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Shayndi Raice
The Wall Street Journal

As empresas novatas do Vale 
do Silício têm sido energizadas 
por alguns pesos pesados locais 
em termos de gastos: Facebook 
Inc., Groupon Inc. e Zynga Inc.

Este ano, a Groupon e a Zynga, 
que abriram o capital recente-
mente, e também a Facebook, 
estão comprando empresas a um 
ritmo recorde. Só no primeiro 
trimestre, as três realizaram pelo 
menos 21 aquisições, mais que o 
dobro do total do mesmo período 
um ano atrás, segundo a firma de 
dados sobre o mercado Dealogic 
e pessoas a par das aquisições.

Embora a Facebook, a Zynga 
e a Groupon nunca tenham se 
esquivado de fazer aquisições, 
elas ampliaram recentemente 
o ritmo dos acordos e também 
os têm feito a preços recordes. 
Muitos dos negócios, como a 
aquisição da firma de apps Glan-
cee, pela Facebook, são jogadas 
estratégicas para fortalecer a 
presença em tecnologias para 
dispositivos portáteis ou novos 
mercados, ao contrário das aqui-
sições anteriores, que tinham 
mais a ver com conseguir enge-

nheiros e outros trabalhadores 
talentosos.

As aquisições são fruto das 
quantias substanciais que essas 
firmas de internet conseguiram 
levantar, ou que se prevê que 
captarão logo, por meio de ofer-
tas iniciais de ações. A Groupon e 
a Zynga abriram o capital no fim 
do ano passado, obtendo US$ 805 
milhões e US$ 1 bilhão, respecti-
vamente. Quando a Facebook 
abrir o capital esta semana, deve 
captar até US$ 13,6 bilhões.

 O ritmo veloz de aquisições 
e os preços em alta estão reper-
cutindo no Vale do Silício, 
impulsionando as expectativas 

de muito empreendedores e 
investidores de que a onda de 
acordos lucrativos — até exces-
sivos, segundo alguns — deve 
continuar.

 “O efeito [da Facebook, Zynga 
e Groupon comprando empre-
sas] é parecido com jogar gaso-
lina num mercado de capital 
de risco que já está pegando 
fogo”, disse Patricia Nakache, 
sócia da firma de capital de risco 
Trinity Ventures, que investiu 
na Uptake, uma firma iniciante 
que tem um site de dicas para 
viagens e foi comprada em feve-
reiro pela Groupon por um valor 
não revelado.

 Jason Willig, diretor-presiden-
te da firma de jogos para celular 
Booyah, sediada em San Francis-
co, concorda: “Acho que há uma 
oportunidade fabulosa para fatu-
rar alto com essas aquisições.”

 De todas as empresas, a Face-
book é a que tem comprado 
mais, com 12 aquisições só nos 
primeiros três meses de 2012,  
o mesmo número de acordos 
fechados no ano passado inteiro, 
segundo a Dealogic. Isso a deixa 
no nível de um dos compradores 
mais vorazes do Vale do Silício, 
a Google Inc., que comprou 13 
empresas no primeiro trimestre, 
segundo a Dealogic.

 Desde o início do primeiro tri-
mestre, o apetite da Facebook já 
a levou a realizar a maior aquisi-
ção de sua história: o acordo de 
US$ 1 bilhão fechado no mês 
passado para comprar o site de 
compartilhamento de fotos Ins-
tagram Inc. O diretor-presidente 
da Facebook, Mark Zuckerberg, 
disse na época que a aquisição 
foi diferente de outros acordos 
realizados pela empresa de rede 
social, já que a tecnologia do 
Instagram pode ser incorpo-
rada à estratégia da Facebook 
para smartphones, ajudando a 

empresa a fortalecer sua presen-
ça nesse mercado.

 Sediada em Menlo Park, na 
Califórnia, a empresa também 
está investindo seus recursos 
de outras maneiras e comprou 
recentemente US$ 550 milhões 
em patentes da AOL Inc. que 
eram da Microsoft Corp.

Ao mesmo tempo, a Zynga 
também realizou a maior aqui-
sição de sua história: o acordo de 
US$ 180 milhões em março para 
comprar a produtora de jogos 
Omgpop. A quantia ultrapassou 
os US$ 147,2 milhões que a Zynga 
afirma ter gasto em 2010 e 2011 
para adquirir 22 empresas.

 A Zynga não quis divulgar 
quantas aquisições já fez este 
ano além da Omgpop.

“A Zynga não pode ficar de fora 
do próximo grande sucesso”, diz 
Rob Coneybeer, investidor de 
capital de risco que financiou a 
Wild Needle, firma que desen-
volve jogos para celulares e foi 
adquirida pela Zynga há poucas 
semanas. “Videogames ficam 
velhos rápido, então, por defi-
nição, a Zynga precisa ser uma 
compradora voraz”, diz ele. 

A Groupon, empresa sediada 
em Chicago que administra sites 

de compras coletivas com des-
contos diários em várias regiões 
do mundo, comprou sete empre-
sas no primeiro trimestre, em 
comparação a sete aquisições em 
2011 inteiro, segundo a Dealogic. 
Mas diferentemente da Facebook 
e da Zynga, a Groupon não tem 
gastado muito e investiu ape-
nas US$ 28,4 milhões na compra 
de empresas novatas este ano, 
segundo documentos apresenta-
dos às autoridades de mercado.

 Entre os acordos recentes que 
o Groupon realizou está a firma 
de pagamentos via celular Kima 
Las, de San Francisco, adquiri-
da em fevereiro. Os termos não 
foram divulgados. 

Executivos da Zynga e Face-
book têm procurado atenuar as 
expectativas de que sua febre de 
compras vá continuar. O dire-
tor-presidente da Zynga Mark 
Pincussaid disse a investidores 
numa teleconferência recente o 
que grandes aquisições como a 
da Omgpop serão raras.

Em um post anunciando a 
compra da Instagram, Zucker-
berg disse: “Não planejamos 
fazer muitos outros [acor-
dos] desses, se é que faremos 
algum.”

INTERNACIONAL

Scott Thompson, diretor-presi-
dente da Yahoo que renunciou ao 
cargo em meio a um  escândalo 
envolvendo um título acadêmico 
falso em seu currículo, disse ao 
conselho da empresa de Internet 
e a vários colegas que tem câncer 
da tireoide, disseram pessoas a 
par do assunto. Ontem, a Yahoo 
anunciou que Thompson será 
afastado sem direito aos benefí-
cios de rescisão de contrato.

Acionistas do J.P. Morgan, 
banco americano que teve perdas 
de mais de US$ 2 bilhões em ope-
rações malsucedidas com deriva-
tivos de crédito, devem expressar 
sua frustração na assembleia 
geral marcada para hoje na Fló-
rida. Um grande grupo já pediu 
uma reformulação do comitê de 
gestão de risco, enquanto duas 
firmas de consultoria a acionistas 
afirmaram que o conselho admi-
nistrativo deveria ter um presi-
dente de fora do banco.

A Apple prepara uma grande 
atualização no seu serviço de 
computação em nuvem iCloud 
que  acrescentará novas ferra-
mentas para o compartilha-
mento de fotos e vídeos, disse-
ram pessoas a par do assunto.

A Publicis, gigante francesa de 
publicidade, informou, sem reve-
lar valores, que comprou a Long-
tuo, firma chinesa de marketing 
digital, de olho no promissor 
mercado on-line da China. 

A União Europeia avisou à Grécia 
que ela pode ser expelida do 
bloco se não formar um novo 
governo que siga as regras do 
acordo para socorrer as finanças 
do país. O alerta foi feito durante 
uma reunião dos ministros da 
Fazenda do bloco ontem em Bru-
xelas, com alguns deles dizendo 
acreditar que a união monetária 
sobreviveria à saída da Grécia.

A Groupon, empresa americana 
de compras coletivas on-line, 
divulgou um prejuízo de US$ 
11,7 milhões no primeiro tri-
mestre, contra um prejuízo de 
US$ 146,5 milhões um ano atrás. 
O resultado , melhor que as 
expectativas do mercado,inclui 
um salto de 89% nas vendas. A 
Groupon também ressaltou que 
o número de usuários ativos sal-
tou 140%, para 36,9 milhões. 

A Pernod Ricard, empresa de 
bebidas da França, informou que 
desistiu de sua batalha legal para 
recuperar controle sobre a marca 
de rum Havana Club nos EUA 
depois que a Corte Suprema do 
país manteve a decisão de uma 
instância inferior impedindo a 
empresa de renovar a patente 
com base numa lei que proíbe o 
registro de marcas confiscadas 
pelo regime de Fidel Castro. A 
Pernod Ricard vai, em seu lugar, 
criar uma nova linha de rum, a 
Havanista, em preparação para 
o possível fim do embargo dos 
EUA a produtos de Cuba. 

REGIONAL

O Banco do Brasil está em 
negociações preliminares para 
comprar o controle do Banco 
Votorantim, disse uma pessoa a 
par das conversas. O BB anunciou 
em janeiro de 2009 ter adquirido 
49,99% do banco de Ermírio de 
Moraes, por R$ 4,2 bilhões. O 
Banco Votorantim é forte em 
financiamento de veículos, um 
segmento que tem ido mal e que 
prejudicou o resultado do BB. O 
BB não quis comentar. A Voto-
rantim afirmou que as notícias de 
venda “não têm fundamento”.

A Barrick Misquichilca, mine-
radora peruana da canadense 
Barrick Gold, espera prolongar 
a vida útil de suas operações de 
ouro, assim como buscar novos 
projetos no país, disse à agência 
Dow Jones seu diretor-gerente, 
Darrell Wagner. 

Chile e Peru devem produzir, 
respectivamente, 10,1% e 7,3% 
mais cobre este ano, disseram os 
ministros da Fazenda dos dois 
países, os maiores produtores 
mundiais do metal. Mineradoras 
devem investir mais de US$ 144 
bilhões este ano nos dois países, 
a maioria em projetos de cobre.

O BBVA Banco Francés, da 
Argentina, previu ontem que sua 
carteira de crédito deve crescer 
25% este ano, depois de uma 
alta de 49% em 2011. Em geral, 
espera-se que a economia argen-
tina vá crescer menos este ano do 
que os 8,9% de 2011, enquanto 
a inflação deve ficar acima de 
20%. O banco, que sexta-feira 
divulgou alta ano a ano de 23% 
no lucro do primeiro trimestre, é 
controlado pelo espanhol Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

A cotação do açúcar atingiu o menor nível em 20 anos, levantando 
dúvidas sobre o futuro do Brasil como um líder tanto na indústria do 
açúcar como na do etanol. Leia em WSJ.com/Brasil.

Firmas tecnológicas embarcam em onda de aquisições

Daniel Michaels e Darcy Crowe
The Wall Street Journal

Uma fabricante espanhola 
de componentes-chave para os 
grandes fabricantes mundiais 
de aviões, entre eles a Airbus, 
a Boeing Co. e a Empresa Bra-
sileira de Aeronáutica SA, está 
desacelerando sua produção e 
tendo dificuldades para pagar 
suas contas.

A Alestis Aerospace SL às vol-
tas com  um aperto de caixa 
por causa da crise bancária da 
Espanha, um forte exemplo de 
como a turbulência financeira 
na Europa está prejudicando a 
economia industrial do bloco e 
colocando em risco alguns dos 
programas de aeronaves mais 
bem-sucedidos do mundo.

Este mês, a Alestis, sediada 
em Sevilha, foi colocada sob 
administração de um tribu-
nal, o equivalente espanhol à 
reestruturação judicial. Seus 
problemas estão transboran-
do para seus fornecedores, que 
vêm sendo pagos com atra-
so, quando chegam a receber 
algo, e fizeram soar alarmes na 
Airbus. A fabricante de aviões, 
uma divisão da European Aero-
nautic Defence & Co., é a maior 
cliente da Alestis e é dona de 
1,85% da empresa.

A Alestis produz algumas das 
principais peças para aviões, 
incluindo longarinas, painéis 
e forros para o campeão de 
vendas Airbus A320 e o super-
jumbo A380, o maior jato de 
passageiros do mundo. Seus 
contratos de longo prazo geram 
pagamentos estáveis de empre-
sas estabelecidas. Mas os bancos 
espanhóis fecharam as compor-
tas do crédito, de modo que a 
Alestis, como muitas empresas 
especializadas, está operando 
com um orçamento apertado.

“Cinco anos atrás, os bancos 
vinham bater à nossa porta 
oferecendo empréstimos”, 
disse ao The Wall Street Jour-
nal Juan Pedro Vela, membro 
do conselho de administração 
da Alestis. “Agora você pede 
um empréstimo e eles fecham 
a porta na sua cara.”

Os problemas se agravam num 
momento em que tanto a Air-
bus como a americana Boeing 
estão produzindo aviões a um 
ritmo quase recorde porque 
as companhias aéreas querem 
modelos eficientes no consumo 
de combustível. Ambos os fabri-
cantes divulgaram fortes lucros 
recentemente, mas reconhecem 
que pequenos fornecedores 
podem ter pela frente situações 
financeiras mais precárias.

A Airbus está “acompanhando 
de perto a situação financeira”, 
disse um porta-voz. Para ajudar, 

a Airbus está pagando suas con-
tas rapidamente. Ela também 
está monitorando os fornecedo-
res da Alestis para garantir que 
eles sejam pagos imediatamen-
te. Outras medidas ainda são 
incertas, acrescentou o porta-
voz. Até agora, as entregas con-
tinuam no prazo e a qualidade 
continua alta, disse ele.

Vela, do conselho da Alestis, 
disse que “os programas de pro-
dução estão avançando hoje de 
forma mais lenta.”

Executivos da Boeing e da 
Embraer não quiseram comen-
tar sobre a situação da Alestis, 
que não divulga resultados 
financeiros.

Vários fornecedores da indús-
tria aeronáutica têm enfrentado 
problemas financeiros recente-
mente. Muitos deles investiram 
fortemente para desenvolver 
peças para o superjumbo Air-
bus A380 e para o 787 Dreamli-
ner da Boeing, na expectativa de 
retornos polpudos. Mas ambos 
os projetos sofreram grandes 
atrasos, o que resultou em flu-
xos mais lentos de receita para 
os fornecedores.

A Airbus comprou em setem-
bro uma participação majoritá-
ria na PFW Aerospace AG, uma 
pequena fornecedora alemã, 
por uma quantia não revelada 
depois que a PFW foi ferida por 
atrasos da Airbus. Em 2009, a 
Boeing comprou a Vought Air-
craft Industries, empresa envol-
vida na produção do Dreamliner, 
por um total aproximado de US$ 
1 bilhão em dinheiro e perdão de 
dívida. Ambas as aquisições esta-
vam mais ligadas à produção de 

aviões que à crise financeira.
A Alestis foi criada em 2009 

como resultado da fusão de 
várias pequenas empresas 
aeronáuticas da Espanha, com 
o apoio do governo regional da 
Andaluzia. O objetivo, apoiado 
pela Airbus, era criar um fabri-
cante com escala suficiente para 
atuar como um fornecedor de 
primeira linha. Embora menor 
do que muitos outros fornece-
dores-chave para a Airbus e a 
Boeing, a Alestis tem experiên-
cia valiosa no desenvolvimento 
de peças de materiais compósi-
tos avançados.

As operações da empresa 
começavam a deslanchar quan-
do o boom imobiliário espanhol 
da década passada entrou em 
colapso. Os bancos ficaram com 
pilhas de empréstimos inadim-
plentes que logo atraíram o 
escrutínio das autoridades e 
dos mercados financeiros.

Na semana passada, o gover-
no ordenou que todos os ban-
cos da Espanha aumentem suas 
provisões contra perdas poten-
ciais ligadas ao setor imobiliá-
rio, o que vai reduzir o capital 
dessas instituições financeiras 
para empréstimos a empresas 
como a Alestis.

As caixas econômicas do país 
foram os maiores credores da 
Alestis, que emprega aproxima-
damente 1.700 pessoas. Mas as 
caixas são agora consideradas os 
bancos mais fracos da Espanha 
e o governo ordenou que elas 
entrem em processo de fusão 
para aumentar sua solvência.

O risco agora é uma espiral 
descendente na qual os bancos 

sufoquem seus clientes. A Ales-
tis é um raro exemplo de uma 
empresa voltada à tecnologia na 
Andaluzia, região mais populo-
sa da Espanha e a que registra o 
maior nível de desemprego. O 
turismo é a principal indústria, 
particularmente ao longo do 
litoral, que é repleto de hotéis 
de luxo e resorts. Muitos mora-
dores dependem de empregos 
públicos e de trabalho agrícola 
sazonal.

“Há pouquíssimas empresas 
de um setor forte e global que 
operam aqui como a Alestis”, 
disse Pedro Lloret, líder sindi-
cal dos trabalhadores da Ales-
tis. “Seria uma perda terrível 
para a Andaluzia.”

A Alestis inicialmente não teve 
problemas para obter emprésti-
mos, mas encontrou obstácu-
los à medida que seus projetos 
sugavam todo o caixa dispo-
nível, disse Vela. “Os bancos 
não têm como liberar dinheiro 
para tê-lo empatado por 10 ou 
20 anos, o que é a natureza do 
nosso negócio”, disse ele. “É 
impossível explicar como uma 
empresa com um contrato de 
20 anos com a Airbus não con-
segue obter um empréstimo. 
Simplesmente não há liquidez.”

Vela disse que o futuro da 
empresa é difícil de prever. 
Por ora, os gestores estão ten-
tando ajustar-se à realidade. 
“Antes, quando você desen-
volvia um plano de negócios, 
podia essencialmente pular a 
parte sobre o financiamento”, 
disse. “Agora, essa deve ser a 
sua maior preocupação.”

(Colaborou David Román)

Crise de crédito na Europa 
atinge a indústria da aviação
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A crise bancária da Espanha tem afetado as operações da Alestis, fornecedora para jatos da Airbus (foto) e outras
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2012, Empresas, p. B9.




