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As discussões atuais na AOL Time
Warner sobre se deveria "deletar" o
prefixo AOL, menos de três anos de-
pois de negociada a tão alardeada
fusão, é o mais recente episódio em
uma desapontadora história para os
acionistas da Time Warner.

Mas é também um oportuno
lembrete, diante do recente au-
mento de atividade de fusões e
aqusições (F&A), de um truísmo
empresarial que executivos e dire-
torias empresariais persistem em
ignorar: uma aquisição mal plane-
jada e mal executada pode causar
mais prejuízos a uma companhia e
a seus investidores do que um ato
deliberado de fraude contábil.

Muita atenção tem sido dedica-
da, e com razão, aos escândalos da
Enron, WorldCom, Adelphia, Tyco
e Global Crossing, e às subsequen-
tes reformas empresariais. Mas os
prejuízos decorrentes de más deci-
sões de aquisição têm recebido
muito menor cobertura.

Duas décadas de pesquisas sobre
o desempenho das ações de compa-
nhias envolvidas em fusões confir-
mam que os executivos-chefes fre-
quentemente dão aos investidores

boas razões para que estes vendam
suas ações por ocasião do anúncio
de importantes transações.

A queda no preço das ações da
AOL ocorrida depois da divulgação
inicial da aquisição absorvendo a Ti-
me Warner por US$ 160 bilhões, me-
diante um pagamento envolvendo
apenas ações, em janeiro de 2000,
fez com que o valor do negócio cais-
se mais de US$ 25 bilhões na primei-
ra semana. Michael Kelly, executivo-
chefe financeiro da AOL à época, dis-
se: "Quando se anuncia algo tão ou-
sado e tão estratégico, as pessoas,
por vezes, não compreendem a cará-
ter abrangente da iniciativa. As pes-
soas ficam olhando a casca da árvo-
re, em vez de olharem a floresta".
Mas a verdade é que, mesmo se os
acionistas da AOL forem mais bem
beneficiados do que os da Time War-
ner, aos investidores foi exibida ape-
nas a "casca" do negócio.

O que é, então, que está faltando na
fanfarra que acompanha a maioria
dos anúncios de fusões e aquisições?

Em transações envolvendo com-
panhias de capital aberto, o preço
integral da compra é pago de uma
só vez. Para ser considerado um su-
cesso, cada negócio precisa ter dois
componentes desde o início: uma
lógica empresarial genuína e um
modelo operacional articulado para
converter essa lógica em valor.

O mérito de uma consolidação
deveria explicar por que a organiza-
ção recém resultante da fusão supe-
rará as trajetórias de desempenho já
incorporadas aos preços das ações
de ambas as companhias, e como a
nova entidade oferecerá mais do
que os clientes desejam e não têm
condições de obter de qualquer ou-
tro provedor de maneiras não repli-
cadas por um concorrente.

Um modelo operacional explica
como cada uma das organizações terá
de modificar sua liderança, estrutura,
acordos contratuais, incentivos e as-
sim por diante, de maneira que os fun-
cionários possam alcançar os objeti-
vos do "caso empresarial". Reuniões
que acontecem após uma fusão não
são o lugar adequado para um plane-
jamento que deveria ocorrer antes da
fusão.

É evidente que a fusão que criou a
AOL Ume Warner não cumpriu os
dois quesitos. Simplesmente reunir
um punhado de marcas e canais,
ainda que hoje sejam fantásticos,
não produzirá, magicamente, valor
adicional — e certamente nada pró-
ximo do ágio de US$ 60 bilhões que
a AOL ofereceu pela Time Warner.

Investidores e, a propósito, fun-
cionários também, são geralmente
capazes de farejar uma falta de pre-
paração já na coletiva inicial de di-
vulgação do negócio à imprensa.

Quando um executivo-chefe le-
va uma grande transação desse ti-
po ao mercado, há três critérios
que nos permitem saber se os in-
vestidores ficarão satisfeitos.

Em primeiro lugar, será que a
companhia tem condições de contar
uma "história crível", baseada em
metas de desempenho que possam
ser identificadas e defendidas?

Os investidores simplesmente não
acreditam em um único grande nú-

"mero que reflita a "sinergia assegura-
da", representativo das economias ou
dos aumentos de receitas que podem
ser alcançados. Eles precisam conside-
rar quando e onde essas melhorias de
desempenho acontecerão na nova
empresa. A AOL Time Warner afirmou
que haveria mais de US$ l bilhão a ser
colhido em sinergias no primeiro ano,
mas não houve maneira de os investi-
dores identificarem de onde provi-
riam essas economias.

Segundo, será que o "roteiro da
história" elimina as incertezas? In-
certeza é um dos inevitáveis efeitos
colaterais de F&A. Mas os anúncios
de grandes fusões que injetam incer-
teza desnecessária agravam os efei-
tos já desestabilizadores da integra-
ção pós-fusão.
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