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Lições de
compra e venda
Pesquisa revela os fatores determinantes
nos processos de fusão e aquisição no Brasil
e destaca a necessidade de se preparar melhor
para um mercado em franca consolidação

O mundo das organizações empresariais
caminha firme rumo à consolidação.
As operações de fusão e aquisição
de empresas ocorrem de modo cada
vez mais intenso e com sinais claros
de manutenção do quadro em longo
prazo. As peculiaridades atuais da
economia mundial explicam boa parte
desse movimento sem precedentes. As
taxas de juros internacionais em níveis
historicamente baixos, a farta liquidez
no mercado global e o crescimento
econômico médio dos países em torno
de 3,5% ao ano - sem contar o ritmo
alucinante da China, que atingiu 9,9%
em 2005 -, compõem o pano de
fundo das estratégias de empresas que
aceleram a expansão de seus negócios
tanto no país de origem quanto em
outros mercados. Os números de 2005
confirmaram esse cenário para o Brasil e
o mundo (quadro à página 22).

Entretanto, a dinâmica recente dos
movimentos de fusão e aquisição não
se destaca apenas pelo aumento da
sua freqüência, mas pela mudança das
variáveis na condução desses projetos.
A pesquisa "Fusões e Aquisições no
Brasil - Experiências e Estratégias",
desenvolvida pela Deloitte, contribuiu
para diluir alguns paradigmas aceitos
até pouco tempo. O estudo teve como

objetivo identificar as motivações e
visões tanto de organizações que
acumularam experiência em processos
de fusão e aquisição nos últimos
cinco anos - que compõem 47% da
amostra de 204 empresas, todas com
faturamento mínimo anual de R$ 50
milhões -, como daquelas que ainda não
passaram por operações desse tipo, mas
que apresentam condições de fazê-lo.

Um dado indicado pela pesquisa e que
contraria a percepção predominante
entre os analistas em um passado
recente é que, no Brasil, o atributo
mais relevante considerado pelas
organizações adquirentes na seleção
da empresa-alvo é a sua atuação no
mesmo segmento de mercado ou,
pelo menos, em um setor similar ou
complementar. Das empresas que já
participaram de processos de aquisição,
85% julgam esse fator como "muito
relevante" na etapa de escolha,
informação que ganha importância
à medida que a correta identificação
da corporação a ser comprada se
destaca como o motivo mais decisivo
ao sucesso das aquisições realizadas na
última meia década no País, conforme
as respostas de 77% desse mesmo
extrato de organizações. A emergência
do interesse por oportunidades que

se aproximem o quanto possível do
negócio principal da empresa adquirente
tem correspondência direta com outro
dado da pesquisa: 80% das empresas
que já venderam parte de suas divisões e
linhas de negócios também justificam a
sua decisão pela busca de priorizar a sua
atividade principal.

A pesquisa aponta também outras
preferências das empresas adquirentes:
66% delas tiveram como objetivo
conquistar a totalidade do capital da
empresa-alvo (e não apenas parte do
controle) e 56% indicam ter comprado
empresas de perfil familiar. Apesar
dessa predominância, o sócio da área
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de Corporate Finance da Deloitte
Antônio Caggiano Filho alerta quanto
à oportunidade que a aquisição
de subsidiárias de multinacionais
estrangeiras pode representar hoje
às organizações interessadas em
reforçar sua posição no mercado,
ainda que esse perfil de empresa

tenha sido alvo de apenas 18% das
corporações compradoras nos últimos
anos. "Grandes organizações globais
optam, em certos momentos, pelo
desinvestimento, como decorrência da
redefinição de suas linhas de produtos
ou áreas de atuação ou mesmo de
planos de reestruturação financeira

que envolvem a venda de ativos, seja
para obter recursos ou para equacionar
dívidas. Nessas circunstâncias, pode-
se avaliar a conveniência de adquirir
os ativos postos à venda por parte
de subsidiárias de multinacionais
estrangeiras", afirma Caggiano.

Recursos para comprar
Mas, afinal, por que comprar? Neste
ponto, a pesquisa confirma expectativas
comuns. A ampliação da escala e da
participação no mercado, assim como a
diversificação do portfólio de produtos
e serviços são os objetivos maiores
das empresas que já se envolveram
em processos de fusão e aquisição no
Brasil. Coincidentemente esses dois
fatores foram também citados por
aquelas organizações ainda não ativas
em operações de compra e venda para
considerar a eventual entrada em um
processo do gênero no futuro. Outro
dado que expressa similaridade de
respostas entre os dois extratos básicos
da pesquisa se refere às fontes de
recursos empregados. Entre as empresas
que optaram pelo crescimento orgânico,
56% utilizam recursos próprios e apenas
um terço delas recorre a alguma forma
de financiamento interno. Já no caso das
corporações que realizaram operações
de aquisição, 78% fazem uso de seus
próprios recursos.

Caggiano, da Deloitte, lembra que essa
estratégia de financiamento, baseada
em baixo endividamento ou baixa
emissão de ações, não é observada no
exterior. Ele relaciona esse predomínio
dos recursos próprios como fonte para
as transações efetuadas no Brasil a
possíveis obstáculos à obtenção de
crédito. "Se, por um lado, é sinal de
saúde financeira das empresas locais,
por outro, pode refletir a dificuldade de
acesso a crédito de longo prazo a custos
atrativos e ainda a pequena participação
das empresas nacionais no mercado
de capitais", explica. Para Caggiano,
no cenário internacional, as taxas de
juros em níveis historicamente baixos
têm estimulado a emissão de títulos de
dívida por parte de empresas e fundos
de investimento, visando financiar suas
aquisições globais. "Essa capacidade
de levantar recursos por prazos longos
e a custos atrativos representa uma
vantagem competitiva das empresas



O risco de continuar pequeno
Por Reinaldo Grasson de Oliveira

No passado recente, as grandes empresas
buscavam adquirir organizações
de setores diferentes, como forma
de minimizar riscos por meio da
diversificação de atividades. Mas a
situação se inverteu. Hoje, o principal
risco é tornar-se pequeno. A queda das
barreiras e a concorrência direta entre
economias desenvolvidas e emergentes
fazem com que as empresas tenham que
adquirir porte para concorrer em escala
global, pois os padrões de produtividade,
custo e preço não são mais definidos pelo
mercado local, mas por competidores
internacionais. Essa realidade
ganha força ainda maior em setores
globalizados e de capital intensivo,
nos quais o tamanho traz vantagens
fundamentais, como geração de sinergia,
economia de escala, maior portfólio
de produtos e serviços e poder de
negociação com clientes e fornecedores.

No entanto, se a consolidação é mesmo
uma tendência no Brasil e no exterior,
é preciso estar preparado para não
ficar à margem desse processo. Nesse
sentido, a qualidade das informações
gerenciais e contábeis da empresa-
alvo e a necessidade da negociação ser
conduzida com base em critérios técnicos
remetem à conveniência de se preparar
adequadamente as corporações para a
transação de venda. Observar algumas
etapas desse processo é essencial para
o sucesso da operação: a definição do
perfil dos potenciais compradores, o

estrangeiras em relação às nacionais na
disputa por ativos", completa.

Mais de um terço das empresas
que compõem o extrato das que
já realizaram operações de fusão e
aquisição indica três fatores como
obstáculos à sua realização: os aspectos
legais e regulatórios aplicáveis a esses
processos (39%), a qualidade das
informações gerenciais e contábeis
da empresa-alvo (37%) e o fato de
a negociação ter sido conduzida
diretamente pelos vendedores.
Entretanto, para mais de dois
terços dessas organizações (69%),
o atendimento das expectativas foi
totalmente satisfatório e, para 59%,
os processos de fusão e aquisição
continuam representando uma
estratégia importante em caso de

estabelecimento de uma faixa de valor
mínimo para a negociação, a elaboração
de um memorando com as principais
informações operacionais e financeiras
do negócio e a identificação do valor que
a empresa agrega para cada potencial
investidor, o que pode justificar um
prêmio maior pela organização.

A qualidade das informações financeiras
da empresa-alvo fica fortalecida se ela
tiver suas demonstrações contábeis
auditadas e seguir princípios de
governança corporativa. Esse processo de
preparação implica também em realizar
uma análise prévia de eventuais riscos
fiscais, trabalhistas, ambientais e outros
aos quais a empresa possa estar sujeita.
Esses riscos poderão ser classificados
como contingências pelo comprador
e, portanto, representar um fator de
redução no valor da empresa.

Seja qual for a motivação para a venda de
participação societária na empresa, preços
atraentes são obtidos por empresas com
bons fundamentos e que se preparam
para atravessar um processo de venda de
forma organizada e profissional. Vender
uma empresa é uma tarefa muito mais
complexa do que se imagina à primeira
vista. Com a estruturação adequada do
processo, as chances de maximizar o valor
do negócio são muito maiores.

Reinaldo Grasson é gerente sênior da
área de Corporate Finance da Deloitte

ocorrer um acirramento da concorrência
no seu setor de atuação.

No ano em que se prevê que 30
novas companhias abrirão capital no
Brasil, o fortalecimento do mercado
de ações desponta como mais um
impulsionador da consolidação. Para
o gerente sênior da área de Corporate
Finance da Deloitte Reinaldo Grasson
de Oliveira, "um mercado de capitais
ativo e representativo dos vários setores
da economia também abriria um amplo
leque de possibilidades para viabilizar
estratégias de crescimento por meio
de operações de fusão e aquisição
envolvendo troca de ações". Embora
o estudo indique que apenas 35% das
empresas que já vivenciaram processos de
consolidação tenham hoje ações listadas
na Bolsa de Valores, a possibilidade de

ampliar o acesso a capital via ações
já é considerada, segundo a própria
pesquisa, por boa parte das organizações
(quadro à página 22). Caggiano avalia
que "a liquidez na abertura de capital
ganha importância especialmente no
caso de empresas familiares, que podem
identificar neste ponto uma alternativa
atrativa para a saída de sócios ou
herdeiros, sem que isso prejudique a
continuidade da empresa".

Os caminhos para a consolidação
parecem abertos a todas as empresas,
mas nem todas já estão aptas a trilhá-
los. Nas respostas que emergem da
pesquisa "Fusões e Aquisições", está
indicado o peso de um velho desafio: a
necessidade de uma abordagem objetiva
e independente para os processos de
aquisição (box acima). Um terço das
empresas que ainda não participaram
de operações desse tipo admite já ter
considerado a possibilidade. Mas o fato
de a definição do valor da empresa-alvo
não ter seguido critérios técnicos pesou
para a não realização da transação.
Desafios como este não estão mais
atrelados à favorabilidade do cenário
da economia e do palco do ambiente
de negócios. Agora, o sucesso do
espetáculo requer um trabalho extra das
protagonistas, as próprias empresas.

Para obter essa pesquisa completa,
acesse o site www.deloitte.com.br.
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, ano 4, n. 12, p. 21-23, 2º trim. 2006.




