
Por Caio Zinet 

globalização transformou a eco
nomia mundial, destruiu barreiras 
econômicas entre países, aumen

tou a circulação de mercadorias, criou um sis
tema financeiro com poder nunca antes visto, 
empresas estatais foram privatizadas, direi
tos trabalhistas cortados e a competição local 
foi transformada em global. Essas talvez se
jam as faces mais conhecidas da chamada glo
balização, mas outra que não chama atenção 
tem grande importância: o aumento de fusões 
e aquisições entre empresas em todo o mundo. 

No Brasil, estudo da consultoria KPMG es
tima que em 2012 foram realizadas 816 fusões 
e aquisições que envolveram direta ou indire
tamente empresas nacionais. 0 número é prati
camente o mesmo de 2011, quando foram rea
lizadas 817 ações do tipo, mas é muito superior 
ao patamar que a economia brasileira apresen
tava em 1994 quando foram realizadas apenas 
175 operações do tipo. 

O setor de Tecnologia de Informação lide
rou o ranking de fusões e aquisições em 2012, 
repetindo o resultado de 2011. Além disso, TI 
é área com mais fusões e aquisições desde que 
a KPMG iniciou suas pesquisas no setor, em 
1994, foram 787 fusões. Em seguida o ramo 
de Alimentação, bebidas e fumo com 718 fu
sões e aquisições acumuladas durante o pe
ríodo. Em terceiro, o setor de telecomunica
ções com 445 operações, e em quarto o setor 
financeiro com 427. 

Para explicar o aumento de fusões e aqui
sições, é preciso voltar no tempo e analisar as 
medidas implementadas pelos governos de Fer
nando Collor e Fernando Henrique Cardoso no 
contexto de expansão do neoliberalismo e da 
globalização que pregavam, entre outras coisas, 
a abertura das economias locais e a diminuição 
do peso do Estado na economia. Os dois ex-pre
sidentes citados acima, que em muitos aspec
tos tiveram suas políticas seguidas pelos seus 
sucessores Lula e Dilma, tomaram uma série de 
medidas para "modernizar" o Brasil. 

Tais medidas foram fundamentais para criar 
as condições legais e econômicas que permiti
ram a maior entrada de capitais internacionais 
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2011 com aumento do valor mínimo de fatura
mento das empresas para que a fusão ou aqui
sição fosse enviada ao Conselho Administrati
vo de Defesa Econômica (CADE). 

A primeira lei previa que um faturamento de 
400 milhões de reais era o suficiente para que o 
caso fosse julgado pelo CADE, a nova lei prevê 
um teto maior de 700 milhões de reais. Outra im
portante mudança é que as fusões e aquisições 
só podem ser realizadas após a autorização legal. 
A lei anterior previa que o julgamento do CADE 
era feito após a realização da transação, o que, 
em caso de condenação, dificultava a aplicação 
da decisão do órgão de defesa da concorrência. 

Luiz Carlos Delorme, professor da UFRJ e 
ex-conselheiro do CADE (Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica), afirmou que tais 
leis e restrições são importantes, mas não são 
capazes de parar o processo de aumento de fu
sões e aquisições. "0 Brasil tem uma legislação 
moderna, equivalente às existentes na União 
Europeia, Estados Unidos e no Japão, sobre essa 
questão. Isto, contudo, apenas impõe alguns l i 
mites, a uma tendência conhecida do capita
lismo de concentração do capital. 0 aumento 
da escala dos negócios, em termos globais, tem 
sido uma tendência da economia mundial e o 
Brasil não é uma exceção". 

Todo esse conjunto de medidas colocaram o 
Brasil dentro da rota dos países modernos que 
aderiram a globalização e ao neoliberalismo. 

Para o professor de economia da PUC-SP, 
Antônio Correa de Lacerda, o aumento de f u 
sões e aquisições está intimamente relacio
nado às medidas econômicas que dominaram 
o mundo nos últimos tr inta anos. "0 merca
do financeiro cresceu muito a partir dos anos 
1980 no âmbito da chamada globalização f i 
nanceira se descolando do mercado produt i
vo, ou seja, o mercado financeiro a partir des
se momento começou, via formação de novos 
produtos, expansão de mercados de capitais 
a criar uma dinâmica própria de crescimen
to deslocado do mercado produtivo. Esse pro
cesso fez com que houvesse uma sobra de 
recursos muito grande no mercado financei
ro e parte desses recursos foram destinados 
a aquisições de em
presas. Então isso foi 
um dos impulsiona
dores do processo de 
fusões e aquisições 
mundo afora". 

0 professor apon
ta ainda o aumento da competitividade entre 
empresas do ramo produtivo que brigam por 
mercados em escala global e não apenas local 
como outro fator que desencadeou o aumen
to de fusões e aquisições. Para ele, isso obrigou 
as empresas a buscarem aumento da produção 
com redução dos custos, e se fundir ou adqui
rir foi uma das táticas utilizadas para auxiliar 
nesse processo. 

"Um segundo aspecto é que, com a globalização 

da economia no campo produtivo, a concorrên
cia aumentou muito e deixou de ser local para 
ser global e isso fez com que as empresas bus
cassem economias de escala, ou seja, produzir 
mais com menores custos, e uma das estratégias 
para isso foi se juntar a outras empresas. Isso 
ocorreu em praticamente todos os segmentos 
via fusões e aquisições de empresas que bus
cam ampliar sua capacidade competitiva incor
porando empresas". 

Por último, ele ainda aponta as privatiza
ções, o aumento da entrada dos chamados In 
vestimentos Externos 
Diretos (IED) e a aber
tura econômica como 
outros fatores que es
timulam a fusão entre 
empresas. 

"Outro fator impor
tante para explicar o aumento de fusões e 
aquisições está ligado a um processo grande 
de privatizações nos países industrializados, 
Estados Unidos e a Inglaterra, mas também 
veio para países em desenvolvimento, inclu
sive o Brasil. Isso também foi um fator impul
sionador das fusões e aquisições. Os investi
mentos estrangeiros financiam grande parte 
dessas fusões", explica Kliass. 

TENDÊNCIA 
A tendência de união e/ou formação de 

grandes empresas, iniciada por Collor e FHC 
foram acentuadas durante as gestões petistas. 
Em 2003, primeiro ano do governo Lula foram 
realizadas 230 operações do tipo, em 2010, úl
timo ano de Lula na presidência foram realiza
das 726. A tendência ganhou ainda mais força 
durante o governo Dilma que bateu o recorde 
do seu antecessor com 817 fusões, em 2011, e 
816, em 2012. 

Alguns fatores econômicos auxiliam a inter
pretar as razões desse crescimento ao longo da 
última década. Para o professor de economia 
da UFRJ, Davi Kupfer, o primeiro deles é o mo
mento de crescimento da economia o que fez 
com que as grandes empresas olhassem para o 
Brasil com mais interesse. 

"Os dados mos
tram um aumento de 
fusões e aquisições 
a partir da segun
da metade da década 
passada (2000) que 
corresponde a certo 

deslanche da economia. A estatística de fusões 
acompanha a evolução do PIB. Então o que se 
nota é que, quando tanto o PIB quanto o inves
timentos estavam mais animados, as operações 
de fusões e aquisições cresceram de forma bas
tante significativa", afirmou. 

0 aumento de fusões e aquisições na últi
ma década também está relacionado a políticas 
internas adotadas principalmente pelos gover
nos petistas que reorientaram o uso do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) 
que tem concedido grandes quantias para via
bilizar fusões entre grandes empresas. 

Para Paulo Kliass, especialista em políticas 
públicas e gestão governamental e doutor em 
economia, o governo federal tem incentivado a 
formação de grandes multinacionais brasilei
ras. "Os recursos do BNDES passam a ser ut i 
lizados, também, na criação de grandes con
glomerados empresariais privados, a partir do 
fortalecimento, fusão ou consórcio de empre
sas de um mesmo ramo. A intenção é fazer com 

que esses gigan
tes tenham condi
ção e escala para 
se impor no mer
cado interno e para 
competir melhor no 
exterior". 

Ele cita alguns exemplos de setores empresa
riais privados que foram incentivados pelo go
verno federal. "As grandes construtoras e em
preiteiras - Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz 
Galvão, Odebrecht, entre outras - foram bene
ficiadas, com estímulos financeiros, a ganhar 
licitações em países onde o Brasil começou a 
marcar presença, em especial com créditos fa
cilitados em infraestrutura. Abundam informa
ções a respeito do crescimento da presença de 
tais empresas nos países da América do Sul e 
na África. Por seu lado, a Vale - privatizada a 
preços de banana sob o governo FHC - passou 
a contar também com vultosos empréstimos ge
nerosos do BNDES para suas atividades dentro 
e fora do País. Na área da carne, o banco auxi
liou também, de forma decisiva, a constituição 
da maior empresa do mundo no setor, a JBS-
-Friboi. Ela atua no mercado local e mundial 
ao lado de outro gigante brasileiro, a Marfrig". 

Para além dos problemas que os grandes ol i
gopólios podem trazer para a economia e para 
a maioria da população, outra crítica é a de 
que os setores incentivados pelo governo fede
ral não são setores essenciais para o desenvol
vimento autônomo da economia nacional. Ao 
invés de investir bilhões em grandes empreitei
ras, ou no agronegócio para conformar grandes 
corporações, especialistas apontam que a atu
ação poderia acontecer quase no sentido opos
to com o governo investindo em áreas onde o 
Brasil necessita de desenvolvimento, como é o 
caso, por exemplo, da tecnologia de ponta onde 
o país acumula crescentes déficits bilionários 
no comércio internacional. 

"Ao invés de incentivar a formação de gigan
tes em setores onde o Brasil já domina e pos
sui grandes empresas, o governo poderia inves
tir em outras áreas onde o potencial brasileiro 
é subaproveitado e em áreas estratégicas para 
o desenvolvimento nacional. É o caso, por 
exemplo, da área de tecnologia de ponta como 
tecnologia virtual e informática, robótica, bio
tecnologia, mecatrônica, nanoeletrônica. Incen
tivar o agronegócio e a exportação de produtos 
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primários só reforça um modelo atrasado que 
remonta as estruturas econômicas da época da 
colônia.", ponderou Kliass. 
INCENTIVO 

Um exemplo recente que mostra que a polí
tica do governo brasileiro tem sido mesmo a de 
incentivar grandes multinacionais brasileiras, 
ligadas ao setor primários exportador, é o in
centivo dado pelo BNDES a formação da Lácte
os Brasil (LBR), fusão entre a Bom Gosto e Leit-
bom, que formou uma gigante cuja previsão era 
se tornar a terceira maior empresa do ramo no 
mundo. 0 BNDES entrou com um total de 750 
milhões de reais no negócio, detendo cerca de 
30% da nova empresa. 

A empresa, no entanto, enfrenta grandes 
problemas contábeis e de acordo com matéria 
do jornal Valor Econômico amargou um preju
ízo de quase 1 bilhão de reais em 2012 sendo 
obrigada a entrar com um pedido de recupera
ção judicial. A empresa passa por um grande 
processo de reestruturação econômica para ten
tar se reestabelecer. Como sócio da empresa, o 
BNDES também amarga os prejuízos do negó
cio malsucedido. 

"0 setor [de lácteos] é dotado de particula
ridades sensíveis, como a pulverização e a ca
pilaridade dos produtores de leite na ponta. 
Em boa parte dos países, a estrutura é basea
da numa rede de pequenos e médios produto
res, sistema que é interessante do ponto de vista 
da sustentabilidade da atividade agropecuária 
(...) Por outro lado, qual seria a lógica do Esta
do Brasileiro estimular a constituição de mul
tinacional em setor que representa o passado e 
se assenta no modelo com baixa capacidade de 
deitar raízes inovado
ras e de agregação na 
escala produtiva?", 
pergunta Paulo Kliass 
em artigo publicado 
recentemente. 

Ele defende ain
da que o BNDES também incentive pequenas 
e médias empresas como forma de pulveri
zar o mercado, diminuindo a força das gran
des empresas. 

Não é somente através de financiamento que 
o BNDES tem incentivado fusões e aquisições, 
o órgão faz lobby com grandes empresas bra
sileiras para que estas comprem outros gigan
tes. 0 professor Antonio Carlos Lacerda cita um 
exemplo que está em curso. "Ele [o BNDES] mo
tiva grupos nacionais a fazerem aquisições, o 
exemplo mais recente é a Companhia Siderúr
gica do Atlântico, onde a ThyssenKrupp (em
presa alemã) que é sócia da Vale nesse processo, 
está vendendo a sua parte e o BNDES tem atu
ado para motivar grupos locais, mais especifi
camente a CSN (Companhia Siderúrgica Nacio
nal), para adquirir a parcela que está a venda". 

Os grandes fundos de pensão de empresas 
estatais, como o dos funcionários do banco do 

Brasil (Previ), a dos trabalhadores da Petrobrás 
(Petros) e a dos trabalhadores da Caixa Econô
mica Federal (Funcef) também participam ati
vamente de processos de fusões e aquisições. 
É o caso, por exemplo, da recém criada Brasil 
Foods (fusão entre a Sadia e a Perdigão), onde 
a Petros e a Previ são detentores de 10°/o e 12°/o, 
respectivamente, do total de ações da empresa. 
SETORES CONCENTRADOS 

Diversos setores estratégicos da econo
mia não lideram as listas de fusões e aquisi
ções, mas são altamente concentrados, é o caso, 
por exemplo, do setor financeiro. 0 professor 
Adriano Benayon afirma, em artigo, que "ha
via no Brasil, até 1990, mais de 300 bancos 
comerciais e múltiplos, quase todos de capital 
nacional. 0 número caiu para menos de 100, 
havendo agora apenas 10 grandes bancos pri
vados, dos quais sete são estrangeiros: Santan
der, HSBC, Citibank, UBS Pactuai, ABN Amro, 
Deutsche Bank e Safra". 

Segundo dados da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Con-
frat), em 1999 os seis maiores bancos (BB, Caixa, 
Bradesco, Itaú, Unibanco e Banespa) concentra
vam 59°/o dos ativos totais do Sistema Bancário 
Brasileiro do Banco Central. Em 2011, ou seja, 
doze anos depois, os seis maiores bancos (Banco 
do Brasil, Itaú-Unibanco, Bradesco, Caixa Eco
nômica Federal, Santander e HSBC) passaram a 
concentrar 81°/o dessa base de cálculo. 

Outro setor altamente concentrado no país é o 
sucroalcooleiro, onde três grandes empresas res
pondem por 98°/o da produção de suco brasilei
ro e 83°/o das exportações mundiais. Os 51 produ
tores detêm 40°/o das árvores plantadas. Os dados 

são da Citrus (Associa
ção Nacional dos Ex
portadores de Sucos 
Cítricos) e da Associ-
trus (Associação Bra
sileira dos Produtores 
de Laranja). 

Outro setor altamente concentrado é a pro
dução e distribuição de agrotóxicos, onde se
gundo dados da Agência Nacional de Vigi
lância Sanitária (Anvisa) dez grande empresas 
foram responsáveis por 75°/o da venda nacio
nal de agrotóxicos em 2012. Ainda de acordo 
com o órgão, essas grande empresas estão com
prando as menores tanto no ramo de agrotóxi-
co quando no de sementes. 

DESNACIONALIZAÇÃO 
0 capital estrangeiro é um dos principais 

agentes na política de fusões e aquisições no 
Brasil. De acordo com o estudo da KPMG, 296 
empresas brasileiras se fundiram ou foram ad
quiridas por empresas internacionais, um re
corde que bateu as duas antigas maiores mar
cas de 2010 (208) e 2010 (175). 

Desde 2004, quando a consultoria passou 
a divulgar dados relativos as operações cross 

border 1 (cb 1: "empresas de capital majoritá
rio estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capi
tal de empresa estabelecida no Brasil") foram 
1.296 empresas nacionais que passaram para 
controle estrangeiro. 

A primeira consequência é o aumento bru
tal das remessas de lucros enviadas de empre
sas estrangeiras no Brasil para suas matrizes es
trangeiras que passaram de cerca de 25 bilhões 
de dólares em 2004 para 85 bilhões de dóla
res em 2011, o dado consolidado de 2012 ain
da não divulgado pelo Banco Central. No total 
do período, cerca de 404 bilhões de dólares fo
ram enviados para fora do país, quantia maior 
do que o saldo comercial obtido no mesmo pe
ríodo, de 226 bilhões de dólares. 

"Tem um aspecto que é inerente a isso [au
mento de fusões e aquisições] que é desnacio
nalização parcial na medida em que empresas 
locais são adquiridas por grandes gigantes glo
bais. Um dos exemplos mais recentes foi o da 
cachaça Ypioca, que é um produto tipicamen
te nacional cujo dono hoje é uma empresa in
ternacional (em maio de 2012,o grupo britâ
nico de bebidas Diageo, fabricante do Johnnie 
Walker, anunciou a compra do grupo Ypióca). 
Então, o que vai ocorrendo aí é um desloca
mento do centro de decisão. No momento em 
que uma empresa, que era nacional e conduzi
da pelos seus sócios locais, é adquirida por uma 
empresa global, ela vai virar só uma das pontas 
de uma rede global, onde as decisões são toma
das na casa matriz e muitas vezes dissociadas 
da realidade local", analisa o professor Antonio 
Correa de Lacerda. 

Para Paulo Kliass, o governo brasileiro de
veria exigir contrapartidas do capital interna
cional que se aloca e ganha dinheiro no Bra
sil. Algumas medidas poderiam ser tomadas, 
como por exemplo, a exigência de transferên
cia de tecnologia, limitação na remessa de lu
cros, exigir contrapartidas sociais, participação 
mínima de brasileiros no comando das empre
sas e comprometimento com a criação e manu
tenção de empregos. 

"Não existem regras que regulem a entra
da e a saída de capitais do Brasil, isso é ruim, 
pois limita o poder do Estado na determina
ção dos rumos da economia. Parte dos econo
mistas comemora essa falta de regras, mas eu 
acredito que deveríamos ter uma política dife
rente", concluiu Kliass. 

CONSEQUÊNCIAS 
Os economistas divergem quanto as pos

síveis consequências do aumento de concen
tração de capital no Brasil. Para alguns, o 
processo é necessário pois permite o desenvol
vimento de grandes empresas nacionais e in
centiva, em cadeia, outras pequenas e médias 
empresas. Além disso, os gigantes são capazes 
de produzir em maior escala que pequenas e 
médias empresas, o que diminuiria o custo dos 
produtos para o consumidor. 
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"Grandes empresas podem impulsionar o 
crescimento de pequenas e médias, é o caso, por 
exemplo da indústria de automóveis que com
pra material de uma série de pequenos e médios 
produtores.", afirmou Luiz Carlos Delorme que 
fez uma ressalva "É preciso, no entanto, con
trolar esse processo para evitar a conformação 
de grandes conglomerados que esmaguem pe
quenas e médias empresas". 

0 professor Antônio Correa de Lacerda apon
ta o aumento da competitividade como outro 
possível fator positivo do aumento de fusões 
e aquisições. "O aumento da competitividade 
com mais investimentos em inovação barateou 
os produtos, especialmente os eletrônicos". Ele, 
no entanto, vê a outra face desse processo da 
altíssima concentração de capitais na mãos de 
poucos. "0 lado perverso, vamos dizer assim, 
para o consumidor é que isso leva a uma con
centração de capital, o que leva, por muitas ve
zes, a um domínio sobre o mercado. É o que 
ocorre, por exemplo, com as operadoras de ce
lular em que o serviço oferecido é muito ruim 
e o preço cobrado ao consumidor é muito alto 
em comparação com outros países. Então, ocor
re a oligopolização de alguns mercados onde se 
presta um serviço de baixa qualidade e se co
bra um preço muito elevado e as pessoas não 
têm muita saída, porque são quatro empresas 
que dominam o mercado e o consumidor fica 
ao sabor delas", afirma. 

Ele aponta que a concentração de capitais 

deixa a oferta de produtos muito restritita, tor
nando as pessoas "reféns" dos produtos dessas 
gigantes. "Na informática, o consumidor é em
purrado a consumir mais, porque os sistemas 
operacionais mudam de 6 para 7, 8, 9, etc. E 
para você atualizar seu software, tem que mu
dar o equipamento. Então, é quase que uma di
tadura dessa dinâmica. Isso vale para produtos 
eletrônicos, celulares, tem muito mais funções 
do que são possíveis de realizar. Ao mesmo tem
po em que o aumento da competição facilita 
o acesso, a oferta de serviços é bastante dirigi
da e o consumidor fica sem escolha", analisa. 

Já Paulo Kliass lembra que as empresas cria
das após o aumento de fusões e aquisições são 

composta por pequenos produtores, ao contrá
rio do Brasil e dos Estados Unidos e isso se deu 
por uma política de Estado que incentivou esse 
processo", afirma. 

A dinâmica do mercado de fusões e aquisi
ções é tamanha que é difícil prever quais serão 
as novas frentes de atuação. "É um processo di
nâmico em que as coisas acontecem muito rá
pida. Às vezes, é até difícil descobrir a origem 
de uma empresa, porque ela tinha uma deter
minada origem, foi adquirida por uma segunda 
empresa. Essa nova resultante deu origem à ou
tra empresa e assim sucessivamente. Essa é uma 
dinâmica que praticamente não cessa, porque 
é muito intensa e rápida. Então é muito difícil 

tão grandes que estão 
se tornando, se já não 
se tornaram, mais im
portantes do que os Es
tados nacionais. "Es
sas novas gigantes que 
surgem ganham muito 
poder político, é preciso fiscalizar, criar meca
nismos que evitem exageros e, sobretudo, ter 
políticas públicas que não incentivem apenas 
essas gigantes. É preciso pensar também no in
centivo para pequenas e médias", afirmou. 

Para Paulo Kliass, deveria se pensar em po
líticas de contraponto a essa tendência. "É pos
sível estimular médias e pequenas empresas fa
zendo um balanço a essa formação de gigantes. 
A base da agricultura europeia, por exemplo, é 

colocar um ponto e 
dizer que esse mer
cado já se resolveu 
e não haverá mais 
concentração. Por 
exemplo, há alguns 
anos ocorreu uma 

onda com as telecomunicações, mas isso não 
quer dizer que o processo parou, pois podem 
surgir novas fusões e aquisições e isso ocorre 
nos setores menos prováveis. Veja o que está 
acontecendo na área educacional onde o gru
po Anhanguera, que até uns 15 anos atrás nin
guém ouvia falar, se tornou um dos maiores 
grupos de educação", pondera Lacerda. 
Caio Zinet é jornalista. 
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Text Box
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 16, n. 192, p. 30-33, mar. 2013.




