
                        ó pode Haver um"! grita o guer-

reiro Victor Kruger (Clancy Brown) ao 
atacar Connor Macleod (Christopher 
Lambert), no filme Highlander, o guer-
reiro imortal, de 1986. Os dois fazem 
parte de uma raça de imortais, que por 
alguma misteriosa razão sentem uma 

irrefreável vontade de buscar, atacar e aniquilar 
uns aos outros. A única maneira é decapitando o 
adversário. E o jogo (e o filme) só acaba quando 
restar apenas um. 

Empresas também não morrem de causas 
naturais. No Brasil de hoje, perecem, na maioria 
das vezes, quando um rival se aproxima e, após 

uma árdua batalha, desfere um golpe que lhes 
afasta a cabeça do corpo. Como no filme, o ven-
cedor da batalha fica mais forte, mais apto para 
a próxima luta. A única diferença é que o Hi-
ghlander corporativo sai por aí com uma cabeça 
comandando dois, três, às vezes vários corpos. Ah, 
sim, e a cabeça decepada costuma sobreviver, bem 
mais rica que antes, sem ter mais de atender às 
necessidades daquele corpo estranho. (Em alguns 
casos, porém, um corpo duplo fica também com 
duas cabeças por algum tempo.) 

O mercado do varejo teve recentemente vá-
rias batalhas dessas. O guerreiro Ricardo Eletro 
decepou a Insinuante, formando um corpo cha-
mado Máquina de Vendas. A guerreira Magazine 
Luiza apossou-se em junho das Lojas do Baú - e 
ficou mais forte que o Ricardo, preparando-se para 
a batalha com a dupla Casas Bahia-Ponto Frio (sob 
o comando de outra cabeça, o Pão de Açúcar). Mas 
eis que Ricardo decepou a Shopping Eletro, em 
julho, e voltou a passar a guerreira Luiza. 

No mercado da aviação, TAM e Gol fazem 
as vezes de Kruger e Macleod. A TAM batalha 
(amigavelmente) com a Trip, e a Gol decapitou 
no mês passado a Webjet. Na alimentação, a Per-
digão digere a Sadia, a JBS colou na Bertin. São os 
exemplos mais novos de um fenômeno que atinge 
inúmeras empresas, de incontáveis setores. Todo 
mundo pensa que é Highlander. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 aa

rtig
o é

 ex
clu

siv
a p

ara
 fin

s e
du

ca
cio

na
is.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 aa
rtig

o é
 ex

clu
siv

a p
ara

 fin
s e

du
ca

cio
na

is.



Para entender o motivo de tantos combates, 
é preciso retroceder até outra guerra. Em meados 
dos anos 40, nos primeiros momentos pós-Segunda 
Guerra Mundial, a televisão voltava a funcionar, 
depois de anos de interrupção por causa do con-
flito. Era o estopim para um período de expansão 
das comunicações, que desembocou no advento 
da internet, nos anos 80, e em seu constante 
desenvolvimento, até os dias de hoje. Esse é um 
tempo caracterizado pelo fluxo de informações 
quase sem barreiras. 

"Nesses anos, houve uma queda dramática 
dos custos de informação", diz Cláudio Felisoni de 
Ângelo, economista, presidente do Provar, núcleo 
especializado em varejo fundado por professores 
da USP, e do Ibevar, instituto de executivos do 
mesmo ramo. Com tanta informação circulando 
livremente, os produtos e serviços ficaram muito 
mais fáceis de ser copiados. Por isso, são hoje tão 
parecidos. Isso significa que não se pode cobrar 
muito caro por nada. Aumente o preço um pouqui-
nho, e logo surge alguém disposto a vender pelo 
seu preço antigo. Mantenha o seu preço velho, e 
logo surgirá alguém vendendo por menos. 

OU INOVA, OU COMPRA 
Só há duas saídas para buscar lucros maiores: 
a primeira é inovar. Criar algo que ninguém 
conhece, ou melhorar o processo de forma a 
ter mais eficiência. O problema é que também 
as inovações são rapidamente copiadas. E é por 
isso que tantas empresas andam apelando para a 
segunda saída - comprar. Ganhar escala, volume 
de negócios. No primeiro semestre, o número de 
fusões e aquisições chegou a 379, recorde históri-
co, de acordo com a consultoria KPMG. Só foram 
contados os negócios de porte, com registros no 
noticiário dos jornais. 

O Brasil tem um motivo extra para esse galope 
das fusões: a proliferação da internet coincidiu 
com os efeitos do Plano Real. Contida a inflação, 
foi possível "enxergar o valor" dos produtos, como 
afirma Felisoni, "e estabelecer preços relativos". O 
consumo aumentou e ajuda a entender a necessi-
dade de maior volume de negócios, que realimenta 
a roda das fusões e aquisições. 

No comércio, o fenômeno é ainda mais 
radical. O e-commerce traz instantaneamente o 
preço de qualquer coisa para o cidadão. Por isso, 
a margem de lucro no varejo é das mais baixas 
entre as atividades econômicas. De acordo com 
o anuário Valor 1000, a margem líquida (lucro 
líquido sobre receita líquida) do comércio varejista 
era de 2,3 em 2009 - a menor entre 26 setores 
analisados, à exceção da indústria de açúcar e 
álcool, que teve naquele ano um período atípico 
de grandes prejuízos. 

Também a aviação civil tem margens espe-
cialmente baixas. Da mesma forma, o acesso à 
informação deu visibilidade a determinadas prá-
ticas. A Gol, por exemplo, tropicalizou o modelo 
de baixo custo bem-sucedido em outros países e 
levou a TAM a rever a estratégia, como lembra o 
consultor André Castellini, da Bain & Company. 
Na aviação, e nesse modelo, é preciso ter volume 
para negociar preço de combustível, de aviões e de 
peças de reposição, com poucos fornecedores. 

Afora fatores históricos e estruturais, há 
aqueles conjunturais para explicar o grande nú-
mero de compra de empresas no Brasil. "O país 
oferece menor risco, é mais previsível e permite ter 
visão de longo prazo", afirma Luis Augusto Motta, 
sócio da KPMG responsável pela área de fusões e 
aquisições. O vigor dos negócios em 2011 torna-se 
ainda mais expressivo se descontados os efeitos da 
crise internacional na comparação com 2010. 

"Em 2009, os negócios caíram muito por 
causa da crise", diz Motta. Em 2010, vieram à luz 
muitas operações engavetadas. Já os números 
de 2011 não carregam esse efeito. Os negócios, 
segundo ele, refletem a confiança na economia 
brasileira. Tanto que a participação de estrangeiros 
nas compras foi decisiva para chegar ao recorde 
do primeiro semestre. O número de operações de 
aquisição de empresas brasileiras por estrangei-
ras cresceu 23% em relação ao mesmo período 
de 2010. Na outra mão, caiu 16% o número de 
compras de estrangeiras por brasileiras. E o de 
compras de brasileiras por brasileiras aumentou 
9%. Sinal de que a vida por aqui está melhor. Claro, 
supondo que não chegue ninguém para arrancar 
nossa cabeça. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 54, p. 102-105, ago. 2011.




