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costumado a lidar com situações envolvendo orçamentos e gerenciamento de riscos, o administrador Milton Bellizia Filho, diretor administrativofinanceiro da Marítima Seguros,
passou nos últimos meses por
aquele que considera o "maior desafio de sua carreira". Sem ter garantias de que permaneceria na
função, Bellizia pilotou por oito
meses a operação da venda do controle acionário da Marítima para o
grupo j a p o n ê s Sompo, que já detinha o poder da seguradora Yasuda.
A Sompo controlava 50% do capital da Marítima e, com a operação
anunciada em janeiro passado, fechou a compra de parte das ações
da família Vidigal, passando agora
a deter 88,2% de controle.
"Meu objetivo foi preservar a
marca Marítima e viabilizar a operação de forma que atendesse ao
interesse de todos e n ã o a minha
realização pessoal", diz. Embora a
o p e r a ç ã o ainda n ã o esteja aprovada pelos ó r g ã o s reguladores (ANS,

Susep e Cade), está previsto que a
Marítima ficará com os produtos
massificados e a marca Yasuda
será reservada para os seguros
corporativos.
A atuação de Bellizia é mais um
exemplo de como o papel do chief
financial officer (CFO) vem se tornando estratégico nas operações
de fusões e aquisições. "Muito mais
do que dez anos atrás", atesta Luis
Motta, sócio de fusões e aquisições da KPMG. A primeira razão é
porque, nos últimos anos, o Brasil
passou por um verdadeiro "boom"
de negócios envolvendo empresas
nacionais e estrangeiras.
De acordo com pesquisa de fusões e aquisições da KPMG, foram

registradas 816 transações em
2012, o que revela um alinhamento no comportamento do mercado
em relação a 2011, período em que
houve o recorde histórico de 817
operações. "Com os mecanismos
de compliance cada vez mais complexos, a presença do CFO tende a
ganhar importância ainda maior,
tanto do lado da empresa adquirente como no caso da que está
sendo negociada", afirma.
Não há uma regra p a d r ã o de
mercado para a p e r m a n ê n c i a de
profissionais do porte de um CFO
após uma transação. Do lado da
empresa adquirida, a recomendação é que haja uma conversa i n i cial por parte da futura controla-
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trocar de emprego antes de a operação ser concluída."
Nos casos em que o profissional
vai permanecer no cargo, a recomendação de Motta é objetiva. "Ele
precisa desempenhar bem, pois em
um ano seu conhecimento terá sido
transferido para o novo controlador", observa. Bellizia, da Marítima,
garante que fez a lição de casa ao
longo de toda a negociação. "Trabalhei exaustivamente com o suporte
de controller, advogados e assessores financeiros para convencer os
membros do conselho sobre a necessidade de haver um aporte de capital. Nosso setor tem passado por
um processo de consolidação e nós
não poderíamos ficar atrás", afirma.
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dora, alertando que o profissional
corre riscos de n ã o ser mantido
após o fechamento da operação.
O cuidado deve ser redobrado
quando o negócio envolver empresa de estrutura familiar, onde
as informações contábeis e fiscais
costumam ser mais concentradas
na figura do CFO. "É importante
que haja o comprometimento do
executivo em todo o processo, já
que ele será o responsável pela
apresentação dos demonstrativos
financeiros. A sugestão é que desde o início seja proposto um pacote de benefícios, como suporte na
recolocação profissional e plano
de saúde familiar. Assim se reduz
o risco de ele se sentir a m e a ç a d o e

A princípio, pode parecer que a
posição do CFO do lado da empresa adquirente é mais confortável.
Mas, na prática, a responsabilidade é ainda maior, principalmente
em companhias estrangeiras que
estão chegando ao Brasil. Nessas
situações, há duas etapas. Antes do
fechamento do negócio, a atenção
e os cuidados devem estar voltados
para dois aspectos: a estruturação
da operação e a contabilização dos
ativos que serão apresentados aos
órgãos reguladores e ao mercado
em geral. Um ponto-chave é checar
a d o c u m e n t a ç ã o da empresa comprada para identificar se há fraudes
e pendências trabalhistas.
"O CFO será o responsável em
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Após permanecer por dez anos
na Oi, o executivo Mauricio Teixeira
foi convidado pela GP Investiments
para assumir o posto de CFO na Sas-

cio

"A participação desses fundos em
fusões e aquisições é cada vez mais
significativa no Brasil e isso é um
fator positivo para os profissionais
que já estão atuando. Mas o mercado não formou profissionais em
finanças na mesma proporção para
atender à demanda", diz Andrade.

ca

Há dois anos, a consultoria Ernst
& Young Terco concluiu um extenso trabalho a respeito das funções
e desafios do CFOs nas organizações. A pesquisa ouviu executivos
de finanças dos Estados Unidos,
Canadá, México e Brasil. Em linhas
gerais, detectou-se que o CFO do
futuro será um profissional multidisciplinar, capaz de interagir
com os diversos departamentos de
uma organização e com total do-

car, empresa pioneira em soluções
para monitoramento de veículos e
gestão de operações de transporte.
A operação foi fechada no primeiro trimestre de 2011 e envolveu
R$ 168 milhões no controle de 56%
da companhia. "Era uma empresa
familiar, que teve trocas sucessivas
de comando e ficou sem um modelo próprio. Havia problemas de
gestão e de investimento, n ã o tinha
como se capitalizar", diz Teixeira.
O primeiro passo foi transferir a
área administrativa e financeira de
São José dos Pinhais (PR) para São
Paulo. "Montei uma equipe de 74
gerentes, sendo que apenas um veio
do Paraná", conta. Era preciso colocar a casa em ordem. "Com as ferramentas que encontramos, notamos
que não chegaríamos muito longe.
Faltavam controles internos, controles de estoques e de fornecedores.
Havia ainda problemas de inadimplência e de liderança", relata.
Com base em sua experiência
na Oi e nos princípios da GP, Teixeira definiu um plano de metas
e estabeleceu uma política de meritocracia até o quarto escalão da
companhia. Em data ainda n ã o definida, a Sascar pretende ingressar
no mercado de capitais e já adota
princípios de governança corporativa. Hoje, Teixeira tem sob seu controle direto gerentes das áreas de
planejamento, financeiro, jurídico,
contabilidade e compras. "Minhas
funções incluem ainda a preocupação com o crescimento da empresa
e buscar novos negócios que ofereçam sinergia. Já estamos preparados, mas ainda não houve uma
oportunidade concreta."
A postura mais agressiva ou
mais conservadora de um CFO está
diretamente ligada ao setor em
que atua e nas possibilidades de
consolidação. Forte na intermediação de imóveis novos, a imobiliária
Lopes concretizou 12 aquisições
nos últimos dois anos, sempre com
a participação ativa do CFO à frente
das negociações. "Vislumbramos
espaço no mercado a partir do segundo semestre de 2009, quando
já era possível mensurar os efeitos

ed
u

m í n i o das normas de compliance.
Segundo Viktor Andrade, diretor
de fusões e aquisições da Ernst &
Young Terco, há um déficit de profissionais com essas habilidades no
Brasil, fato que se torna mais evidente em operações que envolvem
grupos de private equity.

s

caso de eventuais problemas", explica Motta. A segunda fase será após
o fechamento, quando os assessores
externos encerrarem seus trabalhos.
"Caberá ao CFO calcular as sinergias
da operação e elaborar estratégias
que gerem rentabilidade à companhia", diz o especialista da KPMG.
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da crise de 2008", afirma o economista Marcello Leone, CFO da Lopes. Com o foco direcionado para
imobiliárias que tivessem atuação
em usados, em diferentes regiões
do país, a Lopes criou um comitê
de investimentos, do qual, além
dele, participam o CEO e o diretor
de novos negócios.
Leone montou uma equipe
de profissionais encarregados de
prospectar novos negócios. Após o
sinal verde do comitê, ele assume o
comando das negociações e apresenta uma proposta. Abertas as
negociações, o diretor de M&A (fusões e aquisições) dá andamento,
sempre sob a supervisão do CFO.
Foram 19 transações desde então,
em capitais como Rio de Janeiro,
Curitiba, Porto Alegre e cidades
menores do interior.
Ao contrário de outros setores, as
operações da Lopes costumam envolver a compra de 51 % da empresa.
O objetivo é deixar os antigos controladores ainda presentes na gestão
do negócio, para motivá-los a prosseguir com a Lopes. "Na nossa área, o
capital humano é muito importante
e precisa haver um alinhamento entre a antiga gestão e a nossa filosofia", diz Leone. Para ele, o CFO é um
"assessor estratégico do CEO". Leone tem sob sua responsabilidade as
áreas de tecnologia, RI, fusões e aquisições e inteligência de mercado.
Em setores mais consolidados, a
participação do CFO é mais discreta.
O engenheiro Flavio Valadão, diretor de M&A do Santander, passou
nove anos na área financeira do ABN
Amro. Participou da integração com
o Banco Real, comprado no final dos
anos 90, e estava à frente do ABN
por ocasião da aquisição do Bandepe e do Sudameris. Em 2007, o ABN
Amro foi vendido para o Santander
e Valadão foi incorporado pela nova
instituição. "Todos os principais executivos que estavam no ABN Amro
Real permaneceram", diz.
O CFO de uma instituição bancária, segundo Valadão, está mais
envolvido em atividades contábeis
e administrativas, com foco mais
em ações de funding do que es-
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trategicas, como ocorre em outras
organizações. Ele poderia ter um
destaque maior em uma organização bancária se acumulasse o
cargo de RI. "Não é o caso do Santander", finaliza.
Já em setores onde prevalece o
ambiente competitivo, o CFO encontra mais liberdade para atuar. É
o caso da Totvs, do setor de softwares de gestão integrada. Nos últimos anos, a empresa envolveu-se
em 47 operações de fusões e aquisições, movimentando cerca de
R$ 1,1 bilhão. "Estou diretamente
ligado às áreas de negócios, expansão e estratégia. Não fico apenas
cobrando resultado, eu participo
do resultado. Aplico meus conhecimentos financeiros em todos os

negócios", afirma Alexandre Dinkelmann, vice-presidente de estratégia e finanças da Totvs.
Há um ano e meio na função,
Dinkelmann trabalhou 15 anos
no Banco Pactuai, onde aprendeu
a operar com fusões e aquisições.
"É totalmente diferente atuar em
um setor onde o driver é a competitividade e onde o ambiente é
fortemente regulado. Neste ú l t i m o
você fica preso umbilicalmente
às decisões do governo, que podem mudar o rumo da organização do dia para a noite", explica.
Dinkelmann atua à frente de sete
diretores - mercado internacional,
planejamento, jurídico, RI, M&A,
relações institucionais e negócios
com microempresas.

Fonte: Valor Especial: Gestão Financeira, São Paulo, p. 52-55, abr. 2013.

