


QUANDO SE FALA de consolidação na indústria
brasileira de TI, é comum vir à mente o caso do grupo
Totvs, que - após reunir as marcas Microsiga, Logo-
center e RM Sistemas entre 2005 e 2006 - entrou de
vez na briga pela liderança do mercado de sistemas de
gestão integrada no Pais. Impulsionada por aportes do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e pela abertura de capital em Bolsa, a empresa
já vale mais de R$ 1 bilhão e incomoda concorrentes na-
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cionais e multinacionais do calibre de SAP e Oracle. "No
primeiro semestre de 2006, conquistamos 695 novos
clientes de software", festeja José Rogério Luiz, vice-pre-
sidente financeiro e de relações com investidores (RI). O
resultado dá uma idéia dos benefícios obtidos com fusões
e aquisições bem planejadas e executadas - e não repre-
senta um caso isolado.

Para ganhar competitividade, os fornecedores verde-
amarelos de TI vêm apostando na consolidação: entre
2004 e 2005, o número de fusões, aquisições e parce-
rias entre empresas do setor de informática, TI e inter-
net subiu de 11 para 41, de acordo com levantamento
da Deloitte. Em 2006, o mercado mantém-se aquecido.
Segundo a KPMG, nos nove primeiros meses deste ano
já aconteceram 33 fusões e aquisições na área de tec-
nologia, número superado apenas pelo setor de energia,
com 52 transações. "Hoje, o setor de TI se mostra bem
mais maduro, atento à série de oportunidades que vêm
surgindo, seja para ganhar escala ou sinergia - movi-
mentos que têm orientado as fusões", constata André
Castello Branco, sócio da KPMG Corporate Finance. "A
maior parte das transações envolve companhias de sof-

tware e serviços, que apresentam maior rentabilidade.
O mercado de hardware é mais disputado e a margem
é pequena."

Fusões e aquisições estão levando empresas nacio-
nais a um novo patamar. Em 2002, a Votorantim com-
prou a Optiglobe que, em 2004, se uniu à Proceda e
deu origem à Tivit. Em 2002, o faturamento da empresa
ficava em torno de R$ 70 milhões e, quatro anos depois,
deve ultrapassar R$ 300 milhões, um crescimento su-
perior a 300%. De acordo com o diretor de desenvol-
vimento de soluções e projetos, Paulo Scrideli, a conso-
lidação desempenha papel fundamental para o alcance
de um de seus objetivos estratégicos: tornar-se uma das
três maiores provedoras de outsourcing de TI do Pais
até 2010 (hoje a empresa está em quinto lugar). Para
isto, trabalha visando a aumentar a abrangência de seu
portfólio de serviços. Comprou a linha de software da
Salutia Tecnologia e Saúde, em maio deste ano, e planeja
manter o ritmo de crescimento nos próximos quatro anos.
"Estamos sempre monitorando o mercado e identifican-
do oportunidades de aquisição, inclusive fora que temos
trabalhado na definição de uma estratégia internacional",
adianta Scrideli.

COMPRAR PARA CRESCER
Estratégia semelhante experimentaram as brasileiras

IT Solutions e Pimentel IT Services, que se uniram em
março deste ano, dando origem à integradora Braxis. Em
apenas seis meses, a nova empresa conseguiu mudar o
padrão de clientes e contratos. "Acabamos de fechar um
contrato de outsourcing com prazo de três anos e valor
superior a R$ 30 milhões, que só foi possível com a nova
estrutura", avalia o diretor-presidente, Jair Ribeiro. Antes
da fusão, os contratos grandes de ambas as companhias
ficavam na faixa de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões, com
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duração inferior a um ano. A integradora planeja faturar mais
de R$ 100 milhões em 2006, um crescimento de 30% em
relação ao faturamento conjunto no ano passado, e já prepara
os novos passos. "Cogitamos novas aquisições, especialmente
na área multiplataforma: a consolidação é necessária para aten-
der às necessidades de clientes nacionais e, principalmente,
dos internacionais."

Outro exemplo de como fusões e aquisições podem mul-
tiplicar receitas é o da IdeiasNet, holding de participação em
companhias de TI, com ações negociadas na Bovespa. Hoje,
ela atua em 18 empresas nos segmentos de comércio ele-
trônico, wireless e infra-estrutura. A consolidação constitui um
dos pilares de crescimento da companhia. "Em TI é preciso
ter relevância para conseguir vender às grandes empresas e
mesmo para as médias", explica Rodin Spielmann de Sá, dire-
tor-financeiro e de RI.

A estratégia inclui a compra de algumas revendas corporati-
t

vás. "E um mercado muito pulverizado, com 30 mil revendas no
País, sendo que 70% das vendas estão concentradas em 500
delas", calcula. Em 2001, a holding investiu em uma empresa
que vendia exclusivamente pela internet e tinha receita de R$
5 milhões. Depois, comprou outra, que operava por meio de
gerentes e televendas, com faturamento de R$ 6 milhões. "No
ano seguinte, as empresas consolidadas passaram a vender R$
20 milhões, por se tratar de um negócio 100% complementar."
Após mais uma aquisição em Belo Horizonte (MG) e a inaugu-
ração de representações em Recife (PE) e Vitória (ES), o fatu-
ramento pode chegar a R$ 80 milhões em 2006.

ATotvs também faz transações com empresas de perfil com-

plementar. Incorporou a Logocenter, que - em com-
paração com a Microsiga - vende para empresas de
maior porte, e também a RM Sistemas, que atende
clientes menores. "Se as empresas são complemen-
tares, as marcas também podem ser", explica José
Rogério Luiz. Hoje o grupo tem mais de 14,8 mil
clientes ativos e mais de 400 mil em potencial. Para
o vice-presidente, "as aquisições tiveram um papel
importante na valorização da empresa: o mercado
compreendeu que o dinheiro reunido com a abertura
de capital não era para dormir na conta bancária."
Luiz afirma que o crescimento orgânico é importante
para a Totvs, mas que o grupo atua em um mercado
bastante fragmentado. "Sendo assim, não somente
no Brasil, mas, em outros países da América Latina,
existe possibilidade bastante significativa de novas
transações ao longo do tempo."

DESAFIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO
No começo de outubro, o ministro do Desenvol-

vimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Luiz
Fernando Furlan, reconheceu que o País não atingirá
a meta de US$ 2 bilhões em exportações de sof-
tware e serviços correlatos até 2007, estabelecida
em 2004 - o que só deve acontecer em 2008 ou
2009. O próprio Furlan concorda que há uma série
de empecilhos para o crescimento do setor, como as
questões trabalhistas. "As prestadoras de serviço per-
mitem horas flexíveis e trabalho em casa, mas as leis
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escritas no século passado não dão essa flexibilidade",
reclama. São problemas que também se refletem no
processo de consolidação. José Antônio Antonioni,
coordenador-geral da Associação para Promoção da
Excelência do Software Brasileiro (Softex), admite
que nas empresas ainda há procedimentos irregula-
res de contratação, mas acredita que já ocorre movi-
mento para regularizar essas práticas.

Para ele, também há necessidade de vencer as-ii

pectos culturais. "Precisamos criar a cultura de que o
todo é maior que a soma das partes: muitas empresas
trabalham em zona de conforto e não buscam cres-
cimento." Uma das saídas é a promoção do associa-
tivismo, que não precisa começar com a fusão, mas
com a formação de um consórcio, que pode prospe-
rar e se transformar em um novo empreendimento.
Um exemplo foi a criação do Brazilian Security Servi-
ces Excellence Consortium (Brassec), que congrega
em uma marca única 13 empresas brasileiras com
trabalhos complementares na área de segurança. O
coordenador também cita a necessidade de regras
claras e do fortalecimento da governança nas em-
presas. Por fim, reivindica recursos adequados para
sustentar as uniões.

O diretor-financeiro e de RI da IdeiasNet afirma
que muitas empresas correm riscos que uma com-
panhia de capital aberto não pode assumir e, assim,
deixa de fazer alguns negócios. Situação parecida
acontece com a Tivit. Paulo Scrideli explica que a
empresa é muito criteriosa. Primeiro, vem o desafio
de identificar aquisições que acrescentam conheci-
mento. Em seguida, o de verificar se existem grandes
passivos trabalhistas, em função de contratações em
modelos mais flexíveis que os regulamentares. "E um
problema muito comum na área de TI."

POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO
Há, ainda, os nada desprezíveis problemas de in-

corporação e transição. De acordo com um estudo
divulgado em 2006 pela Booz Allen Hamilton, mais
de dois terços das integrações malsucedidas devem-
se a falhas na etapa de execução. Renata Serra, asso-
ciada-sênior da consultoria, ressalta que, antes de a
integração começar, deve ser feito um estudo sobre
o novo posicionamento da companhia e as oportuni-
dades criadas com a aquisição. "Também é preciso
definir uma equipe e um líder responsável, para ga-
rantir foco nos objetivos", aconselha.

No caso de Optiglobe e Proceda, Scrideli relata
que foi feito processo de análise, para aproveitar o l



que havia de melhor em cada uma. Ele conta que se trata de
um esforço grande, que exige engajamento da direção, ao
longo de anos. "Com empresas menores, é diferente: pode-se
implantar processos, tomando cuidado para não matar diferen-
cial corporativo que foi adquirido." A Totvs tem um grupo de
planejamento específico, formado por quatro pessoas, encar-
regado unicamente de todo o ciclo de aquisição. O grupo atua
de forma matricial, lançando mão de pessoas especificas de
outras áreas, de consultorias e auditorias. O processo de aqui-
sições começou em 2003, com a compra da mexicana Sipros
e, com a repetição dos processos, a equipe está mais bem
treinada. "Estamos em uma indústria movida por pessoas. Em
qualquer movimento de crescimento, tem de haver respeito",
defende José Rogério Luiz. Segundo o VP, a Totvs busca ser
clara quanto ao que espera das empresas adquiridas, assim
como mostrar os benefícios aos diferentes públicos.

As operações de fusão e aquisição tendem a continuar cres-
cendo nos próximos anos. Renata Serra acredita que a consoli-
dação se intensifica, tanto com multinacionais entrando no Pais,
quanto com empresas brasileiras se juntando e se internacio-
nalizando. Para Jacqueline Lison, analista da Fator Corretora,
o processo de integração representa uma alternativa interessante

para as empresas de TI. "O momento do mercado é
muito favorável a essas empresas, e também para a con-
solidação, em função da grande pulverização existente",
explica. Ela acredita que as empresas do setor com
ações na Bovespa - como Totvs e IdeiasNet - devem
seguir neste caminho nos próximos anos.

Scrideli nota que, com a abertura de capital,
muitas empresas estão se capitalizando e fazen-
do aquisições - o que, no momento, não é o caso
da Tivit, que conta com os recursos da Votorantim.
De outro lado, muitas empresas menores investem
em governança para serem adquiridas. De Sá, da
IdeiasNet, chama a atenção para a entrada da Pó-
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sitivo na Bovespa. "E uma empresa de relevância
forte no mercado interno, onde há grande espaço
para crescer".

Certo é que os números se revelam como grande
aliado da consolidação, graças a um potencial capaz
de aumentar receitas exponencialmente, desde que
bem aplicado. Afinal, na matemática das fusões e
aquisições, muitas vezes a soma de um mais um ul-
trapassa dois.
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