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Operações bilionárias exigem sigilo e muito jogo de cintura. 
 
Em 1998, executivos do JP Morgan adotaram uma brincadeira de criança como estratégia para 
fechar um negócio que superaria um bilhão de dólares. O jogo batalha-naval serviu como código 
para driblar um eventual grampo enquanto eles discutiam, por telefone, o preço que a americana 
Enron, sua cliente, estaria disposta a pagar pela Elektro, empresa de energia elétrica cindida da 
estatal paulista Cesp. A operação foi bem-sucedida. 
 
Um ano depois, o mesmo JP Morgan usou a criatividade para despistar a agressiva concorrência 
na privatização da Comgás. Sugeriu que a inglesa BG marcasse a reunião que antecedia o leilão 
em campo neutro. O consulado inglês em São Paulo serviu como um abrigo seguro em meio à 
guerra. O martelo foi batido por US$ 1 bilhão em favor da BG. 
 

 
Fonte: KPMG Corporate Finance 
 
Operações como essas, que muitas vezes ultrapassam os bilhões, exigem uma complexa 
engenharia. Envolvem um punhado de pessoas, pedem sigilo absoluto, reúnem histórias 
pitorescas e sustentam um saboroso filão de negócios para bancos de investimentos, escritórios 
de advocacia e firmas de auditoria, cujos trabalhos se complementam. A disputa pelos mandatos 
desses clientes é acirrada. 
 
Os bancos de investimento recebem um percentual que varia de 1% a, no máximo, 3% do valor 
da operação - a chamada taxa de sucesso ou "success fee", como preferem executivos do 
mercado financeiro. Em um negócio de US$ 1 bilhão, a instituição financeira pode embolsar até 
US$ 30 milhões. As grandes bancas de advogados ganham, em geral, por horas trabalhadas, 
mas, igualmente, recebem quantias milionárias. 
 
Também é comum acertar um bônus para os principais executivos. Do contrário, corre-se o risco 
de não se envolverem no processo e jogarem contra. "Em grandes negócios, a conversa sobre a 
bonificação começa com a garantia de um ano de salário", diz o presidente de uma empresa. 
 
Da decisão de vender ou comprar um ativo até a conclusão do negócio há um enorme processo 
burocrático, muita criatividade e um boa dose de sacadas na hora da negociação. Muitas vezes (e 
por que não?) exige jogo de cintura dos principais atores do processo. 
 



O ex-presidente da Seara Julio Cardoso de Lucena não teve dúvida em saborear uma fritada de 
"gusano" - verme que compõe um tradicional petisco do México - só para ganhar a simpatia de 
um dos manda-chuvas do grupo mexicano Bimbo. Mandou os bichos para dentro, fez cara de feliz 
e fechou um negócio de US$ 63 milhões: a venda da Pullman, empresa de pães que pertencia à 
Bunge. 
 
Depois de ter presidido a Kibon, a Seara, a Santista e a Tintas Coral, Lucena coleciona divertidas 
histórias. Certa vez, preparou-se como um catedrático para encontrar-se com o presidente da 
inglesa ICI que, como um bom e tradicional súdito de sua real majestade, era conhecido com "sir" 
Charles Miller-Smith. 
 
"Diante da imponência da sede do grupo achei que ele me questionaria sobre problemas 
macroeconômicos ou embarcaria em uma daquelas conversas filosóficas", lembra. De repente, 
para sua surpresa, veio a pergunta: "como vamos fechar as vendas do mês?" 
 
O executivo estava interessado apenas no dia-a-dia da Coral, o mais novo negócio do grupo. As 
últimas aquisições da ICI antes da Coral foram mal-sucedidas, com as vendas despencando no 
primeiro mês após a compra. 
 
Um advogado que trabalhou em Nova York na fusão do Travelers com o Citicorp, originando o 
Citigroup em 1998, lembra que o mais difícil não foi ficar dois dias acordado redigindo o contrato. 
"O mais complicado foi arrumar, na última hora, alguém que fizesse duas gravatas iguais, com os 
logotipos das duas instituições." Conseguiram satisfazer o desejo dos executivos John Reed, do 
Citi, e Sandy Weil, que usaram as peças no dia do anúncio. 
 
Esse é o lado pitoresco do mercado de fusões e aquisições. Mas as operações de compra e venda 
vão muito além. Uma transação pode levar mais de um ano para ser concluída. "No melhor 
cenário, dura seis meses", diz Rubens Cavalieri, diretor do Unibanco que tem 12 operações em 
curso. 
 
Todo processo começa com a decisão de alguém vender ou comprar. Certo? Nem sempre. Muitas 
vezes, os próprios bancos de investimentos farejam, aqui e ali, oportunidades de negócios. 
Montam um plano de ação e oferecem o serviço ao potencial cliente, cuja empresa será colocada 
na prateleira. 
 
Decidido isso, a transação ganha um apelido - sempre relacionado ao país, ao negócio, tamanho 
ou setor. Samba, Pão de Açúcar, Moby Dick, Lambada e King foram alguns deles. 
 
Quando o que está à venda é um ativo estratégico, que enche os olhos de diversos interessados, 
a operação ganha dimensões superlativas. Um data-room - a sala de dados com informações e 
números da empresa - chega a ter mais de 100 pastas, com centenas de páginas em cada uma. 
É, em geral, montado em salas de escritórios de advocacia, flats e hotéis. 
 
"Chegou um momento na venda da Kaiser que não conseguimos evitar que os concorrentes se 
encontrassem no elevador", diz Fernando Meira, sócio do Pinheiro Neto Advogados. Não chega a 
ser uma regra, mas em geral há, até mesmo, uma espécie de "manual do data-room", com 
informações do que se pode ou não fazer. 
 
Para evitar a espionagem entre os participantes ou criar um clima de tensão competitiva durante 
a estratégica fase de "due dilligence", os assessores costumam caprichar, também, na estrutura 
física. O Goldman Sachs, por exemplo, espalhou os data-rooms da Light em seis hotéis diferentes 
da capital paulista, a maioria deles na região da Alameda Santos, no bairro chique dos Jardins. 
 
Vale tudo para saber a estratégia do concorrente. "Houve casos de quebras de regras e 
interessados chegaram a pegar documentos confidenciais do data-room", diz Cintia Vaz 



Guimarães, sócia do Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados. Por isso, as salas de dados têm 
sempre um "vigia". "Durante a venda da Copene chegamos a usar telefones celulares pré-pagos, 
para evitar um grampo", recorda Meira, que assessorava a Odebrecht. 
 
Quem entra na briga está, invariavelmente, amarrado a um severo contrato de confidencialidade, 
sob pena de ser processado por perdas e danos se violar o sigilo. Mas não são raras as vezes que 
as informações vazam. "Tentamos restringir o processo ao menor número de pessoas possível, 
mas depois de certa altura não há mais como ter tanto controle", diz André Barake, diretor do 
Unibanco. 
 
Há um certo temor com o contrato de confidencialidade, mas em alguns casos o temor é um mero 
jogo de cena. "Tem momentos em que é preciso passar um recado para o seu adversário", diz um 
executivo de um banco especializado em fusões e aquisições. 
 
A negociação da fusão da AmBev com a belga Interbrew foi mantida em segredo por oito meses 
graças à estratégia adotada, de marcar todas as reuniões no exterior. Nova York, Bruxelas e Paris 
foram alguns dos destinos. 
 
"O mercado é muito pequeno, se um executivo ou advogado que trabalha com fusão e aquisição 
começa a viajar seguidas vezes para o mesmo destino. Desperta a maior atenção dos 
concorrentes e fatalmente a operação é descoberta", diz Carlos Mello, sócio do Machado, Meyer, 
Sendacz e Opice. 

 
 
Leia Mais 
 
Brasil volta ao radar dos investidores 
De São Paulo   
 
O Brasil voltou para o radar dos grandes investidores. Depois de uma fase minguada de fusões e 
aquisições, de 2001 a 2003, com queda acentuada nas transações, os negócios retomaram a 
curva de subida. No ano passado, foram contabilizadas 363 transações, alta de 21,4% em 
comparação com 2004, quando foram fechados 299 negócios. 
 
Por uma diferença de apenas nove operações, o ano passado não alcançou o recorde batido na 
década de 90, de 372 operações registradas em 1997 - no calor das privatizações. Os dados são 
da firma de consultoria KPMG e foram divulgados ontem. 
 
Cláudio Ramos, sócio da KPMG e que trabalha com fusões e aquisições, acredita que há uma forte 
retomada no mercado. Não apenas com compra e venda de empresas no seu formato mais 
tradicional. "Os atentados no exterior, como a explosão das torres gêmeas (em Nova York) em 
2001, e o temor eleitoral de 2002 (no Brasil) prejudicaram um pouco os negócios", diz. 
 
Hoje, a situação é bem diferente. O mercado de ações, com a oferta de papéis em bolsa, vem se 
mostrando uma importante opção de captação de recursos. Ramos observa, ainda, que a 
pulverização do capital em bolsa, iniciada pela Renner, no ano passado, e que será seguida pela 
Embraer e pela Perdigão, também tem se mostrado uma alternativa atraente para o investidor 
sair do negócio. 
 
No momento, segundo ele, a KPMG vem tocando várias operações de compra e venda. Em 2004, 
a firma ficou na segunda colocação em número de negócios, com 15 transações. O degrau mais 
alto do pódio ficou para o Goldman Sachs, que coordenou 20 negócios. Em terceiro, ficou o ABN 
Amro, com 13, segundo o ranking elaborado pela Thomson Financial. 
 



Unibanco, JP Morgan e Pactual, além do CSFB, também têm destaque nas grandes transações. 
Mais recentemente, essas grandes instituições financeiras - que ostentam grifes de prestígio - 
passaram a disputar negócios com empresas independentes. São conhecidas como butiques e, 
não por acaso, têm como acionistas ex-executivos de grandes bancos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 fev. 2006, Empresas & Tecnologia, p. B1. 
 


