
FALTA MAIS DISCIPLINA
Especialista americano em fusões e aquisições revela
por que a grande maioria dessas negociações fracassa

PATRÍCIA CANÇADO

A s bolsas de valores do mundo in-
teiro não tremem por acaso toda

vez que uma fusão e aquisição é anun-
ciada. De cada dez negociações des-
se tipo fechadas na Europa, nos Esta-
dos Unidos e no Japão, sete fracassam.
As estatísticas fazem parte de um livro
sobre o tema escrito pelos analistas
americanos Sam Rovit e David Harding,
sócios da consultoria Bain & Company.
Recém-lançado pela editora da Har-
vard Business School, Garantindo o Su-
cesso em Fusões e Aquisições se pro-
põe a ajudar executivos a não cometer
erros nas próximas negociações. Os au-
tores analisaram quase 2 mil empresas
que passaram por processo de fusão
e aquisição entre 1986 e 2001. Na se-
mana passada, Rovit esteve no Brasil e
conversou com ÉPOCA NEGÓCIOS so-
bre os pecados capitais cometidos nes-
sas transações. Segundo ele, falta dis-
ciplina aos executivos. Eles pecam por
inexperiência, falta de análise e por pa-
gar caro demais pelo novo negócio.

ÉPOCA - Por que 70% das fusões e
aquisições falham?

Sam Rovit - Porque não há lógica no
negócio. As empresas cometem um
grande equívoco quando acham que o
simples fato de comprar outra empre-
sa é suficiente para crescer. As aquisi-
ções mais bem-sucedidas têm por trás
estratégias claras. A compra da Gillet-
te pela Procter & Gamble só ocorreu
porque traria economia de custos em
distribuição e marketing e capacidade
de crescer rápido, porque a Gillete é
boa com homens e a Procter muito boa
com mulheres. Parece básico, mas a
maioria das empresas não faz isso.

ÉPOCA - Por quê?
Rovit - Falta disciplina aos execu-

tivos. Há muita negligência nas análi-
ses estratégicas. O ideal é ter um pe-
queno departamento (com um ou dois
especialistas) responsável por estudar
o negócio a fundo," definindo desde o
preço de compra até o processo de in-
tegração. Se há um time fixo, você bus-
ca as oportunidades que se encaixam
às reais necessidades de sua empresa.
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As piores aquisições são aquelas que
as empresas esperam que os bancos
ofereçam os negócios.

ÉPOCA - Há pecados mortais que co-
locam a perder aquilo que parecia ser
um bom negócio?

Rovit - Existem três. O primeiro é
não ter experiência no assunto. A so-
lução, nesse caso, é começar com pe-
quenas aquisições. Se você comete al-
guns erros, o impacto não é tão gran-
de. Você aprende e melhora. O segun-
do grande perigo é não ter uma tese de
investimento. E importante usar o pe-
ríodo da diligência fiscal para saber
exatamente o que você tem a ganhar
com esse novo negócio. O terceiro pe-
cado mortal é sobre valorizar a empre-
sa. É muito importante estipular um
preço-limite e, quando passar dele, cor-
rer do negócio. Os executivos come-
tem esse erro porque estão afoitos ou
com medo de perder o negócio.

ÉPOCA - Quais foram os maiores de-
sastres de fusão e aquisição?

Rovit - O K-Mart (rede de varejo
americana) é um bom exemplo. K-Mart
e Wal-Mart foram criados nos anos 60.
No começo da década de 80, eles ti-
nham o mesmo tamanho. Mas nessa
época o K-Mart resolveu sair de seu ne-
gócio principal, levando os melhores
talentos para essas novas empresas.
Resultado: perderam mais de US$ l bi-
lhão em valor de mercado desde en-
tão. O declínio do K-Mart ocorreu por-
que eles entraram em ramos novos
muito cedo e fizeram aquisições que
não tinham lógica. A Enron é outro
bom exemplo que fracassou ao entrar
em áreas desconhecidas. Quando vo-
cê sai do negócio principal, você pre-
cisa encontrar uma empresa com um
time de diretores especializado naque-
le assunto.

ÉPOCA - O senhor poderia dar exem-
plos no Brasil?

Rovit - Eu não acompanho o mer-
cado de perto, até porque aqui há mui-
to menos aquisições que nos EUA, na
Europa e Ásia. A maioria das empre-
sas não tem ações em bolsa e perten-
ce a grupos familiares. Mas os cole-
gas da Bain dizem que há bons exem-
plos. Eu penso que a AmBev fez bom
trabalho. A união de Brahma e An-
tarctica não era fácil. As empresas ti-
nham culturas muito diferentes. Ou-
tro exemplo é a Gerdau. Eles desco-
briram que as oportunidades para
crescer eram limitadas no Brasil e co-
meçaram a comprar empresas fora do
país. Hoje o faturamento é maior fora
que dentro do Brasil.

"As empresas cometem um
grande equívoco quando

acham que o fato de
comprar outra companhia é

suficiente para crescer"

ÉPOCA - Que tipo de problema costu-
ma surgir depois que a negociação é
concluída?

Rovit - As vendas podem ir para o
buraco na fase de integração. Nessa
hora, é normal que os funcionários gas-
tem 80% do tempo pensando no fu-
turo (se vão perder ou não o emprego)
e 20% trabalhando de fato. Outro pro-
blema comum é perder talentos. E as
diferenças culturais são a razão mais
forte para que isso ocorra.

ÉPOCA - Como integrar duas culturas
diferentes?

Rovit - É mais simples do que se ima-
gina, porque existem basicamente dois
tipos de diferença cultural. A primeira
é: como você paga as pessoas - se é por
performance ou por horas trabalhadas.

Essa diferença interfere no modo co-
mo as pessoas trabalham. A segunda di-
ferença está no modelo organizacional.
Se a companhia é mais vertical - e por-
tanto mais hierárquica -, os funcioná-
rios são levados a pensar apenas em
suas tarefas específicas. Nos modelos
mais horizontais, eles se sentem respon-
sáveis pelo resultado final da empre-
sa. Se você identifica essas diferenças,
precisa adaptar um modelo ao outro e
criar uma única cultura logo no começo.

ÉPOCA - A HP e a Compaq fizeram
isso bem?

Rovit - Eles fizeram um bom traba-
lho na integração, mas falharam na fa-
se anterior. A lógica foi furada. Duas
grandes empresas que estão perdendo
mercado não se fortalecem ficando jun-
tas. Dois tijolos não voam, não é? Duas
empresas de varejo, como a HP e a
Compaq, não vão criar uma Dell, que
tem um modelo de negócios bastante
superior. Não adianta insistir.

ÉPOCA - Há um momento certo pa-
ra comprar uma empresa?

Rovit - As empresas que compram
sistematicamente, tanto em tempos re-
cessivos como de crescimento da eco-
nomia, têm mais chances de sucesso.
Como as compras são freqüentes, elas
aprendem com os erros e acabam de-
senvolvendo uma fórmula.

ÉPOCA - É preciso ter paciência pa-
ra fechar um bom negócio?

Rovit - Algumas negociações, sobre-
tudo com empresas familiares, podem
durar anos. E preciso saber seduzir, con-
quistar o território. Os colegas brasilei-
ros falam de um exemplo interessante.
A rede Magazine Luiza teve dificulda-
de em negociar a compra das Lojas Ar-
no, mas foi persistente. Nesse tipo de
empresa, existe uma organização es-
truturada em torno do dono, que cos-
tuma ser autoconfiante, centralizador
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e às vezes até arrogante.

Fonte: Época Negócios, p. 6-7, 2 maio 2005.




