
Crescimento requer estratégia agressiva  
Cecília Araújo  
 
Enquanto as empresas inovadoras são o chamariz para os investidores que buscam empresas 
iniciantes, o crescimento do mercado interno e as oportunidades de consolidação de negócios é 
que estão atraindo os fundos private equity para as médias. "Realizar uma fusão ou adquirir 
outra empresa, que complemente o cardápio de produtos e serviços, é uma boa estratégia 
para quem quer se tornar uma grande empresa", avalia Alexandre Pierantoni, sócio da PwC 
Brasil.  
 
Com um mercado dinâmico e de mudança rápidas, tornar-se grande é imperativo para liderar 
setores e posicionar-se de forma agressiva. A regra é a de não perder oportunidades. Em 
setores como alimentos, prestação de serviços, cadeia produtiva de petróleo e gás e 
transportes e logística, a ebulição de negócios resulta em consolidação e criação de empresas 
grandes. A estratégia garante aumento da capacidade produtiva e da rede de distribuição, 
força para investir em pesquisa e desenvolvimento e eficiência na operação. O resultado 
esperado é o lançamento de ações da empresa na bolsa de valores, por meio de oferta pública, 
ou IPO.  
 
"É preciso ter visão de médio e longo prazos. Com a economia aquecida, não dá para manter o 
ritmo orgânico de crescimento. Quem quiser avançar, tem de acelerar a expansão", explica, 
lembrando que os empresários que perderem a chance de avançar podem ser alvos de 
compras num futuro próximo.  
 
Um bom exemplo deste modelo é a criação da Hypermarcas, uma das maiores companhias 
brasileiras de bens de consumo. A estratégia da empresa combina crescimento orgânico com 
aquisições. Para tornar-se gigante, comprou 28 negócios desde o início de suas operações em 
2001, com o objetivo de ampliar o número de marcas e produtos. 
  
Entre os investidores que participaram das operações da Hypermarcas está o GP Investiments 
que, em 2007, adquiriu 50% da Farmasa - incorporada pela Hypermarcas seis meses após a 
transação. A fusão resultou na criação do maior laboratório de medicamentos sem prescrição 
médica do Brasil e foi uma tacada certeira do fundo. Quando totalizou a venda de suas 
participações - o que ocorreu em 2009 sob impacto da crise financeira mundial - o GP obteve 
uma taxa interna de retorno de 62% na operação, ou recuperação de 2,4 vezes o capital 
aportado, em dólares. O tempo do investimento foi de dois anos.  
 
O mesmo aconteceu, na área da saúde, com a Diagnósticos da América (Dasa). A trajetória 
começou com a aquisição do Lavoisier pelo Delboni Auriemo em 1999. A partir de 2000, com o 
aporte recebido por fundos administrados pelo Pátria, a empresa iniciou uma série de compras 
para formar a Dasa, uma das principais empresas de medicina diagnóstica da América Latina. 
  
Também no segmento das médias empresas há falta de preparo e informação por parte dos 
empresários. O preconceito também é uma barreira a ser vencida. Em empresas familiares ou 
nas quais o dono é centralizador, a transformação é grande. "A empresa deixa de ser do 'dono' 
para ganhar um sócio que vai exigir dele", comenta Sidney Chameh, sócio da DGF 
Investimentos. Além das mudanças no comando, a empresa passa a seguir regras de 
governança corporativa e vai se habituando aos processos necessários para figurar na bolsa de 
valores. "O investidor busca bons negócios. Mas tem claro que sairá da operação quando 
obtiver retorno. O empreendedor tem de ser um parceiro, não um impeditivo", afirma. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2012, Especial pequenas e médias 
Empresas, p. F2. 
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