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Decisão do
Cade limita
aquisições de
auditor ias
Concorrência
Fernando Torres
De São Paulo

Qualquer expansão das quatro
grandes firmas globais de audi-
toria — Deloitte, PwC, EY e KPMG
— por meio de aquisições no Bra-
sil passará a ser analisada com
bastante cuidado pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) daqui para frente.

Esta é a percepção dos dois la-
dos envolvidos no julgamento de
ontem do órgão regulador sobre a
compra das operações da BDO no
Brasil (antiga Trevisan) pela KPMG,
dois anos e meio após o anúncio
do negócio, em fevereiro de 2011.

Para conseguir a aprovação da
transação, a KPMG se compro-
meteu a não adquirir, pelo perío-
do de dois anos, empresas de au-
ditoria no Brasil que tenham na
carteira de clientes companhias
abertas com faturamento acima
de R$ 300 milhões.

Pelos dois anos seguintes, a
KPMG será obrigada a notificar
previamente o Cade caso tenha
interesse em adquirir uma firma
de auditoria com clientes de ca-
pital aberto e receita bruta acima
de R$ 350 milhões.

No cenário atual, negócios en-
volvendo BDO RCS, Grant Thorn-
ton (ex-Pryor), Baker Tilly e Di -
recta estariam vetados ou sujei-
tos análise criteriosa pelos limi-
tes estabelecidos pelo Cade.

Embora o Termo de Compro-
misso de Desempenho (TCD) só
tenha validade legal para a pró-
pria KPMG, que o assinou, existe
a leitura de que as restrições po-
dem afetar também futuros ne-
gócios de PwC, Deloitte e EY, que
completam o grupo conhecido
como “Big Four”.

“Sem dúvida cria um preceden-
te e serve como um sinal para o
mercado de que o Cade está aten-
t o”, afirmou Charles Krieck, sócio-
líder de auditoria da KPMG.

Seis meses antes de a KPMG
comprar a operação da BDO no
Brasil, em fevereiro de 2011, a EY
havia adquirido a Terco, que era a
representante da Grant Thorn-
ton no país, em transação apro-
vada sem restrições.

Na época dos negócios, a Terco
era a quinta do mercado e a BDO
a sexta, com faturamento em
2010 de R$ 125 milhões e R$ 117
milhões, respectivamente.

Com as aquisições, as quatro
grandes firmas chegaram a ficar
com 99% da receita do serviço de
auditoria entre as 200 maiores em-
presas de capital aberto, conforme
levantamento do Va l o r em 2010.

Atualmente, o índice deve ter
caído por causa do rodízio obri-
gatório determinado pela Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM),
que ocorreu no ano passado.

A KPMG, por exemplo, não pô-
de manter os clientes que, soma-
do o tempo de Trevisan, chega-
ram ao limite de cinco anos de
serviço. E isso abriu espaço para a
BDO, por meio da nova parceira
RCS, retomar as contas antigas de
JBS, Marfrig e Rede Energia.

Mas certamente as “Big Four”
permanecem com mais de 90%
do mercado entre as grandes
companhias de capital aberto,
índice que cai bastante quando
se inclui na conta as empresas
abertas de menor porte e ainda
mais com as fechadas.

Segundo Priscila Brolio Gon-
çalves, advogada do escritório
VPBG, representante da BDO In-
ternational no processo, o prin-
cipal benefício da decisão é evi-
tar que a firma se fortaleça nova-
mente no Brasil e uma “Big
Four ” compre a operação. “Com
o novo sistema de análise prévia,
e com o Cade conhecendo esse
mercado, isso não vai voltar a
acontecer ”, afirma Priscila, que
disse ter gostado da decisão.

Segundo Krieck, a KPMG está
“s a t i s f e i t a” com o acordo e segue
com seu plano de crescimento or-
gânico. O executivo lembra que a
decisão não afeta transações na
área de consultoria, nem negó-
cios que venham a ser conduzi-
dos pela KPMG internacional.

Grupo Walmart desfaz
parceria com indiana
S u p e r m e rc a d o s
James Crabtree
Financial Times

O grupo Wa l m a r t , maior vare-
jista do mundo, está desfazendo
sua conturbada parceria empre-
sarial com a indiana Bharti Enter-
prises, na esteira de uma série de
investigações de agências fiscali-
zadoras governamentais e de
preocupações em relação a regras
internacionais sobre investimen-
tos no setor de varejo no país.

As duas empresas vão dissol-
ver a sociedade, que opera 20 lo-
jas atacadistas e, em vez disso,
passarão a operar empreendi-
mentos independentes na tercei-
ra maior economia asiática, dis-
seram as companhias em decla-
ração conjunta , ontem.

Nos termos do acordo, o Wal-
mart comprará a participação de
50% em poder da Bharti. A mu-
dança acontece após comentá-
rios feitos no fim de semana por
um alto executivo da varejista
americana, segundo o qual a par-
ceria “não é sustentável”. A deci-
são do Walmart de se concentrar-
em operações atacadistas e aban-
donar ao menos temporaria-
mente suas aspirações de abertu-
ra de lojas inteiramente dedica-
das ao consumidor final prova-
velmente será vista como mais
um revés às tentativas do gover-
no da Índia de atrair varejistas
mundiais ao país.

“Isso simplesmente reflete o
fato de que a política de [investi-
mento estrangeiro direto] re-
quer uma abordagem inteira-

mente nova, porque , evidente-
mente, não está funcionando”,
disse Arvind Singhal, CEO da
consultora de varejo Technopak
Advisors na Índia.

O divórcio deixará a Bharti Re-
tail, uma subsidiária do grupo
Bharti , controlado pelo bilioná-
rio Sunil Bharti Mittal, operando
sozinho sua rede Easy Day de lo-
jas de conveniência.

No ano passado, o governo in-
diano promoveu mudanças de
legislação para permitir que
grupos internacionais de super-
mercados controlem até 51% de
suas operações indianas, mas
nenhuma grandes rede aprovei-
tou a abertura.

O grupo Walmart tem recla-
mado com freqüência das restri-
ções das novas regras de pro-
priedade. A declaração conjunta
das empresas diz: “o Walmart
planeja continuar a promover o
crescimento desse negócio, ao
mesmo tempo em que colabora
com o governo e outras partes
interessadas para criar condi-
ções que permitam o investi-
mento estrangeiro direto no va-
rejo multimarcas”.

Singhal acrescentou que a de-
cisão do grupo americano de
concentrar-se em suas opera-
ções atacadistas, uma área sem
restrições ao investimento es-
trangeiro direto, proporcionou
boas oportunidades de cresci-
mento, e também poderá ser um
passo intermediário em direção
a uma entrada mais plena no se-
tor varejista do país, que
movimenta US$ 450 bi-
lhões.

.

GJP investe R$ 300 milhões até 2016

SILVIA COSTANTI/VALOR

Guilherme Paulus, dono da GJP: ideia é construir hotéis “em todos os aeroportos onde a Infraero pretende licitar”

H ot e l a r i a
Guilherme Serodio
Do Rio

Com um investimento de
R$ 40 milhões, a GJP Hotels &
Resorts, do empresário Guilher-
me Paulus, ex-controlador da
operadora de turismo CVC,
inaugurou ontem seu primeiro
hotel em área licitada pela In-
fraero, no aeroporto internacio-
nal do Rio de Janeiro, o Galeão.
O projeto faz parte do plano da
empresa de investir em empre-
endimentos em áreas de conces-
são da Infraero, na esteira da
modernização dos aeroportos
tocada pelo governo.

Até 2016, a empresa vai aplicar
R$ 300 milhões na construção e
adaptação de hotéis nos aero-
portos de Vitória (ES), Confins
(MG) e Santos Dumont, no Rio,
onde já ganhou a licitação dos

terrenos. Os projetos devem ser
concluídos em 2015. Todos, co-
mo o inaugurado no Galeão, se-
rão concedidos pela Infraero pa-
ra exploração por 25 anos. Os re-
cursos também abarcam a cons-
trução de hotel em Juiz de Fora
(MG), previsto para 2016.

A GJP quer ainda concorrer na
construção de hotéis “em todos
os aeroportos onde a Infraero
pretende licitar [esse tipo de em-
preendimento]”, disse Paulus ao
Valor . Ele cita os terminais de
Salvador (BA), Curitiba (PR), Ma-
naus (AM) e Recife (PE). De acor-
do com o empresário, a GJP estu-
da ainda a possibilidade de cons-
truir um hotel no terminal priva-
do de Viracopos (SP).

Para 2014, a empresa espera
crescer cerca de 20% em fatura-
mento e chegar a algo próximo a
R$ 180 milhões a R$ 190 milhões.
Até 2016, novos empreendimen-
tos da companhia devem elevar o

numero de quartos de hotel da
GJP dos atuais 2,3 mil para 4,2
mil. Ao todo, a empresa tem seis
hotéis em construção e analisa
oportunidades de administrar
empreendimentos de terceiros.

“Até 2016 a gente vai quase
dobrar o número de quartos, o
que deve duplicar o faturamen-
t o”, disse o diretor-geral da GJP,
Alberto Grau.

A empresa faturou R$ 100 mi-
lhões no ano passado e espera
atingir R$ 150 milhões em 2013,
graças a empreendimentos inau-
gurados recentemente. O princi-
pal deles, é o hotel Tropical, em Sal-
vador, de bandeira Sheraton.

O hotel inaugurado no Rio é da
bandeira Linx, marca econômica
da companhia. A expectativa é ter
ocupação média entre 80% e 85 %
ao longo de 2014. O aluguel pago
à Infraero pela exploração da área
deve representar entre 7 % e 9 %
do faturamento.

C o m é rc i o Groupon, Peixe Urbano e
ClickOn mudam modelo de negócio

Site de compra
coletiva tenta
se reinventar

CAROL CARQUEJEIRO/VALOR

Karina Rocha, do ClickOn : “Não acredito que tenha um terço desses sites no ar”. Em 2011, havia cerca de 1.000 no país

Adriana Meyge e Marina Falcão
De São Paulo

Os sites de compras coletivas no
Brasil, que já davam sinais de fadi-
ga desde 2012, podem ser conside-
rados um negócio do passado. As
três principais empresas do setor
estão ajustando seu modelo. En-
quanto o Groupon e o  Peixe Urba-
no tentam se posicionar como si-
tes de comércio eletrônico, o Cli -
ckOn passou a pautar seu cresci-
mento no segmento de viagens.

A expressão compras coletivas
traduz o conceito original do ne-
gócio, que exigia um número mí-
nimo de compradores para que
um produto ou um serviço fosse
vendido. Mas há cerca de um ano,
os descontos nos sites Groupon,
Peixe Urbano e ClickOn já não de-
pendem mais do número de con-
sumidores para ter validade. “O
nome compras coletivas não faz
mais sentido”, diz o diretor de mar-
keting do Groupon, Tomás Penido.

Segundo o CEO do Peixe Urba-
no, Julio Vasconcellos, o número
mínimo sempre era atingido, por
isso a companhia decidiu eliminar
essa etapa. “Foi um movimento pa-
ra simplificar a experiência de
compra do usuário”, afirma. “No
fim das contas, é uma venda de ser-
viços locais por preços agressivos.
Se o ‘label’ [rótulo] é compra cole-
tiva ou não, eu não sei”, diz.

A ideia de vender serviços com
descontos agressivos, que chega-
vam a 90%, pela internet chegou ao
Brasil em 2010 e logo virou um fe-
nômeno, atraindo e investidores e
consumidores. Em seu segundo
ano de vida, o mercado já tinha
cerca de mil sites e faturamento de
R$ 1,6 bilhão, segundo o site Save-
Me. Mas logo veio a ressaca. “Não
acredito que tenha um terço des-
ses sites no ar”, diz Karina Rocha,
diretora de marketing do ClickOn.

Milhares de reclamações de
usuários fizeram as empresas en-

trarem na mira de órgão de defesa
do consumidor. Após o “b o o m” de
2011, o mercado de compras cole-
tivas cresceu apenas 3% em 2012,
segundo o SaveMe. Não há dados
atualizados sobre o setor. O pró-
prio SaveMe, que reunia as ofertas
de compras coletivas do mercado e
servia de fonte de informação ao
consumidor, diversificou seu ne-
gócio. Agora monitora e informa
ofertas de varejistas on-line em ge-
ral e não fornece mais dados sobre
o mercado de compras coletivas.

Para o consultor Ricardo Miche-
lazzo, a rápida popularização do
conceito acabou criando um novo
tipo de consumidor. Depois de
comprar um jantar em um restau-
rante, por exemplo, a pessoa não
se tornava um frequentador do lo-
cal. Esse consumidor passou a ser
um comprador recorrente de cu-
pons e, portanto, cada vez ia a um
restaurante diferente. Isso gerou
uma frustração nos donos dos es-
tabelecimentos, e os sites ficaram
com escassez de ofertas, segundo
Michelazzo, sócio-diretor da
GS&ECOMM, braço da consultoria
Gouvêa de Souza (GS&MD).

O consumidor decepcionou-
se com a qualidade de atendi-
mento ou com a restrição de ho-
rários e serviços ofertados. “Essa
discriminação com que tratam o
consumidor de compras coleti-
vas faz com que ele não volte
m e s m o”, diz o consultor.

Penido, do Groupon, diz que a
empresa ficou mais “s e l e t i v a” nas
ofertas e passou a ser “menos
a g r e s s i v a” nos descontos. O Cli-
ckOn limitou bastante o número
de parceiros, segundo Karina. “A
gente diz ‘n ã o’ para muita gente”.

O Groupon não informa quanto
fatura no Brasil, um de seus sete
maiores mercados. No relatório de
desempenho do terceiro trimestre,
a empresa informa que a região
“resto do mundo”, que engloba
América Latina e Ásia Pacífico, teve

queda de 26% em relação a igual
período do ano passado, para US$
71,6 milhões. Desde a abertura de
capital na Nasdaq, em 2011, o va-
lor de mercado do Groupon caiu
45%. Hoje a companhia vale US$ 7
bilhões na bolsa.

A empresa americana ainda
aposta no segmento de ofertas diá-
rias, embora essa categoria hoje
cresça em velocidade mais lenta
que a de produtos e viagens.

Há quatro meses, O Groupon
lançou um banco de ofertas para
que o consumidor passe a buscar
no site oportunidades próximas à
sua casa. A ideia é que as pessoas
tenham uma postura mais ativa e
entrem no site, em vez de respon-
derem ao marketing via e-mail.

O ClickOn, terceiro maior do se-
tor, segundo estima o mercado,
criou no início de 2012 uma área
no site para vender cupons de des-
contos em viagens — o tíquete mé-
dio é quase seis vezes maior, se-
gundo o SaveMe. Hoje, quase 75%
da receita vem dessa categoria. A
empresa aposta tanto no turismo
que lançou há um mês uma agên-
cia de viagem on-line, a Dudi.

Segundo Karina, a receita da
ClickOn cresce apenas de 2% a 3%
no ano até agora, enquanto o fa-
turamento de viagem avança
18%. “Na primeira metade do
ano, arrumamos a casa, e o cres-
cimento vai vir agora do novo si-
t e”, diz a executiva. Segunda ela,
os clientes do ClickOn viajam
mais do que a média das pessoas

que compram pela internet.
O ClickOn enxugou a área de

ofertas locais, como promoções
em restaurantes e salões de beleza.
Saiu de 15 praças. Hoje está em
apenas dez grandes cidades do
país. O número de funcionários
caiu de 160 para 110 em um ano.

O Peixe Urbano começou a am-
pliar presença no mercado em
2012, oferecendo serviços de en-
trega, reservas de restaurantes, e
um guia das cidades. “A estratégia
de lançar várias coisas e tentar jun-
tar não estava dando certo”, diz
Vasconcellos. Segundo ele, a ex-
pansão desses negócios paralelos
era demorada. “A gente esperava
que fosse muito mais rápido”.

A empresa decidiu voltar atrás
e expandir o negócio original, de
venda de cupons. Vendeu o Peixe
Urbano Delivery, criado no ano
passado, e as operações em ou-
tros países da América Latina,
comprados do espanhol Groupa-
lia dez meses antes. O Peixe Urba-
no também diminuiu o quadro
de funcionários, segundo Vas-
concellos. “Uma vez que o merca-
do estabilizou, a gente foi força-
do a ser muito mais rigoroso com
a parte de custo”.

O Peixe Urbano tem como
acionistas os fundos Monashees
Capital, Benchmark Capital, Ge -
neral Atlantic, Tiger Global Ma-
nagement, T. Rowe Price e Mor -
gan Stanley. O último aporte que
recebeu foi no início de 2012.

Na contramão do ClickOn, o

Peixe Urbano aumentou suas
ofertas locais, que representam
pouco mais da metade do fatura-
mento, e hoje está em 80 cidades.
O tempo de permanência da pro-
moção no site também foi am-
pliado. “A ideia é ter variedade
suficiente de oferta para quando
um usuário visitar o nosso site,
sempre encontrar uma coisa in-
teressante para ele”, diz o CEO.

Nos últimos dois trimestres, o
negócio retomou uma rota de
crescimento, de acordo com Vas-
concellos. Após crescer menos
de 10% no ano passado, o Peixe
Urbano projeta uma alta de 15%
este ano e espera acelerar para
até 30% em 2014. “Teve o perío-
do de seca, mas esses dois últi-
mos trimestres têm sido os me-
lhores em crescimento há mais
de um ano”, diz Vasconcellos,
que afirma que a empresa tem
gerado lucro mês a mês.

O Clickon chegou a contratar
como CEO o ex-presidente do
Ya h o o para a América Latina,
Guilherme Ribenboim. O execu-
tivo ficou um ano no cargo e, des-
de que deixou a empresa para as-
sumir o comando do Tw i t t e r, no
fim do ano passado, o ClickOn
não tem mais CEO. “Passamos a
atuar em comitê decisório, após
a saída do Guilherme”, diz Kari-
na. Entre os acionistas do Cli-
ckOn estão a M o s a i c o, empresa
de investimentos na internet da
Organizações Globo, e  a A5 In-
vestimentos, de Paulo Humberg.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 out. 2013, Empresas, p. B5.




