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Toda empresa está à venda. Ou pelo menos deveria es-
tar. Por mais que um empresário diga que não pensa

em se desfazer dos próprios negócios, cada vez mais deve-
ria passar a considerar essa alternativa. No capitalismo
globalizado, mesmo empresas regionais de médio ou até
pequeno porte são constantemente assediadas por com-
panhias estrangeiras ou pelos grandes grupos nacionais.
O mercado de fusões e aquisições voltou a ganhar força
nos últimos anos, depois de um breve arrefecimento após
o trauma dos atentados contra o World Trade Center, em
setembro de 2001. Só no ano passado foram 473 negocia-
ções envolvendo empresas brasileiras. Comprar e vender
empresas passou a ser, então, uma arte (ou ciência?) cada
vez mais valorizada. Afinal, vender uma empresa envolve
muito mais do que conhecimentos técnicos ou merca-
dológicos. Quais os aspectos mais críticos em um proces-
so de fusão ou de aquisição? Quais as habilidades necessá-
rias para levar a negociação a um bom termo? E qual o
perfil de um bom negociador de empresas? Essas e outras
questões fazem parte do dia-a-dia de quem quer vender
(ou comprar) uma empresa. E, principalmente, dos nego-
ciadores que arquitetam essas operações, fazendo a ponte
entre compradores e vendedores.

Um processo de aquisição ou fusão envolve uma série
de etapas durante as quais o negócio pode desandar - inclu-
sive por fatores que ultrapassam as fronteiras do próprio
negócio. Plínio Chap-Chap, professor da São Paulo
Business School, lembra que os problemas podem apa-
recer logo no começo, quando recém se está definindo o
valor da empresa que será vendida. Ou então na fase da
chamada due dilligence,já no final do processo. No meio
do caminho, podem ser determinantes para o sucesso ou
fracasso da negociação desde a definição do formato da
venda e da estruturação financeira (como será o paga-
mento) até eventos inesperados como a quebra do sigilo
antes de concluída a operação. Sem falar no ingrediente
emocional que exerce forte influência sobre os vendedo-
res, exigindo dos negociadores uma boa dose de psicolo-
gia — nem que seja de almanaque - para entender o com-
portamento humano e conciliar os vários interesses em

jogo. Às vezes, apenas uma palavra mal colocada em uma
reunião pode pôr o negócio a perder.

Muitas dessas operações morrem na praia justamen-
te na fase final, quando, por mais confiantes que estejam
comprador e vendedor, o negócio ainda não foi fechado. "É
uma fase em que costuma haver muita divergência de pon-
tos de vista. O comprador quase sempre quer achar algu-
ma coisa para baixar o preço", comenta Chap-Chap, um dos
sócios da consultoria Fleisch Capital. A diligência final é a
etapa em que não se permite esconder nenhum tipo de
informação. "É a hora em que o comprador vai abrir as
gavetas e levantar os tapetes."

Paciência e flexibilidade - Até há pouco tempo, o
mercado de fusões e aquisições estava restrito aos gran-
des conglomerados multinacionais, comprando empresas
já consolidadas nacionalmente em países periféricos. Mas,
de uns anos para cá, mesmo empresas de abrangência
regional começam a ser alvo do apetite de grupos maio-
res. Um dos setores mais movimentados é o de varejo.
Nessa toada, redes regionais como a Lojas Arno, no Rio
Grande do Sul, e as catarinenses Base, Kilar e Madol
passaram para o controle do Magazine Luiza, com atua-
ção nacional. Isso para falar de alguns dos negócios mais
recentes.

Geralmente, as grandes transações envolvendo empre-
sas estrangeiras ou grupos brasileiros são assessoradas por
bancos de investimento e consultorias internacionais. No
Brasil, Merril Lynch, Credit Suisse, Itaú BBA, Pactuai e
Unibanco concentram uma parte significativa desse mer-
cado. KPMG e PriceWaterhouseCoopers dominam as
consultorias especializadas. Já os negócios do middle market
são assessorados por empresas de consultoria de menor
porte. O professor Paulo Valente, da Universidade Federal
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Lições de "papa-empresas"
O intervalo de um movimentado evento do setor de

informática foi o cenário onde começou a se delinear uma
das aquisições da Totvs - holding que controla as opera-
ções das empresas de software Microsiga e Logocenter.
Bastou ao executivo da Totvs lançar uma pergunta des-
pretensiosa sobre o futuro do mercado para perceber, por
meio da resposta do interlocutor, que estava diante de
um possível candidato a ser incorporado pelo grupo. No
dia seguinte, um executivo da Totvs telefonou para o diri-
gente da empresa em questão e começaram as negocia-
ções. A Totvs segue a premissa de que as oportunidades
de descobrir um novo negócio não podem ser des-
perdiçadas. "O que fazemos é procurar conhecer bem a
Gisele Bündchen para só depois convidá-la para passear
com a gente", compara José Rogério Luiz, vice-presiden-
te financeiro e diretor de relações com investidores da
Totvs. A companhia de software conta com dois fun-
cionários que trabalham full-time na prospecção de no-
vos negócios e se regem por uma cuidadosa cartilha so-
bre aquisições.

O primeiro passo a ser dado é uma lista, feita por vá-

do Rio de Janeiro (UFRJ), observa que o mercado de aqui-
sições de empresas médias é recente no Brasil, mas muito
consolidado nos Estados Unidos. Com isso, começam a ga-
nhar relevância as consultorias de menor porte como State
Capital, Fleisch Capital e Estáter Gestão de Finanças, que
operam justamente nesse nicho de mercado.

Para o sócio da Estáter, Pérsio de Souza, duas gran-
des virtudes necesárias numa negociação são a paciência
e a flexibilidade - por parte de vendedores, compradores e
negociadores. E recorre a Ernest Hemingway, no ines-
quecível O Velho e o Mar. Tal como o pescador Santiago na
luta contra o grande marlin, também numa negociação é
preciso não forçar demais para não romper a linha e, ao
mesmo tempo, ter firmeza e persistência suficientes para
trazer o peixe para o barco. Espera-se, claro, que o nego-
ciador tenha mais sorte do que Santiago; ele venceu, sim,
a batalha contra o marlin, mas acabou levando muito pouco
do peixe, que chegou à praia dilacerado pelos ataques de
outros predadores.

Pérsio acredita que só com uma boa dose de paciência
é possível levar até o fim negócios que podem se arrastar
por um ano — ou mais que isso. O caso recente da venda do
grupo Ipiranga para o consórcio Petrobras, Braskem e Ultra
é um bom exemplo. Souza foi quem arquitetou a operação
desde o seu início, com a preparação do tipo de negócio a
ser encaminhado e o "amadurecimento" do grupo Ultra.
Em seguida, veio a fase da conciliação dos interesses de
todas as outras partes interessadas no negócio (principal-
mente a divisão dos ativos entre os compradores). E, final-
mente, a hora de bater o martelo com os controladores do
grupo Ipiranga. Ao todo, foram nove meses de negocia-

ção. Cauteloso ao falar do asunto, o executivo diz apenas
que a fase mais demorada foi mesmo a de dividir o qui-
nhão que caberia a cada um dos três compradores.

Diretor da State Capital, Luca Longobardi também
reforça a importância da paciência nesse tipo de negocia-
ção. Mesmo que, em muitos casos, paciência signifique
não meses, mas anos de dedicação a um cliente ou negó-
cio. Longobardi participou diretamente da venda da Lojas
Arno para o Magazine Luiza e de parte das operações da
Cordoaria São Leopoldo para o grupo Lupatech. No caso
da Cordoaria, Longobardi conta que a empresa estava à
procura de investidores há cinco anos. "Analisamos diver-
sas propostas e alternativas ao longo desse tempo", conta.
A venda para a Lupatech só foi finalizada em setembro do
ano passado. O consultor garante que mais do que preço,
o determinante na operação entre a Lupatech e a Cor-
doaria foi o casamento das filosofias de trabalho dos donos
e a sinergia das atividades das empresas - ambas são for-
necedoras de equipamentos para a Petrobras.

Aprendizado valioso - Renato Ochman, sócio do es-
critório de advocacia paulista Carvalhosa, Eivirik, Ochman
e Amadeu, lembra que um dos maiores erros dos negocia-
dores é sucumbir à vaidade. Isso faz com que esqueçam
que o mais importante numa negociação são as partes — o
comprador e o vendedor. Ochman conta que está tendo de
lidar com um caso em que, por vaidade, o advogado de
uma das partes não admite que cometeu um erro de ava-
liação de risco numa transação. Isso não vai custar ape-
nas mais horas de reuniões desnecessárias, mas oito con-
tratos, em vez de cinco. "Estamos tendo de fazer ginástica
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rias áreas da empresa, com cerca de 20 possíveis candidatos
ao casamento. Essa muda constantemente - é bom que se
diga. Dessa relação preliminar, a Totvs seleciona cinco em-
presas e as submete a um detalhado estudo que resulta em
um dossiê com informações que vão do posicionamento no
mercado até diretrizes envolvendo recursos humanos - o
ativo mais importante para empresas de TI. Aliás, ao contrá-
rio do que acontece em operações envolvendo outros seto-
res da indústria ou do comércio, o ingrediente da emoção e
dos sentimentos numa negociação direta é muito bem-vindo
na Totvs. Para os dirigentes da empresa, colocar um nego-
ciador entre as partes somente traria frieza ao processo. "O
uso da emoção tem sido um facilitador para nós", confirma
Luiz. E ele garante que mais aquisições estão por vir.

Outra companhia que tem se tornado uma verdadeira
"papa-empresas" é a Lupatech, de Caxias do Sul. O grupo,
que atua no setor de válvulas e componentes para indús-
tria, investiu R$ 250 milhões na aquisição de cinco empre-
sas, somente em 2006 - este ano já comprou mais duas.
Para crescer rápido, a Lupatech procura empresas bem
posicionadas no mercado e que tenham sinergia com seu

core business. "Não compramos por comprar", avisa
Nestor Perini, presidente da Lupatech. Para o empresá-
rio, o essencial após a aquisição é agregar valor ao negó-
cio. A Lupatech é assessorada pela CRP Companhia de
Participações - investidor de Private Equity e prestador
de serviços de fusões e aquisições. Mas a CRP participa
somente do processo de avaliação do valor da empresa a
ser comprada. "Não temos olheiros. Fazemos a prospecção
por conta própria", afirma Perini. Para o empresário,
não existe uma fórmula pronta para lidar com o processo
de compra. "Uma coisa fundamental é decidir o perfil das
aquisições", aconselha.

Mas mesmo para a experiente Lupatech, nem sem-
pre a negociação ocorre de forma rápida. Há cerca de
um ano e meio, a companhia estava por fechar a aquisi-
ção de uma empresa quando o proprietário quis rever o
valor. Por causa disso, o negócio demorou mais seis
meses para ser fechado. "Em geral, temos de descobrir
o limite até onde ir, sob pena de o outro lado se levantar
da mesa da negociação", reflete André Burger, diretor
da CRP que participou do negócio.

para contornar a situação. Nesse ramo, não podemos ba-
ter de frente - só desviar, sob pena de o negócio não sair",
ensina.

Esse tipo de postura Ochman começou a aprender na
década de 80, quando fazia mestrado em Direito Societário
nos Estados Unidos. Decidido a enveredar pelo caminho
dos grandes negócios, ousou bater à porta justamente do
papa da época em fusões e aquisições, Irwin Robinson. O
"velhinho" disse que não podia contratar um estrangeiro
sem licença para trabalhar nos EUA, mas Ochman estava
disposto a trabalhar de graça por alguns meses. Insistiu
tanto que acabou por convencê-lo. Muito mais do que ga-
nhar dinheiro, Ochman queria era aprender com aquele
homem que trabalhava quase 24 horas por dia — no quar-
to, ele mantinha uma máquina de telex que, durante as

madrugadas, despejava notícias e comunicados vindos do
outro lado do mundo. De volta ao Brasil, as lições de Ro-
binson foram preciosas para o trabalho de Ochman com
fusões e aquisições.

De acordo com Longobardi, da State, as negociações
de empresas envolvem três pontos críticos que costumam
consumir mais tempo e atenção dos envolvidos: encon-
trar o preço justo, gerir o aspecto sentimental do negócio
e definir a estruturação financeira. No primeiro ponto,
geralmente, o vendedor acha que o seu negócio vale 100 e
o comprador, 50. Aí é que deve entrar uma avaliação pro-
fissional, rigorosa o suficiente para convencer ambos so-
bre o valor justo. "Às vezes, o controlador acredita que a
empresa tem um valor muito superior ao real - afinal de
contas, era a empresa do avô que passou para o pai. Ele

Fuja das armadilhas
Os dez erros mais freqüentes na venda de um negócio

• Não considerar a própria empresa como um alvo e, por isso, não prepará-la para ser vendida
• Considerar o negócio fechado antes da hora, mesmo com as conversações adiantadas
• Deixar-se envolver emocionalmente por uma proposta e envolver clientes e funcionários na negociação
• Fazer promessas que não poderão ser cumpridas só para apressar a venda
• Não ser reservado. A confidencialidade é fundamental para o sucesso
• Não analisar a capacidade financeira do comprador
• Tratar diretamente com o comprador
• Não determinar o preço do negócio
• Esconder informações já fornecidas na due dilligence
• Negociar com apenas um comprador
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não entende a frieza de uma avaliação feita por um banco
de investimentos ou por um escritório de advocacia", con-
firma Evandro Kruel, advogado de fusões e aquisições.
Cláudio Ramos, da KPMG, lembra que o contrário tam-
bém pode acontecer. Ou seja, o comprador pode estar dis-
posto a pagar mais do que o valor estimado pelo vendedor.
Ele explica que uma mesma empresa pode ser avaliada
de forma diferente porque, para quem compra, a sinergia
pode ser grande. Se souber disso, o vendedor pode até
barganhar para ganhar um pouco mais no negócio.

Nesse ponto é importante esclarecer que o valor da
empresa nem sempre é igual ao preço. A maioria das téc-
nicas utilizadas associa a estimativa do valor da empresa
ao preço que se pode obter ao colocá-la à venda. "A forma
de avaliar as empresas consiste em estimar o rendimento
futuro que os principais fatores (capital, recursos huma-
nos, tecnologia e matérias-primas) podem gerar e calcu-
lar o quanto o comprador está disposto a desembolsar para
obter tais rendimentos", ensina Valente. Trata-se do que
o mercado chama de Valor Presente Líquido, uma das
formas mais comuns de avaliação de um negócio. Mas há
outras, como o valor contábil do patrimônio, o valor cota-
do em bolsa de valores e o cálculo dos bens pelo preço de
mercado, descontando os passivos. "O preço efetivo leva
em consideração a liquidez do mercado, as condições da
concorrência, o momento político e econômico e outros
fatores, inclusive a velocidade da transação", diz Valente.

O segundo ponto crítico, especialmente nas negocia-
ções que envolvem empresas familiares, diz respeito à
forma de lidar com o sentimento de perda do vendedor.
Por mais dinheiro que vá receber, ele está vendendo o
negócio da vida dele - ou do pai, do avô. Por fim, já no
final, quando comprador e vendedor sentam para fechar o

Perini: componente emocional torna processo de venda mais lento

negócio, o processo costuma empacar, porque é a hora de
definir a estruturação financeira e os aspectos legais da
operação. "Nessa fase, cada qual busca se eximir de res-
ponsabilidades futuras e reduzir os riscos de prejuízos por
ações judiciais cujos fatos geradores tenham ocorrido até
aquele momento", diz Longobardi.

'
Valor sentimental — Desses três pontos críticos — defi-

nição do preço, estrutura financeira e questão sentimen-
tal —, a experiência dos consultores mostra que, não raro,
este último acaba por ser determinante e responsável pela
demora em muitas negociações. Tanto que, entre os
casamenteiros de empresas, é comum dizer que se perde
mais tempo falando com a família proprietária do que com

o interessado em comprar o negócio. O presi-
dente da Lupatech, Nestor Perini, conta que as
aquisições da Lupatech na Argentina (fabrican-
tes de válvulas Worcester e Esferomatic), no ano
passado, tiveram esse componente emocional.
Os donos estavam com os negócios há 40 anos.
"Isso torna o processo mais lento. Com uma das
empresas vínhamos conversando havia três
anos. Já tivemos aquisições mais rápidas, com
caráter emocional menos presente."

De acordo com o empresário de Caxias do
Sul, nesse tipo de negócio a subjetividade pesa
bastante para os dois lados. "Especialmente da
parte de quem está vendendo, pois são empresas
construídas por famílias. É dolorido, envolve a
ligação afetiva", afirma. No caso da Lupatech, a
maioria das compras foi de empresas pequenas
ou médias, com faturamento de até US$ 100 mi-
lhões. "E sempre um processo em que precisa-
mos construir uma relação de confiança entre as
partes. Nas grandes companhias, com gestão
profissionalizada, essa negociação tende a ser
mais fria", afirma Perini.
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Geralmente, quem vendeu evita falar do assunto. Pre-
fere aproveitar o bom negócio que fez. O ex-dono da Arno,
Gelson Palavro, não gosta de contar detalhes de como
negociou com o Magazine Luiza. "Já faz três anos",
desconversa. Agora, dedica-se a administrar imóveis. Mas
há exceções à regra. O empresário João Carlos Oliveira é
outro que viveu a difícil experiência de se desfazer de um
negócio familiar. Na segunda metade dos anos 90, a
Josapar, holding da família Oliveira, vendeu ao grupo
Sonae a rede de supermercados Real, então a maior do
Rio Grande do Sul. "Foi complicado porque a parte emocio-
nal é muito forte. Eu queria continuar com o negócio,
mas como era uma empresa de família a maioria decidiu
pela venda. Talvez a questão sentimental só não tenha
pesado mais porque continuei trabalhando no Sonae. Mas
foi bem difícil", desabafa ele. De lá para cá, várias outras
redes de supermercados da Região Sul foram compradas
pelo Sonae, que posteriormente as repassou ao grupo
Wal-Mart. Como o negócio de supermercados estava no
sangue, Oliveira logo voltou ao ramo: junto com um pri-
mo , comprou quatro lojas do próprio Sonae, constituin-
do os Supermercados Bird, que hoje opera três lojas em
Porto Alegre.

Perda de poder - Além do sentimento de se desfazer
de um negócio iniciado pela família, outros dois aspectos
que costumam atrapalhar - e muito - uma transação são
os desentendimentos entre os sócios e a perda de poder.
Foi o que ocorreu na Expresso Mercúrio — transportadora
gaúcha vendida ao grupo holandês TNT Express no come-
ço deste ano. Há anos, os quatro núcleos da família Fra-
ção se debatiam com a questão societária e chegaram até
a estudar a possibilidade de abrir o capital da Mercúrio,
sugerida por consultores. Era uma medida que poderia
capitalizar a empresa e dar fôlego para vôos mais altos.
Mas parte da família achava a medida temerária. "Isso
requereria mudanças na estrutura de poder e resultaria
na saída de vários familiares do negócio, o que inviabilizou
a ida à Bolsa", conta um amigo dos Fração.

A alternativa foi dar visibilidade à Mercúrio em todo
o país, como chamariz para um eventual comprador. Não
foi à toa que a transportadora abriu mais filiais nos últi-
mos três anos do que nos 30 anos anteriores. O chama-
riz funcionou. Mesmo assim, dois núcleos da família, que
eram sócios minoritários, não compactuavam com a ven-
da - o que quase atrapalhou o negócio. A divisão levou a
uma situação quase surreal: durante uma reunião para
definir o preço de venda da empresa, quem queria ven-
der puxava o preço para baixo, enquanto os outros deseja-
vam um valor muito acima do preço de mercado. No final,
a TNT acabou levando a Mercúrio por cerca de R$ 450
milhões. Para quem acompanhou de perto a negociação
e conhecia o potencial da empresa, ficou a impressão de
que foi um mau negócio. "Se abrissem capital, com cer-
teza ganhariam o dobro ou até o triplo deste valor", esti-
ma um consultor da área.

O risco dos passivos ambientais
Com o endurecimento da legislação ambiental, é

preciso redobrar os cuidados durante a aquisição de
uma empresa para minimizar os riscos futuros. Há
até procedimentos específicos para isso como a due
dilligence (devida diligência) ambiental, que procura
encontrar possíveis problemas deixados pela empresa.
Aadvogada Juliana Mattei, do escritório Franco, Kelly,
Mattei e Advogados, adverte que, ao contrário dos
outros tipos de passivo, o ambiental não pode ser
resolvido só com dinheiro. Ou seja, não basta pagar
para se livrar da dívida.

Um exemplo concreto: se uma companhia que está
sendo vendida não faz a destinação correta dos resí-
duos industriais, o comprador poderá ser responsabili-
zado pelos possíveis danos causados ao ambiente no
período anterior. O mesmo ocorre se contratar os ser-
viços de tratamento de resíduos de uma empresa que
não tem a devida licença de operação. E as multas por
esse tipo de crime estão cada vez mais salgadas.

Mattei sugere uma avaliação detalhada de todo o
histórico judicial da empresa sob negociação, das mul-
tas recebidas, dos contratos assinados e de todas as
instalações. Dos prédios (sede administrativa, arma-
zéns, galpões etc.), por exemplo, é preciso fazer até
mesmo um histórico sobre os tipos de uso que já tive-
ram. Um prédio que atualmente serve de garagem
pode ter sido usado como depósito de produto químico
e ser um foco potencial de dano ao ambiente.

Especialista em direito ambiental, a advogada
explica que uma visita técnica (de especialistas da
área e advogados) a todas as instalações permite iden-
tificar os pontos críticos. Essa equipe vai apurar in-
formações não só com os executivos, mas também
com outros funcionários, além de recolher amostras
de material e fotografar as intalações.
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Manual para uma boa negociação
Eles se encontraram em um seminário no Instituto

Brasileiro de Executivos Financeiros (Ibef) para falar so-
bre os ritos de fusões e aquisições no Brasil. Conversa
vai, conversa vem, os quatro profissionais, com forma-
ções e experiências distintas, perceberam que seus co-
nhecimentos eram não só diversos, mas também - e prin-
cipalmente — complementares. Erico Luiz Canarim (eco-
nomista e contador), João Luiz Coelho da Rocha (advoga-
do), José Carlos Pereira (administrador) e Paulo Gurgel
Valente (economista) acreditaram que o mercado care-
cia de uma publicação que orientasse os empresários no
quase sempre penoso processo de venda (e de compra) de
empresas. O resultado foi o livro A Arte de Comprar e
Vender Empresas, (Elsevier/Campus, 2007), um manual
para quem quer fazer uma negociação em bases mais
seguras.

A divisão em quatro capítulos - cada um assinado
por um dos autores - facilita a localização das informa-
ções. No primeiro, Pereira trata de "como comprar e
vender uma empresa". Traça o perfil ideal do que cha-
ma de "agente de negócios" (AN) - do inglês business
broker. O objetivo do AN é, acima de tudo, "valorizar o
patrimônio do empresário e obter o melhor negócio
para ambas as partes: comprador e vendedor".

Pereira traça também um perfil dos possíveis com-
pradores, classificados em três tipos: concorrentes, gru-
pos de investimentos e investidores individuais. Cada

grupo exibe prós e contras para
se negociar. No caso de um con-
corrente, a venda pode ser faci-
litada por ele ja conhecer o ramo.
Por outro lado, sempre há o ris-
co de se estar fornecendo infor-
mações ao concorrente.

Os grupos de investimento,
por sua vez, são variados, com
estratégias próprias. Mas com
um ponto em comum: costu-
mam manter a diretoria da em-
presa adquirida, colocando ape-

nas um ou dois representantes de confiança na área
financeira. Boa parte deles tem um cronograma bem
definido para passar o negócio adiante. A vantagem de
tratar com grupos de investimento é que o negócio
costuma sair rapidamente e não há grandes trocas nos
níveis gerenciais.

Já os compradores individuais são empresários que
pretendem diversificar os negócios com a compra de
pequenas e microempresas, principalmente. Segundo
os autores, os compradores individuais costumam acei-
tar mais facilmente as orientações do agente de negó-
cios, geralmente pagam à vista e fecham o negócio de
forma rápida.

No segundo capítulo, Valente aborda temas funda-
mentais para o sucesso de toda transação. Por exem-
plo, as razões para comprar uma empresa: economia de
tempo (licenças, instalações, equipamentos etc.), ganhos
de mercado e força da marca (uma empresa já traz clien-
tes e vendas), aproveitamento do know-how, otimização
do quadro de funcionários, economia de escala, entre
outras vantagens. Já os motivos para vender o negócio
vão da falta da experiência gerencial a problemas
societários ou inexistência de herdeiros.

O valor da marca também deve ser considerado.
Trata-se de um ativo intangível, com importante valor
econômico, mas de difícil mensuração, porque raramen-
te está registrado contabilmente. Para medir o valor da
marca, pode-se compará-la com outra, calcular os cus-
tos exigidos na sua formação e os royalties que ela gera.

No capítulo 3, Canarin trata dos detalhes técnicos
da due dilligence contábil, e, no seguinte, Rocha comen-
ta as exigências jurídicas nas operações de compra e
venda de empresas. É preciso confirmar a validade das
cotas ou das ações que formam o capital (quem são os
donos dos papéis e se estão liberados para venda). Bens
e direitos devem ser analisados detalhadamente, com
atenção especial para os direitos de propriedade inte-
lectual. Outro aspecto essencial diz respeito ao passi-
vo - para evitar que, no futuro, surjam surpresas des-
conhecidas no ato da venda até mesmo pelo vendedor.

Outro desafio nessas transações é manter o sigilo. Por
mais que existam normas de conduta rígidas para os pro-
fissionais envolvidos em um negócio desses, sempre há o
risco de vazamento de informações. Veja-se o recente caso
da venda do grupo Ipiranga, no qual o vazamento de infor-
mações privilegiadas permitiu a algumas pessoas ganhar
muito dinheiro com a negociação das ações da Ipiranga na
bolsa — episódio ainda sob investigação da Comissão de
Valores Mobiliários. O consultor Hermes Ghidini lembra
ainda do caso da venda da rede de supermercados Sendas,

do Rio de Janeiro, para o Pão-de-Açúcar, nos anos 90. "O
vazamento de informações, somado ao pesado clima in-
terno que se criou com a demora na definição do negó-
cio, acabou por reduzir o valor da transação", conta
Ghidini.

Para minimizar esse tipo de risco vale quase tudo. A
regra de ouro é: quanto menos pessoas souberem da ope-
ração, tanto melhor. Para isso, o núcleo dos envolvidos
com o negócio deve ser o mais restrito possível - mesmo
que isso exija sacrifícios por parte dos próprios executi-
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vos. Na fusão da alemã Daimler-Benz com a americana
Chrysler, alguns deles não se furtaram em desempenhar
tarefas típicas dos subordinados da base da hierarquia da
empresa. Os principais executivos tiveram de reaprender,
por exemplo, como operar a máquina de fotocópia ou
como preparar uma apresentação em transparência para
retroprojetor. O sigilo absoluto fora imposto pelos presi-
dentes da Daimler-Benz e da Chrysler - nem as secretá-
rias ou assistentes podiam desconfiar de algo. O negócio
foi um sucesso - o que não impediu que, mesmo antes de
completar uma década, o casamento dos dois gigantes te-
nha se revelado um retumbante fracasso.

Risco do divórcio - De fato, o risco de o casamento
não durar está sempre presente nos processos de fusão
ou aquisição. O consultor e professor da São Paulo
Business School Plínio Chap-Chap lembra que 60% das
fusões não dão certo — por uma série de motivos. Além do
choque de culturas, é comum que as projeções de desem-
penho não se realizem. A realidade se impõe e o que era
para ser lucro vira uma mancha vermelha na última li-
nha do balanço. Não é à toa que os alemães da Daimler-
Chrysler querem se desvencilhar da armadilha em que se
meteram. No ano passado, a subsidiária Chrysler amar-
gou um prejuízo de 1,1 bilhão de euros. O divórcio foi
confirmado pelo próprio presidente da companhia, Dieter
Zetsche, ao afirmar que o grupo pretende se desfazer da
subsidiária americana.

Mas o que deu errado na união teuto-americana? Uma
das causas apontadas por quase todos os especialistas é a
de que os executivos subestimaram justamente as dife-
renças de cultura corporativa - um obstáculo tão grande
quanto o oceano que separa os dois continentes. Isso não
é tão incomum quanto pode parecer. No Brasil, a criação
da Autolatina, fruto do casamento da Volkswagen e da
Ford nos anos 80, também se revelou um mau negócio
para ambas as empresas - e a separação foi uma questão
de tempo.

Como em toda separação, as perdas podem ser rele-
vantes. Por enquanto, a única proposta para comprar a
Chrysler partiu do investidor norte-americano Kirk
Kerkorian, que ofereceu, por meio de sua empresa de inves-
timentos Tracinda Corp, US$ 4,5 bilhões. Em 1998, naque-
la que havia sido a maior operação de fusão do setor auto-
mobilístico mundial, a alemã Daimler-Benz pagou US$ 36
bilhões pela Chrysler, oito vezes mais do que a proposta
que recebeu agora. Quais seriam os efeitos de um revés
deste tamanho no mercado automobilístico mundial? "Você
não vai ver uma empresa alemã comprar uma americana
nos próximos tempos", diz Chap-Chap. Mas com o tempo,
garante ele, os traumas arrefecem e as fusões voltam a
acontecer. Uma prova disso é que, mesmo diante de tantos
casos que não dão certo, o número de fusões e aquisições
continua a crescer no Brasil e no mundo. •

'Colaboraram Fernanda Arechavaleta e Marcos Graciani
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