


NEGÓCIOS 

te um movimento que, nos últimos 
anos, tem se intensificado no capitalis-
mo brasileiro. Com Estados Unidos e 
Europa ainda se recuperando da recen-
te crise econômica, o País passou a ser 
visto com outros olhos e os próprios 
brasileiros passaram a enxergar seus 
negócios com uma visão global. Isso 
explica o crescente número de fusões e 
aquisições. De acordo com um estudo 
da empresa americana Merger Market, 
de janeiro a setembro, elas movimenta-
ram US$ 50,2 bilhões no Brasil - 16% a 
mais do que no mesmo período do ano 
passado. Diante desses dados cabe uma 
pergunta: você sabe como preparar a 
sua empresa para a venda? 

Antes de responder a essa 
questão é necessário, sobretu-
do, identificar os motivos 
que levam um empresário 
a buscar compradores ou 
sócios. "As vezes, ele não 
tem um sucessor ou não 
quer correr riscos para 
crescer", diz Pércio de 
Souza, sócio da Estáter, 
empresa especializada em 
estruturar fusões e aquisições. 
"Existem outros que buscam o cresci-
mento da empresa e procuram um 
sócio." Essa é outra diferença. Até pou 
cos anos atrás, a única alternativa era 
vender o controle e sair da empresa. 
Hoje, os caminhos são muitos. "As 
empresas possuem várias portas de 
entrada para os investidores", diz 

Ricardo Arantes, 
diretor de investi-
mentos da Intel 
Capital, empresa de parti-
cipações vinculada à gigante ame-
ricana dos microprocessadores. Não é 
mais necessário vender o controle. 
Também é possível trazer um sócio 
investidor que quer colocar seu dinheiro 
para render e não se interessa em palpi-
tar na gestão. Associar-se a um investi-
dor estratégico ou mesmo a um concor-
rente - que trará tecnologia, contatos e 
sinergias - é outra saída. Há mais cami-
nhos, como buscar o dinheiro de um dos 
milhares de fundos de investimento 
nacionais ou estrangeiros que entram, 

fazem o bolo crescer e prepa-
ram uma saída lucrativa, 

freqüentemente ao som 

do sino da Bolsa de 

Valores com a abertura de capital. 

Foi exatamente isso o que a fez cons-
trutora MRV, especializada em empre-
endimentos imobiliários populares. Em 
2005, Rubens Menin, sócio da constru-

tora, percebeu que o mercado de 
habitação para a classe C cresce-

ria muito e queria surfar nessa 
onda, mas não tinha porte 
para isso. "Eu poderia ser o 
único dono de um negócio 
pequeno ou buscar um 
sócio e ter uma fatia de 

uma empresa grande", diz 
ele, que escolheu a segunda 

opção. Antes, porém, preparou 
todo o terreno para tornar a MRV 

atraente aos olhos dos investidores. O 
primeiro passo foi contratar o então 
banco Pactuai (hoje BTG Pactuai) para 
implantar métodos de gestão contábil, 
de tecnologia e de administração - pro-
cesso que levou um ano. "Aí planejamos 
todos os passos que daríamos nos cinco 
anos seguintes", diz. Com os planos em 
mãos, começou a procurar um sócio. 
"Botei uma pasta debaixo do braço e fui 
apresentar a empresa para fundos de 
investimentos no Brasil, na Europa e nos 
Estados Unidos." De 30 investidores que 
assistiram a suas apresentações, 16 se 
interessaram e, no fim, sobraram cinco. 
Depois de os números da empresa passa-
rem pelo escrutínio dos candidatos, pro-



cesso conhecido como due dilligence, 

Menin sentou-se com eles para definir o 

acordo de acionistas. "Essa era a parte 

mais importante; eu queria liberdade 

para administrar o negócio." O fundo 

britânico Autonomy Capital topou as 

condições e comprou 16,7% da empresa 

por R$ 160 milhões. "Precisávamos de 
um parceiro forte para abrir o capitai 
na Bolsa." Sete meses mais tarde, a 
MRV estreou na Bovespa captando R$ 
1,2 bilhão. Ela faria uma segunda capi-
talização de R$ 722 milhões em 2009. 
O Autonomy embolsou o lucro e deixou 
a empresa. A MRV, por sua vez, ampliou 
a receita de R$ 120 milhões em 2005 
para prováveis R$4 bilhões em 2010. 

Contando assim, parece fácil. Não é. 

Vender a empresa é um processo cansa-

tivo, que leva de nove meses a dois anos e 

demanda um bom preparo psicológico. 

De um lado da mesa há investidores 

fazendo contas. Do outro, um empresa-, 

rio que vê o negócio como parte de sua 

vida. Nessas horas, é fácil que a emoção 

supere a razão. "Acompanhei casos em 

que o vendedor alcançava o preço dese-

jado e dizia: se cheguei até aqui posso 

pedir mais", diz Souza, da Estáter. "Se 

você não administra isso, acaba com a 

negociação." Por isso, o ideal é contar 

com a assessoria de um banco ou de uma 

empresa especializada em fusões e aqui-

sições. "Vender, comprar ou se associar é 

um trabalho duro e tedioso", diz Júlio 

Ribeiro que, em setembro passado, ven-

deu 49% das ações da agência de publici-

dade Talent por R$ 185,3 milhões para o 

grupo francês Publicis. "Nunca querem 

pagar aquilo que você acha justo, e você 

nunca acha justo o que querem pagar." O 

tédio fica por conta da participação de 

terceiros nas negociações. "Entre os 

donos do negócio as conversas são 

sempre muito positivas, mas o 

problema começa quando os 

advogados entram em cena", 

diz ele, que contratou a 

Estáter para costurar o negócio. 

Ribeiro sempre resistiu à 

entrada de um sócio estran-

geiro na empresa da qual 

é sócio, ao lado de José 

Eustachio e Antonio 

Lino. O que mudou? 

"Hoje temos clientes 

globais como 

Santander, Topper e 

Tigre e precisamos ter 

estrutura para atender 

esses clientes no Exterior", 

diz. "Além disso, precisávamos 

das ferramentas que os grandes grupos 

internacionais têm. E um casamento de 

interesses." O Publicis, com presença 

em 104 países e dono de um faturamen-

to anual de US$ 6,2 bilhões, foi a noiva 

perfeita. O mesmo aconteceu com a 



Sack's, empresa que vende perfumes 

pela internet. Em julho, os donos da 

companhia venderam 70% das ações por 

cerca de R$ 300 milhões. O comprador 

foi o grupo francês Louis Vuitton Moet 

Hennessy (LVMH), gigante que fatura 

17 bilhões de euros. O negócio também 

foi um casamento de interesses que vai 

baixar os custos da Sack's. Além de ter 

marcas como Christian Dior, Kenzo e 

Guerlain, entre outras, o LVMH é dono 

da rede varejista Sephora, que entraria 

no Brasil e seria um concorrente direto 

da Sack's. Para evitar a briga e, de que-

bra, conseguir um sócio poderoso, 

Carlos André Montenegro, um dos fun-

dadores da empresa, fechou o negócio 

com os franceses. "Eles entraram no 

meio de uma negociação que já estava 

em andamento", diz Montenegro. 

Desde 2006, a Sack's vinha sendo 
assediada por investidores, mas havia 
um problema. Seus números não eram 
auditados, uma exigência de todos os 
interessados. Para fazer o processo 
andar, Montenegro procurou a consul-
toria Ernst & Young em 2008. "Além de 

auditar, eles fizeram sugestões para 

aplicarmos na empresa", diz 

Montenegro. A Sack's, que vende três 

mil perfumes por dia, mudou o modelo 

de gestão, criou um centro de custos e 

buscou serviços de profissionais de 

relações públicas. Depois, contratou um 

banco para assessorar a venda de 

parte da empresa. O negócio esta-

va para ser fechado com um 

fundo de investimentos quando 

os executivos da Sephora chega-

ram. Não demorou para assinar o 

contrato com o grupo francês. 

Também há casos de mudança 

de rota, como ocorre por exemplo 

com a empresa de informática 

Locaweb. A companhia preparou-

se para abrir seu capital na bolsa 

ao longo de 2007. Para isso, eles 

fizeram a lição de casa direi-

tinho. Começaram con-

vocando dois bancos 

de investimento, o 

Itaú BBA e o Crédit 

Suisse, para prepa-

rar a empresa. 

"Definimos práti-

cas de governança 

corporativa, contra-

tamos uma auditoria e 

criamos um conselho de 

administração", diz Gilberto 

Mautner, CEO da Locaweb. No fim de 

2007, quando os trâmites estavam pres-

tes a ser concluídos, os bancos informa-

ram que o clima do mercado havia pio-

rado. A decisão, no início de 2008, foi 

interromper o processo. "Se resolvêsse-

mos continuar com a abertura do capi-

tal, faríamos isso em um mar tempestu-

oso", diz Mautner. 

Para não desperdiçar 

o trabalho, Mautner 

agendou reuniões com 

vários investidores e, 

após quatro meses de 

conversas, vendeu 

uma fatia minoritária 

do capital da Locaweb 

ao fundo de investi-

mentos em tecnologia 

americano Silver 

Lake, por um valor 

não revelado. Além do 

dinheiro, o investi-

mento vai facilitar o 

trânsito da Locaweb no 

Vale do Silício. 

Outro fator decisivo 

que forçou o empresário a se 

desfazer da empresa foi a forte 

concorrência causada pela globalização. 

Hoje, esse fenômeno serve de pano de 

fundo para grandes negócios. Esse inte-

resse moveu Romero Rodrigues, 

Rodrigo Borges e Ronaldo Takahashi, 

fundadores do site de comparação de 

preços Buscapé. No ano passado, o 

grupo de mídia sul-africano Naspers 

pagou US$ 342 milhões por 91% do 

Buscapé. Criado em 1999, o site sempre 

se desenvolveu com a ajuda de investi-

dores. Em 2000, recebeu aporte do 

e-Platform. Em 2005, quem entrou foi o 

Great Hill Partners. Por último, foi a vez 

do Naspers. Romero continuou na 

empresa e enxergou no novo sócio 

majoritário a porta de entrada para um 

mundo de oportunidades. "Eles têm 

uma boa rede de contatos no mundo 

inteiro. Isso faz toda a diferença." 

Casos como os da Sack's e do Buscapé 

revelam o lado bom de uma venda, mas 

nem sempre tudo dá certo. Pergunte ao 

estilista Amir Slama. Em abril de 2006, 



ele vendeu 75% de sua marca de moda 

praia Rosa Chá para o grupo catarinen-

se Marisol. "Precisava melhorar os 

meus pontos fracos que eram a produ-

ção e a logística", diz ele. Slama encarou 

o negócio como uma fusão, mas ele 

havia vendido o controle e teria de abrir 

mão do poder. "Acabou não dando certo 

e resolvi me desfazer do restante." Lidar 

com frustrações não é fácil. Imagine, 

então, quando se trata de uma empresa 

familiar. "Quando há divergências 
entre os sócios, a empresa perde 3 0 % 
de seu valor de mercado", diz Wagner 
Teixeira, da consultoria societária 
Hoft. A história da Cofap, empresa de 

peças automotivas, criada por Abraham 

Kasinsky, passou por isso. Ela foi vendi-

da, em 1997, para o grupo italiano 

Magneti Marelli depois de disputas 

familiares pelo controle da empresa. 

Evitar as brigas antes que elas come-

çassem foi a motivação do empresário 

Estevam Duarte de Assis, fundador da 

rede de supermercados mineira Irmãos 

Bretas. O grupo familiar, que faturou R$ 

2,1 bilhões em 2009, possui 71 super-

mercados e 15 postos de combustível 

em cidades de Minas Gerais, Bahia e 

Goiás. Mas, além dos ativos, a família de 

Assis tem 12 irmãos e, segundo o 

empresário, "herdeiros suficientes para 

povoar uma pequena cidade". Assim, 

depois de uma acirrada disputa, Assis 

vendeu sua empresa aos chilenos da 

rede Cencosud por R$ 1,35 bilhão. 

"Além de resolver o problema da 

sucessão, vamos poder diversi-

ficar as atividades do grupo, que esta-

vam muito concentradas em supermer-

cados", disse Assis. Católico praticante, 

o empresário foi abençoado não apenas 

com a resolução desse problema, mas 

também pelo fato de estar em uma 

praça ainda pouco explorada pelas 

grandes redes de varejo. "Espera-se um 

acirramento das propostas pelas redes 

mineiras remanescentes", diz o consul-

tor de varejo Marcos Gouveia de Souza. 

Pelas contas dos 

especialistas, as 

transações vão 

ocorrer num ritmo 

cada vez mais acele-

rado nos próximos 

anos. Há interessa-

dos de sobra nas 

companhias brasi-

leiras. Basta olhar 

os números da Merger Market. Nos três 

primeiros trimestres de 2010 foram 

fechados 167 negócios, quase o mesmo 

volume de transações de todo o ano de 

2009. "O Brasil é a nova fronteira inex-

plorada para os investidores", diz Juan 

Ocerin, sócio da consultoria americana 

Alvarez & Marsal, especializada em recu-

peração e venda de empresas. A explica-

ção é simples: as perspectivas não são 

boas nos mercados desenvolvidos, como 

Estados Unidos e Europa. A China vem 

recebendo muito dinheiro, e os investi-

dores querem evitar a concentração 

excessiva em um único país. "As outras 

economias são pequenas ou têm proble-

mas estruturais e de regulamentação", 

diz Ocerin. "Sobra 

o Brasil, que agora 

entrou no mapa de 

todos os investido-

res, financeiros ou 

não, que querem 

crescer internacio-

nalmente." 
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