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bilhões foi quanto movimentou a venda de óculos no varejo brasileiro no ano passado;
a estimativa é que esse mercado movimente quase R$ 40 bilhões daqui a cinco anos

Negócios

Para ter multa reduzida, empresa
terá de admitir formação de cartel

Célia Froufe / BRASÍLIA

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) deci-
diu que vai fazer uma análise pro-
funda nas operações de fusão e
aquisição na área de educação,
que foi tema de 40 julgamentos
do órgão entre setembro e de-
zembro do ano passado. A inten-
ção é identificar quem está por
trás dos grupos educacionais e
desvendar qual é o real nível de
concentração do setor.

Mergulhos como este já foram
feitos pelo Cade em outros seto-

res, como saúde, frigoríficos, ci-
mento e siderurgia. Em alguns
deles, a autarquia percebeu que
grupos com atuação sólida no
País começaram a usar holdings
e outras empresas para abarcar o
maior volume possível de empre-
sas. Isso diminui a concorrência
e pode criar um ambiente de ma-
nipulação, com influência sobre
os preços.

No caso da educação, nos últi-
mos anos, famílias deram lugar a
administrações profissionais e o
órgão antitruste teme que o se-
tor esteja concentrado demais.
O Cade também quer entender
qual o papel das instituições fi-
nanceiras nesse processo, já que
elas estão por trás de quatro dos
cinco maiores grupos escolares
privados do País.

O sinal de alerta foi dado há 15
dias, quando o Cade fez o primei-

ro pedido de reavaliação de um
processo previamente julgado
desde que a nova lei da concor-
rência entrou em vigor, em maio
de 2012. O caso que está sendo
revisitado pelo órgão envolve a
Universidade Anhembi Morum-
bi e a Ice Inversiones Brazil, da
americana Laureate.

A solicitação foi feita pelo con-
selheiro Alessandro Octaviani,
que ontem foi o relator de outro
caso do setor: a compra da Nova-
tec e do Instituto Grande ABC
(IGABC) pelo Grupo Anhangue-
ra. Para ele, as avaliações não po-
deriam ser isoladas, pois implica-
ria em uma análise “alienada” da

realidade. O maior investidor in-
dividual do grupo é o antigo do-
no da Anhembi Morumbi, Ga-
briel Mário Rodrigues.

Checagem. As relações cruza-
das entre sócios vieram à tona
porque Rodrigues é também o
maior acionista individual do

Fundo de Educação para o Brasil
(FEBR), dono de 17,24% da
Anhanguera. Ele vendeu, po-
rém, sua participação de 49% na
Anhembi à Laureate em janeiro.
“A questão é saber qual é o nú-
cleo do comando da operação. O
Anhanguera é um dos maiores
concentradores com maior ex-
pressão no setor”, disse o rela-
tor. “Concorrente é para concor-
rer, não é para ficar junto.”

Octaviani votou pela aprova-
ção do negócio efetivado em
2011 porque considera a educa-
ção um setor em expansão no
País, mas frisou que o Cade preci-
sa prestar atenção nessa área.

O relator disse que o forneci-
mento de informações ao Cade
para apuração do negócio foi “en-
ganoso”. Mencionou que uma
das informações que chegaram à
autarquia foi a de que um dos só-
cios detinha 7% de participação
em determinado grupo, quando,
na verdade, seria “dez vezes
maior”. A multa pode chegar a
R$ 5 milhões. A Anhanguera, po-
rém, negou que tenha concedido
informação enganosa.

Cade vai reavaliar fusões e
aquisições na área de educação

R$ 19,5

Telefonia. Dona da TIM tem
prejuízo de € 1,6 bilhão em 2012
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Fundação:  1997, em Sorocaba (SP)
Número de lojas:  500
Estados onde está presente:  17
Funcionários:
 Mais de 2 mil em lojas, laboratórios
e centro de distribuição
Receita (2012):  R$ 300 milhões

Márcia De Chiara

O mais antigo fundo de investi-
mento da Europa, com sede
no Reino Unido, o Grupo 3i
comprou ontem por R$ 108 mi-
lhões a Óticas Carol, a segun-
da maior varejista de óculos
no País. A empresa, criada em
1997 em Sorocaba, tem 500 lo-
jas, das quais 492 franqueadas
em 19 Estados. Faturou no
ano passado R$ 300 milhões.

“Completei um ciclo de inves-
timentos”, afirmou o empresá-
rio Marcos Amaro, filho do fun-
dador da TAM Linhas Aéreas, o
comandante Rolim Adolfo Ama-
ro, que vendeu 95% da empresa
para o fundo inglês. Ronaldo Pe-
reira, presidente da rede varejis-
ta, continua no comando da em-
presa e será sócio minoritário da
companhia.

Nos últimos tempos, Amaro
contou que foi muito assediado
por investidores, e a negociação
com o fundo inglês durou cinco
meses. Ele adquiriu a rede vare-
jista em 2008 por cerca de R$ 40
milhões. Na época, Amaro tinha
uma distribuidora de óculos im-
portados e representava marcas
de luxo como a Tag Heuer.

O empresário, que também é
artista plástico, viu uma oportu-
nidade de entrar para o varejo de
ótica, diante do cenário favorá-
vel para o consumo, impulsiona-
do pelo aumento da renda. “O
setor era pouco profissionaliza-
do e o País estava num ciclo de
expansão.”

O prognóstico de Amaro deu
certo. Entre 2008 e 2012, os nú-
meros da empresa deram um sal-
to. A receita anual passou de R$
120 milhões para R$ 300 milhões
e a rede de lojas, de 200 unida-
des, restritas ao interior do Esta-
do de São Paulo, para 500 espa-
lhadas pelo País. Agora, Amaro
acredita que, para levar adiante

o plano estratégico da compa-
nhia, que é ter mil lojas em cinco
anos, será necessário fazer um
aporte de capital maior, o que su-
peraria sua capacidade de inves-
timento. Por enquanto, Amaro
não revela qual será o próximo
passo no mundo dos negócios,
mas admite que avalia o segmen-
to de inovação criativa e a área
artística e cultural. Ele tem a Ar-
bela e a V2 Investimentos, gesto-
ras de capital de recursos pró-
prios.

Interesse. Marcelo Di Lorenzo,
sócio, diretor administrativo e
chefe do 3i Brazil, contou que o
bom desempenho da empresa
brasileira e as perspectivas favo-
ráveis para o setor fizeram com
que o fundo procurasse a rede

varejista para fazer uma oferta
de compra. “O setor é muito frag-
mentado e tem crescido a uma
taxa de 15% ao ano nos últimos
anos. Além disso, a população es-
tá envelhecendo e a perspectiva
é aumentar o uso de óculos”, pre-

vê. Ele explicou que os investido-
res institucionais Neuberger
Berman e Siguler Guff são coin-
vestidores na rede varejista.

Estudo recente feito pela con-
sultoria GS&MD Gouvêa de Sou-
za revela que as vendas de óculos

no varejo movimentaram no ano
passado R$ 19,5 bilhões, com
crescimento de 23% em relação a
2011. Para este ano, a expectativa
é de uma taxa de crescimento
um pouco maior, de 25%. Em cin-
co anos, a estimativa é que as ven-
das atinjam R$ 39,2 bilhões.

Di Lorenzo contou os planos
ambiciosos que tem para rede va-
rejista. A meta para os próximos
três a cinco anos é ter 1,3 mil lojas
e atingir R$ 1 bilhão em fatura-
mento com a rede franqueada.
Já a receita auferida com os royal-
ties das franquias e serviços de
laboratório deve triplicar no
mesmo período e somar R$ 200
milhões.

“Vemos boas perspectivas pa-
ra o Brasil”, disse Di Lorenzo.
Tanto é que esse é o segundo ne-

gócio fechado pelo fundo no
País. Em dezembro de 2011, o
fundo tornou-se sócio minoritá-
rio na Blue Interactive. Gastou
R$ 100 milhões pela compra de
participação na empresa de TV a
cabo e banda larga.

Desde abril de 2011, quando o
fundo inglês abriu escritório no
Brasil, até hoje, foram avaliadas
mais de 560 oportunidades de in-
vestimentos. Desse total, 140
propostas foram detalhadas e
dois negócios fechados. “Temos
de quatro a seis negócios em ges-
tação”, disse, lembrando que o
fundo tem US$ 20 bilhões aplica-
dos em empresas espalhadas pe-
la Europa, Ásia e Américas. Ele
avalia oportunidades nos seg-
mentos de consumo, serviços
empresariais, saúde e indústria.

economia.estadao.com.br

Fundação:  1945, no Reino Unido
Recursos investidos:  
 US$ 20 bilhões, em mais de 14,5 mil
empresas
Número de países onde atua:  11
Negócios no Brasil:
 Blue Interactive e Óticas Carol

Fundo de investimento britânico 3i
compra Óticas Carol por R$ 108 milhões

Novo rumo.
Marcos
Amaro,
ex-dono da
rede de lojas
Óticas Carol,
avalia novo
investimento
no setor de
inovação
artística e
cultural

Multa. Carvalho, do Cade: acordo só com admissão de culpa

Fundo 3i

Varejo. Segunda maior rede de óticas do País, empresa faturou R$ 300 milhões no ano passado e concentra cerca de 500 pontos de
venda em 19 Estados; segmento é considerado ‘emergente’ no consumo brasileiro e apresenta crescimento superior a 20% ao ano

● DúvidasObjetivo é entender se
a onda de aquisições no
setor está gerando
uma concentração
exagerada de mercado

Óticas Carol

estadão.com.br

BRASÍLIA

A contragosto de algumas com-
panhias e advogados, a partir de

agora o Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Cade)
só fechará acordos com empre-
sas acusadas de participar de car-

tel depois que confessarem que
infringiram as leis da concorrên-
cia. E as primeiras a fazerem o
mea culpa terão vantagens so-
bre as demais, como pagamento
de multas menores.

Depois de uma consulta públi-
ca de 30 dias, realizada em de-
zembro e janeiro, o órgão anti-

truste elaborou uma série de no-
vas exigências que serão segui-
das para firmar Termos de Cessa-
ção de Prática (TCC). O presi-
dente do Cade, Vinícius Carva-
lho, explicou que essa obrigato-
riedade incentivará as compa-
nhias a assumirem rapidamente
a infração.

A autarquia também criou fai-
xas de desconto em relação à
multa finalda condenação de em-
presas. Agora, no primeiro TCC
firmado em caso de cartel, o pa-
gamento acarretará na redução
de 30% a 50% da multa. No se-
gundo, de 25% a 40%, e, do tercei-
ro em diante, de até 25%.

Se o acordo for fechado após o
encerramento das investiga-
ções, o desconto não poderá su-
perar 15%.

Os parâmetros variam não só
conforme a ordem de adesão ao
programa, mas também de acor-
do com o grau de colaboração da
empresa com informações. / C.F.

ALESSANDRO
OCTAVIANI
CONSELHEIRO DO CADE
“A questão é saber qual é o
núcleo do comando da
operação. O Anhanguera é um
dos maiores concentradores,
com maior expressão no setor.
Concorrente é para concorrer,
não é para ficar junto.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




