
onheça o caso da Bie-
nes Turgon. Trata-se
de uma ignota empresa
de Monterrey, no norte

do México, que depois de
desembolsar apenas US$ 17
milhões transformou-se em
uma das principais fabricantes
de escapamentos do mundo,
com fábricas na Europa, África
do Sul, índia, Estados Unidos,
Austrália e China. Isso depois
de adquirir, na segunda semana
de janeiro, toda a unidade de
sistemas de escape da Delphi,

gigante norteamericana cujas
vendas, não informadas ofi-
cialmente, chegaram a cerca
de US$ 294 milhões em 2007,
segundo fontes relacionadas à
empresa.

Os mexicanos não es-
tão preocupados que o ativo
comprado esteja relacionado
a uma indústria como a au-
tomobilística, que sofre uma
séria contração global, nem
que a própria Delphi esteja
atravessando um delicado
processo de quebra. "Rapida-

mente nos convertemos em uma
multinacional. Em uma eco-
nomia pujante, não existiriam
oportunidades como essa", diz
José De Nigris, diretor comer-
cial de uma das unidades da
empresa mexicana vinculada
à transação. "Os preços dos
ativos já têm descontados os
resultados ruins de 2008 e as
más expectativas para 2009,
e podemos aproveitar isso se
temos dinheiro."

A operação realizada pela
Bienes Turgon é o exemplo de

uma tendência crescente na in-
dústria das fusões e aquisições
(F&A): a busca de ativos bara-
tos, golpeados pela crise, para
crescer e consolidar negócios.
Parte dessa tendência já foi
vislumbrada no final de 2008.
Durante o quarto trimestre do
ano, registraram-se 348 ope-
rações de F&A, 5% mais que
em 2007, segundo o sistema
de informações Dealwatch.
O interessante é que o valor
médio dos múltiplos dessas
operações (valor da compra



dividido pelo lucro antes de
descontar impostos e juros
do ativo adquirido) caiu 47%.
Trata-se de um buyers market
ideal, mas do qual só podem
participar as companhias com
abundante liquidez e escassos
compromissos de dívida, pois
as linhas de financiamento já
estão cortadas.

De fato, a necessidade de
dinheiro é o que tem feito com
que o telefone do advogado
Miguel Zaldivar não toque
com a mesma freqüência de
antes. Este sócio do escritório
Hogan & Hartson, de Miami,
manteve um ritmo acelerado
de trabalho ao longo de 2008,
concretizando multímilionários
acordos de fusões e aquisições
de seus inúmeros clientes na
América Latina. Mas logo
chegou novembro e o finan-
ciamento encolheu. "Hoje não
há financiamento. No setor
de petróleo, ninguém sabe o
que vai acontecer. Em petro-
química, os financiamentos
estão todos parados. No setor
agroindustrial está tudo parado.
No elétrico, apesar de não se
tratar de uma commodity,
as pessoas estão esperando
para ver o que acontece", diz
Zaldivar.

É que o surgimento de ten-
tadoras ofertas não fez com que
os compradores se lançassem
como loucos para agarrá-las.
Sérgio Fuentes, diretor da
Standard & Poor's, afirma que,
frente à virulência com que a
crise está deteriorando o clima
de negócios na América Latina,
a atenção de muitas empresas
se volta sobretudo a buscar
como proteger-se, em vez de
fixar-se em como continuar
crescendo. "Temos um tema
de financiamento que mudou
em todo o mundo. Por outro
lado, há o tema da forte des-
valorização das moedas frente
ao dólar, a queda no preço das
commodities. E além disso
enfrentamos muita incerteza
sobre o que vai acontecer no

panorama mundial. O que as
empresas buscam é sobreviver
e ficar em boa forma frente a
um contexto muito volátil e
muito hostil", diz.

E também há o caso de
empresas que já ampliaram

dir a produção - não quer dizer
que a empresa esteja cega para
algo atraente que passe diante
dos olhos. Schmitt afirma que
a Grendene está consciente de
que a crise poderá gerar boas
oportunidades de investimento,

sua capacidade de produção
nos últimos anos e por isso não
sente necessidade de adquirir
outras companhias. Exemplo
disso é a fabricante brasileira
de calçados Grendene, que em
2007 adquiriu uma fatia da Aza-
léia e fechou 2008 com lucro
recorde. "Deveremos chegar a
156 milhões de sandálias ven-
didas em 2008", diz o diretor
de relações com os investidores
Francisco Schmitt, que agrega
que a empresa poderia passar
dois ou três anos sem pensar
em grandes investimentos para
aumentar a produção. "Os
investimentos serão somente
de manutenção."

Mas estar casado com um
conceito - neste caso, o de não
investir por enquanto em expan-

e "se surgir algo interessante,
vamos avaliá-lo", afirma.

Já o Pão de Açúcar apresen-
tou uma postura mais agressiva.
O gigante supermercadista
brasileiro tem US$ 600 mi-
lhões em caixa e montou uma
equipe especializada dentro de
sua organização para estudar
fusões e aquisições, além
de contratar a consultoria
PricewatherhouseCoopers
e o banco de investimentos
BBA. O objetivo é aproveitar
as oportunidades que surgem
com a crise. "Ao montar esse
esquema, nos organizamos para
fazer aquisições de forma estru-
turada e menos impetuosa", diz
Cláudio Galeazzi, presidente do
Grupo Pão de Açúcar à mídia
local. "Nas últimas semanas, o

diálogo com as empresas tem
sido mais fácil e os preços se
mostram mais atraentes." Além
de supermercados, a empresa
está à caça de negócios como
redes de farmácias e postos
de gasolina.

Essa mesma estratégia é
seguida pelo chileno Alfonso
Swett. O diretor executivo
da Forus, especializada na
representação de marcas de
roupa vendidas diretamente
em suas lojas, manteve uma
administração financeira con-
servadora durante os últimos
cinco anos, o que lhe permitiu
juntar USS 25 milhões em caixa
e abrir uma linha de crédito de
USS 14 milhões que destinará
à compra de empresas para
entrar em nichos em que hoje
não está presente. "O número
de aquisições não está definido,
já que dependerá do tamanho
de cada negócio e das oportuni-
dades que se apresentem", diz
Swett. "Queremos entrar em
2009 observando e reagindo
rapidamente."

O setor varejista poderá
ser um nos quais haverá mais
ofertas na América Latina,
além de outros que foram gol-
peados pela crise. No México,
por exemplo, vislumbram-se
oportunidades de compra em
companhias do setor automo-
bilístico, de bens duráveis,
em empresas vinculadas à
produção ou venda de pro-
dutos de luxo e inclusive no
segmento imobiliário.

Além disso, haverá boas
oportunidades em empresas
sob pressão financeira. De
olho nas dificuldades enfrenta-
das pela Aracruz, que perdeu
mais de US$ 2,1 bilhões em
operações com derivativos,
a Stora Enso, por exemplo,
teria tentado pstabelecer
negociações para aumentar
sua participação na Veracel,
joint-venture entre os dois
grupos - a Aracruz negou a
informação em fato relevante.
Porém, não obteve sucesso.



"Algumas companhias que
incorreram em operações
de financiamento em 2008 e
não eram vistas inicialmente
como agressivas, com as
atuais condições de mercado
passaram a ser", diz Zaldivar,
de Miami. "Muitas dessas
empresas se verão obrigadas a
reestruturar-se, e como parte
desse processo haverá um bom
número delas que considerará
prudente desfazer-se de parte
de seus ativos."

Não obstante, as opor-
tunidades são apenas para
valentes. Em um cenário de
volatilidade como o atual,
muitas companhias optarão
por manter-se afastadas de
qualquer situação de compra
devido a dúvidas sobre a
qualidade do fluxo de caixa
da empresa a ser comprada,
diz Eduardo Uribe, diretor-

gerente de Corporate Rating
Latin America para a Standard
& Poor's.

"Considero mais provável
que muitas dessas empresas
optem por intervir no cres-
cimento orgânico em vez de
realizar alguma aquisição",
diz Uribe. "Teria que ser uma
oportunidade muito boa em
termos de preço, e que por
outro lado o montante reque-
rido não impactasse muito
seu perfil financeiro ou seu
balanço em termos de estrutura
de capital e liquidez."

Segundo Uribe, na verdade
as empresas estão focadas em
reduzir custos. "Na maioria
dos casos, o que vemos são
muitas empresas que estão
reduzindo seu gasto ao míni-
mo para preservar a liquidez,
reduzir a dívida na medida do
possível e realmente consoli-

dar sua posição de negócios
enquanto esperam a volta de
condições mais benignas no
mercado."

Gianni Casanova, sócio
do banco de investimentos
IB Partners, em São Paulo,
concorda. Ele explica que, em
uma crise de solvência como a
que estamos atravessando, as
empresas estão mais focadas
em sua posição de caixa, o
que as faz reduzir custos,
avaliar quais contratos podem
cancelar, a qual fornecedor
atrasar o pagamento, e isso
tem um efeito cascata sobre
a liquidez e a solvência de
outras empresas.

E esse sentimento perma-
necerá nos próximos meses, ao
menos até que a incerteza não
diminua. "Este é um momento
difícil para tomar decisões...
É complexo hoje prever um

panorama para os próximos
três, quatro ou cinco anos",
afirma Fuentes, da S&P. "E é
preciso ter costas largas e uma
posição competitiva muito
forte, pois não sabemos até
onde o slowdown econômico
vai chegar, não sabemos qual
será o fundo da crise."

Mas, para outros, como os
mexicanos da Bienes Turgon,
sair às compras é uma forma
barata de reduzir essa incer-
teza. "Consolidar é reduzir
risco, especialmente nesta
indústria que costuma operar
muito alavancada", diz De
Nigris. "Hoje, para muitos,
a única forma de subsistir é
integrando-se a uma empresa
que tenha dinheiro." •

Com Felipe Alduna-
te e Eduardo Thomson,

Santiago
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