


Todas as semanas os jornais de economia e
as revistas de negócios trazem notícias sobre
consolidação e a busca incessante por uma
maior profissionalização de empresas brasi-
leiras ou multinacionais instaladas no País.
Consolidação e profissionalização são palavras
que estão na ordem do dia em um mercado
que é extremamente competitivo em todos os
setores da cadeia de abastecimento, seja na
indústria, no atacado ou no varejo, Para obter
ganho de escala, ampliar seu campo de atua-
ção e conter a expansão da concorrência, as
empresas adquirem outras. Com a vigorosa ca-
pitalização das empresas que fizeram Oferta
Pública Inicial (IPO em inglês) de ações, o mo-
vimento deixou de ser exclusivo das empresas
de grande porte, estendendo-se também às
médias e pequenas, que lutam para crescer
mais frente ao concorrente de mesmo porte
ou de porte menor. Não é à toa que o merca-
do de fusões e aquisições nunca esteve tão
aquecido como em 2007. No ano passado, o
número de transações acima de R$ 20 mi-
lhões atingiu o total de 1 1 O operações, contra
63 em 2006, de acordo com dados forneci-,
dos pela Anbid - Associação Nacional de Ban-
cos de Investimento, número recorde, segun-
do a entidade. Em números absolutos, o valor
das transações atingiu a cifra de R$ 93,197
bilhões. Neste ano, o número de transações
deverá crescer 20% impulsionado pela per-
cepção de expansão da economia brasileira,
acredita a Pricewaterhouse Coopers (PWC).
"Essa é uma tendência inevitável, que leva
médias e pequenas redes a sucumbirem às
ofertas das grandes redes, pois elas não têm

volume de comercialização. Com a formaliza-
ção da economia, urn mercado competit ivo,
companhias abrindo capital e alavancando in-
vestimentos, as empresas vão ganhando mer-
cado e adquirindo outras empresas. Nos pró-
ximos anos, teremos um mercado aquecido por
aquisições em todos os setores, principalmente
no varejo", acredita Emerson Kapaz, consultor
estratégico do IDV - Instituto de Desenvolvi-
mento do Varejo, que congrega as 29 maiores
empresas varejistas do País e-que totalizaram
um faturamento de R$ 100 bilhões em 2007.

O movimento não acontece apenas nas em-
presas de capital aberto, que, com o caixa cheio,
saem às compras, pois as de capital fechado
também investirão pesadamente em aquisições
nos próximos anos. Cerca de 64% das empre-
sas brasileiras de capital fechado pretendem
crescer por meio de fusões e aquisições nos
próximos três anos, de acordo com um levan-
tamento da International Business Report (IBR),
produzido pela Grant Thornton International, ré-
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presentada no Brasil pela Ter-
ço Grant Thornton. Em todo o
mundo, esse número alcançou
a média de 44%, sendo que
23% delas pretendem fazer
aquisições locais. O levanta-
mento aponta para o fato de

que as companhias conside-
ram as fusões e aquisições lo-
cais e internacionais como im-
portantes ferramentas estraté-
gicas para impu ls ionar seu
crescimento. Segundo Caís da
lista, o Brasil fica atrás apenas

da China, com 67%, Entre os
64% de empresários que pre-
tendem fazer aquisições, 91%
acreditam que expandirão seus
negócios adquirindo uma em-
presa nacional. "Nos próximos
três anos, cerca de 30% das
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empresas brasileiras planejam
abrir o capital", diz Rogério Villa,
sócio da auditoria Terço Grant
Thornton. Nesse aspecto, os
empresários brasileiros ocu-
pam o quarto lugar da lista,
atrás da China, com 60%, e da
índia e da Malásia, ambas com
37%. No total, o !BR ouviu
7.800 empresas de 34 países,
que representam 83% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) global.
No Brasil, foram entrevistados
150 executivos nas cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro e
Salvador.

Para Villa, as empresas que
atuam em mercados emer-
gentes acreditam que as fu-
sões e aquisições internacio-
nais constituem uma maneira
de escalar de maneira mais
veloz a cadeia de valor, espe-
cialmente por meio de aquisi-

ções de marcas e canais de
distribuição nos Estados Uni-
dos e na Europa.

Os números revelam que
59% dos empresários dos qua-
tro principais países eme/gen-
tes, Brasil, Rússia, índia e Chi-
na, os chamados.BRICs, tam-
bém acreditam que as fusões
e aquisições são essenciais
para o crescimento nos próxi-
mos três anos. "O Brasil é um
país cada vez mais atrativo
para investidores estrangeiros.
O investimento estrangeiro di-
reto está aumentando, e isso
produz uma competição inter-
na sadia pela elevação da com-
petitividade diante da entrada
das empresas internacionais.
O otimismo das empresas bra-
sileiras se revela não apenas
no interesse que as organiza-
ções internacionais têm pelas

nacionais, mas também por-
que grandes corporações bra-
sileiras estão adquirindo em-
presas estrangeiras. A grande
demanda pelas commodities
do Brasil também está contri-
buindo para chamar a atenção
para o mercado brasi leiro",
analisa Villa.

Agora que a agência Stan-
dard & Poor's concedeu o in-
vestment grade (o chamado
grau de investimento, que
mede o grau de risco de a eco-
nomia brasileira dar um calote
na dívida internacional) ao Bra-
sil, uma onda de novos investi-
mentos em empresas brasilei-
ras acontecerá por parte de
fundos de investimento estran-
geiros, acreditam especialistas
em economia e representantes
do empresariado nacional, No
ano passado, o investimento
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estrangeiro direto no Brasil
atingiu US$ 34,7 bilhões, de
acordo com números do Ban-
co Central. Neste ano, de
acordo com projeções, as ci-
fras deverão alcançar US$ 32
bilhões, valores menores que
os do ano passado, por causa
das incertezas do panorama
econômico norte-americano.
"Os fundos de pensão e de in-
vestimentos estrangeiros estão
olhando com carinho para o
Brasil, esperando apenas o si-
nal verde do investment grade
para adquirir alguma rede por
aqui", comentou Sussumu Hon-
da, presidente da ABRAS -
Associação Brasileira de Su-
permercados, antes de o "grau
de investimento" ser concedi-
do ao Brasil. O setor supermer-

cadísta viveu uma ebulição de
aquisições em 2007. As três
maiores empresas detiveram
39% do faturamento do setor
em 2007, contra 34% em
2006. Ao se ampliar a avalia-
ção para as dez maiores em-
presas, constata-se que o fa-
turamento concentra 47% do
total, contra 41% do total do
ano anterior.

Segundo a PWC, em 2007,
os setores de shopping centers
e de supermercados lideraram
as operações de fusões e
aquisições que, no varejo, to-
talizaram 58, contra 37 em
2006. "Dinheiro não falta para
se financiar aquisições no va-
rejo, pois o risco é baixo devi-
do ao constante crescimento
do mercado. O consumo au-

menta, a política monetária é
consistente e os ativos do va-
rejo estão valorizados", comple-
ta Honda.

Dados obtidos pela mesma
consultoria dão conta de que
as indústrias de produtos ali-
mentícios lideraram o Ranking,
com um total de 95 operações
realizadas em 2007, seguidas
pelo varejo, com 58, e pelo
setor de construção, com 55
operações realizadas. "O mer-
cado de construção civil deve-
rá continuar aquecido e expe-
r imentar uma grande movi-
mentação de empresas por
causa do boom do mercado
imobiliário no País", acredita
Rodrigo Totoli, advogado do de-
partamento societário da Hena-
res Advogados Associados.
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