto do que o uso dos cargos por dirigentes coope-
rativistas para satisfazer alguns caprichos de vaidade, inte-
resses individuais, ou mesmo representação de políticos lo-
cais. Felizmente, algumas exceções, entre os atuais dirigen-
tes, permitem que tenhamos esperança nesse futuro. E é de-
les que se espera a iniciativa criativa de aglutinação.

A lei traz diversos avanços que
acabam por refletir em um ambiente
de saudável concorrência e exercício
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mercado nacional e internacional 
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» JULIANA ALBUQUERQUE
CONSULTORA EM TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS 
NO RIO DE JANEIRO E ADVOGADA

Uma nova geração de empresários ta-
lentosos, ambiciosos e bem sucedidos
acaba de chegar ao mundo. Jovens, dinâ-
micos e profundamente sintonizados
com a globalização, sem perder uma vi-
são socialmente abrangente, estão fazen-
do um sucesso cada vez
maior no plano internacio-
nal. São cultos, poliglotas e
muito ágeis.

Uma deles,  por exem-
plo,  Monika Jablonska,
com sua extensa experiên-
cia em transações interna-
cionais, ajuda ao combate
da fome de crianças. Em 14
de junho, a presidente e
co-fundadora da World
Nurture Foundation
(“WNF”) iniciou as ativida-
des de sua fundação no Teatro Tom Jo-
bim, no Rio de Janeiro. O evento inte-
grou o programa oficial do Rio+20 e foi
um enorme sucesso comentado pela
mídia ao redor do mundo.

A WNF é uma organização sem fins lu-
crativos com o objetivo de angariar e le-
vantar recursos para garantir uma ali-
mentação nutritiva para crianças famin-
tas no mundo. A fundação foi criada por

Monika Jablonska e Maria Francesca Fer-
rari. Embora, a WNF tenha sede em Nova
York, a organização atua através de seus
membros no Brasil e Europa (Reino Uni-
do, Itália, França e Polonia). A WNF apoia
o programa de alimentação escolar das
Nações Unidas, que consiste numa ma-
neira simples de trazer crianças famintas
à escola e mantê-las longe da fome.

A Srta. Jablonska é também co-funda-

dora do Projeto Nurture, que tem como
meta produzir e vender produtos ao re-
dor do mundo para levantar recursos pa-
ra a fundação. As eco bags, camisetas,
acessórios e outros produtos da Nurture
estarão disponíveis para compra no Bra-
sil até o final deste ano. Parte da venda de
cada produto será doado ao programa de
combate à fome das Nações Unidas, que
tem como objetivo fornecer refeições a

crianças famintas ao redor do mundo.
A compra de uma eco bag da Nurture é

uma ótima solução para pessoas que es-
tão procurando ajudar de forma imedia-
ta. É a oportunidade para que todos aju-
dem simplesmente adquirindo os produ-
tos e, conseqüentemente, contribuindo
para a alimentação dessas crianças.

Para implementar a marca Nurture,
Monika Jablonska e Francesa Ferrari, for-

marão parcerias com uma série de
empresas conhecidas no Brasil e
na Europa. Através desse projeto,
elas acreditam que possam arreca-
dar recursos suficientes para for-
necer refeições escolares nutritivas
para as crianças ao redor do globo.

A marca da Nurture cresce ra-
pidamente. Em alguns meses, se
tornará um símbolo mundial-
mente conhecido de esperança,
amor e filantropia. Não obstante
ao seu sucesso, ainda está dando
seus primeiros passos, mas isso

rapidamente mudará porque seus pro-
dutos estão chegando aos mercados eu-
ropeus no próximo ano.

As fundadoras do projeto Nurture es-
tão buscando uma marca varejista para
comercializar sua linha de produtos. Mo-
nika Jablonska deseja conseguir uma
clientela que adquira o hábito, através de
compras diárias, de dar e compartilhar
com os outros.

Uma nova geração de 
empresários talentosos

Jovens, dinâmicos e profundamente
sintonizados com a globalização, sem

perder uma visão socialmente abrangente,
estão fazendo um sucesso cada vez maior

no plano internacional. São cultos,
poliglotas e muito ágeis
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