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Um contra todos
Executivo da Hay Group avalia os riscos que o processo

de fusões e aquisições traz às empresas envolvidas

N
os últimos tempos, o País
vê diversas fusões e aqui-
sições de empresas co-
nhecidas do grande pú-

blico movimentarem sua economia.
Algumas delas tiveram muita reper-
cussão, como a compra do varejista
Ponto Frio pelo Grupo Pão de Açúcar,
de Abílio Diniz, por R$ 824,5 milhões,
a união das duas gigantes alimentí-
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cias, Sadia e Perdigão, que, juntas, te-
rão um faturamento anual líquido de
R$ 22 bilhões e a compra do Unibanco
pelo Itaú, que forma o maior grupo fi-
nanceiro do hemisfério sul, com ati-
vos de R$ 575 bilhões.

Apesar desses negócios grandio-
sos que, aparentemente, ajudam a
fomentar a estratégia de crescimento
das companhias e garantir a sobrevi-

vência de pelo menos uma das par-
tes envolvidas no negócio, principal-
mente em períodos de instabilidade
econômica como este, o processo de
fusões e aquisições pode representar
um grande risco para os acionistas se
alguns pontos não foram avaliados.

Uma pesquisa realizada pelo Hay
Group, consultoria global de gestão
de negócios, em mais de 20 países



com cerca de 560 líderes, aponta que
as companhias cometem falhas em
períodos cruciais do processo e que
muitas delas poderiam ser evitadas se
fossem avaliados e gerenciados pon-
tos importantes como o capital hu-
mano, relacionai e organizacional das
empresas que pretendem comprar.
Estes três itens formam os chamados
ativos intangíveis, aqueles cujos valo-
res são difíceis de mensurar.

Os números do levantamento são
expressivos. Das empresas compra-
doras, 31% falham ao conduzir ava-
liações dos processos intangíveis
nas companhias-alvo. No Brasil, 23%
das empresas fracassam no quesito.
Além disso, apenas 25% do tempo do
período de due diligence é gasto na
avaliação dos intangíveis, já que os
aspectos financeiros são contempla-
dos em maior escala. Ao contrário,
dos empresários que uniram esfor-
ços em prol do capital intangível du-
rante uma fusão ou aquisição, 70%
consideram que a operação teve su-
cesso, contra apenas 30% das com-

panhias que não se atentaram para
esta etapa.

Ainda de acordo com o estudo, 66%
dos executivos crêem que, se tives-
sem destinado mais tempo aos aspec-
tos intangíveis, teriam aumentado as
chances de sucesso. Entre os brasi-
leiros esse percentual sobe para 93.
Para minimizar a chance de erro, 61%
deles declararam que pretendem dar
atenção a esse quesito em uma pró-
xima transação. No Brasil, o número
cai para 53%. Para avaliar o mercado
de fusões e aquisições e falar dos ca-
pitais intangíveis aos quais a pesqui-
sa se refere, conversamos com o dire-
tor da Hay Group, Vicente Gomes.

Vicente Gomes: Os aspectos intan-
gíveis são aqueles que não podem ser
mensurados em valores, ou seja, ele
é separado do aspecto financeiro de
uma negociação. A Hay Group o clas-
sifica em três vertentes: o capital orga-
nizacional, capital relacionai e capital
humano. É a forma como a busca de
informação age sobre o desempenho
da força de trabalho e como a compa-
nhia lida com características como a
qualidade da liderança, clima orga-
nizacional, nível de engajamento da
empresa, valores e cultura, além de
fatores externos, como clientes e as for-
mas de fidelização com estes. O mais
importante é como todos estes itens
estão traduzidos em uma organiza-
ção, ou seja, como são transferidos em
eficazes sistemas de gestão, know-how
tácito, entre outros fatores que ajudam
avaliar melhor e planejar ações de
alinhamento entre as empresas, tanto
a compradora quanto a adquirida.
Em outras palavras, é a forma como a
organização é gerida, seu grau de agi-
lidade para se adaptar às mudanças



e, conseqüentemente, obter vantagens
competitivas. As falhas mais comuns
geralmente estão relacionadas à difi-
culdade de acessar informação confiá-
vel sobre esses ativos intangíveis das
empresas. A dificuldade reside jus-
tamente no fato de ser difícil avaliar
o lado humano. Como avaliar bons
líderes? É um ponto que não é científi-
co e sim humano. Não existe fórmula
pronta para descobrir. Porém, hoje em
dia, é mais fácil por conta do apoio de
headhunters, pesquisas e até mesmo
auxílio de ex-funcionários. Não é um
apoio científico, mas ajuda a empresa
a se preparar neste momento.

tinha uma segmentação de mercado
totalmente distinta e a forma como
estava organizada para servir a estes
segmentos não apresentava sinergia
com a empresa adquirente. Ao mesmo
tempo, as diferentes culturas de ori-
gem dos países criavam o cenário pro-
pício para um conflito sobre o melhor
modelo de segmentação e operação
entre ambas. O risco de destruição de
valores era imenso. Por isso, ajudamos
as empresas a avaliar essas situações
e a construir uma nova forma de ver o
mundo, somando o melhor das duas
companhias para criar uma nova em-
presa combinada.

Gomes: Além dos riscos de mercado,
existem os riscos das eventuais sur-
presas com relação aos ativos intangí-
veis. Por exemplo, um cliente adquiriu
uma concorrente em outro país para
se tornar a maior empresa global em
seu setor. Porém, a empresa adquirida

Gomes: As organizações mais pre-
paradas são aquelas que gerenciam
seus negócios sob a ótica do valor, seja
valor de mercado, para seus clientes,
fornecedores, acionistas, empregados,
comunidades e governos, e também
em relação ao propósito de sua exis-
tência. Essa preparação vale para to-
dos os portes de empresas. Entretanto,

nas pequenas e médias cabe também
a preparação do dono do negócio para
passar à frente sua "criação" ou estar
aberto para ser o dono não controla-
dor de algo maior que sua empresa,
mas que oferece a oportunidade para
a criação de um negócio mais vanta-
joso para ele. Vale ressaltar que, para
darem certo juntas, a empresa com-
pradora e a adquirida precisam ter
sinergia de operação e financeira, um
planejamento estratégico com objeti-
vos claros e rápidos em torno do negó-
cio, gerentes eficientes com a substitui-
ção dos incapazes e poder de mercado.
Esses propósitos devem estar muito
bem delineados.



Gomes: Eu acredito que seja por conta
de experiências passadas e pela maior
consciência sobre os aspectos intangí-
veis. Neste ponto, os executivos brasi-
leiros parecem estar mais conscientes
que no restante do mundo. Há tam-
bém o aspecto da cultura latina, que é
baseada em um relacionamento mais
próximo, com o velho "tapinha nas
costas", diferente das outras culturas.
Aqui, teoricamente, fica mais fácil sa-
ber o valor que tem o capital humano.
Mas é importante frisar que, além dos
aspectos intangíveis, outros devem ser
levados em consideração, como es-
tratégia, modelo de negócios, clientes,
produtos, tecnologias, além da situa-
ção econômico-financeira.

Gomes: No Brasil, os negócios movi-
mentam algo entre US$100 milhões
e US$1 bilhão. Em 2008, cerca de 50
negócios foram fechados e a tendência
para 2009 é um volume de 15 a 30%
menor. Isso porque a crise diminuiu o

capital disponível e o crédito das em-
presas. Por outro lado, o quadro tende
a se normalizar em pouco tempo. O
Brasil tem sido reconhecido lá fora
como uma País com boas oportunida-
des de investimentos e, desta forma, o
capital estrangeiro tende a ser direcio-
nado para cá. Com uma taxa básica
de juros em queda constante, há uma
boa expectativa daqui para frente.
Na verdade, este é o tipo de negócio

que mais reflete as oportunidades e
os momentos da economia, inclusi-
ve os de crise. É importante ressaltar
que, apesar do efeito maior das fusões
e aquisições ser o aumento do nível
de produtividade da economia, deve-
se haver um cuidado especial para a
não criação de mercados não compe-
titivos, que possam ser barrados pelo
Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
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