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DESTAQUE FUSÕES E AQUISIÇÕES
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As empresas brasileiras, até re-
centemente meras coadjuvantes
no xadrez das grandes fusões e
aquisições globais, ampliaram o
ritmo de compras e já começam
a mudar o desenho do mercado.
Empresas estrangeiras mais ba-
ratas pela crise, depreciação do
dólar e o maior acesso à bolsa são
os fatores que vêm impulsionan-
do essa mudança. E acelerando o
processo de internacionalização.
A força do movimento pode ser
percebida de um ano para cá.

Segundo levantamento prepa-
rado pela PricewaterhouseCoopers
a pedido do BRASIL ECONÔMICO,
fundos, empresas e investidores
brasileiros compraram 52 em-
presas estrangeiras entre janeiro
e agosto deste ano. É mais do que
o dobro do número de aquisições
registradas no mesmo período
do ano passado. A internaciona-
lização saltou de 6% para 11%
em relação ao volume total de
fusões brasileiras. “Chama a
atenção o fato de que o movi-
mento começou a se desenhar
com clareza neste ano, com as
brasileiras que têm caixa apro-
veitando oportunidades”, diz o
sócio de finanças corporativas da
Price, Alexandre Pierantoni.

Mesmo com aquisições im-
portantes nos Estados Unidos —
caso recente da compra das ope-
rações do Burger King pelo fundo
brasileiro 3G — é a Europa que
desponta como principal destino
de empresas brasileiras que bus-
cam expandir suas atividades.
Em meio à crise, o continente
concentrou, no semestre, 77% de
todas as compras brasileiras feitas
fora do país, de acordo com dados
da Associação Brasileira das Enti-
dades dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima).

A lógica do movimento é quase
sempre a mesma: a apreciação do
real dificulta a vida dos exporta-
dores, que veem na aquisição de
operações locais a possibilidade
de serem mais competitivos. Esse
racional vale para gigantes como
Vale e Petrobras, mas vem se tor-
nando aplicável a um universo
mais amplo de empresas e setores.
É o que têm percebido os sócios do
escritório Veirano, que neste ano
assessorou compras da Compa-
nhia Brasileira de Cartuchos
(CBC), na Alemanha, e da ABnote,
da área de cartões plásticos e sis-
temas de identificação, na Espa-
nha. “Os gargalos brasileiros fa-
zem o investimento direto de em-
presas de manufatura valer a
pena”, diz o advogado Robson
Barreto. A banca participa de três
outras transações — ainda não
concluídas no exterior — com

brasileiras na ponta compradora.
As falhas da infraestrutura do-

méstica, que encarece o trans-
porte de mercadorias, e o dólar
cada vez menos amigável aos ex-
portadores, foram os principais
responsáveis por acelerar a estra-
tégia de internacionalização por
meio de aquisições da Metalfrio.
A fabricante de equipamentos de
refrigeração comercial adquiriu
cinco empresas após sua abertura
de capital, em 2006. Usa o Méxi-
co como base para acessar o mer-
cado americano e estuda a possi-
bilidade de comprar na Índia,
cujo mercado de bebidas cresce a
taxas anuais de dois dígitos.
“Metade de nossa produção e re-
ceita estão fora do país”, contabi-
liza Marcelo Moojen, vice-presi-
dente da companhia.

Realidade para as maiores
corporações, a internacionaliza-
ção começa a deixar de ser so-
nho para as menores. Mais por
uma questão de necessidade do
que propriamente por escolha.
“As grandes arrastam as meno-
res, que atuam em sua cadeia de
fornecedores e prestadores de
serviço. Isso deixou de ser opção
e virou imperativo”, diz Sherban
Cretoiu, coordenador do núcleo
de negócios internacionais da
Fundação Dom Cabral.

Mudança de patamar
O volume financeiro envolvendo
operações entre brasileiros e eu-
ropeus ainda está muito concen-
trado em negócios de grande
porte, como a compra, pela Ca-
margo Correa, da portuguesa
Cimpor, que girou R$ 3,8 bilhões.
No entanto, transações de menor
porte também aconteceram. Fo-
ram os casos da compra, pela Pa-
ranapanema, da fabricante polo-
nesa de laminados HMN, por €
4,2 milhões, e da aquisição, pelo
grupo Marfrig, de operações na
Irlanda do Norte da O´Kane Poul-
try por 13 milhões de libras. ■

Empresas dobram compras e
Com dólar em queda, exportações reduzidas e dinheiro em caixa, grupos nacionais decidem investir

“O movimento de
internacionalização
de empresas começou
para valer depois da crise
internacional, com as
empresas brasileiras com
caixa indo às compras
com maior intensidade”

Alexandre
Pierantoni
Sócio da Price

Murillo Constantino

GLOBALIZAÇÃO

52
foi o número de operações
de compra de investidores
brasileiros no exterior realizadas
entre janeiro e agosto deste ano.

RELEVÂNCIA

10%
É o quanto representam
as operações de aquisição de
brasileiros fora do país em
relação ao número total de fusões
envolvendo empresas brasileiras.

EUROPA À FRENTE

77%
é o percentual que equivale
ao total das aquisições de
investidores brasileiros na região.
O principal motivo é a crise
pela qual passa o continente.

Antonio Milena

Evolução do número de aquisições brasileiras no exterior

Fonte: PricewaterhouseCoopers
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“Os custos de
frete e o atual
patamar do dólar
inviabilizariam
crescer apenas
exportando”

Marcelo Moojen,
vice-presidente

da Metalfrio

A FRASE
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LEIA MAIS Um seleto clube de
executivos de alto escalão,

especializados em fusões e
aquisições de empresas, conta
com 100 membros brasileiros.
muitos com passagens pelos EUA.

Brasileira Totvs, uma das
gigantes nacionais do setor

de TI, fez mais de 30 aquisições
nos últimos seis anos e planeja
novas compras. Equipe interna
faz análises diárias de alvos.

A desvalorização do dólar
no mundo, iniciada há

alguns anos, deve se manter no
médio prazo. Isso atrair capital
para países emergentes, o que
ajuda as aquisições do Brasil.

aceleram internacionalização
em outros países. Fusões e aquisições no exterior duplicaram este ano

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em busca de escala e novos clientes, empresas do segmento buscam oportunidades no exterior

A necessidade de ganhar escala
para competir já faz do segmento
de Tecnologia da Informação (TI)
um dos mais ativos em fusões e
aquisições locais. Segundo dados
da PricewaterhouseCoopers,
empresas de TI têm movimentado,
historicamente, 10% do volume
total de compras de empresas
no Brasil. Portanto, será natural
que as empresas do setor,
ainda muito fragmentado em
pequenas empresas de nicho,
comecem a ganhar tamanho,
iniciem consolidações e, em
um estágio posterior, acessem

o mercado estrangeiro. Por sua
vocação natural de prestador
de serviços e pela necessidade
de buscar inovações, esse é
um caminho sem volta, acredita
Sherban Cretoiu, coordenador
do núcleo de negócios
internacionais da Fundação
Dom Cabral. “Os desafios são
grandes, pois essas empresas
precisam crescer para
acompanhar a exigência de
seus clientes, muitos dos quais
estão indo para o exterior.”
Embora desafiador, o cenário
para essas companhias embute

boas perspectivas de
crescimento, inclusive no exterior.
“O setor tem muitas empresas
médias que são candidatas a
virarem múltis”, diz Felipe Mendes
Borini, professor do mestrado
em gestão internacional
da ESPM, lembrando algumas
das principais vantagens das
empresas do segmento.
“Elas lidam com os componentes
tecnologia e inovação, e assim
se movem com maior rapidez
do que uma empresa que
trabalhe com indústrias e
fábricas”, compara o especialista.

Uma das empresas que resolveu
levar à frente esse movimento
foi a catarinense Nexxera, que
presta serviços para instituições
financeiras e empresas de capital
aberto. Com filiais na Colômbia
e nos Estados Unidos, a
empresa — cujo faturamento
deve alcançar R$ 40 milhões
ao final do ano — está mapeando
novas oportunidades para
reforçar as compras fora do país.
Ainda identificando as primeiras
oportunidades de negócios em
solo americano, a Nexxera busca
novas aquisições no Canadá,

na Espanha em Portugal e até
mesmo na China, detalha seu
presidente, Edson Silva. “Estamos
negociando aportes com fundos
de investimento e o BNDES para
viabilizar os novos projetos.”
Impulsionado por algumas
empresas de maior porte,
consideradas consolidadoras
naturais — casos de CPM Braxis,
Totvs e Tivit —, o setor já
desperta o interesse de
investidores de grande porte.
Fundos de private equity como
o Stratus já têm em sua carteira
empresas do segmento. L.F.

Ag. Vale

Mina de carvão na Austrália, adquirida recentemente pela Vale:
internacionalização de gigantes já faz com que empresas de

menor porte busquem opções para atuar no exterior

Ninguém nega — inclusive
os números — que o principal
objetivo das empresas brasileiras
que buscam diversificar seus
negócios fora do país é chegar
à Europa. Mas é impossível
esquecer que a África também
integra os planos de muitas delas.
De empreiteiras e prestadoras
de serviços em infraestrutura
a bancos. Um exemplo desse
interesse é a recente parceria
firmada entre Banco do Brasil,
Bradesco e o português Espírito
Santo para atuar no continente.
Dificilmente, porém, essa
expansão acontecerá por meio
de compras de empresas.
“O natural é que alguma
empresa angolana ganhe um
contrato de licitação ou
exploração de petróleo e uma
brasileira queira se posicionar
por lá”, diz Darcy Teixeira Junior,
sócio do TozziniFreire nas
áreas de fusões e aquisições,
importação e exportação.
“A África também faz todo
o sentido para empresas
médias quando se pensa
em internacionalização.”
O especialista lembra que
o BNDES possui uma linha
específica para financiar a ida
de empresas brasileiras à região.
O movimento ainda não
aconteceu na intensidade
desejada, mas as empresas terão
de levá-lo à frente rapidamente.
A não ser que queiram perder
todo o terreno para os asiáticos.
“Alguns chamam o avanço chinês
na África de neocolonialismo,
pelas características. Empresas
como a Vale tentam equilibrar
o jogo, criando estruturas muito
mais sustentadas”, diz Sherban
Cretoiu, coordenador do núcleo
de negócios internacionais
da Fundação Dom Cabral. L.F.

Expansão na África
também está no radar

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 4.
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