
Segunda-feira, 14 de junho, 2010 Brasil Econômico 5

LEIA MAIS O capital nacional foi
responsável por 18% das

fusões e aquisições no mercado
exterior. Ao invés de estimular
a internacionalização, o governo
cobra imposto das empresas.

A estrutura tributária
está entre as principais

preocupações de empresas
que querem ir às compras.
O receio vale para transações
no Brasil e no exterior.

De janeiro a maio, foram
feitas 303 operações

no país. Acredita-se que
até o final do ano possam
bater o recorde de fusões e
aquisições ocorridas em 2007.

Murillo Constantino

Para Barbara Rosenberg, sócia do BM&A,
nova lei melhoraria ambiente de negócios,
eliminando situações sem sentido prático Na bolsa, um

painel para
evitar conflitos
Crescimento do mercado de
capitais tem como efeito colateral
o aumento de conflitos societários

Aconteceu o esperado: as em-
presas foram à bolsa, fortalece-
ram o caixa e estão indo às com-
pras. De acordo com dados da
PricewaterhouseCoopers, 57%
das fusões e aquisições anuncia-
das no ano tiveram a participa-
ção de empresas de capital aber-
to. E, como não poderia deixar
de ser, o mercado de capitais
também vem se tornando palco
de conflitos societários. Eles sur-
gem em meio a ameaças de aqui-
sição hostil de controle, discus-
sões sobre o valor adequado a ser
pago a acionistas minoritários
em uma venda e outros temas
que logo ganham os holofotes,
ultrapassando os aspectos pura-
mente técnicos do negócio.

É em meio a essa mudança no
perfil do mercado acionário bra-
sileiro que vem ganhando espa-
ço a ideia de desenvolver no país
um mecanismo parecido com o
inglês takeover panel (conselho
de aquisição, em tradução livre).
Trata-se de um órgão indepen-
dente que é responsável por re-
gular e supervisionar operações
de fusão e aquisição, buscando
preservar direitos de acionistas
minoritários e evitar conflitos.
“É uma alternativa viável de
mercado para arbitrar e solucio-
nar problemas típicos do pacote
fusões e aquisições”, diz Edison
Garcia, superintendente da As-
sociação de Investidores no
Mercado de Capitais (Amec),
entidade que no final do ano
passado puxou a fila do debate,
reunindo em debates partici-
pantes do mercado brasileiro e
especialistas em takeover panel
de países como a Austrália.

A Bovespa contratou, no final
do ano, um estudo sobre a viabili-
dade do takeover panel. Procura-

da, a bolsa disse, por meio de sua
assessoria de imprensa, que não
tem novidades sobre o tema.

Um dos pontos mais relevan-
tes dessa discussão se refere à
composição do comitê. “Em
Londres, o takeover panel é pra-
ticamente uma corte judicial,
com profissionais altamente
técnicos. Se quisermos que o ór-
gão tenha a mesma credibilidade
em suas decisões, esses profis-
sionais também deverão se afas-
tar de suas atividades atuais, já
que a maior parte dos especialis-
tas está ligada a escritórios de
advocacia”, lembra André Ca-
margo, do Insper.

Além de dar maior transpa-
rência ao mercado sobre como são
conduzidas as operações, a im-
plantação do takeover panel
também pode servir de suporte
ao Cade, antecipando questões
que o órgão antitruste levantaria,
afirma o sócio de finanças corpo-
rativas da PricewaterhouseCoo-
pers, Alexandre Pierantoni. ■ L.F.

Mecanismo de análise
de operações pode
servir também para
antecipar às empresas
pontos que serão
questionados mais
à frente pelo Cade

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 5.
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