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Informalidade e governança de
segunda linha ainda limitam negócios
Legislação trabalhista pouco
amigável e, como consequên-
cia, alguns setores com altos ní-
veis de informalidade. Esses fa-
tores também estão entre os que
mais preocupam investidores
estrangeiros que querem adqui-
rir empresas no país. “Um dos
pontos que impacta a atrativi-
dade de ativos é o risco de que
surjam futuras contingências
após a aquisição de uma empre-
sa”, diz Eleazar de Carvalho,
sócio da empresa de assessoria
de investimentos Virtus. “Meu
sentimento é o de que um fator
de preocupação não se sobrepõe
a outro, dividindo espaço com
as falhas no ambiente regulató-
rio e tributário brasileiro.”

Essa combinação nociva de
fatores ainda não inviabiliza a
maior parte dos negócios, mas
altera seu cronograma de fe-
chamento, o que é sempre um
problema. E, fatalmente, leva a
maiores gastos para as partes.
“Perde-se muito mais tempo até

que se consiga preparar a me-
lhor estrutura, que é a que pro-
tege investidores de contingên-
cias e dá garantias tributárias ,
do que com a decisão de inves-
timento em si”, diz Celso Costa,
do Machado Meyer.

Outro tema que tem presença
cativa entre empresários e inter-
mediários de operações de com-
pra e venda de empresas se refe-
re à aplicação da lei de recupera-
ção judicial para companhias
que estão sendo negociadas.

Governança corporativa
A falta de transparência, que vai
de balanços com pouca qualida-
de à dificuldade de controlar o
fluxo financeiro de empresas
que movimentam diariamente
grandes quantidades de dinhei-
ro em espécie — casos dos seto-
res de transporte e varejo —,
também desagradam investido-
res, comenta um profissional
habituado a estruturar opera-
ções desses segmentos.

Empresas de saúde e
segurança, que terão
de receber grandes
investimentos para
estarem preparadas
para Copa e
Olimpíada, sofrerão
consolidação natural.
Mas terão de reduzir
amarras regulatórias

Combinação nociva de fatores, como contingências trabalhistas, preocupa investidores interessados em empresas locais

PEQUENAS DIVIDIDAS

Muitas viraram alvo
de consolidadores
Nos últimos três anos — em
especial durante 2007 — empresas
de médio porte conseguiram
acessar a Bovespa. E começaram
a puxar as transações de fusões.
Somado a isso, o grande
interesse de fundos de private
equity por consolidações
setoriais fez com que o número
de operações ganhasse peso
entre empresas menores.
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Um segundo grupo
que pouco caminhou
Esse movimento dividiu
as empresas em dois grupos:
as que têm condição de
ser mais transparentes
e se tornaram atrativas
aos olhos dos investidores.
As que não conseguem se
enfraqueceram e continuam
muito dependentes dos
antigos — e caros — métodos de
financiamento, como os bancos.
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Entraves
Há um consenso entre especia-
listas em fusões e aquisições: o
país terá de rever o que são con-
sideradas amarras regulatórias
em algumas atividades. Os dois

exemplos clássicos são saúde e
segurança, setores considerados
muito fragmentados e que ca-
minham para um natural pro-
cesso de consolidação ao longo
dos próximos anos. ■ L.F.
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