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É como andar em meio aos túmulos em um campo de batalha. Todas aquelas esperanças 
estão em ruínas. Sprint-Nextel. Boston Scientific-Guidant. Wachovia-Golden West. Credit 
Suisse-DLJ. Alcatel-Lucent. 
 
Essas são apenas algumas das maiores fusões de empresas dos últimos dez anos - uma 
década de acordos sem paralelo na história mundial. Desde 1º de janeiro de 2000, as 
empresas assinaram 316.657 acordos de fusões e aquisições no mundo todo, uma média de 
87 por dia. No total, eles foram avaliados em US$ 25,2 trilhões, segundo a firma de pesquisas 
Dealogic - quase a metade do produto interno bruto anual mundial. 
 
As aquisições ficaram de modo geral em suspenso desde que o Lehman Brothers Holdings Inc. 
quebrou, em setembro do ano passado. Mas elas estão prontas para voltar com força total em 
2010, com empresas que sofreram com a economia em busca de cortes de custos via fusões. 
 
Os executivos e acionistas que se preparam para a próxima década deveriam examinar as 
transações feitas nos últimos dez anos. Passei a semana passada fazendo exatamente isso - 
tentando identificar qual o negócio mais bem-sucedido do decênio entre os que envolveram 
grandes empresas de capital aberto. O critério decisivo: transações que realmente cumprem 
seus objetivos estratégicos originais e ao mesmo tempo geram valor para os acionistas. É 
chocante perceber que foram muito poucos os que corresponderam às expectativas. Não foi 
apenas o desastroso casamento da AOL com a Time Warner, que manteve a coroa da 
ignomínia desde janeiro de 2000. Das 25 maiores fusões, apenas 9 empresas ficaram com 
ações em cotações superiores aos da data em que foi anunciado o negócio. 
 
Essa é uma medida muito rudimentar quando se considera o pânico no mercado acionário de 
2008 e todos os outros fatores imprevisíveis que influenciam a ação. Também é verdade que 
muitas empresas estariam em pior situação se não fechassem os negócios, mesmo que não 
estejam em boas condições hoje. 
 
Contudo, é difícil ignorar o fracasso que permeia a década. 
 
O Bank of America tem 4 transações entre as 100 maiores. As firmas de investimento em 
participações conhecidas como private equity têm 15 lugares na lista, e 9 das transações 
acabaram com problemas financeiros de algum tipo. Não se esqueça da Tyco Ltd., JDS 
Uniphase, HSBC Holdings PLC, Verisign Inc., Viacom Inc. e Sears Roebuck & Co. - todas 
fizeram aquisições desastrosas ou pagaram preços exagerados nessa Década das Fusões. 
Durante um período de 28 anos as megafusões - o 1% das transações de maior valor - 
destruíram, em média, 3% dos rendimentos de curto prazo das ações das empresas 
compradoras, segundo um novo estudo feito por um trio de pesquisadores. 
 
"Nem todas as megafusões são ruins', diz Matthias Kahl, da Universidade do Colorado, que 
completou o estudo com Dinara Bayazitova e Rossen Valkanov. "Algumas são boas, mais a 
maioria é ruim." 
 
Em comparação, acordos feitos com empresas abertas menores em geral criam cerca de 1,5% 
de valor, segundo o estudo. 
 
Assim, qual transação mais se destaca? Classifiquei os negócios da década em três categorias. 
 
O momento certo  
 
No início da década o petróleo era negociado por volta de US$ 27 o barril, e o setor petrolífero 
ainda digeria uma megafusão anterior, a da Exxon Corp. e Mobil Corp., de US$ 80 bilhões, 
feita em 1998. Em 2000, quando os mercados acionários começaram a balançar, a Chevron 
Corp. anunciou seu próprio meganegócio petrolífero, gastando quase US$ 39 bilhões para 
comprar a Texaco. 



 
O acordo ajudou a Chevron a garantir suprimento de petróleo enquanto os preços avançaram 
no restante da década. Hoje a ação da Chevron está cerca de 50% mais cara do que quando a 
nova empresa foi formada. Seu valor de mercado triplicou. A maioria das pessoas de Wall 
Street esquece a transação Chevron-Texaco, mas isso é apenas sinal do seu sucesso discreto e 
eficiente. 
 
Os líderes certos  
 
Em uma década de pretensos imperadores, surgiram apenas dois verdadeiros construtores de 
impérios: Edward Whitacre, da AT&T Corp., e James Dimon, do J.P. Morgan Chase & Co.. 
 
Whitacre, que já havia dirigido a SBC Communications Inc. e agora é presidente do conselho 
da General Motors Corp., foi o mais prolífico. Ele gastou US$ 140 bilhões para reunir grande 
parte do que era o antigo Sistema Bell, que sob o nome AT&T foi o monopólio telefônico dos 
EUA, em uma empresa de telecomunicações formada em torno das operações de celular da 
SBC e da BellSouth Corp. 
 
A escala é importante e os investidores dão valor a ela. Nos últimos cinco anos a ação da AT&T 
subiu 10%, enquanto a de sua principal concorrente, a Verizon Communications Inc., caiu 
20%. 
 
Dimon ajudou a montar um banco que se tornou o mais importante dos Estados Unidos. 
Enquanto o Citigroup Inc. está em processo de desagregação do seu "supermercado 
financeiro", Dimon fez justamente o oposto, e com efeitos positivos. O que começou com uma 
transação feita em setembro de 2000 por William Harrison entre o Chase Manhattan e o J.P. 
Morgan se expandiu para a aquisição, em 2004, do Bank One Corp., que trouxe Dimon para a 
empresa. Desde então Dimon já abocanhou o Bear Stearns Cos. e o Washington Mutual. Os 
investidores estão dispostos a pagar US$ 34 para cada dólar dos lucros do J.P. Morgan. O 
Citigroup mal registrou quaisquer ganhos. 
 
A sorte  
 
A maioria dos observadores pode dizer que ainda é cedo para declarar que a compra do 
Lehman pelo Barclays PLC é o negócio da década. Mas mesmo que união enfrente dificuldades 
é difícil bater o seu preço. No caos do ano passado, o britânico Barclays pagou apenas US$ 
1,75 bilhão pelo nome, os empregados, a tecnologia e o edifício-sede da firma que já foi um 
dos principais bancos de investimento do mundo. Os passivos foram descartados no tribunal 
de concordatas. 
 
O preço não é nada em comparação com uma das transações fracassadas da década: a 
aquisição do Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc. pelo Credit Suisse, por US$ 12,4 bilhões. A 
compra do Lehman está ajudando os lucros do Barclays, cujos ganhos com operações de 
banco de investimento aumentaram 32% no trimestre passado. Se for bem administrado, o 
Barclays pode se tornar uma verdadeira máquina de gerar lucros, aproveitando o papel 
tradicional do Lehman nos mercados de dívida. 
 
Quem imaginaria que uma crise financeira mundial faria alguém tão sortudo? Naturalmente, a 
maioria dos negócios são propostas muito mais caras e difíceis. Isso parece não assustar 
certos executivos, em especial Brian Roberts, diretor-presidente da operadora americana de 
TV a cabo Comcast, que acaba de assinar um acordo de US$ 13,8 bilhões para assumir o 
controle da NBC Universal. Essa transação concluiu a década de maneira de semelhante à que 
começou, com duas empresas de mídia se fundindo para formar a "combinação perfeita" de 
operações em "multiplataformas". 
 
A esperança ainda sobrevive. "Com essa transação, nossa empresa está estrategicamente 
completa", disse Roberts na semana passada. 
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