
POR QUE O NE
Os motivos por trás do fracasso da
oferta da Sadia pela Perdigão —
um marco nos negócios brasileiros
Cristiane Corrêa e Tiago Lethbridge

D
URANTE 45 DIAS O EMPRESÁRIO WALTER FONTANA FlLHO,

presidente do conselho de administração da Sadia, or-
questrou aquele que deveria ser o maior negócio de sua
vida: a aquisição de sua maior concorrente, a Perdigão.

Nesse período, fez inúmeras reuniões com os herdeiros da em-
presa, advogados e bancos na tentativa de costurar uma propos-
ta que convencesse os acionistas da Perdigão a vender seus pa-

péis à Sadia na bolsa de valores — uma manobra tecni-
camente conhecida como '"oferta hostil". Para comprar

100% da concorrente, a Sadia estava disposta inicial-
mente a investir 3,7 bilhões de reais. O processo en-
volveu quase 100 pessoas e custou à companhia uma
quantia superior a 2 milhões de reais. Apesar de to-
da essa estrutura e da lógica que envolvia a união
entre duas das maiores fabricantes de alimentos do
país, a partir do momento em que a Sadia tornou
pública sua oferta — no domingo, dia 16 de ju-
lho —o que se viu foi uma sucessão de troca de
acusações entre porta-vozes de ambas as em-
presas e pouca (na verdade, nenhuma) recepti-
vidade por parte da Perdigão.

Poucas vezes viram-se duas empresas bra-
sileiras envolvidas num jogo tão brutal. O cli-
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GOCIO DO ANO
ma ficou tenso. Na Sadia, a equipe encarregada das negociações
— além do próprio Fontana, o diretor financeiro, Luiz Murat, e
representantes do banco ABN Amro e do escritório de advoca-
cia Tozzini, Freire. Teixeira e Silva — não deixava o escritório
sequer para fazer as refeições. "Ninguém aguenta mais comer
torta congelada", disse um dos envolvidos na negociação. A pres-
são era tanta que em dado momento Fontana admitiu estar en-
frentando problemas para dormir. "Dia sim, dia não, preciso de
remédio para conseguir pegar no sono", afirmou ele. O esforço,
porém, não foi suficiente para dobrar os controladores da Perdi-
gão. Em apenas cinco dias, um grupo de dez acionistas detento-
res de 55.38% da companhia rechaçou a oferta da concorrente.
A recusa foi acompanhada de uma campanha que alfinetava a
Sadia. Levada ao ar em meio ao tiroteio da negociação, as peças
publicitárias diziam que os produtos da Perdigão eram tão bons
que até a concorrente se interessava por eles. Assim, com uma
dose de ironia explícita, o sonho da Sadia de formar um gigan-
te com condições globais de competitividade — ao menos por
enquanto — foi destroçado. O que deu errado?

Responder a essa pergunta é uma tarefa complexa. So-
bretudo porque o mercado brasileiro de capitais tem
uma experiência quase nula quando se trata de ofer-
tas hostis. Por esse modelo, a oferta de compra é
pública, aberta, feita a milhares de acionistas, que
podem aceitá-la ou rejeitá-la. Trata-se de algo
novo para o empresário brasileiro, acostuma-
do a fechar negócios entre quatro paredes, com
controladores sentados em cada um dos la-
dos da mesa. "Até hoje só houve duas outras
ofertas desse tipo no país, ambas há mais de
20 anos", afirma o advogado Paulo Ara-
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Compra da Arcelor
peia Mittal: cinco
meses de disputa

gão, sócio do escritório Barbo-
sa. Mussnich & Aragão e espe-
cialista em fusões e aquisições.
Uma, ocorrida na década de 70,
envolveu uma companhia de eletricidade
de Juiz de Fora e a Cemig. Outra, nos 80,
resultou na compra da Cimento Aratu pe-
la Votoranlim. Com a recente onda de aber-
turas de capital e a pulverização do con-
trole de empresas como Perdigão, Embraer,
Renner, Submarino e Diagnósticos da Amé-
rica (Dasa), porém, esse modelo de aqui-
sição passou a tornar-se uma opção a ser
considerada. A Sadia tentou aproveitar es-
sa possibilidade, mas, de certa forma, pa-
gou um preço alto pelo pioneirismo. "Es-
ses movimentos acontecem nos Estados
Unidos há décadas, mas o mercado brasi-
leiro de capitais ainda está na infância",
afirma José Galló, presidente da Renner,
outro potencial alvo de uma aquisição hos-
til. "Mesmo sem ter dado certo, o passo da
Sadia foi um marco importantíssimo."

Os lances protagonizados
por Sadia e Perdigão deixam
evidente essa fase ainda pueril
Segundo 15 especialistas ouvi-

dos por EXAME —- entre analistas, advo-
gados e representantes de bancos de in-
vestimentos —, a Sadia cometeu alguns
erros típicos de iniciante. O primeiro de-
les foi não ter avaliado corretamente a em-
presa que era seu alvo. Ao partir para uma
aquisição hostil sem consultar previamen-
te os principais acionistas da Perdigão —
grupo constituído por nove fundos de pen-
são e a WEG Participações —, a Sadia
conseguiu ao mesmo tempo deixá-los ir-
ritados com a forma da oferta e insatisfei-
tos com o valor oferecido. "A maneira ideal
para fazer negócio é com uma conversa",
afirma Nildemar Secches, presidente da
Perdigão. A explicação da Sadia para o fa-
to de não ter conversado antes com os acio-
nistas é que isso violaria as regras do No-
vo Mercado, que prevêem que todos os

acionistas devem receber tratamento equâ-
nime. Todos, portanto, deveriam ser avi-
sados da oferta ao mesmo tempo. Segun-
do a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), órgão responsável por fiscalizar
esse tipo de operação, não há nenhuma
restrição legal que impeça uma consulta
prévia aos acionistas.

A Perdi são não foi a única a conside-
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rar baixo o preço de 27,88 reais por ação
oferecidos inicialmente. Entre os analis-
tas de mercado, a opinião quase unânime
era que a proposta não era satisfatória. "Pa-
ra que a negociação começasse, seria pre-
ciso ter oferecido pelo menos 30 reais por
ação", afirma Daniela Bretthauer, analis-
ta de alimentos do banco Santander. "Pa-
ra atrair os minoritários, provocar um ra-

Larry Ellison, da Oracle:
a oferta hostil tem
sempre lances teatrais

cha e pressionar os fundos
de pensão, era preciso ter
oferecido um preço muito
maior", diz um alto execu-
tivo de um banco de inves-
timentos estrangeiro. (Va-
le dizer que durante a ne-
gociação a cotação das
ações da Perdigão na bol-
sa superou o valor ofereci-
do pela Sadia.) Em menos
de 24 horas, os principais
acionistas da Perdigão de-
cidiram que a oferta seria
rejeitada — prazo incrivel-
mente curto se comparado
a casos semelhantes acon-
tecidos no mundo.

A rapidez do oponente
deixou os negociadores da
Sadia perplexos. "A velo-
cidade da decisão nos sur-
preendeu", afirma Fonta-
na. "Pareceu uma decisão
emocional, e decisões emo-
cionais não condizem com
a boa governança." Depois
da primeira trombada com
os acionistas da Perdigão.

a Sadia tentou corrigir sua estratégia. Qua-
tro dias após a oferta inicial, Fontana via-
jou até a sede da Previ, no Rio de Janei-
ro, para reunir-se com o presidente do fun-
do. Sérgio Rosa, na tentativa de preparar
terreno para um aumento da oferta. Àque-
la altura, a conversa não surtiu muito efei-
to. Horas depois do encontro, a Sadia fez
uma nova oferta, elevando em 4% o va-

lor inicial. O preço, porém, trazia embu-
tidos dois problemas: continuou sendo in-
suficiente para atrair os acionistas (a Pre-
vi demorou meros 15 minutos para vetar
a oferta) e não estava em conformidade
com a legislação (uma segunda oferta de-
veria ser pelo menos 5% maior que a ini-
cial). Com a segunda recusa, a Sadia de-
cidiu desistir do negócio. Sem dúvida, tra-
ta-se de um final decepcionante para a
companhia e seus acionistas. Mas é bom
que o empresariado brasileiro que expe-
rimenta agora as novidades da bolsa se
acostume: negativas públicas fazem par-
te desse novo jogo.

Durante os cinco dias de negociações,
Secches recebeu inúmeros telefonemas
de grandes clientes e de representantes da
Perdigão no exterior — todos ansiosos
para saber o destino da companhia. Um
grupo de interlocutores, porém, chamou
sua atenção. Eram executivos de bancos
de investimentos e advogados alucinados
por inaugurar no Brasil uma prática co-
mum no resto do mundo: a defesa de em-
presas que são alvo de uma oferta hostil.
Nos últimos 20 anos, bancos e escritórios
de advocacia desenvolveram uma série de
artimanhas para atrapalhar a concretiza-
ção de negócios desse tipo. Nos Estados
Unidos, essa estratégia é conhecida como
raid defense, algo como defesa do bom-
bardeio. Alguns dos métodos são curio-
sos (veja quadro). Um deles, em que os
acionistas rechaçam imediatamente a ofer-
ta, foi batizado de defesa Nancy Reagan,
numa alusão à campanha antidrogas pro-
tagonizada pela ex-primeira-dama e cujo
slogan era "Simplesmente diga não". Es-
sa foi a tática utilizada pela Perdigão dian-
te da oferta da Sadia.

A defesa mais utilizada por empresas
assediadas, porém, é a busca por nego-
ciação com uma terceira companhia, ape-
lidada de "cavaleiro branco". A ideia é
tentar uma fusão com uma companhia
amigável — e, assim, tornar a empresa
resultante da fusão grande demais para o
apetite da rival hostil. Para tentar resistir
à proposta da indiana Mittal, a rival Ar-
celor chegou a negociar com as brasilei-
ras Gerdau e CSN em busca de apoio.
Como as tentativas não prosperaram, a
Arcelor fechou com a russa Severstal.
Não foi o bastante. Em junho, após uma
queda-de-braço que durou cinco meses,
a Mittal anunciou a compra da Arcelor
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Submarino e Renner: com
controle difuso, ambas são
potenciais alvos de aquisições

por 36 bilhões de dólares — quase 50%
mais que os 22,6 bilhões oferecidos no
começo das tratativas.

O mundo nunca viu tantas tentativas de
compra hostil como nos primeiros meses
de 2006. Apenas no primeiro semestre, fo-
ram 37 ofertas superiores a 1 bilhão de dó-
lares, O volume de dinheiro envolvido nes-
sas transações supera os 400 bilhões de dó-
lares —mais da metade do tamanho da eco-
nomia brasileira. Por trás desse movimen-
to está a busca de escalas cada vez mais gi-
gantescas, que permitam o alcance do maior
mercado possível e a redução de custos.
Foram a ditadura do tamanho e a necessi-
dade de ganhar musculatura global que le-
varam a Mittal a lutar pela Arcelor e a se
distanciar das demais concorrentes mun-
diais. É isso também que faz com que em-
presas brasileiras como a Vale do Rio Do-
ce e a Gerdau partam para aquisições inter-
nacionais numa velocidade surpreendente.
Seus mercados exigem crescimento rápido
— caso contrário elas se transformam em
alvos. E isso só é possível com fusões e
aquisições — consensuais ou hostis.

As ofertas hostis fazem parte da cultu-
ra dos negócios, principalmente nos Esta-
dos Unidos. Nos anos 70 e 80, o país as-
sistiu a uma onda de compras em bolsa, li-
derada por financistas que lucravam com
a venda dos pedaços mais rentáveis das

empresas — que quebravam em seguida.
A solução para frear esse movimento foi a
criação de um artifício batizado de "pílu-
la envenenada" (poison pill) pelo advoga-
do americano Martin Lipton. A "pílula" é
uma espécie de proteção para o acionista.
descrita de antemão no estatuto da empre-
sa. Uma das mais comuns é a que garante
aos acionistas o direito de receber um per-
centual acima do valor das ações da em-
presa caso algum investidor compre deter-
minada parcela de seu capital, uma forma
de desestimular uma tentativa de aquisição.

Graças à sua complexidade, é comum

que tentativas de aquisição
hostil durem meses — em
alguns casos, mais de um
ano. E. diferentemente das

aquisições tradicionais, essas longas bata-
lhas se desenrolam publicamente, por meio
de comunicados oficiais e entrevistas. A
consequência é que essas propostas inva-
riavelmente são transformadas num teatro,
em que o negócio sempre parece estar a um
passo de desandar. Tome-se o que aconte-
ceu quando a Oracle fez uma oferta hostil
de 5,1 bilhões de dólares pela Peoplesoft.
O presidente da Oracle, Larry Ellíson. ou-
viu a seguinte resposta de seu colega Craig
Con way, principal executivo da Peoplesoft:
"Essa tentativa é um mau comportamento
atroz de uma empresa conhecida por seu

(1) A empresa foi alvo de outra oferta hostil em 2006, no valor de 19 bilhões de dólares Fonte: Thomson Financial
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mau comportamento". Durante 18 meses,
as empresas protagonizaram uma sangren-
ta disputa judicial, que só terminou em de-
zembro de 2004, quando a Oracle ofereceu
10 bilhões de dólares pelo negócio. No ca-
minho, Conway perdeu o emprego e a ofer-
ta da Oracle dobrou de tamanho.

Embora frustrado, o plano da Sadia de
estruturar uma empresa capaz de enfren-
tar as multinacionais do setor faz todo o sen-
tido. Juntas, Sadia e Perdigão formariam
um colosso com faturamento superior a 14
bilhões de reais—quase metade desse va-
lor oriundo das exportações. Embora ain-
da distante da Tyson, líder mundial em pro-
cessamento de carne, com receitas de 26
bilhões de dólares, a nova empresa teria
mais condições de participar do jogo glo-
bal, de se proteger do ataque das estrangei-
ras e de superar fatores de risco como a gri-
pe aviária. O raciocínio usado por Fonta-
na foi o mesmo que motivou a Brahma a
adquirir a Antárctica, em 1999, e formar a
Ambev. No entanto, há uma diferença cru-
cial entre a associação feita entre as cerve-
jarias e a realidade vivida por Sadia e Per-
digão. Como a Brahma apresentava resul-
tados muito superiores aos da concorren-
te, em menos de um ano a Antárctica ha-
via sido completamente absorvida pela ri-
val. Já a distância entre Sadia e Perdigão,
que no passado foi abissal, hoje é de cer-
ca de 20%. "Seria como uma fusão de Co-
ca-Cola e Pepsi. Quem absorveria quem?",
pergunta Secches. A questão, pelo menos
por enquanto, vai ficar sem resposta. •
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