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ExecutivodoCitigroupdiz
quetendênciade
expansãointernacional
deempresasbrasileiras
éirreversível

OENTREVISTADO

IndianaHindarco
compraNovelis
porUS$5,9bi

Ricardo Lacerda, presidente
do banco de investimentos do
Citigroup, diz que o volume de
fusões e aquisições envolven-
do empresas brasileiras pode
chegar a US$ 100 bilhões em
2007. “Temos todos os elemen-
tos para o mercado continuar
aquecido”, diz Lacerda, que
deu a seguinte entrevista ao
Estado:

Oque se pode esperar de2007?
A economia mundial enfren-
tou um período difícil nos anos
de 2000, 2001 e 2002, com o es-
touro da bolha da internet e a
reestruturação de empresas
de infra-estrutura, energia e te-
lecomunicações, que estavam
muito endividadas. Esse cená-
rio se estabilizou em 2003 e
melhorou desde então. Ano
após ano, o mundo tem tido si-
tuação muito boa em termos

de crescimento econômico,
com reflexos muito positivos
para os países emergentes, es-
pecificamente no mercado de
capitais e em fusões e aquisi-
ções. A expectativa é que seja
um ano muito bom.

Quais são os riscos?
Embora existam sinais de leve
desaceleração na economia
americana – e um pouco me-
nos na economia mundial –, es-
se cenário ainda se mostra
muito positivo. A gente imagi-
na que essa desaceleração vai
ocorrer sem traumas. O Brasil
não está 100% blindado, mas
se fortaleceu. Não concordo
com os profetas do apocalipse
que dizem que vai haver uma
queda brutal no preço das com-
modities com efeitos muito
ruins para o País.

Qual é a situação doBrasil?
O Brasil tem chances de ter
um ano mais positivo em 2007
do que outros emergentes. Es-
te será o ano em que o País vai
retomar o crescimento, man-
tendo a estabilidade econômi-

ca e com reflexos positivos da
alta dos preços das commodi-
ties e da entrada de capitais. A
gente pode ver a economia bra-
sileira decolando com níveis
de crescimento mais compatí-
veis com seus pares, principal-
mente China e Índia.

Quais suas projeções para o mer-
cadode fusões e aquisições?
No ano passado tivemos um
número recorde de fusões e
aquisições no Brasil, um pouco

mais de US$ 71 bilhões (incluin-
do negócios com empresas bra-
sileiras no exterior). Acredita-
mos que o Brasil pode aumen-
tar esse número para algo pró-
ximo de US$ 100 bilhões.

Qual será o perfil dos negócios?
Teremos de tudo um pouco. A
tendência de empresas brasi-
leiras comprarem companhias
no exterior é irreversível. As
empresas brasileiras sempre
forammuito competitivas ope-

racionalmente, em função do
acesso à matéria-prima, custo
de mão-de-obra e tecnologia
competitiva. Mas elas tinham
uma grande desvantagem, que
era o custo de capital mais al-
to. Esse custo impacta a em-
presa duplamente: torna o cus-
to da dívida mais alto e o valor
das empresas no mercado de
ações mais baixo. No momen-
to da estabilização econômica,
em 2003 e 2004, o custo de ca-
pital ficou compatível com paí-
ses classificados como grau de
investimento, o que valorizou
as empresas, favoreceu a en-
trada no mercado de capitais e
reduziu o custo da dívida. O
próximo efeito deve ser o do
crescimento, que vai valorizar
ainda mais as empresas.

E os investimentos estrangeiros
noPaís?
Os investimentos externos no
Brasil também tendem a conti-
nuar. E o País vai continuar
atraindo capital em vários seto-
res, principalmente no finan-
ceiro. O mercado ainda tem
bom espaço para a entrada do
capital externo; o que falta são
oportunidades de aquisição.

Em que setores deve entrar mais
capital?
Vai entrar muito capital em in-
fra-estrutura por causa do estí-
mulo do governo e definição
dos marcos regulatórios. Mui-
tas vezes, os marcos regulató-

rios podem não ser os ideais,
mas é positivo que já se sai-
bam as regras. Um modelo es-
tável propicia aumento de in-
vestimentos. Deve entrar mui-
to capital em energia e teleco-
municações. Além disso, os se-
tores voltados para a econo-
mia local devem atrair muito
investimento, como amídia e o
varejo. Um exemplo foi a tran-
sação da Abril com a Naspers,
a primeira depois da regula-
mentação do investimento es-
trangeiro em mídia.

Oquemais deve acontecer?
Um terceiro bloco de negócios
será a aceleração das fusões
de empresas locais, como foi o
caso das Americanas e do Sub-
marino. Hoje há uma retoma-
da das atividades voltadas pa-
ra a economia local. Até agora,
os maiores favorecidos pelo
boom da economia mundial e
do mercado de capitais foram
as empresas voltadas para o se-
tor externo, exportadoras de
commodities, que têm vanta-
gens muito grandes no Brasil.
Agora, as locais tendem a se
beneficiar disso. ● R.G.

Onovodilemadasempresasno
Brasil: comprarousercomprado

RicardoLacerda,presidente dobancode investimentos doCitigroup
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Entrevista

●●● Ricardo Lacerda, presidente
do banco de investimentos do
Citigroup, esteve à frente de
negócios avaliados emquase
US$27 bilhões no ano passado

Fusões e aquisições podemmovimentar US$ 100 bi no País em 2007 e levam empresas a repensar os negócios

Ricardo Grinbaum
Patrícia Cançado

Menos de 24 horas depois de
perder o leilão pela Corus, a
CompanhiaSiderúrgicaNacio-
nal (CSN)mudou seu status no
mundodosnegócios.Decaçado-
ra, passou a ser vista pelos ana-
listas financeiros como caça.
Masécedoparatrataraempre-
sa brasileira como alvo, segun-
dorumoresdemercado.ACSN
estaria se preparando para fa-
zer uma oferta pela US Steel, a
maior siderúrgica americana,
avaliada emUS$ 10 bilhões.
OdilemadaCSNéumretra-

to da nova lógica do capitalis-
mo: quem não está comprando
um rival pode tornar-se alvo de
uma oferta. A roda dos negó-
cios está girando cada vezmais
rápido. Em 2006, o número de
fusõeseaquisiçõesbateurecor-
de. As transações envolvendo
empresas brasileiras atingi-
ramvalor recordedeUS$71bi-
lhões.Amaiorpartedessasope-
rações foi fechada no exterior.
Em 2007, estima-se que US$
100bilhões vão trocar demãos.
Amovimentaçãonosbancos

de investimentos e escritórios
deadvocaciadáumamedidado
ritmo das negociações. O ano
de2007, aocontráriodoquere-
za o jargão popular, começou
antes do carnaval. “Na última
semana de dezembro, aparece-
ramoitonovosprocessosde fu-
são e aquisição, o que é um fato
inéditonessaépocadoano”,diz
o sócio do escritórioMattos Fi-
lho,MoacirZilbovicius.Nomo-
mento, o Mattos Filho assesso-
ra 30 casos aomesmo tempo.
Asconversasdenegócioses-

palham-sepor todosossetores.
Nestemomento, segundo oEs-
tado apurou, a Camargo Cor-
rêanegociaacompradaempre-
sa têxtil e de calçados Alparga-
tasnaArgentina.ACamargo já
é dona daAlpargatas noBrasil,
masquer transformaropaís vi-
zinhonumabasedeprodução e

exportação da marca Topper,
criadanaArgentinaefranquea-
da para oBrasil.
A operação depende da con-

clusão de uma negociação do
fundo de investimentos New-
bridge, dono da Alpargatas na
Argentina, com os credores. A
empresa enfrentou grave crise
na desvalorização do peso, em
2001, e sua dívida supera US$
200milhões.
NoBrasil,estãosendocostu-

rados desde negócios de gran-
de porte, como a venda da ope-
radora de celulares TIM, a em-
presas mais modestas, como a
rede de livrarias Siciliano. Em
conversassigilosas,elajáfoiofe-
recida às Lojas Americanas e
deve ser apresentada a cadeias

rivais, como a brasileira Sarai-
vaeagruposestrangeiros.Con-
sidera-se ainda a possibilidade
devendê-laaumfundodepriva-
teequity(quecompraparticipa-

ção emempresas), que jámani-
festouinteressenaLivrariaCul-
tura e poderia unir as duas.
O que explica esse turbilhão

de negócios é uma combinação
de crescimento da economia
mundial, lucros recordes nas

empresas e, principalmente, o
acesso a crédito fácil e barato.
Há cinco anos, os donos de

empresasmédiaseramdespre-
zados por gerentes de bancos.
Hoje, empresários de portes
médio e grande estão conse-
guindo recursos baratos, ao
emitir papéis de dívida aqui ou
no exterior ou ao vender ações
naBolsa deValores.
Em 2004, a venda de ações

deempresasnaBolsamovimen-
tou R$ 3 bilhões. No ano passa-
do,omovimento foiquasecinco
vezes maior. “As ofertas de
ações são o caminhomais aces-
sível para quem quer vender
sua empresa ou parte do capi-
tal”, diz Carlos José Rolim de
Mello,doMachado,Meyer,Sen-

daczeOpice,escritóriobrasilei-
ro responsável pelo maior nú-
mero de fusões e aquisições fe-
chadas em 2006, segundo a
ThomsonFinancial.

QUEIMAR DINHEIRO
O dinheiro da Bolsa ajuda a fi-
nanciar as fusões e aquisições.
Maisdoqueisso:aondadeaber-
tura de capital força empresá-
riosarepensarseunegócio.Pa-
ra quem entra na Bolsa, é uma
oportunidade para reforçar o
caixa e fazer a empresa cres-
cer. Para quem fica de fora, o
sinal é que o concorrente está
mais forte e que também será
preciso semexer.
“Boapartedas empresas es-

tá com excesso de caixa e vai

queimarodinheiroemprojetos
eaquisições”,dizoadvogadodo
escritórioBarbosa,Müssnich e
Aragão,LeandroZancan. “Não
são todas as empresas que
abrem o capital que sobrevi-
vem.Algumas tendema sedes-
tacar, ganhar valor e comprar
concorrentes”, diz Ricardo La-
cerda, presidente do banco de
investimentos doCitigroup.
A facilidade de acesso ao di-

nheiro está mudando a lógica
dos negócios, a ponto de ficar
mais difícil saber quemé caça e
quemécaçador.Umcasoexem-
plar é a disputa acirrada pela
usina Vale do Rosário, do inte-
rior de São Paulo.
Oprimeiro lance foidadope-

lo maior grupo de açúcar e ál-
cooldoBrasil,oCosan,quecolo-
coumuitodinheiroemcaixade-
pois de ir à Bolsa. Com a oferta
de US$ 750 milhões, a Cosan
achou que o negócio estava ga-
rantido.Masacionistasminori-
tários se rebelarame consegui-
ram recursos para fazer a con-
trapropostaadois fundosde in-
vestimentosligadosaoex-presi-
dente do Banco Central, Armí-
nio Fraga, e ao ex-ministro do
Planejamento,AntonioKandir.
Para complicar, a Bunge en-
trou na briga e fez seu lance.
O excesso de dinheiro está

encurtando o caminho de cres-
cimentodasempresas.O tama-
nho deixou de ser limitador.
Uma empresa modesta como a
fabricante catarinense de sof-
twaresDatasul, que fatura cer-
ca de R$ 180 milhões, estreou
na Bolsa em junho e captou R$
317milhões. Seismeses depois,
comprou duas empresas – uma
naArgentina e outra noBrasil.
“Estamos avaliando 18 em-

presas ao mesmo tempo para
comprar duas ou três neste
ano.Doisterçosdodinheirocap-
tadoserágastoemfusõeseaqui-
sições”, diz o presidente da Da-
tasul, Jorge Steffens. “Com-
praréumjeitodesobreviverao
avanço dasmultinacionais.” ●

●●● Amaior produtora de alumí-
nio da Índia, a Hindalco, informou
ontem a compra da empresa ca-
nadenseNovelis, em um negócio
de US$ 5,9 bilhões, incluindo a
dívida da empresa, calculada em
US$2,4 bilhões. Segundo o presi-
dente daHindalco, K.M. Birla, o
negócio dará à empresa indiana
acesso a nova tecnologia e novos
mercados e dobrará suas vendas
para US$ 20 bilhões.

A aquisição é amais recente
de uma série realizada por empre-
sas indianas, menos de duas se-
manas depois que a Tata Steel
venceu a brasileira CSN no leilão
pela anglo-holandesa Corus
Group por US$ 12 bilhões.

Tambémontem o grupo britâ-
nico Vodafone informou que ven-
ceu a disputa pela Hutchison Es-
sar, quartamaior operadora de
telefonia celular da Índia, com
um lance deUS$ 18,8 bilhões,
incluindo dívidas. A Vodafone vai
adquirir 67%da companhia india-
na por US$ 11,1 bilhões. ●
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‘Fusõespodemchegar
aUS$100biem2007'

PREVISÃO-Lacerda:Paísdeverá ter investimentoem infra-estrutura

No ano passado,
transações entre
brasileiras
atingiram R$ 71 bi
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