
urante toda a semana pas-
sada, Nildemar Secches, o
presidentevda Perdigão, es-
teve em road shows com in-

vestidores estrangeiros. Foi mos-
trar a eles como foi montada a
operação para emitir 20 milhões
de ações ordinárias do grupo, cu-
jas reservas podem ser feitas a
partir desta segunda-feira 10.
Quando estava num banco de in-
vestimento americano na quarta-
feira à tarde, Secches ouviu a mes-
Ina pergunta duas vezes. A Perdi-
gão teria sido sondada por interes-
sados em comprar o seu negócio?
Secches disse que isso sempre
'acontece. Afinal, a Perdigão é "um
ativo e tanto". Mas, especificamen-
te sobre o interesse da Kraft, a



resposta foi negativa. Os rumores
de que a companhia seria o próximo
alvo da multinacional americana de
alimentos apareceram na última se-
mana, em publicação do jornal Valor
Econômico. Segundo o diário, a
Kraft estaria estudando o desenho
final da proposta. Da cidade de
Northfield, Illinois, sede da empresa
nos EUA, a Kraft informou que não
tem mantido conversas com a brasi-
leira. Sobre um eventual estudo a
respeito, no entanto, não comenta
nada. A Perdigão também nega os
rumores. Nessa história, só há três
opções possíveis. Primeira: todo
mundo está escondendo o jogo.
Segunda: realmente não há negocia-
ção alguma. Terceira: a Perdigão en-

contra-se no papel de marido traído
- e pode ser alvo de uma oferta hos-
til por parte da americana.

Há pelo menos um fato inegável
nesse episódio. As empresas brasi-
leiras terão de aprender a conviver
(e administrar) com situações como
essa. Nos últimos dois anos, com a
explosão dos IPOs, inaugurou-se
também uma era em que informa-
ções envolvendo empresas de capital
aberto se tornam estratégicas. Qual-
quer notícia pode significar a queda
brusca ou a explosão no preço de

uma ação - e, por tabela, mexer no
valor de mercado de uma empresa.
A Perdigão, por exemplo, encontra-
se no meio desse turbilhão desde que
se tornou alvo de uma oferta hostil, e
malsucedida, por parte da Sadia. Cu-
riosamente, o eventual interesse da
Kraft vem a público justamente no
momento em que a Perdigão se
transforma na maior empresa do se-
tor e prepara nova emissão de ações.
Nesse ambiente de um mercado de
capitais ainda imaturo, a linha que
separa fatos de boatos sempre
será tênue. A CVM (Comissão de
Valores Mobiliares), o "xerife" do
mercado, estuda hoje sete casos
de vazamento de informação em
operações empresariais. Pelas con-
tas de Marcelo Trindade, ex-presi-
dente da CVM, mais de 25% das ne-
gociações nos últimos dois anos no
País aconteceram com dados vazados.
Não é uma taxa nada desprezível.

Os grandes coordenadores de
aberturas de capital e de novas
emissões de ações, como UBS Pac-
tuai e Credit Suisse, acreditam na
capacidade de o próprio mercado se
auto-regular. Ou melhor, se ajustar
às melhores práticas de transparên-
cia, atingindo um equilíbrio eficiente
num segmento extremamente vul-
nerável ao bom humor do investidor.
É um assunto que tem preocupado

uma gama enorme
de economistas pelo
mundo hoje, pelo
efeito devastador
que decisões impen-
sadas - combustível
principal do "efeito
manada" podem
causar. O tema é as-
sunto de cursos de
graduação, batiza-
dos de Behavioral
Finance, ou Finan-
ças Comportamen-
tais, nas maiores

universidades americanas. E já co-
meça a fazer parte da grade dos cur-
sos de faculdades brasileiras. São os
novos tempos da economia mundial,
mais rica e vulnerável.
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