
Grandes negócios: o que há por trás da febre de fusões e aquisições?  
 
Em 2006, as fusões e aquisições bateram recordes no mundo todo. O total de negócios 
realizados foi de 3,79 trilhões de dólares, um volume 38% maior do que o de 2005, sendo que 
um total de 55 transações foram avaliadas em mais de 10 bilhões cada uma, de acordo com 
dados da Thomson Financial. A Europa foi um dos palcos principais de toda essa 
movimentação, com 39% a mais de transações realizadas em comparação com 2005, num 
total de 1,43 trilhão de dólares. Os EUA contabilizaram 1,56 trilhão em negócios realizados, 
36% a mais do que em 2005. As companhias de private equity estiveram à frente de toda essa 
movimentação, sendo responsáveis por 20% das atividades de fusões e aquisições em todo o 
mundo, e de 27% nos EUA, segundo a Thomson. Quanto tempo mais quando essa festa durará 
e, quando acabar, que fatores serão determinantes para o seu recuo?  
 
A Knowledge@Wharton conversou Harbir Singh, professor de Administração da Wharton, 
especialista em aquisições e reestruturações de empresas, que discorreu sobre o atual cenário 
de fusões e aquisições.  
 
Knowledge@Wharton: Uma reportagem recente publicada pelo New York Times dizia que das 
790 transações realizadas nos EUA com valores superiores a 250 milhões de dólares entre 
1995 e 2001, apenas 3 em 10 geraram valor para os acionistas. Por que isso? As aquisições 
teriam realmente mais efeitos negativos do que positivos?  
 
Singh: Venho estudando há bastante tempo o segmento de aquisições. É interessante notar 
que esse tipo de pergunta tem sido feita com freqüência nos últimos 15 ou 20 anos. É uma 
boa pergunta porque, em certo sentido, as fusões têm efeitos diversos sobre diferentes 
stakeholders. Seu efeito, em outras palavras, não é uniforme.  
 
Há sempre uma certa dose de controvérsia em torno das F&As. Portanto, eu diria que as 
fusões são, de modo geral, boas para a parte que vende. Esta, via de regra, fica com 15% a 
25% do ágio sobre o valor preexistente da empresa, portanto tende a se sair bem. Com 
relação aos compradores, os indícios são mais heterogêneos. 
 
O artigo do  New York Times dizia que 3 em 10 transações seriam favoráveis aos compradores, 
mas diversas pesquisas indicam que esse número seria de 4 em 10, ou até 5 em 10. 
Basicamente, portanto, a parte compradora estaria pagando o preço justo de mercado pela 
aquisição realizada. Isto significa que como a aquisição é um processo normalmente 
deflagrado pelo comprador, ele precisa ter certeza de que negócio comporta sinergias 
específicas, e não de qualquer tipo.  
 
A existência de sinergia significa tão-somente que você terá de pagar por ela aos acionistas ou 
à empresa vendedora. Portanto, é bom para quem vende e é bom para 5 entre 10 
compradores. Uma certa tendência observada recentemente indica que os compradores estão 
ficando mais atentos. Agora, eles evitam negócios duvidosos. Já não se deixam mais levar pelo 
espalhafato criado em torno de uma indústria ou de um certo tipo de negócio. Além disso, os 
compradores estão pagando ágios ligeiramente menores. Portanto, creio que quando 
examinarmos a situação atual daqui a três anos, toparemos com dados um tanto diferentes. 
Não muito diferentes, é verdade, mas o fato é que o comprador aparecerá sob um ângulo mais 
favorável. 
 
Outra forma de raciocinar sobre o assunto parte da premissa de que a reflexão anterior diz 
respeito aos acionistas, mas e quanto aos empregados? Há indícios de que, em determinadas 
indústrias, principalmente naquelas com um volume grande de capacidade em excesso, os 
funcionários da companhia vendedora tendem a não se sair bem nas fusões, já que o processo 
redunda em um grande número de demissões e de outras conseqüências negativas. Trata-se 
de um desfecho previsível no tocante aos empregados. 
 
 
 



Em último lugar, porém, eu diria que um efeito líquido positivo das F&As remete à 
possibilidade de se recorrer a formas eficientes de reestruturar a empresa e de utilizar sua 
capacidade disponível. Portanto, sob alguns aspectos, as fusões constituem um desfecho 
natural dos processos de mercado. Creio que essa é a melhor maneira de entendê-las.  
 
Knowledge@Wharton: Uma das coisas que considero muito interessante em relação à atual 
onda de fusões, e que parece estar cada vez mais em evidência, é a participação ativa nesse 
movimento das companhias de private equity — e também, em certa medida,  dos fundos de 
hedge —, que investem um capital significativo em grandes negócios. Com isso em mente, 
faço duas perguntas: o sr.acha que a participação das empresas de private equity, bem como 
as fusões, persistirão? E, em segundo lugar, é bom que isso aconteça ou esse tipo de coisa 
aumenta o grau de risco do mercado?  
 
Singh: Creio que ambos os casos são muito interessantes. Chama a atenção, de maneira 
especial, o crescimento formidável do setor de private equity de alguns anos para cá, 
sobretudo pelo volume cada vez maior das aquisições feitas. Recentemente, a Qantas Airways 
foi comprada por aproximadamente 10,5 bilhões de dólares por um grupo de sócios de 
empresas de private equity. Portanto, há um número imenso de transações a cargo desse 
setor no mundo todo. 
 
Outro aspecto interessante da questão é que, com freqüência, transações com esse tipo de 
engenharia financeira ocorriam principalmente nos EUA. Agora, porém, o fenômeno ganhou 
dimensões globais. Portanto, a pergunta que se faz é a seguinte: o que explica a existência do 
setor de private equity? Já que ele não põe nenhuma sinergia nova sobre a mesa, fica claro 
que seu funcionamento não depende disso. Como é possível, então, que tal segmento tenha 
êxito e pague de 15% a 20% de ágio sobre o valor preexistente dos ativos?  
 
Há duas respostas. De acordo com a primeira, os profissionais de private equity seriam muito 
bons em reestruturação corporativa. Eles conseguem, de fato, desmembrar a empresa em 
unidades de negócios e revender alguns deles, recuperando parte do ágio pago. Em seguida, 
com o que restou da empresa, procuram meios de geração de valor oferecendo melhores 
incentivos aos executivos e monitorando mais de perto as operações.  
 
Portanto, pode-se dizer que as empresas de private equity têm hoje um papel mais destacado, 
já que são capazes de tornar seus ativos mais produtivos. Elas não estão preocupadas com 
sinergias, e sim com a melhora da produtividade econômica dos ativos. Estão também 
dispostas a tomar decisões difíceis, que as equipes de gestão anterior não ousavam tomar. 
Essa tendência persistirá? Creio que, por enquanto, ela está claramente em ascensão.  
 
Contudo, acho que essa força é realmente excessiva no que diz respeito às empresas de 
private equity. Acredito que com o aumento das valorizações observadas no mercado, será 
mais difícil para essas empresas obter uma margem bem acima do ágio pago e, com isso, 
recuperar o valor desembolsado. Portanto, há duas possibilidades. 
 
Em primeiro lugar, trata-se sem dúvida alguma de compradores sofisticados, que tiram o pé 
do acelerador por conta própria ao perceber que as oportunidades estão escasseando. Em 
segundo lugar, tal como outros compradores, eles continuam ganhando impulso, e correm o 
risco de sucumbir à “maldição dos vencedores”. Depois de alguns negócios visivelmente 
malsucedidos, começarão também a recuar.  
 
Knowledge@Wharton: Há quem diga que as chamadas fusões entre iguais encontram-se entre 
as menos exitosas. Isso é verdade? Caso a resposta seja afirmativa, por quê? 
 
Singh: Esse é um tema muito interessante, porque as pessoas acham que a fusão entre iguais 
seria uma forma de reduzir o estresse da transação. O anúncio da fusão da Daimler com a 
Chrysler se deu nesse contexto. A criação do Citigroup [Citicorp and Travelers Insurance 
Group] foi uma fusão de iguais. Houve várias transações em que a divulgação feita sugeria 
tratar-se de fusão entre iguais. 
 



Os anúncios são feitos com a intenção de transmitir uma sensação de boa vontade e de 
tranqüilidade aos empregados e stakeholders, na tentativa de assegurar-lhes uma transição 
suave. Contudo, não há indícios suficientes de que a fusão entre partes iguais seja capaz, de 
fato, de gerar valor. Isto se deve, de certa forma, ao fato de que as partes podem estar 
ocultando a realidade: a de que não são realmente iguais.  
 
Conseqüentemente, as atividades de integração posteriores à fusão tendem a ser mais 
turbulentas. Isto acontece porque há verdadeiras batalhas sendo travadas nos bastidores, 
embora publicamente tudo se passa como se se tratasse de uma fusão entre iguais. Portanto, 
a pergunta que se deve fazer é a seguinte: se a fusão de iguais não funciona muito bem no 
período posterior à integração, por que as pessoas a divulgam como se fosse uma transação 
entre partes de mesmo peso?  
 
Há duas possibilidades. Uma delas consiste essencialmente em angariar uma certa boa 
vontade em um primeiro momento [...] A outra possibilidade consiste no fato de que, na 
verdade, quando se tem fusão entre iguais, não fica claro quem é o comprador e quem é o 
vendedor. Portanto, o ágio pago nas fusões entre iguais é um pouco menor. Acho que talvez 
seja esta última possibilidade a mais significativa das duas.  
 
Portanto, creio que o seguinte raciocínio é válido: se uma das partes for hábil o bastante para 
pagar um ágio menor e levar a cabo uma integração eficaz, pode-se denominar tal façanha de 
fusão entre iguais. No entanto, se tal denominação der margem à confusão, e se trouxer 
consigo um sentimento de traição, não vale a pena adotá-la.  
 
Knowledge@Wharton: Quando o sr. discorria anteriormente sobre a influência das companhias 
de private equity e das fusões, suas palavras lembraram muito a onda de fusões lastreadas em 
ativos podres dos anos 1980, que se baseavam igualmente na geração de valor por meio da 
fragmentação das empresas. Haveria algo que diferenciaria a atual onda de fusões de outras 
ocorridas no passado?  
 
Singh: Essa é uma boa pergunta. Na verdade, as transações de private equity não são muito 
diferentes das aquisições alavancadas capitaneadas pelas empresas desse setor em fins dos 
anos 80 e princípios de 90. Pode-se dizer que se trata de um nome novo para um fenômeno já 
existente, exceto pelo fato de que o volume da dívida carreada agora não é tão elevado quanto 
no passado.  
 
Portanto, houve uma mudança. Em certo sentido, as aquisições alavancadas dos anos 90 
foram impulsionadas por uma dívida elevada. Dizia-se na época que quando uma empresa 
assumia um volume de tal porte, desde que tivesse fluxos de caixa estáveis, a administração 
tornava-se mais disciplinada. Gastava-se menos dinheiro. Havia também um maior incentivo 
fiscal, já que era possível deduzir os juros.  
 
Contudo, o funcionamento de certas indústrias tornou-se muito complicado em face do elevado 
grau de endividamento. Portanto, as atividades de private equity têm hoje um nível menor de 
endividamento, mas continuam parecidas sob outros aspectos. São parecidas no sentido de 
que não há ativos novos em pauta, e também porque dependem da capacidade do comprador 
de avaliar seu valor intrínseco. São igualmente parecidas no sentido de que, no fim das contas, 
as empresas serão vendidas em algum momento para os acionistas, recuperando assim o ágio 
pago e saindo em seguida do negócio.  
 
Knowledge@Wharton: Sei que o sr. pesquisou muito sobre as razões pelas quais as fusões dão 
certo e também por que malogram. Se o sr. tivesse de apontar duas ou três em cada 
categoria, quais delas citaria para explicar uma fusão de sucesso e outra malsucedida.  
 
Singh: O tema é fascinante, porque apesar da importância das F&As, é espantoso constatar 
que o índice de sucesso é de apenas 40%, aproximadamente.  Qual a razão disso? Eu diria que 
são três, provavelmente, os principais fatores de sucesso. Para conquistá-lo, é preciso 
administrar eficazmente três estágios do processo.  
 



Em primeiro lugar, é preciso identificar o alvo — isto é, identificar aquele que será candidato a 
módulo de trabalho. Nesse ponto, a diferenciação é muito importante. Implica ter uma 
estratégia própria em vez de seguir o rebanho, porque quem segue o rebanho acaba pagando 
um preço mais elevado. Essa parte, portanto, diz respeito à escolha da estratégia a ser 
utilizada. 
 
Tal estratégia, é bom que se diga também, implica um distanciamento do que possa parecer 
atraente. Acho que essa é a parte mais difícil. Portanto, em relação à estratégia, eu diria que o 
desejo de ser diferente é parte importante do sucesso.  
 
No tocante à parte da transação propriamente dita, que vem a seguir, o maior desafio é ser 
disciplinado o suficiente para sair do negócio com o preço que você estabeleceu. As transações 
são sempre muito incertas. É bastante difícil, na prática, atribuir um valor numérico a uma 
organização viva e ativa. 
 
Portanto, é igualmente difícil saber em que momento você atingiu seu preço máximo e deve 
sair. Existe uma tentação muito grande de reexaminar a avaliação feita e concluir que se deve 
colocar mais dinheiro no investimento feito porque, afinal de contas, o preço máximo sempre 
foi algo meio obscuro. Os intangíveis são inúmeros. 
 
O terceiro ponto relativo à transação diz respeito à tensão envolvida, à complexidade e ao 
ritmo em que esses elementos ocorrem, e quais deles podem obstruir nossa capacidade de 
julgamento. Portanto, é preciso manter um ponto de vista razoavelmente racional nesse 
estágio de muita pressão e de acontecimentos muito rápidos.  
 
A terceira etapa corresponde ao período posterior à fusão, em que o principal fator de sucesso 
consiste em mostrar a eficácia das fontes de valor. Isto é extremamente difícil, razão pela qual 
muitas empresas fracassam dada a complexidade da situação. Entra-se em uma empresa 
diferente, com uma história própria, uma cultura específica e também com algum grau de 
ressentimento em relação ao comprador. 
 
Creio que um fator crucial de sucesso consiste em ganhar rapidamente as pessoas e ser capaz, 
de fato, de pôr em prática a estratégia que deu origem inicialmente ao processo. Portanto, são 
esses os fatores de sucesso. Seu fracasso se deve sobretudo  ao valor exagerado da 
transação.  
 
Como os ágios são altos, dificilmente a sinergia obtida poderá superá-los. Assim, mesmo 
superficialmente, o módulo não é uma transação fácil. As coisas ficam ainda mais complicadas 
com a agitação que se cria em torno dela e com a pressão do mercado para que o valor pago 
seja o maior possível. 
 
Em segundo lugar aparece o conflito de culturas. É muito difícil quantificá-lo. Além disso, é 
muito difícil também identificar e quantificar a compatibilidade entre culturas. Em terceiro 
lugar, o dinheiro e as sinergias de fato demoram a aparecer — eles nunca chegam quando 
deveriam chegar. 
 
Knowledge@Wharton: O sr. sabe de alguma fusão que teria sido totalmente bem-sucedida e 
que tenha sido objeto de um estudo seu? 
 
Singh: Lembro-me de um negócio ocorrido há bastante tempo — o que é bom, porque hoje 
dispomos de dados em volume suficiente  para avaliar o que aconteceu na época. Trata-se da 
aquisição da Lotus pela IBM alguns anos atrás. Na ocasião, a IBM pagou 3,6 bilhões de dólares 
pela empresa, o que muitos consideraram uma soma alta demais.  
 
Foi uma transação hostil, não do ponto de vista da IBM, mas da administração da Lotus na 
época. A empresa impôs uma resistência muito forte ao negócio. No fim, a transação revelou-
se um enorme sucesso. O Lotus Notes tornou-se a pedra angular da estratégia da Big Blue 
para o mundo da computação pulverizada. Foi, portanto, um tremendo sucesso. 
 



Knowledge@Wharton: Gostaríamos de lhe pedir que olhasse em sua “bola de cristal” e nos 
dissesse o que podemos esperar para este ano. O sr. acha que teremos grandes fusões e, caso 
a resposta seja positiva, em que indústrias observaremos um maior número de atividades?  
 
Singh: Bem, a indústria de telecomunicações é uma das que já apresentam um volume 
elevado de atividades. Temos a nova AT&T e Cingular, que passará a operar com o nome da 
AT&T apenas. Creio que haverá um volume muito maior de atividade na área de 
telecomunicações. A razão disso, ao que tudo indica, é que as economias de escala no setor de 
telecomunicações são de tal ordem que precisamos de organizações maiores do que as atuais. 
Portanto, teremos muita movimentação ainda nesse setor.  
 
Haverá também vários desinvestimentos, na medida em que a FTC (Comissão Federal do 
Comércio), ao analisar essas transações, conclua pela existência de atividade monopolista em 
algumas áreas. Outro setor que apresentará um número elevado de atividades será a indústria 
da energia e de serviços públicos. Trata-se de um segmento que vem se consolidando a um 
ritmo relativamente constante. Isso acontece porque, com o recuo da regulamentação estatal, 
as economias de escala natural do setor de energia têm gerado um volume elevado de 
transações entre estados, e até mesmo entre países.  
 
A terceira área com grande volume de atividades é a de serviços financeiros. Graças ao uso 
generalizado da tecnologia da informação e à enorme disponibilidade de informações, muitos 
bancos, seguradoras e bancos de investimentos estão se fundindo. Portanto, pelo menos 
nessas áreas, o volume de atividade será imenso.  
 
Knowledge@Wharton: Qual a sua opinião sobre a fusão de 34 bilhões de dólares da Mittal 
Steel com a Arcelor?  
 
Singh: Foi uma transação muito interessante e que, de algum modo, resume algumas das 
questões referentes às F&As. A Mittal Steel, muito discretamente, adquiriu inúmeras 
siderúrgicas em economias menos desenvolvidas. A empresa desenvolveu um sistema de 
identificação, avaliação e integração bastante eficaz.  
 
Foi criado um sistema que permitia à empresa comprar siderúrgicas que, em seguida, eram 
rapidamente desenvolvidas e se tornavam mais produtivas. Ao mesmo tempo, foram 
introduzidos aperfeiçoamentos na linha de produtos, gerando valor econômico. Esse foi o 
processo empregado. Quando a MIttal Steel adquiriu a Arcelor, a empresa já havia feito 
inúmeras transações, entre elas a aquisição da Inland Steel, com geração substancial de valor.  
 
Contudo, a Arcelor era um desafio especial pelo fato de ser uma empresa de grande porte, e 
como se sabe, houve resistência à transação na França e também na UE. A Mittal teve de 
assumir uma postura diferente em relação a Arcelor — de caráter menos intervencionista. 
Respeito muito a Mittal Steel e acho que a empresa tem feito um trabalho excelente.  
 
A questão é a seguinte: como a empresa foi obrigada a fazer uma coisa diferente do que 
normalmente faz, será que conseguirá gerar tanto valor neste caso quanto em outras 
transações? O sr. Mittal já tem dado mostras de que pretende se impor em relação a Arcelor, o 
que considero muito bom, porque disso dependerá a implantação de suas estratégias.  
 
Trata-se, entretanto, de uma situação bastante delicada, porque se isso for interpretado como 
uma espécie de recuo em relação a seus compromissos anteriores, haverá uma resistência 
muito forte da empresa a suas estratégias. Portanto, creio que desse negócio dependerá o 
impulso atual que move a empresa, ou será a causa de sua desaceleração no futuro.  
 
Knowledge@Wharton: Por falar na Mittal Steel, observamos de uns tempos para cá que várias 
empresas indianas têm atuado com grande desenvoltura no segmento de F&As. Creio que o 
exemplo mais notório é o do esforço da Tata Steel  pela aquisição da Corus. O sr. poderia falar 
um pouco sobre as fusões de empresas indianas e o que deve acontecer no futuro nesse setor? 
 
  



Singh: Fiz em parceria com um colega um estudo sobre as F&As na Índia cobrindo 12 anos de 
atividade, a partir de 1992. Constatamos a existência de alguns padrões muito interessantes. 
Nos seis primeiros meses depois da liberalização da economia indiana, as fusões foram mais 
bem-sucedidas. Isto se deveu ao fato de que o mercado de capitais estava começando a 
acolher esse tipo de transação, portanto não faltavam barganhas. Podia-se até mesmo 
comprar empresas de outros setores e ainda ter algum lucro com isso. 
 
Entretanto, na segunda metade dos 12 anos estudados, mais ou menos entre 1998 e 2004, o 
mercado começou a tomar contornos mais próximos do mercado internacional, do mercado 
americano, com demandas específicas de sinergias para a geração de valor. Em outras 
palavras, os índices de sucesso  tornaram-se semelhantes aos dos EUA, e hoje se preocupam 
muito mais com a existência de uma estratégia viável por trás de cada negócio, e não apenas 
com a realização pura e simples da transação.  
 
Empresas como a Tata, Reliance e outras criaram capacidades internas de aquisição por meio 
das aquisições feitas. A Tata adquiriu diversas empresas de chá. O grupo comprou companhias 
de software. Foram realizadas ainda transações de outra natureza. No setor automobilístico, 
por exemplo, foram adquiridos ativos da Daewoo. Portanto, o grupo desenvolveu certas 
capacidades que lhe permitem identificar e criar valor por meio dessas transações.  
 
Creio que a aquisição da Corus Steel exigiu uma due diligence minuciosa. É grande a 
possibilidade de que dê certo. Em certo sentido, a situação é semelhante ao conceito da Mittal 
Steel de introduzir meios inéditos e específicos na administração de ativos. Acho que é uma 
tendência interessante e que deverá persistir. Acredito também que a empresa continuará 
disciplinada, uma vez que agora, atuando no mercado internacional, terá de ter cuidados 
redobrados com a moeda forte. Creio, portanto, que essas transações deverão persistir sem 
problemas. 
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