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Ikea é investigada pela
Justiça na França
Es p i o n a g e m
Richard Milne e Adam Thomson
Financial Times, de Vilna e Paris

A Ikea e seus dois mais destaca-
dos executivos na França estão
sendo formalmente investigados
pela Justiça, que apura denúncias
de espionagem contra a maior va-
rejista mundial de móveis.

A empresa confirmou que Ste-
fan Vanoverbeke, CEO na França, e
o diretor financeiro, Dariusz Ry-
chert, estão sendo interrogados
pela polícia a propósito de acusa-
ções de que teriam praticado es-
pionagem contra funcionários e
clientes. A Ikea France faz parte da
investigação. A investigação inclui
Jean-Louis Baillot, ex-CEO da Ikea
na França, confirmou a empresa.

A investigação, instaurada na
terça-feira, é o mais recente episó-
dio de uma saga que começou em
março do ano passado, quando a
polícia de Versalhes, perto da sede
francesa da Ikea, em Yvelines, fez
uma batida no escritório central
da rede. Os policiais apreenderam
documentos e checaram compu-
tadores após instaurar uma inves-
tigação preliminar para apurar de-
núncias de vigilância ilegal enca-
minhadas por membros de dois
grupos sindicais.

À época, a reação da empresa foi

abrir sua própria investigação in-
terna, que, segundo disse ontem,
detectou que “certos comporta-
mentos na França não eram com-
patíveis” com suas normas e sua
cultura. Quatro funcionários dei-
xaram a empresa em decorrência
dessa investigação, concluída no
ano passado. A Ikea diz que lançou
um código de procedimentos rígi-
do e de âmbito mundial desde en-
tão, em especial na França, para as-
segurar que episódios desse tipo
não se repetissem.

No entanto, a instauração de
uma investigação formal na Fran-
ça esta semana é mais um cons-
trangimento para a varejista sueca,
num momento em que enfrenta
questionamentos sobre sua capa-
cidade de manter sua sólida cultu-
ra em meio à grande expansão
mundial que planeja realizar.

A Ikea já sofreu as consequên-
cias de uma investigação de cor-
rupção na Rússia que levou a auto-
críticas de executivos da empresa,
de capital fechado.

Peter Agnefjäll, novo CEO da
Ikea, disse que dará continuidade
às tentativas de seu antecessor de
divulgar informações sobre a Ikea,
inclusive por meio da publicação,
pela primeira vez, dos dados refe-
rentes ao lucro. A Ikea opera cerca
de 30 lojas na França, com
9,3 mil funcionários.

Efromovich ainda pode
levar TAP, diz governo
Av i a ç ã o
Henrique Almeida e Anabela Reis
B l o o m b e rg

O investidor brasileiro Ger-
mán Efromovich ainda pode ser
candidato à compra da compa-
nhia aérea portuguesa TA P, se o
governo retomar a venda da em-
presa estatal no ano que vem,
disse Sérgio Monteiro, secretário
de Infraestruturas, Transportes e
Comunicações de Portugal.

O governo português rejeitou
uma oferta de Efromovich, cuja
empresa Synergy Group controla
as marcas da companhia aérea
Av i a n c a na América do Sul, ci-
tando falta de garantias finan-
ceiras do único ofertante para
concluir o negócio.

“Se a melhor oferta para o Es-
tado veio do mesmo investidor
que fez uma oferta em dezem-
bro de 2012, eu não vejo por que
n ã o”, disse Monteiro, anteon-
tem. O projeto estratégico de
Efromovich para a TAP na oca-
sião era “muito bom”.

O governo de Portugal pode
tentar vender a TAP novamente em
2014, disse Monteiro. O país con-
cordou em se desfazer da emble-
mática companhia aérea após pe-
dir resgate ao Fundo Monetário In-
ternacional e à União Europeia em

2011 e agora está monitorando as
condições de mercado para tentar
retomar a venda, disse ele.

Efromovich se encontrou no
mês passado com o ministro da
Economia de Portugal, António
Pires de Lima, segundo um por-
ta-voz do ministério, que prefe-
riu não fornecer detalhes. Quan-
do perguntaram se Efromovich
estava interessado em realizar
uma nova oferta pela TAP, Mon-
teiro respondeu que “nós temos
reuniões regulares com várias
pessoas interessadas em diferen-
tes empresas”.

Efromovich disse em 10 de se-
tembro que a TAP poderia já não
ser a primeira opção como veí-
culo para a expansão da Synergy
na Europa. Monteiro disse que
uma venda traria um capital
muito necessário para financiar
o crescimento da TAP.

“A TAP atualmente não possui
capacidade para comprar uma fro-
ta com tamanho suficiente para ti-
rar vantagem de outras rotas”, dis-
se Monteiro. “Ela precisa de um in-
vestidor para recapitalizar e redu-
zir seu nível de endividamento”.

O prejuízo da TAP em 2012 re-
cuou para € 30,8 milhões, contra
€ 76,8 milhões no ano anterior.
A dívida total caiu de € 1,23 bi-
lhão para € 1,03 bilhão, segundo
o website da TAP.

Ensino Cade aprova compra da Uniban e Faculdade Anchieta, mas sete cursos tecnólogos recebem restrição

Anhanguera terá que vender ativos no ABC
RUY BARON/VALOR

Pontual, conselheiro do Cade, levantou dados sobre concentração na região

Juliano Basile e Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou, ontem, com restrições, a com-
pra da Uniban e da Faculdade An-
chieta pela Anhanguera. A medida
determina a venda de ativos que
envolvem sete cursos presenciais
tecnólogos (graduação de dois
anos) na região do ABC paulista.

Os sete cursos representam 0,5%
do total de alunos da Anhanguera.
A companhia educacional e o Cade
não revelaram quais ativos e, res-
pectivos valores e prazos, estão en-
volvidos na negociação fechada
em comum acordo entre as duas
partes. O órgão antitruste infor-
mou apenas que o comprador dos
ativos não poderá ter relação acio-
nária com a Anhanguera.

A legislação brasileira não per-
mite a venda ou transferência de
cursos entre instituições de ensino,
segundo o Ministério da Educação
(MEC). A Anhanguera comprou a
faculdade Anchieta por R$ 74,8
milhões em abril de 2011. Cinco
meses depois, foi fechada a aquisi-

ao monopólio com mais de 98%.”
Segundo Pontual, havia qua-

tro faculdades ministrando cur-
sos de letras no ABC. “A concen-
tração passa a ser 62% e temos de-
sequilíbrio nesse mercado. As
concorrentes não têm condições
de mitigar exercício de poder de
m e r c a d o”, enfatizou. Em peda-
gogia, as duas empresas líderes, a
Anhanguera e a Uniban, se con-
solidaram, segundo o conselhei-
ro, passando a deter quase 70%.

Já sobre o curso de história, o
conselheiro identificou que hou-
ve a aquisição da maior pela me-
nor empresa do mercado na re-
gião. “Por outro lado, houve a en-
trada da Estácio que conseguiu
adquirir 16,8%. Essa entrada pode
servir como força para mitigação
de poder de mercado.” Ele ressal-
tou ainda que as concorrentes da
Anhanguera e da Uniban teriam
dificuldades para competir. “A
Universidade Mogi das Cruzes
tem tamanho cinco vezes menor
do que as requerentes.”

Em relação à Faculdade Anchie-
ta, Pontual também identificou al-
tas concentrações. “Passando ao

curso de direito, a participação se-
ria superior a 54%. Entendo que
não se deve descartar a possibili-
dade de exercício de poder de mer-
cado nesse curso.” Quanto ao curso
de letras, a concentração foi consi-
derada “p r e o c u p a n t e”, pois é
maior de 50% em um negócio em
que a segunda do mercado adqui-
riu a empresa líder.

“Passando a pedagogia temos a
compra da líder de mercado que,
em conjunto com as outras insti-
tuições da Anhanguera, leva a
uma concentração de quase 60%”,
completou Pontual. Segundo ele,
a participação das empresas em
pedagogia na região será de 59%,
“tamanho quase dez vezes maior
do que a rival, a Universidade Me-
todista, que não teria força para
exercer competitividade”.

No curso de psicologia, a con-
centração foi tida como relevante
após a operação, chegando a
63,9%”. “A Metodista não teria con-
dições de oferecer rivalidade efeti-
va para os outros”, afirmou. Nos
cursos de controle de processos in-
dustriais, a situação é similar. “A
concentração chega a 62,8%. Mais

uma vez o tamanho em relação às
concorrentes é desproporcional”.

Pontual concluiu que a preo-
cupação concorrencial é alta e
criticou ainda aumentos nos pre-
ços dos cursos. “Esperava-se que,
num mercado saudável, houves-
se queda de preços e não foi isso
que foi verificado”, disse.

“A simples circunstância de ter
havido aumento de preços, ainda
que pequena, mostra que a ques-
tão enseja algumas preocupa-
ções”, afirmou a conselheira Ana
Frazão. “O percentual de alunos é
grande e não haveria dúvidas em
relação à intervenção (do Cade).
Estamos diante de um mercado
com grandes concentrações e
um volume de alunos que está
longe de ser inexpressivo.”

O conselheiro Ricardo Ruiz tam-
bém defendeu as restrições. “Tal -
vez, aqui tenhamos que ser, de al-
gum modo, mais rígidos”, disse.
“Em algum momento, teremos
que fazer intervenções mais largas
para garantir a competitividade
no setor e as autoridades regulató-
rias terão que considerar essas
q u e s t õ e s .” (Colaborou Beth Koike)

ção da Uniban por R$ 510 milhões.
O caso da Anchieta começou a

ser julgado em março passado. O
relator do processo, conselheiro
Alessandro Octaviani, votou pela
aprovação do negócio sem restri-
ções. Porém, o conselheiro Eduar-
do Pontual mostrou preocupa-
ção com as altas participações das

empresas em vários cursos.
Sobre a compra da Uniban, Pon-

tual informou que a participação
nos cursos de direito na região se-
ria de mais de 83%. “Fica clara a
probabilidade de exercício de po-
der de mercado em direito”, disse o
conselheiro. “No curso de gestão
de negócios, temos uma clara ida

Empresa de médio porte busca ajuda na Técnica
Cynthia Malta
De São Paulo

Mesmo com a economia cres-
cendo devagar, companhias de
médio porte, com faturamento
anual na faixa de R$ 300 milhões,
estão buscando consultoria para
profissionalizar a gestão.

A Té c n i c a , que há 30 anos faz
análises de ações listadas na bolsa,
tem registrado essa demanda. “São
empresas de capital nacional, fa-

miliares, caminhando para uma
p r o f i s s i o n a l i z a ç ã o”, diz Harold
Than, fundador da Técnica, que há
dois anos começou a oferecer ser-
viços como, por exemplo, ensinar
companhias a fazer orçamento
anual. “E checar todo mês se as me-
tas do orçamento estão sendo
cumpridas, conta por conta”, diz
Erick Than, filho e gerente dos ser-
viços de consultoria da Técnica.

É exatamente esse tipo de ser-
viço que vem mudando o perfil

do faturamento da Técnica. Hoje,
70% da receita vem de consulto-
ria a médias empresas. A venda
de análise de ações, 30%. “O mau
desempenho da bolsa tem deses-
timulado a contratação de servi-
ços de acompanhamento de
ações”, diz Harold Than.

Na área comandada por Erick,
de consultoria, trabalham três pes-
soas, atendendo cinco compa-
nhias. Ele planeja contratar mais
um ou dois funcionários.

Apesar da economia, Bain
prevê crescer dois dígitos
C o n s u l to r i a
Adriana Meyge
De São Paulo

Desde que chegou ao Brasil,
em 1997, a consultoria estratégi-
ca americana Bain & Company,
uma das maiores do mundo,
cresceu a uma média de 20% ao
ano no país. “Com a desacelera-
ção da economia, claro que é um
pouco mais desafiador, mas ain-
da teremos um crescimento de
dois dígitos no Brasil”, afirmou
Bob Bechek, diretor-geral da em-
presa, em sua primeira visita ao
Brasil desde que assumiu o cargo
em março do ano passado.

Considerando os endereços do
Rio e de São Paulo como um só, o
país tem hoje o sexto maior escri-
tório da empresa no mundo — de
um total de 50 filiais em 32 paí-
ses. O time do Brasil também
atende clientes dos vizinhos Ar-
gentina, Chile, Paraguai, Peru e
Equador. A consultoria tem ape-
nas mais um escritório na Améri-
ca do Sul, em Buenos Aires, e pla-

neja abrir mais. Esse foi, inclusive,
um dos temas tratados esta sema-
na por Bechek e sócios de São
Paulo, mas ele não revela o plano.

A Bain registra fortes taxas de
crescimento inclusive nos Estados
Unidos e na Europa, segundo Be-
chek, mas um avanço maior deve
vir dos mercados emergentes nos
próximos anos. A companhia não
divulga dados financeiros, mas
cálculos da empresa de pesquisa
Kennedy apontam para uma recei-
ta de US$ 2,1 bilhões em 2011, com
alta de 17% sobre o ano anterior.

Brasil, Índia e China são alguns
dos mercados estratégicos para a
Bain. Nesses países, há muitas
empresas locais em expansão e
que precisam passar por uma
evolução organizacional, avalia
Bechek . O desafio, diz, é “conse -
guir fazer isso a preços menores
do que em países ricos e para
clientes tão exigentes quanto.”

Para o executivo, o impacto da
onda de consolidação no setor, li-
derada pelas quatro grandes fir-
mas globais de auditoria — PwC,
Deloitte, EY e KPMG —, é marginal

para a Bain. As “Big Four” têm visto
suas áreas de consultoria crescer
acima do negócio original e de-
monstram apetite para aquisições.
Em outubro, a PwC fechou acordo
para comprar a Booz & Company.
Em janeiro, a Deloitte comprou a
M o n i t o r. “Eles têm negócios muito
bons, em tecnologia e áreas fun-
cionais, mas é bem diferente do
que nós fazemos”, diz Bechek. Se-
gundo ele, só em 5% das concor-
rências a Bain disputa clientes com
as grandes auditorias. “Temos que
continuar inovando, ou não con-
seguiremos ter uma posição dis-
tinta na indústria, que sustenta a
reputação e o preço que temos.”

Bechek considera que seus con-
correntes diretos em consultoria
estratégica são a McKinsey e  o Bos -
ton Consulting Group (BCG). A
McKinsey é a líder global, com 100
escritórios em 60 países, seguida
pelo BCG, com 80 escritórios em
45 países, e depois vem a Bain. Na
América do Sul, a McKinsey tem se-
te escritórios, três no Brasil. O BCG
acaba de abrir uma unidade em
Bogotá, a quinta da região.

SILVIA COSTANTI/VALOR

Bechek, da Bain: desafio nos emergentes é atender clientes tão exigentes quanto os de países ricos a preços menores

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL - DEAM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO - SRP N° 041/2013

PROTOCOLO: 12.033.943-5
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
AUTORIZADO PELO SENHOR GOVERNADOR EM 18/11/2013.
INTERESSADO:DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO
ABERTURA: DIA 04/12/2013 – 09:00 HORAS
Edital a disposição no endereço www.comprasparana.pr.gov.br

DEAM/EQUIPE2, 20/11/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 027/2013-APPA
PROTOCOLO APPA nº 12.086.637-0

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR
A IMPLANTAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA BASE DE PRONTIDÃO E
ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS AMBIENTAIS NAS ÁREAS DOS PORTOS
ORGANIZADOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, conforme justificativas,
Projeto Básico, especificações e demais elementos anexados pelo setor
requisitante.
VALOR MÁXIMO: R$ 9.407.835,14 (nove milhões, quatrocentos e sete mil,
oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: às 10:00 horas de 23/12/2013, no Edifício
sede da APPA.
PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços é de 30
(trinta) meses.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS: a partir de 22/11/2013 pela internet,
no site Compras-PR www.compraspr.pr.gov.br
VISITA E INFORMAÇÕES: Para visita ao local, a proponente deverá dirigir-se
ao Centro Administrativo da APPA, situado à Av. Ayrton Senna da Silva, 161, em
Paranaguá, no Nucleo Ambiental (NAMB), pelo telefone (41) 3420-1299, onde
solicitará o acompanhamento de um técnico da APPA. A visita não é obrigatória,
caso a licitante não queira participar da visita, deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo representante da empresa, conforme modelo nº 5, constante
no Anexo III do Edital.
Prazo para impugnação: Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para abertura da licitação, e por qualquer interessado em participar da
licitação, até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura.
Demais informações: Fone (41) 3420-1252 CEL-Obras
ou e-mail cel.obras@appa.pr.gov.br

Paranaguá, 20 de novembro de 2013.
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Portaria nº 175/2013

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 nov. 2013, Empresas, p. B8.




