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Fusões e aquisições são uma
realidade no cenário mundial e
brasileiro e motivo de discussão
nas esferas econômicas e sociais,
mas o que a economia do País e os
consumidores ganham com a criação
dos conglomerados empresariais?
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Quando uma delas
passa por momento
de desequilíbrio e
problemas de liquidez
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Acontece quando
duas empresas
estão com índice de
liquidez seca e muito
bem no mercado

té que ponto a união entre
empresas – conhecidas como
fusões e aquisições – são interessantes para consumidores, a economia e o desenvolvimento do Brasil?
Embora seja importante a criação de
“megaempresas” com potencial de internacionalização – um exemplo são
a Vale no setor da mineração e a Petrobrás na área petrolífera, companhias
que ganharam o mundo, a verdade é
que muita concentração em um determinado segmento gera menos concorrência no mercado, o que pode trazer
consequências diretas ao consumidor.
Se por um lado a formação de conglomerados empresariais faz com que
empresas ganhem eficiência produtiva
e competitividade, por outro lado essa
concentração pode levar à acomodação, fazendo com que o novo grupo
formado trate com “descaso” clientes
e fornecedores, postura que causará
uma estagnação tecnológica no setor em que atuam. Realidade em uma
economia globalizada, nunca se falou
tanto em fusões e aquisições no Brasil
como na atualidade. O assunto virou
pauta nos ambientes corporativos, em
mesas dos bares e até em reuniões
familiares, uma vez que o brasileiro se
deu conta que possíveis junções de empresas como a do Grupo Pão de Açúcar com o Carrefour, e as já realizadas
entre Gol/Webjet e entre Perdigão e
Sadia (BRFoods) podem desequilibrar
setores em que estas empresas atuam
- sobrando a conta a ser paga para os
consumidores.
No País, o ritmo de fusões e aquisições no primeiro semestre do ano apresentou redução de 9% em comparação
ao mesmo período de 2010, de acordo
com dados da PriceWaterhouseCoopers (PWC). Foram 359 transações em
relação aos 391 negócios realizados no
mesmo período no ano passado. Mesmo tendo diminuído, essas movimentações entre empresas têm sido intensas,
e começaram a ocorrer em um ritmo
maior no País após a abertura dos portos para as “nações amigas” pelo então
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Enquanto grandes
países se movem
para apoiar
empreendedores,
fazemos o contrário
Sérgio Lazzarini
professor do Insper
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vantagens competitivas
Mas de uma maneira prática, por que
essas transações acontecem e a quem
elas beneficiam? Ao se unirem, empresas obtêm vantagens competitivas,
através do ganho de escala no processo
produtivo, competitividade no cenário
nacional e internacional e barganha de
preço, uma vez que aumentam seu poder comercial junto aos fornecedores.
Quando bem sucedidas, fusões abrem
caminhos para que grupos nacionais
possam competir no exterior, permitindo a internacionalização do País em
determinado segmento. A tecnologia é
beneficiada com essa ascensão mundial, uma vez que em alguns casos, as
uniões levam a formação de centros de
pesquisa e desenvolvimento.
Essas possibilidades fazem a economia de qualquer País avançar. “Ser
grande é bom, desde que fusões levem
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O grupo enorme
de empresas
familiares, algumas
pouco estruturadas,
atuando em diversos
setores da economia
aumenta o número de
processos de fusões e
aquisições no Brasil

ed
u

política fiscal e equilibrou o sistema
financeiro com o Plano Real. O presidente Lula marcou com uma política
econômica estável, não deteriorou as
contas públicas, manteve as taxas de
juros para impedir a inflação, sabendo
financiar o desenvolvimento brasileiro
e expandir o crédito. Tudo isso atraiu
capital estrangeiro para o País”, afirma
Celso Grisi, diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Fractal.
As fusões e aquisições das companhias refletem um mundo rumo à
globalização. Para as empresas que
desejam acompanhar esse movimento
e se expandirem - para dentro ou fora
do seu território, é muito mais rápido e
eficiente comprar uma companhia instalada em um determinado local e fazer uma sinergia com ativos e pessoas
dessa empresa, do que abrir uma nova
operação. “Se não globalizarmos a economia nacional e as empresas, outros o
farão. Nesse sentido preocupa ver que
os bancos brasileiros se internacionalizam devagar. O Banco do Brasil está
na África e Argentina, depois comprou
um pequeno banco nos Estados Unidos e ficou por aí”, ressalta Grisi.

presidente Fernando Collor de Mello,
na década de 90. Ao abrir as fronteiras brasileiras, algumas companhias estrangeiras começaram a se estabelecer
em maior velocidade no País, uma vez
que o mercado brasileiro era um amplo
território a ser explorado, com mão de
obra barata e matéria prima disponível.
Desde então, o capital estrangeiro
tem marcado presença nas transações
entre empresas no Brasil (vide gráfico
na pág 95). “No Governo Collor, quando houve o Plano Econômico da então
ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de
Melo, o empresariado estava sofrendo
muito. No momento em que começaram a receber ofertas de compras por
parte de empresas internacionais, os
empresários brasileiros ficaram mais
sensíveis. Com o tempo, a economia
começou a entrar no eixo. Fernando
Henrique Cardoso incorporou uma

grupos a ganhar essa estatura em um
mundo globalizado. Temos um número grande de empresas brasileiras com
esse destaque, que representam cerca de 30% do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional. Entre elas estão Vale,
Petrobrás e Gerdau. Além do capital
que recolhem no exterior estas empresas podem absorver tecnologia e muitos
empresários aproveitam esse momento.
A Gerdau comprou um número grande
de empresas fora do Brasil. Enfrentou
sindicatos nos Estados Unidos e impôs
seu nível de produção. Os frigoríficos
tiveram um grande avanço após a fusão entre JBS/Bertin. Também houve
a internacionalização dos Bancos Itaú
e do Bradesco”, explica Grisi.
Outro aspecto que favorece fusões
entre empresas brasileiras e estrangeiras no País é a instabilidade do dólar.
“A moeda americana, ladeira abaixo
como está, levará muitas empresas a se
fundir com outras, pois elas vão querer
sair do País. Com o dólar em queda fica
difícil manter fábricas aqui. Se a moeda
continuar a cair sem a interferência do
governo, ficará inviável para os empresários. A saída será se unir”, acredita
Thiago Freitas, assessor econômico da
Federação do Comércio do Estado de
São Paulo – Fecomercio/SP.
Mas as fusões podem trazer desvantagens. “Minar” a concorrência é
uma delas, o que acontece quando o
mercado chega a um grau de concen-
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em todas as áreas
As fusões têm acontecido em vários
setores no Brasil. Dos 359 negócios
realizados no primeiro semestre deste
ano, 43% se deram no setor de Tecnologia da Informação, 37% no de bancos,
33% na área de Química/Petrolífera,
26% em serviços, 23% em Serviços
Públicos e 20% no varejo, segundo a
PWC (vide gráfico pág 95). “Os dez
maiores bancos brasileiros concentram
87% dos ativos financeiros para 130
bancos atuando no Brasil. Em todos os
setores, as empresas tenderão a buscar
por fusões para suprir necessidades de

crescimento. Porém, o governo não
pode conduzir negociações em casos
neutros para o consumidor”, ressalta
Nelson Barrizzelli, economista e professor da FEA – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
USP - Universidade de São Paulo.
De uma maneira prática, quem
ganha com essas negociações? Para
Ricardo Amorim, economista da Ricam Consultoria, as fusões só levam
a ganhos para a economia do País e o
mercado interno quando acontecem
entre grandes e médias companhias,
pois levam a mais eficiência e ganho de
escala, sem que a nova empresa criada
tenha um poder de barganha grande
o suficiente para coagir fornecedores
ou preços. “Para que as fusões sejam
positivas, deve haver um equilíbrio de
forças, pois os pequenos e médios têm
chances de competir nacionalmente.
Quando as fusões levam a uma situação de equilíbrio, é bom. Quando se
leva a um aumento de desequilíbrio,
que é quando a fusão envolve dois líderes, isso não é positivo para ninguém”.
Entre os exemplos de fusões bem
sucedidas ao redor do mundo, houve
no varejo americano na década de 80,
uma transação que deu uma guinada
no formato de se atuar no setor do
país. Um símbolo do varejo americano - a rede de departamentos Sears,
teve seu modelo de negócios revolucionado pelo Kmart ao ser adquirido
pela rede de hipermercados. A transação realizada no final de 2004 criou a
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BRFoods repasse um pacote de ativos a um concorrente, o que fará com
que a companhia que adquira os ativos
seja a segunda maior em 14 mercados,
entre eles lasanha, salsicha e hambúrguer. O conselho proibiu ainda que a
BRFoods lance marcas nos mercados
em que a venda com o nome Perdigão
foi suspensa, e em sete outros em que
apresenta concentração de linhas.

é

tração muito alto, situação que pode
levar as condições de fornecimento e a
competição entre empresas a se deteriorar. É a concorrência quem estimula
a inovação, o ganho de competitividade
e fomenta o sistema econômico. Com
o cenário contrário, existe a possibilidade de o consumidor pagar mais caro na
ponta, uma vez que pode haver políticas de preço, além da oferta de produtos e serviços nada recomendáveis.
No Brasil, as fusões e aquisições
ficaram ainda mais em pauta após a
união entre a Perdigão e a Sadia, que
criaram a BRFoods. Mesmo ocorrendo em 2009, a decisão do Cade
(Conselho Administrativo de Defesa
Econômica) sobre o negócio só saiu no
mês passado (julho de 2011). Para ser
validada, a BRFoods terá de vender
fábricas e suspender os produtos da linha Batavo e Perdigão por cinco anos
do mercado brasileiro. A nova empresa
também terá que vender mais de 30%
de sua capacidade de produção. Outra
condição imposta pelo órgão é que a

“

O brasileiro passou
a questionar o uso
do dinheiro público
nestas operações
Diogo Costa, professor do Ibmec/MG
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O ritmo de fusões e aquisições
no primeiro semestre do ano
apresentou redução de 9%
em comparação ao mesmo
período do ano anterior.
No entanto, o movimento
mantém-se intenso,
confirmando as perspectivas
de crescimento previstas para
o período, ainda que em menor
aceleração que em 2010

is.

Os principais números do mercado e os setores em que as operações mais
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de que o mercado chegue
de escala, ainda que o preço na
1 Ganho
1 Perigo
a um grau de concentração muito
ponta não mude
+ Positivo
alto e mine a concorrência
Passam a ter sinergias, principalmente nos custos
Quando acontecem
2
entre grandes e
Essa condição pode fazer
médias empresas,
Ganho de eficiência, competitividade e abre
2
com
que
as
condições
de
3 vantagens para que empresas brasileiras possam
pois há um equilíbrio
fornecimento se deteriorem
de forças, uma vez
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Os preços podem cair e beneficiar o consumidor
final, quando há um ambiente competitivo
As empresas criadas geralmente se especializam
em áreas, o que traz melhores salários e abre
novas oportunidades de vagas
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competir no exterior

Ganho de tecnologia para a empresa, para o setor
e o País, pois se formam centros de pesquisa e
desenvolvimento, que são muito caros

7

Pode levar o novo grupo a se globalizar.
Algumas empresas que atuam dessa forma
são Vale/ Petrobrás/Gerdau

8

Há um avanço na economia do País quando isso
acontece

A

6

Fontes: PriceWaterhouseCoopers, Fundação Dom Cabral, KPMG
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3

Pode dificultar a vida dos
funcionários, pois a empresa
começa a ter imposições que
muitas vezes não favorecem
aos trabalhadores

o perigo de o consumidor
4 Existe
pagar mais caro na ponta, uma

vez que possa haver políticas de
preço pouco recomendáveis

pouca concorrência pode
5 Adesestimular
a inovação,

atrapalhar a competitividade e o
fomento do sistema econômico

que há mais chances
de competição

-

Negativo

Quando levam
a uma situação
de desequilíbrio,
o que acontece
quando grandes
empresas de um
setor se unem,
principalmente
quando estas
companhias ocupam
a primeira e a
segunda colocação
em um mercado

empresariais

Sears Holdings Corp - terceira maior
varejista dos EUA na época, em um
mercado liderado pelo Walmart. “Se o
governo americano tivesse fortalecido
a Sears não seria bom para o consumidor americano, pois talvez o Kmart
não conseguisse concluir a aquisição. É
interessante saber como essa questão
da fusão pode ser maléfica ou benéfica.
Na economia nada é certo. Pode ser
que o próprio varejo brasileiro seja revolucionado daqui há anos por junções
nesse sentido”, analisa Diogo Costa,
professor do Ibmec/MG.
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Bancos

Quim/Petro

resolução de conflitos
Ao contrário deste exemplo, na visão
de Barrizzelli, em alguns setores fusões
ou aquisições podem piorar o mercado,
pois muitas vezes essas movimentações acontecem motivadas por forte
conteúdo emocional, pouco planejamento ou como saída para resolução
de problemas internos das companhias.
“O que mudou na nossa vida após a fusão da Antarctica/Brahma que criaram
a Ambev? O que aconteceu com JBS
que comprou vários frigoríficos? Apenas o consumidor passou a pagar mais
caro pela carne”, conclui.
No Brasil, outro fator que impulsiona o número de fusões e aquisições
é que existe um grupo enorme de
empresas familiares, algumas pouco
estruturadas ou passando por conflitos societários, atuando em diversos
setores da economia, que necessitam
se profissionalizar para ganhar competitividade em seus mercados de atuação. “Um exemplo é a Bertin, empresa
familiar adquirida pela JBS, negociação
que aconteceu para resolver conflitos
familiares. Algumas companhias com
essa característica acabam enxergando na fusão uma forma de garantirem
força e a perpetuidade do negócio. O
Magazine Luiza mostrou isso através
da aquisição de redes como as Lojas
Maia e as Lojas do Baú. Na indústria, a
Marfrig dobrou de tamanho e a Seara
ficou gigante”, diz Roberto Gonzalez,
professor de Governança Corporativa

s
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Celso Grisi,
economista da Fractal:
internacionalização
necessária

tura do Nacional na época, banco que
tinha maior proximidade com os brasileiros. Foi uma fusão mal sucedida. Por
outro lado, fusões como da Duratex
com a Satipel criaram a maior indústria
de painéis de madeira industrializada do
hemisfério sul, e o segundo maior produtor de louças sanitárias do Brasil, colocando a empresa entre as maiores do
mundo, obtendo visibilidade internacional. Não existe uma negociação 100%
benéfica a todos, mas sim trocas compensatórias. A regra é que a negociação
seja mais positiva do que negativa para
os envolvidos”, explica Gonzalez.
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da Escola de Negócios da Trevisan.
Segundo o especialista, para empresas desestruturadas ou com problemas internos de governança ou entre
sócios e acionistas, ser adquiridas por
outras companhias é o principal caminho a ser adotado. Porém, em alguns
casos, muitos empresários preferem
a opção da venda à união com outra
companhia. “A questão de empresas
terem restrições para se fundirem com
outras é cultural, um calcanhar de
Aquiles em qualquer lugar do mundo.
As histórias de fusões bem sucedidas
e mal sucedidas acontecem em qualquer lugar do mundo, pois sempre haverá acionistas que não concordarão
com o negócio”, afirma Gonzalez.
Outra incerteza sobre algumas
transações – principalmente em fusões,
é que muitas vezes não acontece na
prática a tal “sinergia” esperada com
o negócio, que consiste em estudar e
compreender o que é bom de uma empresa para ser incorporada pela outra.
Uma prova disso se deu na união entre
Itaú-Unibanco, onde a marca Unibanco perdeu força e as agências sumiram,
além da fusão entre Unibanco e o Nacional na década de 90. No momento
atual, outra fusão que deve “aniquilar”
uma das marcas - e talvez colocar fim
ao modelo de viagens aéreas de baixo
custo no País - e que por essa razão
deve ser analisada de forma rigorosa
pelo Cade nos próximos meses, é a recente compra da Webjet pela Gol.
Mesmo com o valor estimado em
310,7 milhões de reais a Webjet foi vendida a 96 milhões de reais. Com a aprovação da transação, a Gol passará a ter
40,5% do mercado, frente aos 44,4%
da TAM – a líder do setor. Rumores
no mercado sinalizavam que a Webjet
passava por crise, além de que poderia
ser comprada por uma companhia estrangeira. O principal motivo alegado
pela Gol para consolidar o negócio, é
que a empresa visa preservar a sua posição no mercado nacional, onde ocupa
o segundo lugar entre as companhias
aéreas. “O Unibanco aniquilou a cul-

s

A concorrência
estimula a inovação,
o ganho de
competitividade e
fomenta o sistema
econômico. Com o
cenário contrário,
existe a possibilidade
de o consumidor pagar
mais caro no preço de
produtos e de serviços

Regulamentação
O órgão responsável por validar fusões
e aquisições no Brasil é o Cade. Em
busca de estabelecer critérios para essas
movimentações entre empresas, desde
2004 tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, projeto de lei do Deputado Federal, Pedro Eugênio (PT/
PE), que busca reformular a estrutura
atual que regulamenta a concorrência.
Batizado de ‘Super-Cade’, o projeto já
foi aprovado pela Câmara e o Senado.
Como acabou sofrendo modificações
pelo Senado, o texto voltou para a Câmara. Caso os deputados não aceitem
as emendas feitas pelos senadores, ficará valendo o primeiro texto aprovado
na casa. Após a votação na Câmara
prevista para o segundo semestre de
2011, o projeto seguirá para sanção da
Presidente Dilma Rousseff.
Entre os pontos de destaque do projeto, ele obrigará as operações de fusão
a serem submetidas ao Cade antes de
ocorrerem – ao contrário do que acontece hoje, quando o órgão é comunicado após a negociação. A principal
divergência entre Senado e Câmara se
dá quanto ao faturamento das empresas envolvidas no negócio. Enquanto o
texto aprovado no Senado prevê que
só serão analisadas transações se uma
das empresas envolvidas tiver faturamento maior do que um bilhão de reais
e a outra de pelo menos 400 milhões de
reais, o texto aprovado inicialmente na
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público, principalmente em razão da negociação entre o Grupo Pão de Açúcar
e Carrefour e esse papel da instituição
passou a ser questionado”, analisa.
investimento público
Esse recuo do BNDES na quase fusão
entre as duas maiores redes de varejo
do País, e a exposição pública do negócio fez com que os brasileiros comentassem o assunto em todas as esferas
sociais. A repercussão – em grande
parte negativa para a instituição, pode
fazer com que o governo repense a
capacidade de investimento do banco,
assim como o número de recursos destinados a criação de superempresas no
País. “As fusões anteriores ouviam vozes isoladas. Parte disso mudou porque
o brasileiro passou a questionar o uso
do dinheiro público”, acredita Costa.
Segundo Amorim, o BNDES só
pode interferir em transações entre
empresas quando se trata de situações
específicas. Entre elas, se um setor estiver passando por uma potencial ruptura, em que nenhuma das grandes em-
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Câmara prevê que uma das empresas
fature mais de 400 milhões de reais e a
outra cerca de 30 milhões de reais.
Diferente de outros países, quando
olhamos as transações que vem ocorrendo no Brasil – sejam de empresas
nacionais comprando estrangeiras, ou
de nacionais adquirindo nacionais, as
principais acabaram envolvendo intervenção pública, através do BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento.
Quando se trata de uso do dinheiro
público para esse tipo de negócio, os
especialistas ouvidos divergem.
Segundo Diogo Costa, professor
do Ibmec/MG, o dinheiro do banco
brasileiro cedido para transações entre
empresas privadas representa quase
10% do PIB brasileiro. Importante recurso faz com que a atuação do banco
seja avaliada cada vez mais de perto
pelos brasileiros. “Se observarmos as
fusões em 2009/2010 em relação à
2008/2007 aumentou em 600% a
atuação da instituição. A tendência parecia ser uma expansão agressiva, mas
de repente o BNDES entrou no debate
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José Ricardo Scaroni,
professor da ESPM: pequenas
e médias indústrias na mira
dos grandes grupos
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presas consiga reverter essa condição.
O segundo aspecto que justifica uma
intervenção pública na fusão ou aquisição entre empresas é quando há a possibilidade de uma companhia brasileira
se tornar um líder Global. “Isso aconteceu no Brasil no setor de carnes em
2008. Grandes empresas como JBS,
Marfrig e Sadia passavam por problemas. No momento em que se tem uma
rede ou empresa expandindo para fora
do seu território, pode haver um interesse do País nessa expansão”, afirma.
Essa prática de uso do dinheiro
público em transações entre empresas teve início também na era Collor,
durante as privatizações. Por serem
sócios de múltiplas empresas, empresários se movimentam desde então em
busca desse tipo de junção em busca
de sinergia. Nesse período, o governo
usava o BNDES para ter participação
nas empresas. Na gestão FHC a tendência se consolidou, no Governo Lula
a iniciativa veio ao encontro à ideologia
de se criar os Gigantes Nacionais.
De acordo com Sérgio Lazzarini,
professor do Insper - Instituto de Estudo e Pesquisa, essa prática do governo
é muito perigosa. Para ele, enquanto a
lógica pública é a de fortalecer e desenvolver grupos empresariais nacionais,
o sinal que tem sido passado aos empresários brasileiros é outro. “Vamos
nos associar e diminuir a competição,
uma vez que estamos criando grandes
empresas. Esse é o recado que tem
sido dado! O que o banco tem feito é
aumentar o financiamento para pequenos e médios grupos. Nada tem sido
feito para fortalecer o empreendedo-

Fusões e aquisições
se aceleram no
crescimento
econômico, mas
perdem força com
uma menor atividade
econômica
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Modo de entrada dessas empresas
em novos mercados
Formato		Percentual

Alianças e Parcerias		
Aquisição ou Fusão		
Não considera expandir
Subsidiária comercial		
Subsidiária produtiva		

38,3%
27,7%
12,8%
17,0%
4,3%

is.

na

Quando há possibilidade de uma
empresa brasileira se tornar um
líder Global.
Isso aconteceria se um varejista ou
outra empresa no País estivesse
comprando um grande varejista
no exterior
Quando uma empresa brasileira
está expandindo fora do País.
Esse possível ganho de mercado
pode motivar um interesse do
banco brasileiro

dreamstime

st
e

Se um setor estiver passando por
uma potencial ruptura, em que as
grandes empresas que pertençam
ao segmento não consigam
reverter essa situação.
Esse fato ocorreu no setor de carnes
em 2008, em que companhias
como Marfrig e Sadia
passavam por problemas

de
Fonte: Dom Cabral
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Quando se justifica a intervenção
do BNDES no processo

ão
30,9%
7,4%
12,6%
21,1%
16,8%
9,6%
1,7%

ca

Fusões em 2009/2010 em
relação a 2008/2007
aumentaram em 600%
a atuação do BNDES nas
fusões no País nesse período
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América do Sul
América Central
América do Norte
Europa
Ásia
África
Oceania

ed
u

fin

pa
ra

ex
clu
siv

apoio
estatal

As empresas brasileiras
no mundo
Continente	Percentual

que resultem em ganhos para o País. O
que não aconteceu na transação entre
o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour.
O empresário Abílio Diniz, presidente
do conselho de administração do GPA,
conduziu uma negociação em que o
seu sócio francês, o Casino estava insatisfeito. Havia um conflito societário.
Para Lazzarini, em específico na
transação entre o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour, o BNDES tentou
intervir por duas razões. Ter um banco
público para dar peso à negociação,
além da idéia de se criar um gigante
brasileiro, mesmo as empresas não sendo nacionais. “Na negociação entre o
GPA e o Carrefour não se justificava
a intervenção pública, pois se tratava
de uma operação de varejo local. Essa
nova empresa criada não iria se expan-

s

“Na Coréia do Sul, empresas como
LG, Samsung, Hyundai estão ganhando o mundo. Todas essas fusões envolvem alta tecnologia e ganho nacional.
Acontecem no mundo inteiro, mas o
empresariado aprendeu que aqui elas
podem ser viabilizadas com recursos
públicos. Em alguns casos se aplica
o fundo de pensão das estatais. Já tivemos casos como da Brasil/Telecom
e da Bertin/Friboi. Fora do Brasil isso
não é comum. O nosso banco é muito
poderoso. No ano passado, emprestou
duas vezes o valor negociado pelo Banco Mundial”, analisa Lazzarini.
Para o especialista, não há problemas em que o BNDES invista em uma
operação privada, desde que a negociação respeite princípios éticos de governança corporativa, além dos critérios

a

rismo. É extremamente custoso abrir
e fechar empresas no Brasil. Em vez
de fazer ações nesse sentido, se busca
criar grandes empresas com impacto
duvidoso. Enquanto grandes países se
movem para apoiar empreendedores
fazemos o contrário”, analisa.
Esse contexto onde se tem capital
público acaba sendo diferente de estatais em que o governo controla as
empresas. Essa posição de usar dinheiro público através do BNDES acaba
tendo participação cada vez maior nas
transações, pois acontece seguindo
uma questão ideológica que é a de se
construir grandes empresas ou campeãs nacionais. O problema e que esses
campeões muitas vezes acabam atendendo o mercado doméstico, ao invés
de internacionalizarem sua operação.
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Ricardo amorim, economista da Ricam
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dir internacionalmente, para não concorrer com o Carrefour lá fora. Dessa
forma, não investiria em tecnologia e
não impactaria na cadeia, além de prejudicar fornecedores e consumidores
no mercado interno”, ressalta.
Para Amorim, é importante não
generalizar e jogar todas as fusões
no mesmo barco, pois todas têm características diferentes. No caso do
Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour,
caso houvesse uma fusão, essa união
interessaria a grupos muito pequenos,
compostos em grande parte pelos acio-
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envolve dois líderes
não é positivo
para ninguém”
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processo cíclico
Para Grisi, o momento certo para o
País entrar em negócios desse tipo é
aquele que possibilita a formação de
uma política industrial, que construa
clusters de tecnologia, em todos os patamares e setores. “Na época em que o
Delfim Netto era ministro da Fazenda
do governo do presidente Figueiredo
tínhamos uma política industrial que
hoje é fraca. O Brasil começa a querer
ter uma política industrial de novo, e
eu acredito que deva ser investido sim,
mas não para beneficiar grupos. Eu
vejo que o País precisa formar arranjos
produtivos. No caso do Grupo Pão de
Açúcar/Carrefour não haveria nenhum
ganho para a cadeia produtiva, ou de
tecnologia, nem de especialização do
trabalho. Financiamos a nacionalização
do setor, enquanto, em outras épocas
já abrimos tantos outros”, analisa.
O fato é que as fusões continuarão a acontecer em vários setores da
economia, uma vez que ocorrerão de
forma cíclica. Esses processos se acelerarão quando acontecer um crescimento econômico, mas perderão
força quando a atividade econômica
decair. Para Amorim, é importante
se discutir caso a caso e o Cade tem
feito isso. “Se houver o perigo de ter
uma empresa com aspecto global que
passará a ter poder de mercado grande demais, em que possa pressionar a
formação de preços e a competição,
essa operação não deverá ser apro-

vada. Algumas áreas da indústria alimentícia, assim como o próprio varejo
vêm passando por fusões nos últimos
anos. Teremos outras na base da pirâmide. Já houve no setor de carnes e
laticínios. Temos processos no setor de
carne bovina - que será muito maior
que o de aves. Nos próximos anos deverá haver um movimento também no
setor de distribuição e no atacado, em
razão do crescimento do atacado de
autosserviço”, afirma.
Para José Ricardo Scaroni, professor
de graduação e pós da Escola Superior
de Propaganda e Marketing - ESPM/,
quando se trata do atacado distribuidor
a atribulada realidade fiscal pela qual
passa o setor dificulta o processo de
fusões no segmento, mas não impedirá
união entre empresas que desejem ganhar escala e crescer em regiões onde a
operação está enfraquecida no futuro.
“Não tenho visto fusões se efetivarem
no setor, mas acompanho conversas
acontecerem entre atacadistas. O que
dificulta fusões no segmento, é que temos empresas atacadistas muito bem
posicionadas regionalmente, além das
questões tributárias. Se tivéssemos
uma melhor gestão tributária, isso facilitaria a consolidação”, afirma.
As pequenas e médias indústrias devem ser a bola da vez no Brasil nos próximos anos, na lista dos grandes grupos
que buscam adquirir novas operações
para crescer no Brasil, pois essas companhias oferecem maior possibilidade
de sinergia para o mercado e consumidores. “Enquanto o Brasil oferecer
retorno aos investidores, estabilidade
política e cambial, possibilidade de crescimento e continuar a ser um pólo de
capital estrangeiro maior, mais grupos
internacionais tenderão a adquirir empresas nacionais, repetindo exemplos
de empresas já estabelecidas no País.
Vemos o caso do Walmart que entrou
no Brasil formando uma joint-venture
com as Lojas Americanas - desfazendo
posteriormente - e o aporte de conhecimento e relacionamento com o mercado que adquiriu”, ressalta Scaroni. n

ed
u

nistas das duas empresas, e com certeza causaria prejuízos a fornecedores
e consumidores finais. Razões de sobra
para que o BNDES não entrasse no
negócio. “Nunca vi nenhuma justificativa para que o BNDES entrasse nessa
transação. Com essa fusão, teríamos
uma concentração no varejo, que pressionaria pequenas e médias redes. Essa
nova empresa aumentaria o poder de
barganha junto aos fornecedores, pressão que deixaria os pequenos numa
situação complicada, assim como consumidores”, conclui.
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