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As principais diferenças nos processos  
de fusões e aquisições no Brasil  
e nos Estados Unidos 

pOr alessandrO dessimOni 

É preciso ir adiante no debate do 
tema fusões e aquisições, pois 
o mundo corporativo passa por 

transformações rápidas e há forte ten-
dência de aumento das operações no 
Brasil e outros tantos países, criando 
corporações cada vez maiores e alta 
concentração de mercado, o que põe 
em alerta os organismos de defesa da 
concorrência.

Só para se ter um exemplo, as fu-
sões, aquisições e reestruturações 
societárias somaram 184,8 bilhões de 
reais em 2010, segundo a Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais (Anbima). Em 
2010 o valor superou o recorde obtido 
em 2007, quando as fusões, aquisições 
e reestruturações societárias ficaram 
em 136,5 bilhões de reais. Para vermos 

como isto funciona na prática basta ver 
nos últimos anos algumas companhias 
que juntaram suas operações no Brasil 
(página 112).

Olhando todo este quadro que se 
expõe no nosso País, lembrei da via-
gem que realizei em fevereiro deste ano 
onde tive a oportunidade de passar al-
gum tempo na cidade de Nashville no 
Estado americano do Tennessee, na 
Universidade de Vanderbilt, uma das 
dez melhores do país, para concluir um 
curso de extensão sobre “fusões e aqui-
sições”.

Lembro com detalhes das discus-
sões sobre estas operações e como as 
Cortes e os Tribunais americanos vêm 
se posicionado a respeito das grandes 
transações. Ouvimos advogados e juí-
zes, cada qual com sua visão das regras 

Mercado
em movimento

e direito aplicáveis às operações de fu-
sões e aquisições. 

Como o Direito nos EUA tem prin-
cípios diferentes do Brasil e há grande 
criação jurisprudencial e doutrinária, 
convencionou-se utilizar para análise 
dos atos societários e das deliberações 
do “board of directors” decorrentes 
destes processos a teoria da business 
judgment rule”.

Através desta doutrina, a Corte 
americana não pode rever os atos pra-
ticados pelos diretores das empresas de 
capital aberto a não ser que os mesmos 
tenham sido praticados sem a obser-
vância do “duty of care” e do “duty of 
loyalty”.

Desta forma, há liberdade de ges-
tão para os administradores e de certo 
modo um limite processual para pro-
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a realidade norte-americana

estadOs UnidOs 

n Grande autonomia do “board of directors”
n  liberdade de gestão com preservação dos 

direitos dos acionistas
n  criação da teoria do “business 

judgment doctrine”
n    respeito aos princípios do “duty of care” 

e do “duty of loyalty”
n  maioria das operações ocorre através 

da tomada hostil
n mercado de ações bastante pulverizado

O funcionamento no país

Brasil

n  controle acionário concentrado nas mãos dos 
fundadores e da família

n pouca liberdade de gestão dos administradores
n  Operações estão sujeitas à legislação  

e estatuto social
n princípio da boa-fé
n  maioria das operações ocorre através da  

compra de controle acionário
n  mercado de ações bastante concentrado  

e com a presença de muitos fundos de 
investimento

positura de demandas nos Tribunais, 
pois se não houver a caracterização da 
infração a estes deveres dificilmente a 
ação irá prosperar. Contudo há que se 
respeitar sempre os direitos dos acio-
nistas. Através do sistema americano 
um dos direitos mais fundamentais dos 
acionistas das empresas abertas é o de 
demover o “board of directors” das com-
panhias, já que estes têm amplos pode-
res e liberdade de atuação.  

Por “duty of care” entende-se o de-
ver dos diretores de agir nos padrões 
razoáveis de administração, buscan-
do a proteção e o cuidado com os in-
teresses dos acionistas. E por “duty of 
loyalty” o dever de preservar e evitar 
os conflitos de interesse, proibindo 
que o “board” aja de forma parcial nas 
tomadas de decisão, motivado pela 
supremacia da vontade individual 
sobre a vontade da companhia e dos 
acionistas.

Este sistema garante bastan-
te autonomia para as deliberações 
dos administradores, mas também  
permite que se discuta judicialmente 
se as condutas e decisões do “board 
of directors” foram tomadas com le-
aldade, imparcialidade e em defesa 
dos interesses da companhia e dos 
acionistas.
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Todos estes ensinamentos flores-
ceram na minha mente com o recen-
te caso do Grupo Pão de Açúcar e 
do Casino noticiado amplamente pela 
imprensa brasileira nas últimas sema-
nas. Por óbvio que não temos elemen-
tos para análise do famigerado acordo 
de acionistas tão citado nos jornais e 
cujo teor tem sido objeto de desejo de 
mudanças por parte do Abílio Diniz, 
presidente do conselho de adminis-
tração do Grupo Pão de Açúcar. Mas 
é fato que o verdadeiro interesse do 
empresário brasileiro passa por não 
concretizar, como definido no acordo 
de acionistas, a transferência do con-
trole acionário da “holding” ao grupo 
Casino em 2012. 

cOnflitO de interesse
Pela teoria do “business judgment rule” 
nos parece que haveria, neste caso, a 
infração do “duty of loyalty”, em vis-
ta do flagrante conflito de interesse 
de Abílio, na qualidade de gestor do 
grupo. Isto se diz, pois o empresário 
pretende a implementar a operação 
com o Carrefour para proteger inte-
resse próprio e não somente da com-

as supereMpresas

Educação 
SEB 

adquire o 
Pueri domus

VarEjo
Grupo Pão de açúcar 
adquire casas Bahia 

e Ponto Frio

FinancEiro
itaú faz fusão 
com unibanco, 

Santander adquire 
Banco real

cEluloSE 
Votorantim 

adquire aracruz 
e cria a Fibria

TElEcomunicaçõES
oi adquire 

Brasil Telecom

BEBidaS
coca-cola adquire 
Sucos del Valle

EnErGia
Grupo ultra adquire 

rede de combustíveis 
da ipiranga nas regiões 

Sudeste, Sul e centro-oeste 
e a marca Texaco, 

dentre outras

TuriSmo
The carlyle Group 

adquire cVc

 alimEnToS
Perdigão  
compra 
a Sadia

Os principais negócios 
que mudaram o panorama 
empresarial no país

panhia. O fato abriria a possibilidade 
de contestação judicial da conduta, 
apuração de sua real intenção e por 
consequência, validação se o negócio 
(aquisição do Carrefour) é de fato 
proveitoso e benéfico aos acionistas 
e a companhia.

Inclusive, no Direito americano, ain-
da que a decisão de aquisição do Car-
refour tivesse sido tomada pelo “board 
of directors” a Corte poderia revê-la, já 
que o interesse do gestor e presidente 
do conselho do grupo Pão de Açúcar 
trouxe à baila flagrante conflito.

Poder-se-ia analisar também even-
tual infração ao “duty of care” na medi-
da em que o gestor Abílio Diniz iniciou 
as negociações da referida operação 
sem antes demonstrar aos diretores 
e acionistas que a operação era de 
fato saudável para o grupo. Para que 
pudesse ultrapassar este limite o ideal 
era valer-se de um parecer ou laudo 
técnico que isentasse sua responsa-
bilidade e demonstrasse tal situação. 
Vejam que isto ocorreu por parte do 
acionista Casino, que em assembléia, 
em Paris, através da contratação de 
grandes empresas para análise da 

aquisição do Carrefour conseguiu 
demonstrar que a operação não era 
boa ao Pão de Açúcar. 

No Direito brasileiro não temos 
positivado no ordenamento jurídico 
referidos princípios, mas há menção 
ao princípio da boa-fé, que poderia 
ser aplicado ao presente caso, além 
das regras de governança  impostas 
pela CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários) e constantes do acordo 
de acionistas.

A lei brasileira reconhece a impor-
tância de acionistas dos mais variados 
perfis, necessários para o desenvol-
vimento da empresa, e preocupada 
como o equilíbrio das relações de po-
der no interior da companhia, imputa 
ao acionista controlador responsabili-
dade por danos causados através do 
abuso de poder (art. 117, da LSA).

Observam-se, dessa forma, as si-
tuações exemplificadas em lei (art. 
117, § 1º)  às quais sempre que confi-
guradas, a partir do exercício irregular 
dos direitos, na condição de contro-
lador, deverão indenizar os acionistas 
que foram prejudicados pelos atos de 
abuso de poder. Circunstâncias estas 
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alessandro dessimoni é 
advogado, coordenador do 
comitê de agenda Política 
da aBad - associação 
Brasileira de atacadistas e 
distribuidores e presidente 
da comissão de Estudos da 
cadeia de abastecimento 
da oaB-SP - ordem dos 
advogados do Brasil

que poderiam ser analisadas no pre-
sente caso. 

Assim, mais do que a letra fria 
da Lei, do Estatuto da companhia e 
do acordo de acionistas, precisamos 
evoluir para que, tanto o mercado 
de capitais no Brasil quanto o Poder 
Judiciário possam criar um arcabou-
ço legal capaz de garantir de forma 
rápida, estruturada e segura o res-
peito aos direitos dos acionistas e da 
empresa e impor o cumprimento dos 
deveres em casos assim.

preçO jUstO    
Vemos, que há diferenças em como 
tratamos as questões de fusão e aqui-
sição no Brasil e nos EUA. Outro 
ponto que merece destaque é o que 
diz respeito ao preço de venda das 
ações. Como há bastante liberdade 
do “board of directors” nas negocia-
ções nos EUA, é preciso que seja de-
terminado um valor justo pela ações 
que remunere de fato os acionistas, 
caso contrário há risco de infringên-
cia ao “duty of care” e a possibilidade 
de revisão das operações. 

Mas talvez o que mais chame a 
atenção é que no mercado americano 
a maioria das transações ocorre atra-
vés da tomada hostil, tendo em vista 
que as ações das companhias estão 
muito pulverizadas nas mãos de mi-
lhares de acionistas. Basta acompa-
nhar uma assembléia da Microsoft 
para constatarmos a presença de 
uma multidão em ginásios transfor-
mados em auditórios. Há uma lei es-
pecífica para tratar das operações de 
tomada hostil. A Dispersão das ações 
não combina com a figura do contro-
lador majoritário. 

Já no Brasil, o controle das com-
panhias continua muito concentrado 
nas mãos dos fundadores e de suas 
famílias e as ações estão pouco distri-
buídas no mercado. Cite-se também 
a grande presença  de fundos de in-
vestimento na composição do capital 
social, representando tantos outros 
investidores.

Quando ocorre a concentração 
do controle acionário, imediatamen-
te surge a proteção dos acionistas 
minoritários, como se verifica na Lei 
brasileira com a necessidade de dis-
tribuição de dividendo mínimo, por 
exemplo. 

O caso mais conhecido no Brasil de 
tomada hostil foi a tentativa da Sadia 
em relação a Perdigão, que agiu rapi-
damente para evitar isto e tempos mais 
tarde adquiriu a primeira companhia.     

Diante deste cenário mundial onde  
surgem gigantescas corporações os 
interesses tornam-se cada vez mais 
complexos e as operações estruturas 
e dinâmicas, é preciso que o Brasil 
possa enxergar além de seus limites 
e acompanhar as tendências e as le-
gislações de outros países que se es-
pecializaram na temática das fusões 
e aquisições. Não há outro caminho, 
pois estão em jogo interesses públi-
cos, interesses de ordem econômica 
(vide as questões de concentração 
de mercado), interesses legais e prin-
cipalmente interesses da sociedade e 
dos consumidores. 

órGãO ÚnicO
Dizer que este processo de concen-
tração e mega operações é saudável 
levando em conta os pontos levan-
tados acima é difícil. A legislação 
brasileira não pode acompanhar este 
processo através da escada enquan-
to os negócios andam de elevador. A 
criação de um órgão único que possa 
ser especializado no julgamento des-
te tipo de operação e que leve em 
consideração outros aspectos além 
dos concorrenciais é importante. A 
formação especializada de Juízes 
e na construção de uma legislação 
mais atualizada compatível com as 
operações atuais se faz necessária.  

 Nestes casos de grandes fusões e 
aquisições é preciso ter cuidado, pois 
os movimentos de um transatlântico 
não são os mesmos de uma pequena 
embarcação e um movimento brusco 
pode trazer muitos prejuízos. n
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Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 19, n. 223, p. 110-114, ago. 2011.




