
Mesmo em meio à turbulência internacio-
nal de meados de setembro, não passou des-
percebido o anúncio da entrada da gigante
americana Tyson Foods no mercado brasileiro,
E foi pela porta da frente, com a aquisição de
não apenas uma, mas três empresas: Macedo,
Avita e a Frangobrás. A compra das empresas
brasileiras tem a ver com a estratégia mundial
da Tyson para entrar no mercado europeu, já
que no momento os Estados Unidos não ex-
portam para a Europa por motivos políticos. E
nem mesmo a crise internacional pode rever-
ter essa decisão.

No processo de globalização, a busca pela
penetração em novos mercados, ganhos em
escala de produção, sinergias e agregação de
novos produtos e tecnologias têm levado a um
maior número de fusões e aquisições, joint
ventures ou alianças estratégicas, em todo o
mundo, Segundo fontes pesquisadas, mais de

valor justo na alienação de suas participações.
Outra constatação interessante é de que

uma dificuldade para o sucesso da transação re-
side nas diferenças culturais entre as empresas.
São as pessoas, em todos os níveis, as forças
maiores para a necessária integração entre as
empresas. De outra forma, as reações internas
daqueles que tentam resistir aos movimentos
que se seguem na estrutura operacional e admi-
nistrativa das empresas, pós-fusão ou aquisição
podem se transformar em "quase-sabotagenf
aos planos de desenvolvimento.

Decorre daí o insucesso de muitas dessas
transações - quase três quartos das empresas
resultantes não atingem os seus objetivos estra-
tégicos e terminam por perder valor, segundo
levantamento de consultoria internacional.

O empresariado brasileiro tem que se pre-
parar para essa nova realidade. Os gestores
terão que pensar a todo momento no valor de

50% das aquisições verificadas recentemente
foram motivadas por questões ligadas ao mer-
cado, em especial aumento de participação e
aquisição de marcas.

Entretanto, quase metade das empresas ad-
quiridas não estava em boa situação financeira.
Dessa forma, nem sempre os sócios-proprie-
tários das empresas adquiridas obtiveram um

mercado da empresa que administram. Estu-
dar e repensar o concorrente, analisar pontos
fracos e pontos fortes, identificar os aspectos
que melhor valor agregam à empresa. Prepa-
rar um Plano de Negócios para médio prazo,
pelo menos. Fazer o acompanhamento desse
planejamento, reavaliar metas e corrigir dire-
ções. Colocar a empresa num cenário global

e não mais apenas regional. Planejar, estudar
e se profissionalizar. Implantar maior transpa-
rência e governança. Tornar a empresa mais
eficiente e competitiva. E investir sempre.

É preciso ter em mente alternativas para
expansão de mercado aqui e no exterior como
franchise, alianças estratégicas, joint ventures,
contratos de produção local ou licenciamento
de marcas. Considerar aquisições, inclusive fora
do País. Lembrar que, num país de moeda forte
(já se observa a rápida recuperação do real), o
modelo de "plataforma de exportação" tende
a se exaurir. Talvez o melhor para penetrar no
mercado externo seja investir diretamente na
produção dentro daquele mercado-alvo,

Ao longo dos anos construímos um sóli-
do relacionamento com pequenas e médias
empresas dos estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, principalmente. Temos ob-
servado que a maioria dessas empresas é de
propriedade familiar e eles estão procurando
expandir seus negócios através de joint ven-
tures. aquisições e fusões. Outras pretendem
alienar suas participações.

Entretanto, na maioria dos casos, perce-
bemos um despreparo dessas empresas para
vencer as etapas necessárias à consecução
de seus objetivos. Para agregar maior valor
à empresa, temos guiado nossa atuação ini-
cialmente no desenvolvimento de um Plano
de Negócios e na avaliação da companhia,
ao mesmo tempo que assessoramos na pre-
paração da empresa para governança. Poste-
riormente, com a empresa mais preparada e
valorizada, assessoramos na identificação de
oportunidades ou de potenciais investidores,
inclusive junto aos grandes Fundos de Investi-
mento de Capital.
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