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CENÁRIOS

ELENO MENDONÇA

O interesse de grandes grupos pela compra ou
associação com outras empresas de porte menor
cresceu muito em 2010 e tende a bater recordes
no ano que vem. O volume de negociações tem
surpreendido até os especialistas. Além de esta-
rem de olho na ampliação de atividades, esse
tipo de operação ganhou força depois da última
crise econômica. De acordo com Ricardo Reis,
gerente-sênior da Área de Transações da consul-
toria Ernst & Young Terco, a intenção é ampliar o
tamanho para com isso reduzir custos, ampliar a
visibilidade de mercado e elevar o faturamento,
com a consequente redução de riscos no futuro.

Um estudo realizado pela Ernst & Young so-
bre transações envolvendo companhias dos se-
tores de consumo no terceiro trimestre deste
ano mostrou que o mercado de alimentos lide-
rou o ranking das fusões e aquisições entre os
meses de julho e setembro, com 54 operações.
Esse resultado é 22% maior do que o registrado
nos três meses imediatamente anteriores. Se-
gundo o levantamento Consumer Products
Deals Quarterly, elaborado pelo time global da
consultoria, no período foram realizadas 301 fu-
sões e aquisições, incluindo empresas dos seto-
res de alimentos, bebidas, produtos de higiene
pessoal e tabaco — sendo 70 com recursos de
private equity. O trabalho indicou que no tri-
mestre anterior foram registradas 247 opera-
ções, sendo 38 com private equity.

Quando a análise se restringe aos países do
Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), verifica-se
o crescimento, nesse segmento específico de
consumo, de 21% no mesmo período. No Brasil,
o número de operações de aquisição ou fusão,
num total de 5, com companhias estrangeiras
(“crossborder”) foi igual ao de operações en-
volvendo companhias nacionais (“inborder”).
“Os mercados emergentes sustentam um forte
crescimento da demanda nos mercados de con-
sumo, o que se deve pelo crescimento das clas-
ses médias”, afirmou Reis. Ele se refere à me-
lhora nos níveis de renda que, associada ao
crescimento econômico, produz um fortaleci-
mento nas classes mais consumistas e cria um

mercado, sob esse ponto de vista, bastante in-
teressante a olhos de fora.

O gerente-sênior executivo da Ernst & Young
Terco, Ricardo Reis, acha que houve uma para-
da durante a crise e agora as corporações que-
rem reforçar mercados desenvolvidos, como
Estados Unidos e Europa, em aquisições com o
intuito de aumentar a sinergia e reduzir custo.
“Tudo isso sem deixar de lado as oportunidades
nos chamados emergentes, onde estão se am-
pliando as faixas de consumo. Esse interesse
passou a ser crescente e deve ampliar-se em
2011.” Com a perspectiva de que essa tendência
nos próximos meses continue forte, muitos ati-
vos considerados interessantes passam a ser
fonte de consulta constante nas consultorias.
“Grupos como Coca-Cola, Heineken, Kraft es-
tão dispostos a fazer compras expressivas e já
deram sinais claros nesse sentido. Por outro
lado, fica explicita também a cautela, baseada
no fato de que as transações poucas vezes ultra-
passam os 25% do tamanho do comprador.”

A tendência de concentração e grandes negó-
cios no Brasil é grande. Há muitos setores que
têm chamado a atenção dos investidores neste
momento. As maiores consultas têm recaído so-
bre segmentos como petróleo, infraestrutura,
alimentos, consumo (notadamente higiene pes-
soal e artigos de limpeza). Se a empresa é forte
nos públicos C e D, por exemplo, pode estar em
pouco tempo sendo sondada por um investidor
interno ou externo para vender suas atividades
ou promover uma fusão.

O fato de a economia projetar crescimento
entre 7% e 8%, de ter estabilidade inflacionária,
infraestrutura razoável e principalmente mer-
cado de consumo com grandes perspectivas ele-
va o Brasil a uma condição bastante favorável.
Segundo a Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbi-
ma), em nove meses de 2010 foram anunciadas
94 operações de fusão no Brasil, um total de R$
144,8 bilhões, o maior volume já registrado no
país desde 2006 e 61,8% acima do constatado no
mesmo espaço de tempo de 2009. ■

Aumenta a consulta de interessados na compra de empresas que atuam nessas faixas de
consumo, que fabricam material de limpeza, cosméticos e higiene pessoal, por exemplo

Entre os atrativos
do país estão
crescimento
econômico,
estabilidade
inflacionária,
infraestrutura
razoável e,
principalmente,
mercado de consumo.
Em nove meses
de 2010, foram
anunciadas 94
operações de fusão,
um total de
R$ 144,8 bilhões
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Diretora de marketing da Citroën

CINCO PERGUNTAS A...

Citroën, de olho na
concorrência, no
câmbio, na natureza

A montadora francesa quer
elevar ainda mais a utilização
de novos materiais e recicláveis
nos carros que produz.
A empresa também está
preocupada com a concorrência
dos asiáticos, com a
supervalorização do real
frente ao dólar. Tudo isso
aparece em suas estratégias
e nos lançamentos de
produtos. Veja a seguir quais
as expectativas da Citroën
para o mercado brasileiro.

Como você avalia a
participação da Citroën
no último Salão do
Automóvel, um dos maiores

em mídia e repercussão
dos últimos anos?
Foi muito positiva. Fizemos um
estande baseado na tecnologia
e criatividade que faz parte
de nossa estratégia mundial
“Creative Technologie” aliado
também ao estilo e requinte, um
posicionamento premium que a
marca tem exclusivamente no Brasil.
Trouxemos um carro conceito de
muito sucesso da Europa, o GT by
Citroën, um carro virtual trazido
do videogame Play Station 3.
Como novidade nos produtos,
além da apresentação do Citroën
Aircross, também aproveitamos
para fazer uma pesquisa com
séries especiais na linha atual —

C3 (Noiredition, uma série com
tinta fosca), Linha C4 Picasso com
sistema completo de road movie
(DVDs) a bordo, entre outros.

Você acredita que há
espaço para todos, levando
em conta que parece estar
havendo uma invasão de
marcas asiáticas no país?
Acredito que a concorrência será
cada vez mais acirrada, sem dúvida.
O salão foi um bom exemplo da
quantidade de novos players. Não
será fácil para algumas marcas se
firmar no Brasil. Acho que o valor
da marca será cada vez mais
determinante. Será um diferencial
importante nesta guerra.

O que a Citroën pretende
fazer para manter sua
participação levando em
conta a situação cambial?
Vamos trazer para o país produtos
com ótima relação custo-benefício.
O câmbio nos ajuda no caso das
importações. Acima de tudo vamos
continuar investindo em ações
diferenciadas, inovadoras, que falem
direto com nosso público exigente.

O mundo caminha para
o surgimento de marcas
associadas à sustentabilidade.
Como a Citroën está
agindo nesse campo?
Cada vez mais buscamos na
natureza materiais que possam

Divulgação

Investidores de olho na expansão
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Preço do etanol sobe 20%
Quem abastece o automóvel com etanol está pagando 19,3% mais em São
Paulo, segundo o Índice de Preços Ticket Car (IPTC). Em outubro, o preço médio
por litro foi de R$ 1,62. Apesar de mais discreta, a gasolina também subiu 1,1%,
com valor médio de R$ 2,48 por litro. O valor da gasolina sobe menos por conta
do etanol que é adicionado à sua formulação. Mesmo com a alta, provocada
pelo período da entressafra da cana na região Sudeste, o combustível
vegetal continua sendo a melhor opção para quem tem veículos flex.

BREVES

Supermercados esperam Natal
com mais produtos importados

Nos períodos de recessão da economia o comércio se
preparou para o Natal das lembrancinhas, com um vasto
estoque de produtos de baixo valor unitário. Desta vez,
contudo, graças à melhora do poder de compra das classes
populares, a valorização da classe média e a variação do
câmbio, que dá ao real superpoderes em comparação ao
dólar, espera-se aumento de 20% nas vendas de produtos
importados. A estimativa é da Associação Paulista de
Supermercados (Apas). De acordo com a entidade, os preços
dos importados terão queda de cerca de 5% neste ano,
principalmente pela valorização do real. O consumo de
não-alimentos deverá crescer perto de 30%, enquanto os
alimentos importados terão ampliação de 10% na demanda.
A expectativa da entidade é de um aumento global das
vendas para o Natal da ordem de 10% em relação a 2009.

cenarios@brasileconomico.com.br

substituir peças poluentes,
materiais alternativos ou verdes.
A Citroën tem feito experimentos
com diversas fibras naturais:
bagaço de cana, juta, sisal, fibra
de bananeira e até casca de arroz.
O Aircross estreia na Citroën com
fibra de curauá no revestimento
do teto, forração do assoalho e
revestimento do porta-malas.
Além das fibras, utiliza madeira,
pet reciclável e algodão. Utilizamos
no modelo 20 kg de materiais
verdes e o objetivo é chegar a 36 kg
nos projetos futuros. De uns anos
para cá utilizamos as tintas à base
de água em vez de solventes.
Isso gera economia de energia
e menor impacto ambiental.

E outras aplicações estão em
estudo, como o emprego do
polietileno de alta densidade que
vem da cana-de-açúcar e o poliol
do óleo de mamona e de soja
para substituir algumas espumas,
sem contar a utilização cada vez
maior de materiais reciclados.

Quais são os planos da marca
para o público brasileiro,
quais produtos serão mais
estimulados em 2011?
Temos estratégias específicas
para cada linha de produtos.
Em 2011 teremos o primeiro ano
“cheio” para o Citroën Aircross.
Após o impacto no lançamento
pretendemos consolidar sua

presença no mercado. O Aircross
é um excelente produto. O C3
é uma referência no segmento
dos compacto premium. Hoje é
o carro mais vendido da Citroën,
tem apelo jovem, moderno, ligado
ao universo fashion e descolado.
Temos também para 2011 o
objetivo de divulgar mais no
Brasil o C4 Picasso, um carro com
excelente relação custo-benefício,
moderno, lindo, confortável,
mas que muita gente ainda não
conhece. O Xsara Picasso tem um
índice altíssimo de clientes fiéis
e temos também um lançamento,
que vai completar nossa linha,
mas isto eu só poderei contar
daqui a alguns meses.

Pelo segundo mês consecutivo
preço do carro zero cai

O valor real pago nos carros zero-quilômetro, aquele
efetivamente desembolsado pelo comprador no ato
da compra, apresentou queda pelo segundo mês
consecutivo. No mês passado a média dos preços caiu 0,13%.
Em setembro, a redução tinha sido um pouco maior,
de 0,96%. A informação é da agência Autoinforme.
Apesar do aumento da procura nos últimos dois meses
do ano, e que deve se repetir agora, a tendência é de que
os preços continuem caindo, ou pelo menos se estabilizem.
Isso porque, o mercado está bem abastecido e portanto
a concorrência será grande. Além disso, o mix de carros
possui grande quantidade de veículos importados,
cujos preços estão baixos por conta do câmbio.

Pesquisa mostra o que motiva
a cultura ética nas empresas

O Ibope, sob orientação do Comitê de Ética Empresarial
da Fundação Nacional da Qualidade, fez pesquisa sobre
ética com 25 presidentes e diretores das 500 maiores
empresas do país. O estudo revelou que empresas de grande
porte, com capital aberto, atuação global e as mais visadas
pela sociedade são pioneiras na discussão e implantação
de uma cultura ética corporativa. A pesquisa mostrou que,
dentre os fatores que motivam o desenvolvimento de
uma cultura ética destacam-se a competição do mercado,
o compromisso com a sustentabilidade, a pressão
das redes sociais, a globalização — que impõe padrões
normativos, nivelados pelos mercados mais
desenvolvidos — e a ampliação da consciência individual.

Luiz Gomes

Henrique Manreza

Marcela Beltrão

Expectativa é que haja muitos
negócios entre empresas que se

dedicam principalmente ao
segmento de consumo

das classes C, D e E

jaime
Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 36-37.
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