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U nia linha ténue separa
o tipo de fasão que ali-
menta o crescimento

de uma empresa daquela que
destrói seu valor. Não é sur-
presa, portanto, que os prati-
cantes de fusões e aquisições
(M&A) se esforcem tanto
para aumentar as chances a
seu favor. Contratam equipes
deMS^de nível internacional,
modificam o desenho orga-
nizacional de suas empresas
e acrescentam sistemas, fer-
ramentas e processos para
facilitar a integração e acelerar
a captura de sinergias. No en-
tanto, o desempenho de uma
fusão ao longo do tempo está
sujeito a tantas variáveis que
é difícil analisar se tais ações
realmente funcionam.

Para revelar insights práticos que
podem ajudar empresas a íer sucesso no
planejamento e execução de aquisições,
fomos diretamente aos executivos res-
ponsáveis por supervisionar M&A nas
maiores empresas compradoras norte-
americanas.1 Conduzimos 20 entrevistas
com executivos de desenvolvimento de
negócios para explorar suas ideias e en-
tender o que funciona ou não em M&A,
Em um segundo momento, estudamos
o que as empresas recompensadas pelos
mercados de capital fazem de forma di-
ferente, e comparamos as diversas abor-
dagens ao seu desempenho geral durante
um período ativo de aquisições,

O estudo resultou em um mapa que
apresenta a maneira com que as empresas
deveriam avaliar e executar aquisições com
o objetivo de melhorar suas chances de su-
cesso. Constatou-se, por exemplo, que os
executivos de desenvolvimento nas em-
presas compradoras mais bem recompen-
sadas tendem a tratar M&A como uma fer-

ramenta de apoio à estratégia, e não uma es-
em si. Além disso, elas utilizam M&A

para complementar as capacidades que dis-
tinguem a empresa. Compreendem as limi-
tações de se comprar uma empresa para ad-
quirir sua alta gerência ou seu know-how
operacional, e para implementar os deta-
lhes da integração, envolvem as unidades de
negócios de formas diferentes, dependendo
do tipo de fusão.

Uma das lições dos especialistas co-
lidiu em cheio com as crenças conven-
cionais de M&A: equipes de nível inter-
nacional compostas por ex-profissionais
de bancos de investimentos e advogados
não são diferenciais de desempenho.
Empresas com equipes de M&A talen-
tosas podem ou não ser recompensadas
pelo mercado. Além disso, equipes ta-
lentosas são relativamente comuns, e os
profissionais que as compõem são abun-
dantes. Por outro lado, o tempo do exe-
cutivo na função é um diferencial; em-
presas cujos executivos tinham mais ex-
periência na função, em geral, apresen-
taram maior probabilidade de serem re-
compensadas. Outros fatores necessários
- desenho organizacional, pessoas, sis-
temas, ferramentas e processos - são in-
suficientes sem uma abordagem sólida
de aquisições e integração.

M&A é uma ferramenta,
não uma estratégia

Muitas empresas agem como se realizar
aquisiçõesfosse sua estratégia de crescimento.
Compram repetidamente para crescer no
topo, sem um plano claro para alcançar cres-
cimento adicional, uma vez que a empresa
adquirida tenha sido integrada e as siner-
gias, capturadas. Uma aquisição pode au-
mentar significativamente o valor no curto
prazo, porém, inevitavelmente, perde a força
à medida que o número de alvos de valor di-
minui ou ao se depararem com barreiras re-
gulatórias. Os investidores são perspicazes
em perceber quando as empresas atingem o
final do seu potência de crescimento por máo
de aquisições - o preço das ações cá, refletíndo
amenorvekridade de crescimento.

Os executivos de desenvolvimento de

negócios entrevistados tinham motivos se-
melhantes para suas aquisições (incorpo-
ração de capacidades, expansão geográfica
e compra de crescimento). No entanto, os
executivos das empresas recompensadas
pelo mercado insistem que M&Â não deve
ser uma estratégia por si só, e, sim, uma fer-
ramenta para preencher lacunas estraté-
gicas - diversificação de um perfil de ativos
ou expansão geográfica de uma marca - que
não podem ser preenchidas tão eficiente-
mente por meio do crescimento orgânico.
Segundo um executivo de estratégia em
uma empresa de bens de consumo, "uma
vez que a estratégia corporativa tenha
sido estabelecida, buscamos oportuni-
dades para realizá-la, seja através de cres-
cimento orgânico ou por meio de M&A.
Não estávamos simplesmente procurando
bons alvos para aquisições; estávamos
executando uma estratégia". A ligação
entre o sucesso ern aquisições e a adesão
da empresa a uma estratégia abrangente
também é demonstrada pelo fato de que
nenhuma delas adquiriu empresas por ra-
zões defensivas - ou seja, para bloquear um
concorrente.2 Ao que parece, para essas em-
presas, a estratégia de M&A tem um caráter
pró-ativo, e não reativo.

Essa observação não pretende di-
minuir a importância das aquisições na
estratégia geral das empresas. Quando
utilizadas correíamente, as aquisições
são um componente necessário ao cres-
cimento de grandes empresas - de fato,
uma análise recente da McKinsey mostra
que muitas empresas geraram mais de
1/3 de seu crescimento no longo prazo
por meio de aquisições. Contudo, as
aquisições devem ser vistas no contexto
da estratégia corporativa global.3

Uma empresa de alta tecnologia, por
exemplo, utilizou uma combinação de aqui-
sições e crescimento orgânico para atingir
seu duplo objetivo estratégico: reduzir custos
e tomar-se a maior empresa norte-ameri-
canadosetor. Realizartaisobjetivos apenas
de forma orgânica levaria muito tempo,
pois havia a necessidade de uma presença
nacional imediata para capturar marte
share durante os primeiros estágios do ciclo
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de crescimento do setor, além de
que o custo do crescimento orgâ-
nico seria extremamente elevado.
Uma outra possibilidade seria es-
tabelecer uma parceria, porém,
apesar de satisfazer as limitações
de tempo da empresa, propor-
cionaria somente uma fração do
potencial de lucratívidade. Além
disso, nenhuma dessas opções
- crescimento orgânico ou par-
ceria - ajudaria a empresa a re-
duzir seus custos. Por outro lado,
uma fusão ou aquisição propor-
cionaria à empresa - de forma
rápida e lucrativa - a presença
nacional que almejava e o poten-
cial para sinergias de custos signi-
ficativas. A solução encontrada foi
uma fusão sem pagamento de prémio com
um concorrente que criou um valor equiva-
lente a quase metade de seu custo. Outro
fator de sucesso foi a combinação da capa-
cidade da empresa de akvancar seu cresci-
mento orgânico, que quase dobrou em cinco
anos.

Em contraste a essa história de sucesso
no longo prazo, tomemos o exemplo da ex-
periência de uma empresa de serviços fi-
nanceiros que dependia quase que intei-
ramente de aquisições para alimentar seu
crescimento nos anos 90. As ações da em-
presa dispararam enquanto capturava todas
as sinergias, resultando em um desempenho
superior em relação a seus pares. Todavia,
por trás do forte crescimento no topo e da
apreciação de mercado, estava o fato de que
a empresa não apresentava crescimento
orgânico. À medida que restavam cada
vez menos oportunidades, o preço de suas
ações caiu. Desde então, o desempenho de
suas ações é significativamente inferior ao
das empresas similares, em parte devido ao
baixo nível de seu crescimento orgânico em
relação ao da economia como um todo.

Envolvimento das
unidades de negócio

A fase de integração, em geral, é o
momento em que os acordos apresentam

problemas. Alguns estudos apontam a má
integração como responsável por até 70%
de todas as transações fracassadas. De
acordo com a ampla maioria das empresas
compradoras entrevistadas, a responsabi-
lidade pela integração recai sobre as uni-
dades de negócios (UN). Isso não significa
que as UNs devam ser responsabilizadas
por todos os fracassos de máor exposição,
porém, nas palavras de um executivo de
desenvolvimento de negócios, "nosso
maior desafio é assegurar que a equipe de
M&A corporativa e os executivos da UN
trabalhem de forma orquestrada durante
uma aquisição" - um insight importante.
Empresas compradoras geralmente pro-
curam obter esse tipo de colaboração utili-
zando procedimentos documentados, que
conscientizem a todos sobre suas respon-
sabilidades e das dos demais, assim como
ferramentas para acompanhar o progresso
do esforço de integração. Empresas bem-
sueedidas, no entanto, fazem isso logo
nos estágios iniciais do processo, em par-
ticular na fase de dm dilligence (Quadro

Além disso, seus procedimentos em
geral são mais bem documentados como
um todo do que os das empresas não re-
compensadas.

Quando e como as unidades de negó-
cios individuais se envolvem? Depende

se o tipo de transação bus-
cada por uma empresa está
dento ou fora das operações
existentes. Em empresas
bem-sucedidas, as UNs en-
volveram-se bastante em
transações das chamadas
aquisições "bolt-on" - tran-
sações dentro do universo
das operações já existentes
de uma empresa - durante
as fases de originação e in-
tegração. Além disso, em-
presas bem-sucedidas ti-
veram duas vezes mais pro-
babilidades de envolver suas
UNs nas aquisições do início
ao fim, inclusive nas fases de
originação, due dillingence,

negociação e integração.
Com efeito, se por um lado o envolvi-

mento de uma equipe de M&A é essen-
cial para assegurar que todas as transa-
ções sejam rigorosamente realizadas,
por outro lado uma equipe de MM que
identifica oportunidades de sinergia,
sem a participação significativa da UN
relevante, pode criar ressentimentos e
levar à acusação de que está estabele-
cendo metas inalcançáveis. Muitas em-
presas bem-sucedidas afirmam, por-
tanto, que ter UNs na liderança de pro-
cessos bolt-on pode aumentar conside-
ravelmente as estimativas de sinergias -
assim como as chances de capturá-las.

Em especial, as empresas bem-su-
cedidas envolveram suas UNs durante
a fase de due dilligence. Algumas delas
organizaram formalmente equipes com-
postas prioritariamente por executivos de
alto nível das UNs, membros das equipes
jurídicas e de M&A e outros especialistas
necessários (por exemplo, contadores
ou especialistas em meio ambiente). As
empresas geralmente encarregam essas
equipes de gerenciar o processo ao longo
de toda a integração. Durante a fase de
due dilligence, tais equipes são particu-
larmente ativas na identificação e quanti-
ficação de riscos e oportunidades.



Ao contrário das empresas não-recom-
pensadas, que tendemabuscar talentos fora
da organização para realizar M&A, as em-
presas bem-sucedidas costumam buscá-
los internamente. Embora os executivos de
M&Aem ambos os grupos ocupassem seus
cargos atuais por um tempo equivalente, os
executivos de M&A das empresas bem-suce-
didas tinham experiência significativamente
maior em suas empresas, ainda que em pa-
péis diferentes (Quadro 2). O fato de um
executivo ter um conhecimento mais pro-
fundo da cultura, das pessoas e das capaci-
dades da empresa, sem sombra de dúvida
ajuda-o a transitar pela política corporativa
e identificar alvos que realmente atendam às
suas necessidades. Além de, naturalmente,
garantir o apoio de pessoas-chave nas uni-
dades de negócios.

No caso de transações "transforma-
doras" - relativas às aquisições que en-
volvem transações fora do universo das
operações da empresa -, as empresas bem-
sucedidas em geral solicitam às equipes de
M&A que gerenciem o processo de trans-
ferir suas principais capacidades às novas
empresas. O envolvimento das UNs nesse
tipo de aquisição é bastante reduzido. Os ne-
gócios são originados principalmente pela
equipe de M&A, que frequentemente estão
em melhor posição do que a dos líderes das
UNs para conceber ideias inovadoras ca-
pazes de "virar o jogo". Segundo um execu-
tivo, "na originação, o princípio-guia é 'ter
ideias'. Eu costumava dizer à minha equipe
para sair do escritório e encontrar ideias

novas. Nosso trabalho é promover cresci-
mento transformador e inovador".

Ainda assim, em certas situações, íaz sen-
tido envolver UNs em aquisições transforma-
dor. Um executiwdeumaaiipresabem-^
cedida disse que sua empresa buscava trans-
ferir suas capacidades de distribuição distin-
tivas a setores relacionados. O sucesso do ne-
góáoestaravinculadoàhabilidadedaforçade
vendas da empresa compradora em vender os
novos produtos para seus atuais clientes. Em-
bora a força de vendas tivesse apenas um co-
nhecimento limitado desses produtos, seu
envolvimento do início ao fim da transação
ajudou a compradora a quantificar o poten-
cial de sinergias de faturamento, minimizar a
perda de dentesemanteropessoal de vendas
totalmente dedicado à venda dos novos pro-
dutos após o término da aquisição.

Entendimento das limitações
É comum que uma empresa, ao en-

frentar baixas margens, queda de market
share ou outras dificuldades em suas ope-
rações principais, tente solucionar esses pró-

blemas comprando um concorrente com
melhor desempenho e capacidade. Esse tipo
de comprador acredita que pode adquirir o
know-how e a administração do concor-
rente e aplicá-los em suas operações para
assim melhorai' seu próprio desempenho.

Essa lógica parece razoável, mas pode
ser perigosa. De acordo com a experiência
da McKinsey, é muito difícil que um com-
prador com baixo desempenho consiga
melhorá-lo de forma significativa por
meio da aquisição de um grande concor-
rente, com o intuito de absorver suas ca-
pacidades. Infelizmente, essa abordagem
é muito mais comum nas empresas mal-
sucedidas. Vários executivos de empresas
com baixo desempenho afirmaram que o
principal objetivo de suas aquisições era
importar as melhores práticas do alvo.
Não raro empresas não recompensadas
têm uma expectativa muito alta das
aquisições - quando solicitados a sele-
cionar a partir de uma lista quais os pos-
síveis motivos para buscar uma aquisição,
apontaram uma média de 3, contra uma



média de apenas 2 motivos, segundo as
respostas das empresas bem-sucedidas.
(Quadros).

Um varejista norte-americano, por
exemplo, tentou ampliar sua fraca cober-
tura geográfica, melhorar as más condi-
ções de suas lojas e estratégias mercado-
lógicas inferiores por meio da aquisição
de outro varejista, na esperança de que
a forte equipe administrativa do alvo pu-
desse mudar sua própria sorte. O mercado
claramente desaprovou. Analistas imedia-
tamente apontaram as vendas e
a tendência de margens nega-
tivas e questionaram as gene-
rosas gratificações pagas pela
compradora. Investidores redu-
ziram em quase 5% o preço de
suas ações. Na franca avaliação
um executivo, a empresa-alvo
acabou tornando-se um peso
que pouco acrescentou à com-
pradora. Adquiri-la por causa
do seu capital humano foi um
grande fracasso, e agora ambas
estão em dificuldades.

Isso não significa que as em-
presas nunca devam comprar
outra em função de suas capa-
cidades. De fato, todas as com-
pradoras com alto desempenho
com as quais conversamos ha-
viam executado tais transações,
vistas claramente como uma
ferramenta para preencher pe-
quenas - porém importantes -
lacunas de capacidade. A diferença pode
estar no fato de que compradoras bem-
sucedidas buscam aquisições que suple-
mentem suas características, capacidades
e atívos únicos. Além disso, procuram
alvos que se beneficiariam dos pontos
fortes que as distinguem. Uni executivo
resumiu a estratégia de aquisições de sua
empresa com simplicidade: "Observamos
aquilo que fomos capazes de fazer melhor
do que a concorrência - e conseguimos
mais disso por meio de aquisições".

Na prática, essa perspectiva torna
fundamental a busca de oportunidades

em nível bastante detalhado durante a
fase de due dillience, em vez de enfocar
nas métricas operacionais ou na cons-
trução de um modelo financeiro que es-
time o aumento ou diluição do índice de
retorno interno. Tome-se a experiência
de uma empresa de transportes com um
histórico de mais de dez transações de
tamanho significativo nos últimos cinco
anos. Sua equipe de due dilligence ana-
lisou rotas de transporte, quilómetro por
quilómetro, de alto a baixo, em busca de

pazes de envolver toda a organização
na condução do processo do início ao
fim, e entendem como podem utilizar
seus próprios pontos fortes para criar
vantagem competitiva.

Notas
l Capitalização de mercado e den-
tre as 75 maiores por faturamento
em junho de 2005, 33 delas haviam

acumulado pelo menos 30%
do seu valor de mercado por
meio de aquisições. Os maio-

res responsáveis pelas ativida-
des de M&A em 20 dessas em-
presas concederam uma hora

de conversa, cobrindo mais de
100 perguntas sobre as organi-
zações, processos, ferramentas

e números utilizados em aqui-
sições e em integração. Em se-
guida, comparamos as ativida-

des de empresas compradoras
recompensadas pelos merca-
dos - aquelas cujos retornos
totais para os acíonistas foram
maiores do que os de seu res-

pectivo setor no período de
dezembro de 1994 a dezem-
bro de 2004 - com as ativída-
des das empresas comprado-
ras que não foram recompen-

sadas no mesmo período.

oportunidades para conquistar novos
clientes ou para tornar-se mais eficiente.
alterando rotas para fazer o melhor uso
possível de suas próprias capacidades,
Tal nível de detalhe, embora em geral
seja difícil de ser atingido no curto pe-
ríodo de tempo de uma aquisição, pode
proporcionar benefícios consideráveis.

Empresas que agregaram valor de
forma consistente por meio de aqui-
sições compartilham algumas prá-
ticas que podem explicar seu sucesso.
Através do equilíbrio entre aquisi-
ções e crescimento orgânico, são ca-

Text Box
Fonte: Update, ano 22, n. 434, p. 54-58, jan. 2007.




