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Eles são agressivos, visioná-
rios, conhecem bem as parti-
cularidades das mais diferen-
tes economias, sabem farejar
um bom negócio, fazer proje-
ções de médio e longo prazo e,
quando não têm capital neces-
sário para tomar uma decisão
estratégica, sabem exatamente
em qual porta bater para con-
seguir a verba necessária. Este
é o perfil do seleto clube com-
posto por cerca de 100 execu-
tivos brasileiros de alto escalão
que cuidam das áreas de fusão
e aquisição de grandes corpo-
rações, bancos de investimen-
tos e fundos de private equity
com atuação no país.

Em troca de uma posição es-
tratégica capaz de tirar ou colo-
car grandes grupos na liderança
de seus setores de atuação, esses
profissionais com base na escola
americana — muitos foram tra-
balhar ou fazer MBA nos Esta-
dos Unidos na década de 1990 —
podem ganhar até US$ 50 mi-
lhões por ano. Frutos da merito-
cracia, eles têm seus bônus
atrelados a resultados. O em-
pregador também valoriza a
cultura de remuneração dife-
renciada aos profissionais que
apresentam alta performance.

“São profissionais de altís-
simo calibre que vivem de
oportunidades de compra e
venda e que, muitas vezes,
passam um ano inteiro traba-
lhando em cima de uma única
operação”, conta Alfredo José
Assumpção, ex-diretor de RH
do Chase Manhattan e presi-
dente e sócio da Fesa, empresa
de headhunting focada na con-
tratação de altos executivos.

Embora o número de caça-
dores de oportunidades em
aquisições e fusões seja peque-
no, Assumpção afirma que o
Brasil tem hoje uma casta de
empresários-executivos supe-
rior aos do Primeiro Mundo. “É
um pessoal mais aguerrido, que
aprendeu a se mover em um
ambiente volátil e que está
pronto para assumir o comando
de empresas em qualquer lugar
do mundo”, garante.

Não por acaso, ele diz que o
brasileiro se tornou um dos ca-
pitais humanos mais requisita-
dos do mundo e as cerca de 50
companhias brasileiras que se
tornaram multinacionais e líde-
res de seus respectivos setores
sabem disso. Isso explica a razão
para companhias de mineração,
siderurgia, cervejaria, frigorífi-
co, entre outros, contratarem
este pessoal e, muitas vezes,
mandá-los para outros países.

No quarto trimestre, a ex-
pectativa é que o brasileiro Ber-
nardo Hees, ex-presidente da
ALL (America Latina Logística),
assuma o cargo de CEO do Bur-
ger King, segunda maior rede
de fast-food dos Estados Uni-
dos, adquirido no início do mês
pelo 3G Capital. O fundo, por
sua vez, tem como sócios os
brasileiros Jorge Paulo Lemann,
Carlos Alberto Sicupira e Marcel
Telles, que também têm partici-
pação na cervejaria AB InBev.

Hees comandou a aquisição
da Brasil Ferrovia, em 2006, o
que levou a empresa a também
operar nas estratégicas malhas
do Centro-Oeste e do estado de
São Paulo, tornando-se o prin-
cipal nome do Cone Sul.

Agora, como toda brasileira
que compra uma empresa no
exterior, basta saber quais de-
safios Hees terá que enfrentar.
Entre o mais cotado depois da
mudança de gestão, está a rea-
ção negativa dos funcionários
da empresa adquirida. ■

Brasil tem 100 executivos
especializados em aquisições
Com formação nos Estados Unidos, eles são agressivos, visionários e ganham até US$ 50 milhões por ano

“O Brasil tem hoje
a melhor casta
de executivos
do mundo. Eles são
agressivos, têm uma
cultura global e estão
prontos para desafios
pós-aquisição,
como resistência
à nova cultura
e greve incentivada
pelos sindicatos

Alfredo José Assumpção

TECNOLOGIA BRASILEIRA

Totvs faz mais de 30 aquisições em seis anos e pode comprar de novo
Nos últimos seis anos, a Totvs
(ex-Microsiga) comprou cerca
de 30 empresas da área de
Tecnologia da Informação (TI).
A única aquisição internacional
foi da software house mexicana
Sipros, em 2003. Agora, José
Rogério Luiz, vice-presidente
executivo e financeiro da Totvs,
admite que uma nova compra no
exterior pode sair. “Todos os dias,
nós trabalhamos na análise de,

pelo menos, seis transações”, conta.
Isso não significa que a empresa
analisada será adquirida, mas
é de responsabilidade dele
a estrutura montada na Totvs
para avaliar fusões e aquisições.
Ele explica que uma empresa
de tecnologia requer habilidades
“adicionais” quando sai em
busca de fusões e aquisições.
“Quando a gente compra alguém,
a gente não adquire uma fábrica,

mas a capacidade de reter
as pessoas”, explica Luiz.
A Totvs, diferentemente de
outras empresas, não costuma
usar consultores externos por
medo de “atitudes agressivas”
que assustem a empresa-alvo e
causem mágoas aos funcionários.
Externos só são chamados na
hora de dar uma opinião legal
e por obrigação, uma vez que
a Totvs tem capital aberto. F.T.

Divulgação

Alfredo Assumpção, presidente
da Fesa, acredita que brasileiros de
alto escalão podem gerir empresas

de qualquer lugar do mundo

Text Box
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