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m novembro do ano passado, o empresário paulista Sandro Antonio 
Scodro, de 53 anos, assinou um contrato decisivo na sede do escritório 
de advocacia Pinheiro Neto. Ele havia acabado de vender sua empre-
sa, a indústria de biscoitos Mabel, para a multinacional PepsiCo — um 
negócio avaliado em R$ 800 milhões. Saiu de lá direto para o aeropor-
to, mas não para uma longa viagem de férias em seu avião particular. O 
destino era a própria sede da companhia, em Aparecida de Goiânia (GO). 

Scodro queria comunicar o negócio pessoalmente para os três mil funcionários. Não 
havia um tom de comemoração no discurso, transmitido por videoconferência para 
as outras unidades. "Naquele dia, eu me senti desempregado", diz. 

Como muitas empresas brasileiras, a Mabel cresceu e virou alvo das multinacionais, 
num momento em que o Brasil bate recordes no número de processos de aquisição 
e fusão. Scodro estava à frente da presidência do negócio, fundado por seu pai e seu 
tio, desde os 23 anos de idade. Comandava uma empresa com faturamento de R$ 800 A ut
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milhões. Suas cinco fábricas pro-
duziam mais de um milhão de pa-
cotes de biscoito por dia. 

A Mabel foi fundada em 1953 
pelos irmãos Nestore e Udelio 
Scodro, então recém-chegados 
da Itália. Em 1999, o Banco Ica-
tu entrou como sócio investidor 
— primeiro comprou 10%, e de-
pois mais 30%. Uma das condi-
ções do acordo entre a família e 
os investidores era realizar, a ca-
da cinco anos, rodadas para iden-
tificar possíveis interessados na 
compra. A americana Bunge e a 
mexicana Bimbo chegaram a fa-
zer propostas, mas o negócio aca-
bou sendo fechado com a Pepsi-
Co. "Colocamos um valor alto. Eu 
não acreditava que a empresa se-
ria vendida", afirma Scodro. 

Ele continua acionista de ou-
tros negócios da família no ramo 
de alimentos — como a Gama Su-
cos e Alimentos, que produz os 
refrescos Refreskant e Icebel, e 
o Moinho Trigobel. Mas era com 
a indústria de biscoitos que ti-
nha a maior identificação. "Tra-
balhei 40 anos lá dentro." O em-
presário até incorporou o nome 
da empresa ao seu: deputado fe-
deral, é conhecido na política e 
nos negócios como Sandro Ma-
bel. Sete meses depois da venda, 

a sensação de perda continua a 
acompanhá-lo. Sempre que está 
em Aparecida de Goiânia (a famí-
lia tem outros negócios no mes-
mo terreno), Scodro costuma 
voltar ao condomínio industrial 
em que ficava a sede da Mabel. 
"É uma maneira de ir adminis-
trando essa perda." 

Lidar com essa sensação é uma 
dificuldade comum nos proces-
sos de venda — a situação cos-
tuma se agravar no caso das em-
presas familiares. "A decisão de 
vender nunca é fácil, seja para o 
fundador, que criou o negócio, ou 
para o herdeiro, que cresceu na 
companhia", afirma Pedro Ada-
chi, professor da Unicamp e au-
tor do livro Família SA. É um dile-
ma que vem sendo enfrentado por 
mais e mais empreendedores no 
país. Segundo dados da consulto-
ria KPMG, desde o Plano Real, em 
1994, nunca houve tantas fusões e 
aquisições no primeiro trimestre 
de um ano como em 2012. 

Só nesse período, foram fecha-
dos 204 negócios — incluídos aí 
investimentos e aquisição de par-
ticipação minoritária nas compa-
nhias. O bom momento econô-
mico do Brasil ajuda a atrair os 
interessados. "Nesse movimen-
to, há u m a forte part ic ipação 

de companhias do exterior que 
apostam no Brasil", afirma Luis 
Motta, sócio da KPMG. De acor-
do com o relatório, no último ano, 
esse número passou de 34 no pri-
meiro trimestre de 2011 para 74 no 
mesmo período de 2012. Os ne-
gócios na área de tecnologia, ali-
mentos e bebidas lideram o nú-
mero de aquisições no país. 

A HORA CERTA DE VENDER 
A Poit Energia, uma empresa de 
locação de geradores para even-
tos criada em 1999, é um exemplo 
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desse interesse internacional. 
Seu fundador, o engenheiro Wil-
son Poit, de 53 anos, recebeu di-
versas propostas, até decidir ven-
dê-la em março deste ano para a 
holandesa Aggreko, por R$ 404 
milhões. "Fomos muito assedia-
dos. Todas as pequenas e médias 
empresas no Brasil que detêm 
uma posição importante no mer-
cado estão passando por isso", 
afirma. O empresário, que conta 
com o apoio do Instituto Endea-
vor, diz que estava se preparando 
há três anos para um IPO ou para 
a venda da companhia. 

M e s m o com esses objetivos 
bem definidos, decidir o momen-
to exato de fechar o negócio não 
foi uma tarefa tranquila. "É difícil 
saber a hora certa de sair de uma 
empresa. Segui o meu feeling." 
Além disso, diz, a oferta foi irrecu-
sável. O empresário fica até o fim 
do ano como presidente do Con-
selho de Administração da Poit 

Energia. "Ainda tenho metas aba-
ter", diz. Pelo acordo, a Aggreko 
pagará R$ 60 milhões adicionais 
se os números de 2012 atenderem 
às expectativas estabelecidas no 
contrato. Em 2011, a Poit faturou 
R$ 132 milhões. 

E o que o engenheiro pretende 
fazer depois de se desligar da em-
presa? "Quero ficar mais tempo 
com os meus filhos. Eu viajava mui-
to a trabalho, mas pretendo viajar 
também a lazer", diz. A aposenta-
doria passa longe dos planos de 
Poit. "Vou empreender novamen-
te. Tenho uma lista de projetos na 
gaveta", diz. De fato, a aposentado-
ria não costuma estar no radar da 
maioria dos empreendedores que 
vendem o negócio. "O empreende-
dor nato costuma desinvestir em 
um setor, mas investir em outro", 
afirma Maria Teresa Roscoe, coor-
denadora do programa de desen-
volvimento de acionistas da Fun-
dação Dom Cabral. 

É o caso do empresário pau-
lista José Carlos Semenzato, de 
44 anos, que ergueu a maior rede 
de escolas profissionalizantes do 
Brasil. A Microlins tinha 750 uni-
dades franqueadas em 500 cida-
des do país e um faturamento de 
R$ 300 milhões em 2009—um ano 
depois, foi comprada pelo Grupo 
Multi, que controla as redes Wi-
zard e Yázigi, entre outras. Garoto 
de origem humilde, Semenzato ini-
ciou a jornada como empreende-
dor aos 13 anos, vendendo salgados 
em Lins, no interior de São Paulo. 
"Quando eu criei a Microlins, ti-
nha o desejo de realizar algumas 
coisas para a família", diz. Duran-
te sua trajetória na empresa, cons-
truiu uma casa com dois mil me-
tros quadrados e comprou aparta-
mentos em São Paulo e Miami. 

A venda da Microlins foi plane-
jada durante dois anos. Apesar do 
patrimônio conquistado com a em-
presa, Semenzato tinha vontade de 
iniciar empreendimentos em ou-
tras áreas. "Seis meses antes de fe-
char a venda, comecei a preparar 
a SMZTO." Seu segundo negócio 
é uma holding que investe em no-
vas franquias nos setores de ven-
das, alimentação e serviços. Ho-
je, reúne onze companhias, entre 
elas o restaurante L'Entrecôte de 
Paris, em São Paulo, e a rede de 
salões de cabeleireiro Belleza 
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Pura, no Rio. A expectat iva da 
SMZTO é fechar 2012 com fatu-
ramento de R$ 150 milhões. 

ESSÊNCIA DE QUEIJO 
Muitos empreendedores decidem 
vender um negócio com o objeti-
vo de ganhar fôlego para susten-
tar seu crescimento. Foi o que 
aconteceu com o empreendedor 
mineiro Helder Mendonça, de 47 
anos. Fundador, ao lado da mãe, 
Dalva, e da irmã, Hélida, da fa-
bricante de pães de queijo For-
no de Minas, ele diz que a preo-
cupação em acompanhar o au-
mento da demanda influenciou 
a família a vender a indústria à 
americana Pillsbury, em 1999. "A 
produção sempre estava atrasa-
da em relação às vendas", afirma. 
"Uma empresa que cresce rápido 
como a nossa precisa de investi-
mentos na mesma proporção. É 
difícil acompanhar o ritmo ape-
nas com investimentos de recur-
sos próprios — você acaba se en-
dividando." Naquele ano, a Forno A ut
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medidas foi recuperar a antiga re-
ceita de dona Dalva. Para retomar 
a produção, a Forno de Minas in-
vestiu R$ 40 milhões. Dos 300 fun-
cionários dispensados pela Gene-
ral Mills, todos foram recontra-
tados. Em 2012, a meta é faturar 
R$ 160 milhões. Parte dessa recei-
ta virá de novas linhas de produ-
tos da empresa, como waffles, em-
padas, tortinhas e empanadas. 

CRACHÁ DO GOOGLE 
Não são apenas empresas que 
faturam dezenas de milhões de 
reais que atraem as multinacio-
nais. Imagine a sensação de criar 
uma startup e ser assediado pe-
lo Google. O engenheiro mineiro 
Berthier Ribeiro-Neto, de 52 anos, 
teve essa experiência. Sua empre-
sa de buscas, a Akwan, faturava 
US$ 1 milhão e empregava 30 en-
genheiros quando foi comprada 
pelo Google, em 2005, por um valor 
não revelado. "Discutimos longa-
mente se aquele seria o momento 
certo para fazer a venda. Mas era 
uma boa oportunidade de recom-
pensar os sócios pelos valores in-
vestidos", diz. Berthier foi contra-
tado pela multinacional. Hoje, di-
rige em Belo Horizonte o único 
centro de pesquisa do Google na 
América Latina, e tem uma equipe 
de cerca de cem engenheiros. 

de Minas faturou R$ 74 milhões. 
Em 2000, a Pil lsbury foi ad-

quirida pela americana General 
Mills, que assumiu a fábrica da 
Forno de Minas. O pão de quei-
jo de dona Dalva foi alterado pe-
la multinacional. Na receita ori-
ginal, havia 20% de queijo — e na 
nova, apenas 2%. "Passaram a 
tratar uma iguaria como commo-
dity", diz Helder. A família deci-
diu se afastar do negócio — e do-
na Dalva voltou a fazer seu pão de 
queijo na fazenda da família, em 
Minas. Helder investiu no setor 

de shopping centers até que, em 
2009, um telefonema o condu-
ziu de volta ao negócio da famí-
lia. "O advogado da General Mills 
nos Estados Unidos me ligou pa-
ra avisar que a fábrica e a marca 
seriam colocadas à venda." 

Dez anos depois, a família Men-
donça decidiu reassumir a fábrica 
— e descongelar alguns de seus 
planos originais de expansão. 
"Não criamos o negócio pensan-
do em vender. Conhecíamos a for-
ça da marca, por isso decidimos 
voltar", diz. Uma das primeiras A ut
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Sua máquina de busca, batiza-
da de Todo BR, nasceu em 1999 
como um projeto financiado com 
recursos do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPQ), dentro 
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG). "O tráfego 
subiu rapidamente e não con-
seguimos manter a o p e r a ç ã o 
dentro da univers idade" , diz. 
Em 2000, quatro professores e 
dois investidores reuniram seus 
recursos pessoais e fundaram 
a Akwan. Segundo o engenhei-
ro, a dificuldade em levantar re-
cursos no mercado contou pon-
tos a favor da venda. "A figura 
dos investidores anjos não era 
comum na época. Fizemos um 
pedido de financiamento para 
o BNDES, mas foi negado, por-
que o banco não acreditava que 
internet fosse uma área segura 
para investir." 

A transição de fundador da 
empresa a funcionário nem sem-
pre é tranquila. É preciso en-
frentar novas diretrizes e me-
tas. Em 2008, os irmãos Julia-
no, 37 anos, e Bruno Mendes, 34, 
venderam a cervejaria artesanal 
Eisenbahn, de Blumenau (SC), 
para a Schincariol (eles não re-
velam o valor da transação). "Fi-
camos quase um ano trabalhan-
do na companhia, aprendemos 

muito", diz Juliano, que foi con-
tratado como diretor de cervejas 
especiais. A estrutura hierarqui-
zada de uma grande companhia 
desagradou aos irmãos Mendes. 
"Estávamos acostumados com o 
ritmo de empresa pequena, onde 
as decisões são tomadas com ra-
pidez. Achamos melhor sair." Ho-
je, Juliano presta consultoria pa-
ra a Schin e mantém um pub em 
Blumenau. A família tem planos 
de voltar a investir na indústria. 
"Vamos lançar um novo negócio 
orientado para o nicho gastronô-
mico em 2013", diz Juliano. 

Um dos fundadores do site In-
gresso.com, o engenheiro Jorge 
Alberto Reis, 47 anos, também 
passou de dono a funcionário de-
pois que a Submarino comprou 
o seu negócio por R$ 8,8 milhões 
em 2005. Reis assumiu a função 

de diretor de operações. "Foi fá-
cil trocar o papel de dono pelo de 
executivo porque a empresa ti-
nha uma fillosofia semelhante", 
diz. Em 2006, com a fusão entre 
Americanas.com e Submarino — 
que originou a B2W —, essa cul-
tura mudou radicalmente. Em ja-
neiro deste ano, Reis se desligou 
da empresa e tirou um ano sa-
bático nos Estados Unidos. Es-
tá desenvolvendo uma pesquisa 
sobre startups em um programa 
de pós-doutorado na Universi-
dade de Berkeley, na Califórnia. 
Ao voltar para o Brasil, preten-
de retomar a atuação no merca-
do de tecnologia, agora como in-
vestidor. "Separar-se da empre-
sa é uma situação parecida com 
a de um filho que casa e vai mo-
rar longe. Você tem de estar pre-
parado para o baque." 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 282, p. 42-50, jul. 2012.




