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EPÍGRAFE

Good strategy is built on functional knowledge about what works,
what doesn´t and why. Generally available functional knowledge is
essential, but because it is available to all, it can rarely be decisive.
The most precious functional knowledge is proprietary, available only
to your organization.
An organization creates pools of proprietary functional knowledge by
actively exploring its chosen arena in process called scientific
empiricism. Good strategy rest on a hard-won base of such
knowledge, and any new strategy presents the opportunity to generate
it. A new strategy is, in the language of science, a hypothesis, and its
implementation is an experiment. As results appear, good leaders
learn more about what does and doesn´t work and adjust their
strategies accordingly.
Richard p. Rumelt
Good strategy bad strategy, 2011, p. 241

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo contextualizar as F&A ocorridas no Brasil no setor
das telecomunicações e fundamentou-se numa análise qualitativa de 5 eventos recorrendo à
metodologia de estudo de eventos e o seu impacto sobre o valor das ações.

De acordo com os 5 eventos analisados, 3 apresentaram retornos anormais acumulados
negativos e 2 eventos com retornos anormais positivos para ambas as empresas (adquirente e
adquirida), pelo que podemos inferir que esses 3 eventos de F&A não geraram valor às firmas
envolvidas.

Palavras-chave: Fusões e Aquisições, Telecomunicações, Geração de Valor.

ABSTRACT
The objective of the present study is to put in perspective the M&A occurred in Brazil on the
telecommunications sector and was based on a qualitative analysis of five events, using the
methodology of event studies and their impact over the stock prices returns and their historic
records. According with the five analysed events 3 showed abnormal negative returns and 2
abnormal positive returns for both companies (target and acquiror).

The used methodology showed that the 3 events demonstrated evidences of value depreciation
for the companies involved.

Keywords: Merge and Acquisitions, Telecommunications Sector, Value Creation.
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LISTA DE TERMOS
Fusão: Processo pelo qual duas ou mais empresas, de porte semelhante, através da permuta de
ações, se unem podendo criar uma nova empresa com outra identidade jurídica (Ross,
Westerfield e Jaffe, 2002).

Aquisição: Quando uma empresa compra outra e apenas uma das empresas mantém a sua
identidade. A compra pode ser realizada através de ações com direito a voto ou dos ativos da
empresa (Ross, Westerfield e Jaffe, 2002).

Licença: Venda de um serviço com algum nível de relacionamento entre as empresas (Barros,
2003).

Parceria ou Aliança Estratégica: Envolvimento cooperativo de duas ou mais empresas para
alcançar um objetivo estratégico comum. A aliança é estabelecida entre concorrentes,
enquanto a parceria é realizada entre a empresa e fornecedores ou cliente, na ótica da cadeia
de valor (Barros, 2003).

Joint Venture: Quando duas ou mais empresas se reúnem para criar uma nova, formalmente
separada das restantes, com governança, força de trabalho, procedimentos e cultura própria
(Barros, 2003).

Cisão: Quando uma empresa decide desmembrar parte da sua operação, criando uma nova
empresa, sendo necessária a criação de uma nova identidade e a consolidação da sua
independência em relação à empresa-mãe (Barros, 2003).

Fusão Horizontal: União de empresas, na maior parte dos casos concorrentes, que atuam no
mesmo setor de atividade (Brealey e Myers, 2006).

Fusão Vertical: união de empresas que integram a mesma cadeia produtiva (Brealey e Myers,
2006).

Conglomerado: Refere-se ao processo de envolvimento de empresas atuantes em setores de
atividade distintos que visam a diversificação/ampliação dos seus investimentos (Brealey e
Myers, 2006).

Estratégia: consiste na criação de uma posição diferenciada e valiosa face à concorrência
(posicionamento estratégico), que envolve diferentes sistemas de atividades e escolhas (tradeoffs) por parte da organização (Porter, 1979).

Sinergia: Ocorre quando o valor do todo é superior à soma das partes. Numa fusão sinérgica o
valor após a fusão ultrapassa os valores das empresas separadas no momento anterior à fusão
(Weston e Brigham, 2000).

Estudo de Evento: Método que permite medir o efeito de um evento económico no valor de
uma empresa, a partir da hipótese que em função da racionalidade do mercado, o efeito desse
evento terá repercussões nos preços dos ativos da empresa (Campbell, Lo e Mackinlay, 1997).

Criação de Valor: A lógica/objetivo que está na base dos executivos em envolverem as suas
empresas num processo de fusão e aquisição é a criação de riqueza para os acionistas através
da valorização das ações de mercado. Assumindo esta hipótese, espera-se que uma fusão e
aquisição gerem um efeito positivo, alavancando o valor das ações das empresas envolvidas a
partir da tentativa realizada pelos investidores em incorporar as suas expectativas dos
potenciais ganhos e sinergias aos preços dos títulos (Camargos e Barbosa, 2007).

Ativos Intangíveis: Direito a benefícios futuros que não possuem corpo físico ou financeiro
(ações ou títulos de dívida). Inerente a este conceito está uma característica económica dos
ativos intangíveis que é a capacidade de geração de riqueza no futuro, que pode ser avaliada
no fluxo de caixa (Lev, 2001).

Retorno Anormal (Abnormal Returns): Retorno expost observado pela ação expurgando o
retorno normal para a mesma data (Campbell, Lo e Mackinlay, 1997).

Retorno Normal (Normal Returns): Refere-se ao retorno esperado para a ação caso o evento
em questão não tivesse ocorrido (Campbell, Lo e Mackinlay, 1997).

Serviço de Telecomunicações: “o Art. 60 da Lei Geral das Telecomunicações - LGT, Lei n.°
9.472, de 16 de julho de 1997, define serviço de telecomunicações como o conjunto de
atividades que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão ou recepção, por fio,
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos,
caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza” (ANATEL,
2012).

Due Diligence: processo que examina os ativos tangíveis e intangíveis internos e externos à
empresa (Harvey e Lusch, 1995).
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1

INTRODUÇÃO
As telecomunicações são, nos dias de hoje, mais do que uma plataforma de ligação

entre pessoas. São um elo de extrema importância no cenário e no processo de globalização.
Revestem-se assim de importância estratégica para os seus países, as suas economias e para o
mundo na medida em que integram e incidem em todas as dimensões da vida (negócios,
saúde, educação, lazer/entretenimento, etc.) alterando o status quo. Os países tornaram-se
mais próximos, estreitaram-se fronteiras, a troca de informações passou a realizar-se em
tempo real, o crescimento das economias foi potencializado, as empresas aumentaram a
integração dos seus dados, os setores de atividade económica inovaram na prestação dos seus
serviços, a educação ganhou novos métodos de ensino e a política monetária assumiu novos
contornos.

O desenvolvimento das telecomunicações trouxe também uma mudança e profusão
acelerada de novas ideias, valores e hábitos que se disseminam e propagam a alta velocidade.
Outro marco importante ocorrido no setor das telecomunicações foi a substituição de sistemas
analógicos (sinais elétricos que passavam por condutores metálicos) por sistemas digitais
(pulsos luminosos que passam através de fibras óticas), a par do aumento da utilização de
satélites. Para além das novas mudanças tecnológicas terem impactado diversas dimensões da
vida humana e empresarial, o setor em causa foi marcado por alterações à sua regulamentação
e por processos de privatização. É neste contexto de mudanças e transformações que este setor
evolui de serviço de utilidade pública para uma dimensão comercial e determinante no
processo de globalização e negócios.

Para Pontes (1999), nas últimas décadas os avanços da ciência introduziram um
aumento exponencial de produtos desenvolvidos tendo por base as tecnologias de informação.
A introdução dessas novas tecnologias no cenário global impactou o ambiente organizacional
das empresas, afetando diretamente as suas estratégias de negócio. A globalização das
empresas transnacionais foi também pautada pelo desenvolvimento e proliferação de redes e
sistemas de informação que passam assim a poder gerir os seus negócios à distância e com
novos desafios.
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Em muitos países os governos decidiram avançar com a privatização em diversos
setores

estratégicos

da

economia

estatal,

como

transportes,

indústria

pesada

e

telecomunicações. Em países como o Brasil as privatizações deram inicio a importantes F&A
(Barros et al, 2001).

As principais motivações que estão na base da realização das operações de F&A são
fundamentadas na teoria da firma em que se procura a maximização dos lucros da empresa
através de ganhos de rentabilidade, sinergias, economias de escala, procura de monopólio
(Firth, 1980).

Apesar das organizações resultarem da racionalidade, as emoções e a irracionalidade
estão na origem de muitas decisões organizacionais. Muitas pesquisas indicam que menos de
metade dos processos de F&A agregam de fato algum valor às empresas envolvidas e seus
acionistas. (Wood Jr., Vasconcelos e Caldas, 2004).

Fusões e aquisições são, de fato, processos complexos, cujo sucesso depende
de se adotar a perspectiva correta, mas também depende de sensibilidade e
habilidade na condução, de fatores externos e até de certa dose de sorte.
Adotar a perspectiva correta é o primeiro passo de um longo caminho.
Adotar uma perspectiva reducionista é o primeiro passo rumo ao desastre
(Wood Jr., Vasconcelos e Caldas, 2004, p. 45).

Assim a pergunta desta pesquisa é: que impacto geraram as F&A ocorridas no setor
das telecomunicações, no Brasil, para as empresas envolvidas nesses eventos?

De um modo geral as F&A são encaradas como processos que geram valor para os
acionistas. No entanto, nem sempre é possível medir esse valor. Um dos métodos utilizados e
amplamente testado na academia por Halpern (1973), Mandelker (1974), Firth (1976),
Bradley (1980), Dodd (1980), Malatesta (1983), entre outros, para avaliar a performance das
cotações das ações face aos anúncios de F&A é a metodologia de estudo de eventos. Foi este
o método selecionado para responder à questão desta pesquisa.

A motivação para a realização deste estudo está alicerçada na dinâmica de F&A
registradas no setor das telecomunicações no contexto brasileiro.
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2

OBJETIVOS DA PESQUISA
Esta pesquisa tem como objetivo analisar os casos de F&A que ocorreram no Brasil no

setor das telecomunicações e estabelecer uma correlação com a geração de valor para os
participantes através da metodologia de estudo de eventos. Assim, a pergunta objeto desta
pesquisa é: que impacto geraram as F&A ocorridas no setor das telecomunicações, no
Brasil, para as empresas envolvidas nesses eventos?

O trabalho foi dividido em quatro partes: i) relevância do tema na esfera académica e
análise da literatura disponível publicada sobre F&A e metodologia de eventos; ii) análise do
setor das telecomunicações e sua evolução no contexto brasileiro; iii) estudo qualitativo para
uma amostra de 5 eventos de empresas do setor em questão; e iv) conclusões e análise dos
resultados obtidos e proposta de discussões futuras sobre o tema.

2.1 Delimitação do Estudo
O presente estudo pretende abordar no âmbito das teorias e conceitos de
administração, estratégia e finanças, os eventos de F&A que ocorreram no setor das
telecomunicações, no Brasil, analisar o impacto desses processos nas empresas envolvidas
(adquirente e adquirida).

O universo da pesquisa baseia-se numa população de 365 eventos extraídos da base de
dados Thomson Reuters. Do total da população foram selecionados os eventos de F&A que
decorreram no setor das telecomunicações, no Brasil, obtendo-se assim uma amostra de 5
eventos passíveis de análise financeira, através do método de estudo de eventos com retornos
anormais ajustados à média. Os restantes eventos não integraram a amostra devido ao fato de
não ser possível realizar a demonstração histórica das cotações das ações.

Dados secundários serão consultados nos sites oficiais das bolsas de valores dos países
que integram a presente pesquisa bem como o Software Economática para avaliação das
cotações históricas das ações das empresas alvo de estudo.
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Lakatos, E. e Marconi, M. (2003) apontam as seguintes limitações:

1) Quanto ao assunto. O presente trabalho fica assim delimitado ao estudo dos
eventos de F&A no setor das telecomunicações pela importância do setor na
atualidade, privatizações registradas, mas também pelo aumento do número de
F&A e potencial de transformação e crescimento que o setor ainda apresenta.
2) Quanto à extensão da investigação. O estudo fica circunscrito ao território
brasileiro de modo a contribuir para um conhecimento mais aprofundado do setor
neste espaço geográfico.
3) Quanto à temporalidade: o estudo analisou todas as F&A ocorridas no período de
1985 e 2012 pela disponibilidade de informação na base de dados Thomson
Reuters.

2.2 Relevância do Estudo
Associando o fato de a comunicação ser considerada um “bem” transacionável
essencial à atual economia global e do setor das telecomunicações despertarem um interesse
crescente aliado à natureza estratégica das F&A e do efeito destas operações sobre o valor das
ações, considera-se que o presente estudo apresenta contribuições relevantes para as áreas da
administração, estratégia e ao setor das telecomunicações contribuindo para um entendimento
mais profundo - teórico e científico - sobre F&A no mercado brasileiro.

A elevada taxa de insucesso dos processos de F&A e o reduzido número de pesquisas
em F&A em países emergentes constituem também fatores relevantes para elaboração desta
pesquisa.

O resultado desta pesquisa apresenta contribuições para: i) as organizações na medida
em que analisa o resultado e o impacto das suas estratégias de F&A no setor das
telecomunicações; ii) a sociedade, apontando o resultado desses processos de F&A; iii) as
entidades governamentais e reguladoras do setor, no acompanhamento da dinâmica do setor e
suas práticas; e iv) para a academia, estimulando e enriquecendo o estudo das F&A no Brasil.
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3

MARCO TEÓRICO

3.1 Fusões e Aquisições

3.1.1 Conceitos, Tipos e Formas de Tomada de Controlo
Segundo Barros (2003) as combinações estratégicas podem assumir formatos
diferentes. Podem evoluir de forma contínua e ter inicio com um licenciamento evoluindo
para uma aliança, parceria, joint venture e chegar a uma fusão e aquisição. Cada um destes
tipos de combinação envolve investimentos de vários níveis, são dotadas de um formato legal
distintivo e exercem um impacto próprio sobre as pessoas.

Figura 1 – Diferentes tipos de combinação estratégica
Fonte: Barros (2003)

Licença traduz-se na venda de um serviço em que existe algum tipo de relacionamento
entre as empresas e que com o tempo pode chegar a licenciamento (Barros, 2003).

Barros (2003) conceitua parceria ou aliança estratégica abrange um esforço de duas ou
mais empresas para atingir um objetivo estratégico comum. Enquanto que uma aliança é
celebrada entre concorrentes, uma parceria é realizada entre a empresa e fornecedores ou
clientes. Trata-se de uma operação que tem como motivação a entrada em novos mercados de
modo a reduzir o risco de entrada em um território que não é familiar ou para superar
eventuais sentimentos nacionalistas.
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Joint venture de acordo com Barros (2003) resulta da união de duas ou mais empresas
para criar uma outra com governança, força de trabalho e cultura própria.

Segundo Manne (1965) a tomada de controlo de uma empresa pode ser realizada
mediante três mecanismos: i) disputa por procurações; ii) compra direta de ações ou iii)
fusão. A disputa por procurações é considerada uma via dramática, a mais incerta e
dispendiosa. Para além de incluir custos com contatos e visitas a acionistas, este mecanismo é
conduzido por intermediários que atuam como agentes em beneficio dos interesses dos
titulares das ações. A compra direta por ações tem como finalidade a compra de um montante
mínimo de ações suficientes para assumir o controlo da firma. Na fusão, por definição o
adquirente é uma empresa/corporação e não um indivíduo, sendo que o instrumento de troca
utilizado para adquirir o controlo é, tipicamente, as ações e não dinheiro. Uma outra
característica das fusões recai sobre a aprovação explícita daqueles que detém o controlo da
corporação. A maior parte dos estatutos exige dos acionistas mais do que o voto por maioria
simples para a efetivação da fusão. Se a fusão ocorre após a aquisição de ações num pedido de
proposta/licitação é o pedido de proposta o atual mecanismo de mudança de controlo.

Gitman (1997) define fusão como o processo segundo o qual duas organizações se
fundem em que a organização daí resultante mantém a identidade de uma delas.

Para Straub (2007) as aquisições podem realizar-se por duas vias: i) através da compra
da maioria das ações da empresa alvo incluindo todo o seu passivo e riscos; ii) compra do
ativos líquidos da empresa alvo, elegendo apenas os ativos líquidos de interesse e descartando
os passivos de risco.

De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (1995), as F&A podem ser:

•

Horizontais: quando resulta da união entre empresas, geralmente concorrentes,
que atuam no mesmo setor de atividade;

•

Verticais: quando resulta da união de empresas que integram a mesma cadeia
produtiva quer a montante (integrando fornecedores) ou a jusante (distribuidores);
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•

Conglomerados: quando envolve empresas que atuam em diferentes ramos de
atividade, cujo principal objetivo, na maior parte dos casos, é a diversificação de
investimentos e o aproveitamento de oportunidades de investimento.

Dependendo da forma como as operações de F&A são conduzidas podem ser
amigáveis ou hostis. As F&A amigáveis (friendly takeover) podem ser definidas como uma
mudança na propriedade corporativa da empresa sem que se verifique uma alteração no
controlo administrativo. As hostis (hostile takeover) são caracterizadas por uma tomada de
controlo não solicitado do qual resulta a substituição da administração da empresa alvo
(Hirschey, 1986).

3.1.2 Motivações para F&A
Firth (1980) considera que a maior parte dos motivos para as F&A é fundamentada nas
seguintes teorias da firma:

•

Teoria neoclássica da maximização dos lucros da empresa: as forças de mercado
impulsionam os gestores à tomada de decisões que maximizem o valor das firmas
e a riqueza dos acionistas.
As firmas envolver-se-ão em processos de F&A caso resultem no aumento de
riqueza para os acionistas das firmas adquirentes através de ganhos de
rentabilidade, criação de sinergias, poder de monopólio ou pela substituição de
gestores ineficientes nas empresas adquiridas;

•

Teoria da maximização da utilidade gerencial: além da obtenção de um índice de
lucro satisfatório, os administradores tentam potenciar a sua utilidade/função que
desempenham (redução do risco de perder o cargo, aumento do salário, poder e
satisfação no trabalho) em detrimento da maximização da riqueza dos acionistas.
Estes fins podem ser obtidos através do aumento do tamanho da firma, sendo as
F&A o meio para alcançar esses fins.
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Manne (1965), Mueller (1969), Gort (1969), Jensen (1986), Roll (1986), Scherer e
Ross (1990) e Kloeckner (1994) apontam na literatura econômico-financeira os principais
motivos para a realização de F&A:

•

Expectativas assimétricas: diferentes expectativas sobre o futuro conduzem os
investidores a atribuírem valores diferentes a uma determinada empresa,
suscitando propostas de aquisição;

•

Irracionalidade nas decisões dos gestores: sob determinadas condições de
incerteza os indivíduos nem sempre tomam decisões racionais;

•

Compensações e benefícios fiscais: provenientes de créditos tributários em que
prejuízos acumulados por uma das empresas envolvidas podem ser compensados
em exercícios futuros pela outra empresa que venha apresentando lucros;

•

Custos de reposição e valores de mercado: quando os custos de reposição dos
ativos de uma firma são maiores que o seu valor de mercado. Utilizado por
empresas que pretendem entrar em novos mercados e para isso fundem-se com
outras empresas ou adquirem outras já existentes aproveitando a carteira de
clientes, tecnologia, know how e estruturas físicas dessas organizações. São assim
eliminadas várias etapas o que não aconteceria caso as empresas decidissem
investir em novas unidades produtivas (greenfield investment);

•

Economias de escala (sinergias operacionais e gerenciais): provenientes de
eventuais reduções de custos em função do aumento do nível de produção, maior
racionalização em pesquisa e desenvolvimento, utilização de insumos,
transferência de tecnologia e know how;

•

Efeitos anti-concorrenciais e procura de monopólio: resultado de ganhos com o
aumento da concentração de mercado e eliminação da concorrência;

•

Redução do risco de insolvência: proveniente da fusão entre duas ou mais
empresas com fluxos de caixa sem correlação perfeita, ou seja, fluxos de caixa
pertencentes a diferentes setores da indústria;
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•

Motivos gerenciais: quando as F&A ocorrem para aumentar o bem estar dos
gestores (mesmo que a operação cause impacto negativo no valor das ações) ou a
substituição de gestores que não estão a maximizar o valor de mercado das
empresas;

•

Sinergias: decorrentes da fusão e da expectativa de aumento da riqueza dos
acionistas.

Sobre os motivos gerenciais apresentam-se três teorias defendidas por diferentes
autores:

•

Teoria de Mercado de Controlo Corporativo: as F&A têm como objetivo a
substituição de gestores ineficientes (Manne, 1965);

•

Teoria do Fluxo de Caixa Livre: as F&A são operações para os gestores gastarem
dinheiro ao invés de distribuí-lo pelos acionistas (Jensen, 1986); e

•

Teoria da Maximização do Crescimento: os administradores maximizam o
crescimento das empresas mais do que o lucro ou o bem estar dos acionistas
(Mueller, 1969).

Firth (1978) destaca que os processos de fusões, na maior parte dos casos, não geram
sinergias. O que se obtém com essas F&A são o aumento de tamanho da organização,
existindo poucas evidências de que esses processos geram taxas de retorno.

Kummer e Steger (2008) acrescentam que na origem das transações de F&A estão as
seguintes motivações:

•

Procura e pressão pelo crescimento da empresa: é apontada como a primeira e
principal causa para os gestores se envolverem em F&A. Quando as iniciativas de
crescimento interno não se materializam ou não existem outras hipóteses de
crescimento orgânico, a única alternativa que parece existir para gerar crescimento
são as F&A;
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•

Consolidação da empresa perante a indústria ou mercado: quando a indústria
atravessa uma fase de consolidação e os concorrentes fortalecem a sua posição no
mercado, nasce o receio de ser ultrapassado; e

•

Referência a casos de sucesso de F&A: o testemunho, a partilha e divulgação na
mídia e/ou em conferências de casos de F&A que alcançaram (supostamente) um
enorme sucesso incentivam os gestores a se considerarem capacitados para
empreender uma operação desta natureza.

Para Steger (1999) os objetivos das F&A podem ser “tradicionais” quando procuram a
consolidação e expansão de mercado, ou “transformacionais” quando visam o
desenvolvimento do portfólio, novo modelo de negócio ou uma mudança radical. Estas
últimas são revestidas de maior complexidade e exigem uma atenção redobrada no processo
de integração pós-aquisição e gestão de pessoas.

Na ótica de Straub (2007) as motivações podem ser agrupadas como criadoras de valor
ou destruidoras de valor. No primeiro grupo encontram-se as seguintes motivações: ganhos de
economia de escala pela via de redução de custos e manutenção das receitas, aumento das
receitas pela constituição de oligopólio, sinergias pela otimização de recursos, diversificação
geográfica través da entrada em novos mercados, vendas cruzadas recorrendo aos clientes
comuns ou redução de impostos quando existam dívidas na empresa adquirida. Nas
motivações destruidoras de valor encontram-se: a incorreta avaliação do gestor e respectivo
pagamento (sobrevalorização) pela compra da empresa alvo, a diversificação do negócio que
pode aumentar os custos da empresa e o aparecimento de produtos internos concorrentes que
surgem após a fusão ou aquisição.
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3.1.3 Hipóteses Empíricas
Kloeckner (1994) e Camargos e Barbosa (2003) estabelecem uma relação de hipóteses
entre o motivo da F&A e os impactos para as empresas envolvidas:

•

Maximização da riqueza dos acionistas: os gerentes/administradores das empresas
envolvidos nos processos de F&A têm como objetivo maximizar o valor das
firmas através do aumento do preço das ações. Nesta lógica, uma F&A terá um
efeito positivo no valor das ações das firmas envolvidas;

•

Maximização da utilidade gerencial: os gerentes/administradores das firmas
adquirentes procuram maximizar a sua utilidade em detrimento da dos acionistas.
Segundo esta hipótese, os administradores podem envolver-se em processos de
F&A que causem impactos negativos nas ações das empresas (adquirente e
adquirida), desde que os ganhos para os acionistas das empresas adquiridas sejam
compensados com as perdas dos acionistas das empresas adquirentes. Não
existem assim perdas ou ganhos líquidos;

•

Ganhos operacionais (sinergias): assenta na hipótese de que os ganhos obtidos
através das F&A são de natureza operacional através de economias de escala e
escopo, eliminação de ineficiências operacionais e administrativas, ganhos de
monopólio, capacidades adicionais e co-seguro. Desta forma, uma F&A
representa um resultado positivo e divisão de ganhos, não necessariamente iguais,
para ambas as empresas. Caso a F&A não alcance o sucesso, as ações das
empresas envolvidas sofrerão um impacto negativo;

•

Ganhos anormais ou informação nova: postula que informação nova veiculada no
mercado durante os processos de F&A afeta a cotação das ações. Desta forma,
firmas adquiridas terão retornos anormais positivos aquando do anúncio da F&A.
Caso a F&A não seja realizada com sucesso, as ações da firma adquirente não
sofrerão efeitos, mas a cotação das ações da firma adquirida terá um efeito
positivo; e
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•

Eficiência de mercado (Hipótese de Eficiência de Mercado - HEM): segundo a
qual a cotação das ações é sensível a ajustes a partir do anúncio de qualquer
informação nova pertinente, como por exemplo, o anúncio de uma F&A. Segundo
esta hipótese pode verificar-se perdas ou ganhos para ambas as firmas
(adquirentes ou adquiridas) devido ao ajuste dos preços e motivos da negociação.

Na hipótese da maximização da riqueza a implicação empírica é que, em média, a
fusão provoca um efeito positivo nas ações de ambas as empresas. A hipótese da
maximização da utilidade gerencial aponta para que os gestores façam ofertas de compra até
ao ponto em que o preço pago pela empresa adquirida cause, em média, um impacto negativo
nas ações das suas empresas. Desta forma, os ganhos para os acionistas das empresas
adquiridas serão compensados com as perdas dos acionistas da empresa compradora, não
dando lugar a expectativas de ganhos ou perdas líquidas. A hipótese de ganhos operacionais
postula que os resultados são positivos para ambas as empresas e que os ganhos são divididos
entre elas (adquirida e adquirente). A destacar que os ganhos não terão que ser
necessariamente divididos de modo igual e as empresas envolvidas que tentaram fechar o
processo de fusão sem o conseguirem podem não sofrer impactos nos preços das suas ações.
Por outro lado, empresas que não conseguirem terminar o processo de F&A podem sofrer
perdas caso haja custos relacionados com esse processo, por exemplo, custos com
publicidade, despesas legais, entre outros. Na hipótese de informação nova as empresas
adquiridas recebem retornos anormais positivos no anúncio da fusão. Sendo a informação
nova que é veiculada para o mercado geradora de ganhos e não a troca de controlo da
empresa, a empresa que se envolva numa tentativa de aquisição e não conseguir não deverá
ser impactada se a empresa venha a ser adquirida por um concorrente, salvo pelos custos
inerentes ao processo de compra. A hipótese da divisão de ganhos estipula que a combinação
de ativos de diferentes empresas induz em ganhos. No caso dos recursos específicos
pertencerem à empresa adquirente será a esta empresa que caberá a maior fatia dos ganhos
(Kloeckner, 1994).
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Fonte: Kloeckner (1994)
Figura 2 – Hipóteses e efeitos sobre os preços das ações de empresas adquirentes e adquiridas

De acordo com Kloeckner (1994) grande parte da evidência empírica parece sustentar
as hipóteses de maximização da riqueza e ganhos operacionais. Os resultados obtidos
permitem concluir que: i) os diretores de ambas empresas (adquirentes e adquiridas)
procuram, de forma geral, potenciar a riqueza dos acionistas; ii) a obtenção de ganhos
anormais parece ser a motivação para F&A; e iii) a hipótese de utilidade gerencial não obteve
sustentação empírica.

Os resultados empíricos de Ravenscraft e Jensen (1987) mostram que as empresas alvo
são, em média, mais rentáveis para as empresas adquirentes antes da F&A e que estas
operações geram perda de lucros nas empresas adquiridas, apontando como causa a redução
de controle dos gestores após a aquisição.
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Os resultados empíricos de Jensen e Ruback (1983) apontam que os resultados
negativos do retorno anormal não são consistentes e que as alterações das cotações das ações
valorizam os ganhos com eficiência.

Para mais de metade dos eventos de F&A analisados por Aybar e Ficici (2009), não
houve geração de valor e sim destruição.

Os resultados empíricos das cotações das ações não reúnem consenso. O debate
remete para questões como o tamanho da amostra e a extração de resultados que possam ser
representativos ou conclusivos para um setor ou para um determinado período de tempo; a
capacidade de isolar as cotações das ações do ambiente do mercado de capitais e as
perspectivas dessa análise no curto, médio e longo prazo.

3.1.4 Ondas de F&A
Uma onda de fusão é uma sequência de períodos no tempo (dois ou mais),
em que a probabilidade de ocorrência de uma fusão é superior à
probabilidade esperada dessa fusão.
(Rhodes-Kropf e Viswanathan, 2004, p. 2706)
Tradução do autor

Sherer e Ross (1990), Brealey e Myers (1991), Golbe e White (1993) defendem que o
fenómeno de F&A ocorre em ondas.

Para Mitchell e Mulherin (1996) e Harford (2005) cada onda de F&A ocorre na
sequência de movimentos/alterações económicas, regulatórias ou tecnológicas em que existe
liquidez.

A literatura aponta cinco momentos que correspondem a ondas de F&A nos EUA.

A primeira onda de F&A – 1895 a 1920 – foi motivada pelos ganhos de escala e
sinergias (Stigler, 1950) e caracterizou-se pela criação de monopólios através de fusões
horizontais com a consolidação de diversos setores da indústria como o petróleo, aço,
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mineração e tabaco (Gregoriou e Renneboog, 2007). Os monopólios viriam a ser sancionados
nos EUA em 1904.

A segunda onda ocorreu na década de 20, entre 1922 e 1929. Durante este período as
F&A foram impulsionadas pelas inovações e avanços registrados na indústria automóvel,
comunicação e serviços públicos. Grande parte das operações de F&A que tiveram lugar neste
período eram F&A verticais e foram motivadas pela obtenção de sinergias e ganhos de escala.
Esta onda viria a ser interrompida com a grande depressão de 1929 (Stigler, 1950).

Na década de 60 ocorreu a terceira onda. Influenciada pelo boom no mercado de
capitais e surgimento de novos mecanismos financeiros, esta onda é caracterizada por um
elevado número de aquisições sem correlação. É considerada a onda dos conglomerados com
a união de empresas de atividades diferentes. Os desfavoráveis resultados financeiros das
F&A ocorridos neste período surgiram na década seguinte (Katz, Simanek e Townsend,
1997).

A quarta onda de F&A teve lugar na década de 80 e foi impulsionada pelo baixo valor
das empresas no mercado de capitais, alterações na economia mundial, evoluções
tecnológicas nas áreas de comunicação e informação. Durante este período, as operações de
F&A tiveram também o propósito de inverter a diversificação preconizada por muitas
empresas nas décadas anteriores, eliminar capacidade excessiva instalada e por algumas
políticas de má gestão (Scherer e Ross, 1990, Weston, Siu e Johnson, 2001).

Durante a década de 90 decorre a quinta onda. Ao contrário da onda anterior, a
aquisição através de compras alavancadas e hostis não era comum neste período.
Caracterizada por um novo impulso de evoluções tecnológica, crescimento e competição
global, desregulamentação dos mercados, predominavam as F&A além fronteiras motivadas
pelo forte crescimento económico do momento nas áreas de serviços, nomeadamente
telecomunicações, radiodifusão, saúde e banca. Estes setores foram na realidade responsáveis
por um terço do valor das fusões ocorridas a nível mundial em 1999. As F&A visavam
alcançar, na maioria dos casos, o aumento da riqueza dos acionistas (Scherer e Ross, 1990,
Weston, Siu e Johnson, 2001). Andrade et al (2001) referem-se a esta onda como a década da
desregulamentação.
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Na Europa, as F&A eram impulsionadas, sobretudo, pela entrada em circulação da
moeda única comum – euro – no espaço europeu. Enquanto que as operações de F&A
americanas além fronteiras representavam apenas cerca de 10% neste período, mais de 30%
das F&A europeias envolviam operações além fronteiras (Weston, Siu e Johnson, 2001). O
crash da Bolsa de Nova Iorque em 1987 permitiu às empresas estrangeiras comprarem
empresas americanas que resultaram em diversas aquisições hostis. Por outro lado, grande
parte das F&A neste período é entre firmas do mesmo porte (Triches, 1996). A tendência
global de crescimento F&A foi reforçada pela onda de privatizações de empresas estatais,
desregulamentação e liberalização do comércio e mercado de capitais. Outra característica das
F&A deste período deve-se ao fato de cerca 70% das transações serem financiadas com
capital próprio (Weston, Siu e Johnson, 2001).

No Brasil, as privatizações decorrem em dois momentos. O primeiro momento entre
1990 e 1994 com privatizações nos setores da siderurgia, fertilizantes e petroquímica; e o
segundo momento entre 1995 e 1998 nos setores de mineração, financeiro e serviços públicos
integrando a eletricidade, telecomunicações e transporte (Rocha, Iooty e Ferraz, 2001).

Em 2006, o total de F&A registadas no mundo atingia o valor de 4 trilhões de USD
ultrapassando assim, o valor de 3,3 trilhões de USD alcançados no ano 2000. Empresas
americanas e europeias representavam mais de 80% dessas operações.

3.1.5 O processo de F&A e a Due Diligence
A Figura 3 representa as fases inerentes ao processo de F&A na visão de Kummer e
Steger (2008). À medida que o processo de F&A vai evoluindo ao longo do tempo o grau de
complexidade inerente a cada uma das fases aumenta.
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Figura 3 – O processo de F&A
Fonte: Kummer e Steger (2008)
Tradução do autor

O processo de Due Diligence destina-se a examinar ativos e passivos tangíveis e
intangíveis internos e externos à empresa. A Figura 4 ilustra quais os ativos que integram a
envolvente interna e externa da empresa e que devem ser analisados. Tempo, custos e fatores
situacionais impactam diretamente a Due Diligence e o processo de F&A (Harvey e Lusch,
1995).

Figura 4 – Due Diligence: dimensões e envolventes
Fonte: Harvey e Lusch (1995)
Tradução do autor
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Tradicionalmente, segundo Harvey e Lusch (1995), o foco da Due Diligence era o
ativo tangível do ambiente interno. O ativo intangível não era considerado. No entanto, os
aspectos que compõem esta dimensão intangível – qualidade da gestão, cultura corporativa,
pessoas, lealdade do consumidor, etc. – acabaram por ser considerados determinantes do
sucesso ou do fracasso da fusão ou aquisição na medida em produzem efeito sobre a
atratividade, o preço e o valor futuro de compra da empresa alvo.

Harvey e Lusch (1995) consideram que o processo de auditoria da Due Diligence deve
integrar três questões: i) seleção de técnicas e procedimentos a ser utilizados na coleta de
dados/informação tangível e intangível em cada um das sete áreas; ii) definição da seqüência
de auditoria mais adequada que permitirá potenciar o valor da informação recolhida e
responda às questões que surjam em cada uma das sete áreas auditadas; e iii) seleção dos
elementos a integrar a equipa de auditores. Harvey e Lusch (1995) propõem que a auditoria da
Due Diligence siga a lógica seguinte:

•

Auditoria à envolvente macro (Área 1). Avaliação do ambiente de negócios é
importante no processo de fusão ou aquisição de uma empresa, particularmente se
a empresa alvo não pertence ao mesmo setor de atividade da empresa adquirente.
As projeções de crescimento e ganhos exigem o melhor conhecimento possível do
ambiente de negócios em que a empresa alvo se posiciona. Nesta fase são
analisadas questões como: correlação entre o desempenho da indústria e da
empresa; impacto da envolvente macro na indústria em questão; características
dos concorrentes; oportunidade e riscos e filosofia de gestão.

•

Auditoria Legal (Área 2). Normalmente conduzida pelo responsável do
departamento jurídico da firma adquirente, esta auditoria deverá analisar questões
como: situação da empresa com os bancos, empréstimos, imóveis, histórico
financeiro, situações em processo de litígio, regulamentações em geral, pessoal e
propriedade, direitos de propriedade intelectual, contratos e seguros. A questão
ambiental tem vindo a captar uma atenção crescente por parte do conselho da
empresa adquirente.
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•

Auditoria ao Marketing (Área 3). Tem como finalidade determinar e avaliar como
as funções de marketing são executadas, identificar sinergias nesta área entre as
empresas (adquirente e adquirida). Tendências de mercado e segmentos, imagem
dos bens ou serviços, motivações de compra e dos consumidores, lealdade à
marca, portfolio de produtos, preço, promoção e distribuição da empresa
adquirente são também alvo de uma análise durante a fase desta auditoria.

Figura 5 – Due Diligence: o processo de auditoria
Fonte: Harvey e Lusch (1995)
Tradução do autor

•

Auditoria à Produção (Área 4). Avaliação do processo e capacidade de produção
através do levantamento e análise da estrutura física da fábrica e seus
equipamentos, sistemas de produção, processos e funcionários.

•

Auditoria à Gestão (Área 5). Nesta fase procede-se a uma análise da estrutura
organizacional, a uma avaliação dos gestores e executivos, às compensações e
benefícios,

aos

sistemas

de

controlo

de

gestão,

aos

programas

de

treinamento/formação e ao desenvolvimento profissional.

•

Auditoria ao Sistema de Informação (Área 6). Trata-se de uma área que tem vindo
a ganhar cada vez mais importância para o sucesso de uma fusão ou aquisição.
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Software e hardware são duas dimensões a ser analisados bem como as redes,
manutenção e outros procedimentos de modo a determinar a sua adaptabilidade.

•

Auditoria Financeira (Área 7). Verificação de toda a informação financeira que
servirá de plataforma para a equipe de aquisição de projeto traçar o crescimento
futuro/cenários para a empresa. Esta auditoria deve certificar-se que: i) as
demonstrações contábeis e dados financeiros são verificáveis; ii) não existem
conflito de interesses entre o auditor e a administração da empresa que está sendo
auditada; e iii) os princípios contábeis são aceites.

O processo de Due Diligence deve fornecer aos decisores informação sobre
as oportunidades e potenciais problemas.
(Harvey e Lusch, 1995, p.18)
Tradução do autor

Para Barros et al (2003) o número de intervenientes que exerce influência no processo
de negociação impacta a operação e os resultados da Due Diligence, influenciado também no
preço a ser pago pela empresa a ser adquirida e no fornecimento de dados relevantes para a
condução da fase de integração. No caso de aquisições de empresas públicas, a negociação é
atingida por influências do governo, sindicatos, executivos da empresa, empregados,
comunidade local, opinion makers, etc., que apesar de não serem negociadores, manifestam
publicamente as suas opiniões, exigindo que a empresa adquirente assuma posições com
diversos interlocutores. Mesmo quando a aquisição só envolve empresas privadas, é possível
que a negociação envolva diversos stakeholders.

Um dos desafios nas operações de aquisição está relacionada com a agilidade com que
o processo de negociação é conduzido, sendo para isso fundamental a qualidade das
informações obtidas na Due Diligence, o envolvimento de todos os stakeholders e a indicação
de negociadores de acordo com a estratégia selecionada e de interlocutores (Barros et al,
2003).
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3.1.6 Da Pressão ao Resultado
Kummer e Steger (2008) referem múltiplas causas para o fracasso das F&A. O clima
de constante mudança associado à interdependência de fatores geram dificuldade em apurar
quais as razões que estão na origem do fracasso das F&A. No entanto, os autores identificam
como impedimentos:

•

Expectativas irrealistas. A condução de um processo de F&A é uma difícil tarefa e
subestimada por muitos gestores e os objetivos são, em muitos casos, irrealistas.
A procura por empresas alvo é relativamente simples bem como a aquisição em si
e quando comparadas com a fase de integração. A inércia das organizações e os
recursos humanos são fatores críticos de sucesso que tendem também a ser
desvalorizados e que podem causar resistência e atrasos. A integração requer
paciência e cautela, caso contrário o processo de F&A corre o risco de ficar
comprometido. Sinergias e avaliações erradas na ótica da empresa compradora
podem também ocorrer e gerar falsas expectativas;

•

Excesso de confiança. Confiança, esperança e otimismo são atributos úteis na
condução e gestão de um processo de F&A. Porém, quando os gestores se
debatem pelo impossível e improvável de alcançar assumem uma atitude de
excesso de confiança que não conduzirá ao alcance dos seus objetivos por muito
que se esforcem. Mas o excesso de confiança também pode ser um fator inibidor
para quem ouse desafiar o gestor;

•

Promotores e aconselhamento externo. Os promotores, na maior parte dos casos,
bancos e empresas de consultoria vêem com enorme interesse a participação num
processo de F&A na medida em que se trata de uma oportunidade para prestarem
os seus serviços, convencendo os gestores do sucesso da operação. Por seu lado,
os gestores esperam que, através dos serviços prestados, seja possível reduzir as
dificuldades do processo;

•

Desconfiança. Os processos de F&A acarretam, sobretudo para os funcionários
que estão abaixo da gestão de topo, incerteza acerca do futuro levantando receios
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com risco de demissões, transferência para outro departamento, alteração de
funções, etc. Outros receios causadores de desconfiança devem ser considerados.
O receio de que a F&A seja apenas mais um projeto que origina um programa de
mudança que não trará os resultados esperados; ou que em caso de despedimento
o volume de trabalho se mantenha o mesmo, mas com um headcount menor; e

•

Dinâmica de grupos. As F&A envolvem pessoas e equipes de trabalho e existe
uma tendência para a responsabilidade partilhada apesar da existência de um
mentor e do board. No entanto, o sucesso ou o fracasso de uma F&A é,
geralmente, atribuído à equipa que conduz o processo de integração pós F&A.

Para Wood Jr., Vasconcelos e Caldas (2004) a aplicação de abordagens muito
simplificadas aos processos de F&A está na base de muitos fracassos.

Barros et al (2003) apontam que as principais causas de insucesso das operações de
aquisição, nomeadamente no Brasil, relacionam-se com a gestão de pessoas, transferência de
conhecimento e competências, diferenças culturais, perda de ativos intangíveis e sobretudo
com o clima de tensão na empresa adquirida e a pouca atenção no planeamento da integração.

O ciclo vicioso (Figura 6) apresentado por Kummer e Steger (2008) demonstra como
a pressão por crescimento e o excesso de confiança por parte de executivos e promotores
conduzem a expectativas irrealistas acerca da facilidade, velocidade, montante e recompensas
esperadas com as F&A. Alguns sucessos são obtidos, nomeadamente na fase inicial do
processo de integração onde é relativamente fácil de atingir algumas metas. A menos que
alguns erros tenham sido cometidos na escolha da empresa a adquirir ou no valor
excessivamente elevado a ser pago pela transação, é a fase “make or break”. É neste momento
que as F&A terminam em fracasso.
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Figura 6 – O ciclo vicioso das F&A
Fonte: Kummer e Steger (2008)
Tradução do autor

Para Kummer e Steger (2008), os gestores e as empresas acabam por empreender
numa nova tentativa de F&A após o reconhecimento que a primeira tentativa fracassou. A
ocorrência de outros processos de F&A acaba por ser motivadora para os gestores que, a par
de mudanças que podem ocorrer na gestão e de espaço na atribuição de razões internas ou
externas para justificar o primeiro fracasso, intensificam a motivação por uma nova tentativa.

Wood Jr., Vasconcelos e Caldas (2004) constatam que a forma como o processo de
F&A é conduzido cria impactos sobre os resultados. Evitar a tomada de atitudes impostas,
demissões, melhorar a estratégia de comunicação e desenvolver relações baseadas na
dignidade e respeito pelos funcionários são muito importantes. Nos resultados obtidos com os
processos de F&A, o crescimento foi o resultado mais citado, seguido do aumento da
participação no mercado, rentabilidade, produtividade, flexibilidade e redução de custos,
respetivamente. A pesquisa revelou também que os processos de F&A podem ser
“traumáticos” e produzir “graves efeitos colaterais”.
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3.2 Metodologia de Estudo de Evento
Com base na metodologia de estudo de eventos de Campbell, Lo e MacKinlay (1997)
que propõe, através do cálculo dos retornos anormais, analisar a reação, positiva ou negativa,
dos mercados financeiros a um determinado evento. A conceituação dada pelos autores para
metodologia de eventos recai sobre a existência ou não de uma reação significativa no
mercado financeiro perante um evento. Essa reação tem por base os valores históricos
(cotações) das ações. Esta metodologia adota como premissa que o mercado é perfeito, logo o
efeito do evento - F&A – é refletido no mercado e consequentemente nas cotações das ações
das empresas envolvidas nesse evento. Os autores referem que a metodologia de estudo de
eventos integra sete fases (Figura 7).

Figura 7 – Metodologia de estudo de eventos: as etapas
Fonte: Campbell, Lo e MacKinlay (1997)

1.

Definição do evento. Nesta etapa procura-se isolar o evento alvo de estudo de
outros fatores ou acontecimentos externos.

Após a data de evento (ou data zero) definida, seleciona-se o período para análise
das cotações das ações, designado por “janela de evento”. O período que antecede
a janela de evento é designado por “janela de estimação” e o período selecionado
para análise das cotações que sucede à janela de evento, designa-se de “janela
pós-evento”.

A seleção do período da janela de evento não é objetivo porque depende de
fatores externos como, por exemplo, a disponibilidade dos valores históricos das
cotações e a frequência de negociação das ações (Dimson, 1979). Uma janela de
evento curta pode ser impactada por informações colocadas em circulação antes
do anúncio oficial e uma janela de evento muita longa pode sofrer influência de
outros eventos.
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2.

Critério de seleção. Definido o evento de estudo determina-se o critério de
seleção das empresas. Sendo o objetivo estudo avaliar o impacto de uma F&A nas
cotações das ações, as empresas a integrar o estudo serão empresas de capital
aberto sendo por isso relevante que os valores históricos das cotações das suas
ações estejam disponíveis para o período da janela de evento. O critério de seleção
deste estudo será apresentado adiante com mais detalhe.

3.

Medição dos retornos normais e anormais. Brown e Warner (1984), Campbell,
Lo e MacKinlay (1997) e Wells (2004) referem três métodos de medição: i)
retornos ajustados à média, que considera que o retorno médio da ação é constante
ao longo do tempo; ii) o retorno ajustado ao mercado obtido pela diferença entre o
retorno médio e o retorno da carteira de mercado; e iii) o modelo de mercado que
mede o retorno anormal de uma ação através da correlação entre o seu retorno
médio e o retorno de um portfolio de mercado.

O método escolhido para a presente pesquisa foi o retorno ajustado à média. Com base
nesta metodologia fica entendido que o retorno médio de uma ação é constante ao longo do
tempo. Para essa análise serão calculados os retornos normal e anormal de modo a concluir se
o evento agregou ou não valor.

Por retorno anormal entende-se o retorno expost da ação subtraindo o seu “retorno
normal” para a mesma data, a ser calculado conforme a Equação 1.

A

i ,t

= R

i ,t

−

___

R

i

(1 )

Onde:

Ai ,t

: retorno anormal de uma determinada ação num período (t)

Ri ,t

: retorno normal de uma determinada ação num período (t)

___

Ri

: média simples dos retornos de uma determinada ação na janela de estimação
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O retorno normal da equação foi realizado de acordo com a Equação 2. No cálculo do
retorno normal utilizou-se a função Logaritmo Natural (LN) a fim de evitar eventuais desvios
no cálculo da variação diária do valor da ação.

 CMAF
R i , t = LN 
 CMAA

t
t −1


 ( 2 )


Onde:

CMAFt

: cotação de mercado da ação no fecho do dia t

CMAAt −1 : cotação de mercado da ação na abertura do dia anterior (t – 1)
O cálculo do retorno anormal foi feito de acordo com a Equação 3. A média simples
dos retornos dentro da janela de estimação foi calculada dentro do período de 180 dias
anterior à janela de evento. Destaque para a importância de considerar apenas os dias em que
houve compra ou venda de ações (Wells, 2004).

AAC

i ,t

=

∑

___

R i ,t − R i ( 3 )

Onde:

AAC i ,t
Ri ,t

: retorno anormal acumulado de uma determinada ação num período (t)

: retorno normal de uma determinada ação num período (t)

___

Ri

: média simples dos retornos de uma determinada ação na janela de estimação

O retorno anormal acumulado também foi calculado para a janela pós-evento que
considerou 180 dias a partir da janela de evento. A fórmula de cálculo encontra-se
representada na Equação 3.
___

O retorno médio dos retornos para uma ação (

Ri

) foi calculado para a janela pós-

evento. O retorno acumulado na janela pós-evento foi calculado pela média geométrica sem
substituição do método do LN. Os obtidos resultados foram idênticos detalhando-se apenas o
método logarítmico.
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4.

Procedimento de estimativa. Refere-se ao cálculo dos retornos normais para
janela de estimação e para a janela pós-evento. Esta pesquisa, de acordo com a
metodologia de Wells (2004) considerou 180 dias para aquelas duas janelas e 7
dias que antecederam e precederam à janela de evento (data do evento), conforme
Figura 8.

Figura 8 – Metodologia de estudo de eventos: as janelas de análise
Fonte: Campbell, Lo e MacKinlay (1997)
Adaptado pelo autor

5.

Procedimento de teste. É nesta fase que deve ser definida a hipótese nula (H0)
em que o evento não gerou impacto sobre a média e a variância dos retornos.
Nesta pesquisa específica não foi aplicado o procedimento de teste em virtude da
amostra não ser probabilística e sim por conveniência, pois teve em consideração
o histórico de cotações das ações disponível para as empresas estudadas.

3.3 Limitações do Método
A metodologia de estudo de eventos tem sido bastante utilizada em pesquisas
acadêmicas.

O método baseia-se num cálculo estatístico que depende do tamanho da amostra e
recorre a valores históricos das empresas envolvidas, sendo por isso fundamental a
disponibilidade desses valores históricos para o período de análise (janela de estimação e
janela pós-evento).
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Este estudo abrangeu uma amostra de 5 eventos de F&A e por isso requer uma análise
cuidada com as conclusões obtidas, na medida em que uma amostra pequena poderá gerar
baixa representatividade para o setor em análise.

Em relação à janela de eventos considerada neste estudo que analisa a reação do
mercado através dos impactos nas cotações das ações das empresas envolvidas no evento de
F&A, num determinado espaço de tempo bem definido, não são consideradas reações e
impactos a longo prazo para essas mesmas empresas ou para outras do mesmo setor.

De referir também a dificuldade em isolar as variações de preço das ações em estudo
em relação a outras ocorrências que se verifiquem no mercado de capitais.

Outra limitação a apontar: ao se proceder à análise das cotações das ações após um
evento de F&A focamos apenas as empresas envolvidas (adquirente e adquirida). Porém,
eventos de F&A que envolvam setores estratégicos e elevados montantes podem causar
impactos em outras empresas e setores.

Outro aspeto a ter presente refere-se com o fato desta análise estar circunscrita ao
campo econômico-financeiro pelo que não correlaciona os resultados obtidos com outros
fatores de ordem ou motivação estratégica.

3.4 F&A no Brasil
Segundo Barros et al (2001), do pós-guerra até ao final da década de 80, com exceção
da abertura industrial registada entre 1956-60, a estratégia do governo do Brasil assentou em
princípios nacionalistas de natureza protecionista, em reservas de mercado, estatização e na
concessão de incentivos para o desenvolvimento do setor produtivo privado.

Construiu-se, baseado nesse modelo, um parque produtor estatizado nos
segmentos considerados estratégicos (prospecção e refino de petróleo,
mineração metálica, indústrias de base, petroquímica, telecomunicações com
inserção do Estado empresário em outras atividades de interesse estratégico,
como indústria aeronáutica, transporte ferroviário e intermediação financeira
de fomento). Nos demais segmentos, a presença de empresas estrangeiras era
admitida onde a capacitação tecnológica nacional fosse insuficiente ou não
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competitiva, como nos setores químico, farmacêutico, automobilístico e
eletroeletrônico, mas ainda assim apresentasse fortes barreiras de entrada. O
capital nacional privado acomodou-se aos setores de tecnologias dominadas
ou de fácil acesso, voltados para bens finais de consumo de menor conteúdo
tecnológico ou para elos das cadeias produtivas das grandes empresas
estatais e dos conglomerados estratégicos (Barros et al, 2001, p. 67).

No tecido empresarial, as conseqüências deste modelo afetaram os níveis de
qualidade, processos, produtos e comprometeram os índices de produtividade e
competitividade. Entre o final da década 80 e início dos anos 90, o Brasil iniciou um processo
de mudanças que teve como opositores as correntes nacionalistas colocando em causa os
fundamentos da economia estatizada. No final da década de 80, o contexto económico do
Brasil fechava um ciclo. A estabilização da moeda, fim do ciclo da hiperinflação, reformas
constitucionais de natureza liberal, desregulamentação dos mercados e atração de
investimento externo abriram a economia brasileira ao fenómeno da globalização (Barros et
al, 2001).

A década de 90 inicia-se com um novo redirecionamento da economia brasileira que
teve como principais pilares: i) a quebra de barreiras de entrada; ii) a desestatização em que o
Estado assume o papel de regulador; iii) o fim dos monopólios, mesmo para aqueles que
encontravam justificação em razões de soberania e de segurança nacional; iv) a modernização
institucional; v) a desregulamentação; vi) atitude mais competitiva das empresas; vii) a
procura por economias de escala; viii) a eficiência gerencial; ix) a entrada de novos players no
mercado; x) predisposição para associações, fusões, aquisições, alianças; e xi) benchmarking
e produtividade (Barros et al., 2001).

Triches (1996) menciona a falta de recursos financeiros de longo prazo, na economia
brasileira, como um dos maiores obstáculos aos processos de F&A e formação de joint
ventures. Os setores que têm apresentado maior número de transações são o financeiro,
automação industrial, químico e petroquímico e provavelmente o de telecomunicações.

Para Wood Jr., Vasconcelos e Caldas (2004) as privatizações geraram oportunidades
para que empresas brasileiras e estrangeiras realizassem operações nos setores de energia,
telecomunicações e banca. Por outro lado, a concorrência internacional aliada à rápida
evolução tecnológica conduziu empresas domésticas a se envolverem em processos de F&A.
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Segundo Barros (2001), ao longo da década de 90, existem quatro grandes momentos
de F&A no Brasil: 1º) 1990-92; 2º) 1993-94; 3º) 1995-99 e 4º) 1998-99. A década de 90 é
marcada por quatros grandes momentos de F&A. O primeiro momento – 1990-92 – é
caracterizado pela estratégia de inserção global em que o Brasil mergulha e ocorrem as
primeiras privatizações. Os diversos setores até então controlados pelo Estado apresentam
boas oportunidades de negócio. No segundo momento – 1993-94 – o ritmo de F&A decresce.
A taxa anual de crescimento que atingiu 11,9% em 1992 diminui para 4,8% em 1993 e chega
a 0,1% em 1994. Os motivos apontados para esta desaceleração são: o aumento do risco no
Brasil, o aumento da inflação e a instabilidade económica com as novas eleições presidenciais
e o efeito contágio da crise que o México enfrentava. O terceiro momento – 1995-99 – foi o
mais pródigo em F&A.

Com o Plano Real os preços estabilizaram, a inflação recuou criando assim um
ambiente propício a novos negócios, privatizações e captação de investimento externo
aumentando assim a participação de capital estrangeiro nas F&A. Entre 1998-99 ocorre o
quarto momento. A conjunta económica mundial vive os efeitos da crise das economias
emergentes da Ásia. Nos países emergentes, nomeadamente no Brasil, verifica-se um forte
abrandamento do ritmo de crescimento, das margens operacionais das empresas, quebra
acentuada nos retornos dos investimentos, aumento do risco cambial e forte decréscimo das
reservas cambiais. Apesar do enquadramento de instabilidade e risco, o volume de F&A
mantém um ritmo interessante por todos os setores da economia brasileira. O ranking é
ocupado pelos setores químico, farmacêutico, petroquímico e alimentos e bebidas (Barros,
2001).

O volume de transações envolvendo capital estrangeiro no Brasil, por meio
de fusões e aquisições, cresceu mais de 44% ao longo da década de 90. Das
2.308 operações realizadas no período, 61% envolveram recursos
estrangeiros.
Os Estados Unidos foram o país que mais investiu no Brasil, seguido de
França, Portugal e Espanha. O crescimento médio do período na soma geral,
incluindo operações e cross border, foi de 13% ao ano. O crescimento
acumulado do período chegou a 134% (KPMG, 2001, p. 3).

De acordo com os dados da KPMG (2001) no período entre 1998 e 2000 ocorreram
104 transações de F&A no setor das telecomunicações e 93 transações no setor das
tecnologias de informação. Em 2000 as operações de F&A cresceram 14%, representando um
total de 352 transações. O setor da tecnologia da informação captou 57 operações seguido do
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setor de alimentos, bebidas e fumo (36), petrolífero (28), telecomunicações (26), publicidade
e editoras (23), companhias energéticas (20), instituições financeiras (18) e produtos
químicos/petroquímicos (12).

Entre 1995 e 2011, as motivações para a compra de empresas distribuíram-se da
seguinte forma: aumento de participação (23,4%), localização geográfica (14,3%), entrada em
novos mercados (11,7%), ganhos de escala (11,7%), condições de compra vantajosa (9,1%),
aquisição de marcas (5,2%) e tecnologia (1,3%). Como principais motivos de venda são
apontadas a situação financeira precária (44,6%) e boas condições de negociação (17,6%). Os
dados refletem que da parte dos gerentes das empresas adquirentes existe uma maior
preocupação com questões de mercado enquanto que, da parte das empresas adquiridas a
principal motivação é a fragilidade da situação financeira. Apesar das decisões de compra ou
venda assentem na racionalidade e em projeções quantitativas e em informação apresentada
ao acionista, os dados apontam para a dificuldade de uma boa parte dos proprietários de
empresas familiares em encarar o processo de venda de forma mais racional. Os laços
emocionais podem impedir a venda da empresa no momento em que ela tem maior valor
(Tanure e Cançado, 2005).

Na pesquisa de Wood Jr., Vasconcelos e Caldas (2004), a motivação mais citada para
as empresas se envolverem num processo de F&A no Brasil foi a reação ou antecipação a um
movimento da concorrência. A segunda razão foi o aparecimento de novos produtos ou
serviços concorrentes. A terceira razão mencionada foi a necessidade de criar economias de
escala. As restantes razões apontadas dizem respeito a motivos de natureza política e
institucional, influência dos acionistas, parceiros governamentais ou de negócios.

No que se refere às etapas de aquisição, Tanure e Cançado (2005) constataram no seu
estudo que 45,4% das operações não passou pela fase de Due Diligence. Em relação à etapa
seguinte – negociação – durou, em média, 9,2 meses e o número médio de profissionais
envolvidos é de 10 na empresa adquirente e de 8 na adquirida. Durante esta etapa os recursos
humanos participaram em 20% das operações não ocupando nenhum lugar de decisão à
semelhança do que ocorre nos EUA e na Europa. A condução desta negociação pode ser
bastante profissional e estruturada, encabeçada por executivos ou pode assumir um processo
mais personalizado em que é o proprietário que conduz a negociação ou que a delega para
pessoas da sua confiança. O tempo de negociação nos casos em que é encabeçada pelo
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proprietário tende, na maioria, a ser longo e de estresse. O envolvimento emocional sobrepõese ao racional.

Este tipo de comportamento pode ter conseqüências de diversa ordem, como: fuga de
talentos, evasão de investimento ou descuido na gestão da carteira de clientes. É ainda nesta
etapa que se inicia a integração cultural em que estabelecem as primeiras relações entre
parceiros. A etapa de integração dura, em média, de 24 meses. A maior parte desta integração
ocorre de forma espontânea mas pode verificar-se a contratação de consultoria externa.
Denota-se uma maior atenção e importância dada às avaliações financeiras e uma menor
preocupação com a cultura da empresa a ser adquirida (Tanure e Cançado, 2005).

No estudo de Tanure e Cançado (2005) refere-se a necessidade das empresas
adquirentes dedicarem mais atenção a esta etapa. Para além do mapeamento cultural são
mencionadas outras questões a ter em linha de consideração e análise, como é o caso:
auditoria ao capital humano, identificação das pessoas-chave, avaliação do sistema de
remuneração e questões trabalhistas. O desenvolvimento apropriado à realidade local das
etapas da Due Diligence no Brasil assume-se como um desafio nos processos de F&A.

Para Tanure e Cançado (2005) a gestão brasileira é balanceada por traços que se
revestem de contradição. De um lado a capacidade de adaptação a novas situações, de lidar
com a incerteza e predominância de estrutura hierarquizadas, e do outro a afetividade.

3.4.1 F&A no Setor das Telecomunicações no Brasil
De acordo com Pontes (1999) a ideologia nacionalista da década de 70 condicionou a
política de ciência e tecnologia, e que tinha como objetivo criar tecnologias estratégicas para o
país ao nível de segurança nacional. Foi dada prioridade à pesquisa tecnológica no setor
industrial militar e o setor das telecomunicações foi abrangido pelo seu peso e relevância no
controlo de aeroportos e espaços aéreos. No âmbito da política vigente, estes setores eram
controlados pelo Ministério das Comunicações na intenção de fomentar o desenvolvimento de
pesquisas tecnológicas em parceria com as indústrias de telecomunicações. Uma das medidas
estabelecidas foi a de que empresas do setor detivessem mais de 51% de ações propriedade de
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pessoas físicas ou jurídicas brasileiras. Desta forma, empresas multinacionais estabelecidas no
Brasil, algumas delas desde o início do século, foram obrigadas a associar-se a grupos
económicos nacionais. Outras das consequências desta política foram os incentivos
direcionados para projetos de pesquisa de alta tecnologia envolvendo elevados montantes de
investimento e diversos grupos de pesquisadores, mas também em áreas como o
desenvolvimento de software, hardware, construção de radar, fibras óticas, etc., cujos recursos
financeiros era provenientes do orçamento militar. A intenção era colocar o Brasil ao mesmo
nível de desenvolvimento de outros países do primeiro mundo. A criação da Telebrás surge
neste momento para organizar os serviços de telecomunicações e coordenar a ação das
indústrias de equipamentos, companhias operadoras e órgãos de pesquisa.

Na segunda metade da década de 80, registam-se diversas alterações na esfera política,
nomeadamente no que se refere ao papel do governo militar. A indústria armamentista perde
relevância e o foco é direcionado para pesquisas orientadas para o desenvolvimento
económico e social (biotecnologia, química fina, conservação ambiental e novos materiais).

No inicio dos anos 90, a esfera econômica brasileira atravessou um processo de
mudanças decorrentes da abertura comercial. Um elevado número de F&A eram resultantes
da conjuntura de recessão, das elevadas taxas de juro praticadas no mercado financeiro, da
implementação de diversos planos de estabilização, congelamento de salários e preços e
problemas de sucessão familiar (Triches, 1996).

De acordo com Pires (1999) a reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil
teve como marco a privatização do Sistema Telebrás caracterizado por ser um monopólio
estatal verticalmente integrado e organizado em diversas subsidiárias, fornecendo serviços
através de uma rede de telecomunicações interligada em todo o território nacional. O novo
modelo de privatização assenta na necessidade de adequar o setor ao novo contexto de
globalização e evolução tecnológica, de novas exigências de diversificação e modernização
das redes e serviços e de disponibilizar a prestar deste serviço básico – as telecomunicações –
a todo o país. Este processo de privatizado assentou em dois aspectos: 1) o modelo de
privatização do setor das telecomunicações no Brasil foi desenhado segundo um modelo
institucional no qual se destaca a criação de uma agência reguladora independente – a
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); e 2) a reestruturação deste setor pelo
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fato de ter ocorrido por diversas reformas setoriais em outros países trouxe a vantagem de
aprender com experiências já ocorridas.

Segundo Pires (1999) o processo de privatização do Sistema Telebrás decorreu em seis
fases:

•

A Emenda Constitucional n. 8 de 15.08.95 segundo a qual é eliminada a
exclusividade de concessão para exploração dos serviços públicos a empresas sob
o controlo do Estado;

•
•

A Lei Mínima das Telecomunicações (Lei 9.295 de 19.07.96) criada para
estabelecer critérios para a concessão de serviços que, na maior parte dos casos,
ainda não eram explorados pela iniciativa privada. Esta Lei definiu os princípios
jurídicos para licitação das concessões de exploração para telefonia celular Banda
B (rede digital de telefonia celular);

•

A aprovação da Lei Geral das Telecomunicações (LGT) n. 9.472 de 16.07.97 que
estabelece os princípios do novo modelo institucional do setor, o papel da
ANATEL, o novo modelo de tarifário, classificação para os serviços de
telecomunicações no que se refere ao interesse e ao regime de exploração, o
caráter de não exclusividade das concessões e a venda das empresas estatais;

•

O Plano Geral de Outorgas (PGO) estabelecido pelo Decreto 2.534 de 02.04.98, o
qual estipula as condições gerais para a concorrência do setor e que define as
áreas de atuação das empresas prestadores dos serviços de telefonia fixa e as
regras de abertura do mercado e autorizações futuras para a exploração dos
serviços; e

•

A reestruturação do Sistema Telebrás. Este Sistema dá lugar a três holdings de
concessionárias de telefonia fixa – a Telesp, Tele Norte- Leste e a Tele Centro-Sul
– que cobrem diferentes áreas geográficas definidas pelo PGO;
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•

A licitação de termos de autorização para atuação de empresas-espelho nas
mesmas áreas de atuação das concessionárias de telefonia fixa do Sistema
Telebrás, resultante do princípio legal de não exclusividade dessas concessões.

O plano de reestruturação do Sistema Telebrás teve três grandes motivações: i) criar
empresas com dimensão para gerir recursos próprios e realizar investimentos em todas as
regiões do país; ii) viabilizar alianças com parceiros globais; iii) aumentar a eficiência da ação
regulatória ao permitir a comparação entre as operadoras do mercado (Pires, 1999).

A ANATEL é o órgão independente que visa regular o setor das telecomunicações, foi
criada pela LGT e regulamentada pelo Decreto 2.238/97. Este órgão possui autonomia
decisória pela ausência de subordinação hierárquica em relação a diversas atribuições setoriais
prevista no artigo 19 da LGT. A autonomia orçamental é conferida pela gestão das receitas
provenientes do Fundo de Fiscalização dos Serviços de Telecomunicações (FISTEL) oriundas
do exercício da atividade regulatória (taxas aplicadas nas outorgas das solicitações, multas,
taxas de fiscalização, entre outros). A LGT estipula ainda diversos mecanismos com o intuito
de assegurar a transparência na atuação da agência a par da elaboração e envio do relatório
anual de atividades para o Congresso para que seja submetido à aprovação.

A LGT conferiu à ANATEL, juntamente com o Conselho de Defesa Económica
(CADE) a aplicabilidade da Lei 8.884/95 de Defesa da Concorrência. Desta forma as
empresas a operar no setor devem submeter também à ANATEL todos os atos que possam
limitar ou prejudicar a livre concorrência ou que possam conduzir à dominação do mercado.
A ANATEL exerce assim poderes no controlo de fusões, atos de aquisição de controlo
acionário, coerção de ação abusiva de poder dominante, entre outros. Compete à ANATEL
uma atuação preventiva e ao CADE a função de atuar a posteriori. A licitação de concessões
para a Banda B de telefonia celular e mais tarde a privatização do Sistema Telebrás atraíram a
entrada de players internacionais no mercado brasileiro. As novas empresas, com exceção da
Tele Norte-Leste, passam a contar com a participação de acionistas que têm como principal
atividade o fornecimento de serviços de telecomunicações (Pires, 1999).

Pires e Dores (2000) assinalam as profundas mudanças induzidas pelas inovações
tecnológicas, abertura a novos mercados e respectivo aumento da concorrência, captando
assim enorme interesse e atenção por todos os stakeholders envolvidos, nomeadamente pelas
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autoridades/entidades reguladoras do setor e defesa da concorrência, a fim de evitar que
determinadas operações possam prejudicar o recente processo de liberalização do mercado.
Os eventos de F&A realizados durante a década de 90 apresentam características diferentes
das épocas anteriores no que se refere aos elevados montantes envolvidos e à concentração da
realização destas operações nos setores de telecomunicações, informação e serviços
financeiros. As principais motivações para desencadear o processo de F&A no setor das
telecomunicações são as inovações tecnológicas nos sistemas de informação e comunicação; a
liberalização dos mercados através da redução de barreiras ao fluxo de bens, serviços e
capitais; a diversificação das áreas de atuação das empresas potenciando assim a expansão e
criação de vantagens competitivas que, em paralelo, com os avanços verificados no
processamento de dados e das tecnologias de telecomunicações aumentaram a velocidade e a
circulação de informação; e a confiança e redução nos custos de transação, esbatendo
barreiras geográficas nas operações financeiras e que criaram condições para um aumento da
concorrência.

Chesnay (1996) destaca que os setores que absorvem elevado investimento em
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) em tecnologias intensivas e que “engordam” a estrutura
de custos fixos da companhia, como é o caso do setor das telecomunicações, passam a ser
pressionados para recuperar os investimentos realizados através do ganho de economias de
escala.

O setor em estudo tem vindo a captar um elevado interesse estratégico por parte dos
mercados financeiros. É tido como um dos setores preferenciais para investimento não só
pelos motivos acima mencionados, mas também em função da trilogia de convergência em
que assenta: comunicação, entretenimento/lazer e informática (Rangel, 2000).

De acordo com Pires e Dores (2000) a exposição do setor das telecomunicações a uma
maior concorrência, justificada pelos inúmeros e sucessivos desenvolvimentos tecnológicos e
pelo aumento da regulamentação do setor terá reduzido os monopólios existentes e aumentado
a rentabilidade das operadoras. Face a esta conjuntura, observaram-se estratégias encetadas
pelas operadoras tradicionais, ex-monopolistas que detêm ainda uma ação maioritária no
mercado e que procuram adaptar-se ao novo status quo mantendo as suas receitas e
rentabilidade. Por outro lado, os novos players focam em nichos de mercado e procuram
elevar a prestação dos seus serviços através do aumento do valor tecnológico. Estes novos
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players despertam atenção á medida que vão desenvolvendo a sua atividade e cimentado a sua
posição no mercado, tornando-se alvos estratégicos para as empresas de maior dimensão.

Para as operadoras tradicionais o impacto imediato gerado pelo aumento da
concorrência recaiu na redução das suas margens de lucro devido à queda das tarifas
resultantes do fato da telefonia fixa local e de longa distância, segmentos com maior peso nas
suas receitas, tornarem-se commodities, acrescendo o nível de exigência dos usuários
motivado também pela possibilidade de escolha do fornecedor de serviços. A queda das
tarifas vem sendo compensada pelo crescimento do tráfego de dados, da internet e da telefonia
celular. Em função do novo contexto concorrencial, as empresas tradicionais e os novos
players, adotam estratégias idênticas de expansão da sua base de dados de clientes, de modo a
garantirem a fidelização dos seus clientes a destacar as ações promocionais para
equipamentos e tarifários, nomeadamente para clientes com menor poder de compra (os
planos pré-pagos são atualmente responsáveis pelo maior crescimento do segmento de
telefonia celular); a customização do atendimento por segmento de mercado (de preços,
qualidade, atendimento e oferta de novos produtos); a valorização da marca. De modo a
assegurar a sua carteira de clientes, as empresas resultantes dos processos de fusão têm
mantido as marcas das empresas antigas que usufruem de boa notoriedade/reputação; a aposta
comercial nas pequenas e médias empresas dado o seu elevado potencial de consumo de
serviços de internet, dados e banda larga; investimentos em redes globais e metropolitanas de
fibra óptica; e a oferta de serviços integrados (one-stop-shopping). Os serviços integrados
integram telefonia fixa, celular, internet, TV por assinatura, conteúdos e outros (Pires e Dores,
2000).

Os serviços de telefone fixo que durante muito tempo constituíram a única fonte de
receitas das operadoras, garantindo-lhes enorme rentabilidade, estão a dar lugar a novos
serviços com elevado potencial de crescimento como é o caso do telefone móvel, dados e
internet revestindo-se assim de enorme interesse estratégico para captar/fidelizar clientes e
contribuir para um aumento da receita média por cliente. Do conjunto de inovações
tecnológicas destacam-se duas: i) a comutação por pacotes: aproveitamento das redes,
aumentos de escala através da disponibilização de diversos serviços nos sistemas de
telecomunicações, permitindo uma redução dos tarifários de serviços de voz de longa
distância, viabilizando a convergência tecnológica na oferta de serviços; e ii) a transmissão de
dados pela telefonia celular (Pires e Dores, 2000).
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Pires e Dores (2000) referem ainda que a convergência tecnológica no setor das
telecomunicações tem incentivado o aumento da competitividade e da rentabilidade das
operadoras em todos os segmentos de telecomunicações, a partir de propostas diferenciadas e
oferta de serviços one-stop-shopping. As operadoras procuram aumentar a fidelização da sua
base de clientes, já que é mais difícil trocar um pacote de serviços do que um serviço isolado
e, ao mesmo tempo, otimizam a utilização das suas redes com ofertas de serviços mais
rentáveis como é o caso do telefone fixo. Neste enquadramento, as operadoras têm dado
especial atenção às necessidades dos consumidores e conhecimento do seu perfil no sentido
de oferecerem serviços de valor acrescentado (internet, TV digital, dados em alta velocidade);
e também nos negócios de comércio eletrônico dirigido ao segmento business to business
(B2B) pela sua crescente importância nas operações comerciais via internet.

O mercado financeiro tem manifestado uma enorme atração pelo setor das
telecomunicações justificada pela elevada valorização das operadoras que impulsiona a
captação de recursos para o setor, seja pela via de investimentos ou através de F&A. Porém,
esta valorização tem sofrido alguns impactos negativos pela queda das ações em bolsa do
índice de NASDAQ (bolsa de valores que integra ações de diferentes empresas de alta
tecnologia que desenvolvem a sua atividade nas áreas de eletrônica, informática,
telecomunicações, biotecnologia, entre outras, etc.) resultante, em parte, à associação de
empresas de telecomunicações com empresas de informática e multimídia. Outro aspecto que
tem suscitado preocupação em relação ao setor são o elevado nível de endividamento a que as
empresas se submeteram para fazer face às operações de F&A e os elevados custos na
obtenção de licenças de telefonia celular de terceira geração (Pires e Dores, 2000).

Para Pires e Dores (2000) as operações de F&A ocorridas no setor das
telecomunicações – sejam elas verticais ou horizontais – são motivadas pela conjugação de
diversos objetivos, tais como: i) expansão/cobertura geográfica; ii) acesso à banda larga pelo
consumidor residencial; iii) entrada em mercados com índices de crescimento relevantes; iv)
complementação de redes; v) acesso ao usuário corporativo ou residencial; vi) novos serviços
com elevado potencial de crescimento; vii) acesso à tecnologia/desenvolvimento de novos
serviços. Para os autores, o sucesso das F&A depende não só de projeções do mercado,
solidez da economia mas também de regulamentação clara e transparente do país onde a
empresa visa operar; da percepção do setor financeiro sobre a operação em causa; da
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compatibilidade entre os sistemas de informação das empresas envolvidas; da integração
cultural; receptividade dos consumidores e da aprovação das entidades regulatórias do setor.

Figura 9 – Total acumulado de transações F&A por setor: do “Plano Real” até 2012
Fonte: KPMG (2013)

Conforme dados apresentados na Figura 9, as telecomunicações e mídia ocupam o
terceiro lugar do ranking de F&A em termos acumulados, entre 1994 a 2012. Neste período,
foram realizadas, no total, 445 de transações de F&A. No ano de 1999 ocorreu o maior
número de transações, justificado, como já referido anteriormente, pelo novo enquadramento
político e económico do país.

54
Figura 10 – Evolução anual do número de transações de F&A: 1994 a 2012
Fonte: KPMG (2013)

De acordo com os dados da KPMG (2013) apresentados na Figura 10, a evolução
anual de F&A de 1994 a 2012 tem mantido uma tendência crescente e significativamente
positiva nos últimos anos, com exceção para o ano de 2009 em que o número de transações
diminuiu reflexo da crise económica mundial. De salientar também que o número total de
transações apresenta uma tendência, mais ou menos, equilibrada entre as F&A designadas por
“domésticas”, ou seja, aquelas realizadas dentro do próprio país; e as “cross border” que têm
lugar além fronteiras.

Figura 11 – Ranking de transações no setor das telecomunicações: 1994 a 2011
Fonte: KPMG (2013)

De acordo com os dados da Figura 11, é notória e significativa a subida de posição do
setor de telecomunicações no ranking. O setor sobe da 10ª posição em 1994 para a 1ª posição
em 1999. A posição do setor no ranking apresenta-se estável no período de 2000 a 2006 e
sofre uma descida de ranking em 2007 e 2008, certamente motivadas pelos efeitos da crise de
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2008 que atingiu a economia mundial. O setor recupera a posição em 2011 assumindo a 2ª
posição com 59 transações.

Figura 12 – Ranking setorial de transações de F&A em 2012
Fonte: KPMG (2013)

Segundo dados da KPMG (2013) da Figura 12, o setor das telecomunicações e mídia
ocupa a oitava posição do ranking de transações em 2012 com um total de 27 transações (10
transações “domésticas” e 17 transações cross border).
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4

ESTUDO QUALITATIVO DE EVENTOS

4.1 Critério de Seleção
Para proceder ao estudo das F&A, no Brasil, no setor das telecomunicações, foi
realizada uma consulta/levantamento das informações contidas na base de dados Thomson
Reuters com o objetivo de definir o tamanho da população e analisar os eventos ocorridos.
Através da análise da pesquisa bibliográfica, a metodologia de estudo de eventos demonstrou
compatibilidade com a análise que se pretendia realizar.

A seleção dos eventos foi feita tendo por base a data de anúncio divulgada na base de
dados Thomson Reuters e que é considerada ao longo da pesquisa como a “data zero” e a
partir da qual foi definida a janela de evento.

Com base no trabalho de Wells (2004) considerou-se, a partir da data de anúncio do
evento, o cálculo dos retornos anormais para os 7 dias antes e 7 dias após a data de anúncio; e
conforme recomendado pelo autor, definiu-se 180 dias de análise para a janela de estimação e
180 dias para a janela pós-evento.

O primeiro critério de seleção da base de dados Thomson Reuters foram todas as F&A
ocorridas no Brasil para todos os setores. Com esta seleção obteve-se uma lista de 4.922
eventos de F&A, entre 1985 e 2012.

O segundo critério foi a seleção do setor de atividade. Com a aplicação deste critério, a
lista passou a integrar todas as F&A no setor das telecomunicações no Brasil. Obteve-se 202
eventos empresas adquirentes e 256 eventos para empresas adquiridas.

O setor das

telecomunicações integra quatro subgrupos do setor “telecommunications equipment”,
“telecommunications services”, “wireless” e “other telecom”. Estes subgrupos abrangem
empresas que exercem a sua atividade nas seguintes áreas: “communication equipment”,
“communications service”, “information retrieval services”, “radio & TV broadcasting &
communications equipment”, “radiotelephone communications”, “telephone communications”
e “telephone & telegraph apparatus”.
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O terceiro critério refere-se ao status do processo de F&A. Este estudo cinge-se ao
estudo de processos já concluídos, ou seja, processos em curso ou com outra classificação não
foram considerados. Deste modo, foram expurgados processos passíveis de eventual
cancelamento por órgãos reguladores. Com este critério, a lista totalizou 365 eventos de F&A.

Em relação aos valores históricos das ações recorreu-se ao Software Economática para
extrair o histórico das cotações das 365 empresas (adquirentes e adquiridas). O resultado da
aplicação deste critério demonstrou apenas ser possível obter valores históricos das ações
apenas para 5 eventos de F&A. A amostra deste estudo é assim constituída por 5 eventos para
os quais existe histórico de cotações das ações para realizar o cálculo do retorno anormal.

De realçar que a amostra poderia ser maior, ou seja, apresentar uma
expressão/representatividade mais significativa se todos os eventos possuíssem as cotações
diárias para as duas empresas envolvidas para o período da janela de estimação (180 dias) e
janela pós-evento (180 dias) e para as duas empresas, mas tal não se verificou para um
número considerável de eventos e por isso tiveram que ser excluídos da análise. Registrou-se
a não existência de valores históricos para os 180 dias da janela de estimação ou da janela pós
evento para as duas empresas e a metodologia adotada não considera que a análise seja
realizada só com o histórico de uma das empresas envolvidas.

Figura 13 – Critérios de seleção aplicados á Base de Dados Thomson Reuters
Fonte: Thomson Reuters
Dados trabalhos pelo autor
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4.2 Resultados: Análise de 5 Eventos e Geração de Valor
Com base na metodologia de estudo de eventos e no cálculo dos retornos anormais
para as empresas com histórico de cotações das ações disponíveis na base de dados
Economática, foi possível obter os retornos para os 5 eventos apresentados na Figura 14.

Dos eventos analisados apenas 2 apresentam retornos anormais acumulados para as
ambas as empresas (adquirentes e adquiridas) pelo que podemos inferir que os processos de
F&A não geraram valor para as empresas envolvidas.

Figura 14 – Relação de eventos de F&A e o seu retorno médio na janela pós-evento.
Fonte: Base de dados Thomson Reuters
Dados trabalhados pelo autor

O retorno médio da janela pós-evento apresenta diferenças significativas em relação
ao retorno acumulado da janela de evento. Eventuais fatores externos podem ter exercido
alguma influência no valor das ações de longo prazo.

Através da análise qualitativa do resultado dos 5 eventos e da interpretação dos dados
existem evidências de que 3 desses eventos não geraram valor , ou seja, o retorno anormal
acumulado para as ações dessas empresas (adquirente e adquirida) na janela de evento
apresentou resultados negativos, sendo de destacar que esses retornos são, em média,
substancialmente mais negativos para as empresas adquiridas.

Os outros 2 eventos

apresentaram um retorno acumulado positivo para ambas as empresas (adquirente e adquirida)
com maior incidência para a empresa adquirente.
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No geral, os retornos médios da janela pós-evento para todos os eventos, e apesar de
apresentarem valores negativos, são menos acentuados quando comparados com os retornos
acumulados negativos da janela de evento. Podemos interpretar ainda que os retornos médios
negativos da janela pós-evento foram menos negativos que o retorno anormal acumulado da
janela de evento para as duas empresas envolvidas no evento com a data de anúncio de
25/04/2008 e para a empresa adquirente (Telemar Participações) envolvida no evento de
28/11/2007.

É interessante constatar que a Oi está presente em todos os 5 eventos de F&A. Trata-se
de um dos maiores players de mercado brasileiro e da América Latina, e que tem vindo a
integrar, ao longo dos anos, um vasto número de operadoras brasileiras.

4.3 Análise complementar
A fim de proceder a análise qualitativa dos 5 eventos, realizou-se um levantamento histórico
de notícias publicadas nesse momento. Procedeu-se à consulta da Base de Dados Thomson
Reuters que possuí um banco de dados específico para cada evento para extrair notícias
publicadas sobre cada um desses eventos. Na ausência de notícias na Base de Dados Thomson
Reuters recorreu-se a uma busca generalizada na internet detalhando as respetivas fontes.

Procedemos também a uma caraterização de cada uma das empresas envolvidas nos referidos
eventos: Telemar Norte Leste, Tele Norte Celular e Telemar Participações que integram
atualmente o grupo da Oi, SA; da Brasil Telecom e da Vivo com o intuito de acompanhar a
evolução e o histórico de vida de cada uma.

TELEMAR / OI

(fonte: http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=43303)
•
•

Em 1998 é criada a Telemar;
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•

No ano de 2001 realiza-se a integração das 16 empresas do Norte, Nordeste e Sudeste
da Telemar, para formar uma Empresa única;

•

Criação da Oi em 2002;

•

Em 2007, Oi é a marca única da companhia e de todos os seus serviços. A empresa
ainda é legalmente conhecida como “Telemar Norte Leste SA”, “Tele Norte Leste
Participações SA” e “Telemar Participações SA”;

•

Em 2008 é assumido o controle acionário da Amazônia Celular e é anunciada a
proposta de compra do controle acionário da Brasil Telecom Participações;

•

Em 2009 assume o controle da Brasil Telecom e passam a atuar em todo o território
nacional, a migração dos clientes da Amazônia Celular para a Oi é concretizada e dáse inicio ao processo de reestruturação societária nas empresas Brasil Telecom para
incorporá-las à Telemar Norte Leste SA;

•

Em 2010 é concluída a integração operacional com Brasil Telecom e passam a atuar
de forma convergente e integrada em todo o território nacional. O processo de
simplificação societária na Brasil Telecom é interrompido após acionistas minoritários
rejeitarem a relação de troca proposta para incorporá-las à Telemar Norte Leste SA;

•

Em 2011 os aumentos de capital da TNL e da TMAR são concluídos, é assinado o
contrato que formaliza a aliança industrial entre Oi e Portugal Telecom. Este contrato
prevê a aquisição de participação na Portugal Telecom pela Oi e aquisição de
participação na Oi pela Portugal Telecom e é iniciado o processo de Reorganização
Societária que visa a unificação das três empresas listadas em apenas uma: a Oi SA;

•

Em 2012 o processo de Reorganização Societária iniciado em 2011é concluído e
atinge 10% de participação no capital social da Portugal Telecom.
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BRASIL TELECOM (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Telecom)
•

A Brasil Telecom SA, empresa de telecomunicações do Brasil, surgiu da privatização
da Telebrás;

•

No passado foi conhecida por Tele Centro Sul por atuar nos estados do Acre,
Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul;

•

Em 2008 a Oi comprou a Brasil Telecom;

•

A partir de 17 de maio de 2009 a empresa passa a incorporar a Oi e adota este nome
fantasia;

•

A Brasil Telecom também adquiriu a antiga CRT do Rio Grande do Sul que era a
única empresa de telefonia que não pertencia ao sistema Telebrás, mas sim ao
Governo Estado do Rio Grande do Sul (acionista majoritário) logo não integrava a
Tele Centro Sul.

VIVO, S.A. (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Vivo)
•

A Vivo é uma operadora de telefonia móvel e fixa, internet banda larga e TV por
assinatura no Brasil.

•

Atua no mercado brasileiro desde 2003, quando foi finalizada a junção das operadoras
de celular das empresas Celular CRT Participações SA (que operava como Telefônica
Celular), Tele Leste Celular Participações SA (que, na Bahia e em Sergipe, operavam
respectivamente como TeleBahia e Telergipe Celular), Tele Centro-Oeste Celular
Participações SA (que também detinha o controle da Norte Brasil Telecom SA), Tele
Sudeste Celular Participações SA, Telesp Celular Participações SA e Global Telecom
SA;

•

A partir da conclusão do processo de venda de 30% da Portugal Telecom para a
Telefonica por cerca de R$ 17,2 bilhões, a Telefonica assume 60% da empresa;
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•

Em 3 de agosto de 2007 a Vivo anunciou a compra da Telemig Celular e da Amazônia
Celular por R$ 1,213 bilhões;

•

Dois meses após a compra a Anatel aprovou a compra da Telemig pela a
Vivo. Posteriormente a Vivo vendeu a Amazônia Celular à Oi por R$ 120 milhões.

AQUISIÇÃO DA BRASIL TELECOM PELA TELEMAR NORTE LESTE (OI)

A Telemar Norte Leste, uma unidade da Tele Norte Leste Participações SA, elevou a sua
participação de11,1% para 11,5%, através da aquisição de uma participação de 0,4% a que
correspondem 2.321 ações ordinárias da Brasil Telecom SA.

Notícias e análise do evento

"A Telemar entende que a complementaridade dos serviços telefônicos fixos comutados, dos
serviços de telefonia móvel e dos serviços de comunicação de dados prestados pela Telemar e
pela BrT permitirá a obtenção de economias de escala e de escopo que resultarão no melhor
atendimento das necessidades do mercado e dos consumidores."
Fonte: Folha online. Notícia divulgada em 25/04/2008 em www.folha.uol.com.br

“A Oi informou nesta quinta que registrou queda de 98% em seu lucro líquido do primeiro
semestre, na comparação com o mesmo período de 2008, em função das despesas com a
aquisição da Brasil Telecom e os investimentos com a operação em São Paulo. Os valores
caíram R$ 564 milhões para R$ 10,8 milhões.”
Fonte: Folha online. Notícia divulgada em 14/05/2009 em www.folha.uol.com.br

“A Oi demitiu ontem cerca de 500 funcionários alegando reestruturação das operações após a
fusão com a Brasil Telecom. Cerca de 20% deles serão inseridos no novo plano de
aposentadoria incentivada.”
Fonte: Folha online. Notícia divulgada em 07/04/2009 em www.folha.uol.com.br
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Apesar do retorno acumulado e do retorno médio ter sido negativo, indicando destruição de
valor, para ambas as empresas, o retorno acumulado da janela de evento foi mais acentuado
para ambas as empresas do que o retorno médio da janela pós-evento, sendo de destacar que
os retornos negativos foram superiores para a empresa adquirida (Brasil Telecom) e menos
acentuados para a adquirente. Para a Alpes Corretora esta aquisição para além de reduzir a
concorrência e reforçar o controle de preço das tarifas pelas operadoras, vai criar valor para o
acionista, o que não vinha a ser feito por brigas internas (Folha de São Paulo, 25/04/2009).
Evidencia-se assim uma das limitações da metodologia de estudo de eventos que se limita
apenas ao campo econômico-financeiro não correlacionando os resultados com outros fatores
e não avaliando os impactos no longo prazo.

AQUISIÇÃO DA TELENORTE CELULAR PELA TELEMAR NORTE LESTE (OI)

A Telemar Norte Leste SA (TMAR), uma unidade da Tele Norte Leste Participações SA,
completou a sua oferta pública obrigatória para elevar a sua participação de 19,34% para
37,243%, na Tele Norte Celular Participações SA (TNC), através da aquisição de 1.200 ações
ordinárias da Vivo Participações SA, subsidiária da Brasilcel NV, pelo valor total de 89,013
mil reais, em uma transação negociada em privado. A transação estava sujeita a aprovações
regulatórias. Ao mesmo tempo, a TMAR adquiriu uma participação de 19,34% em ações
ordinárias e preferenciais.

Notícias e análise do evento

“A Vivo confirmou, na noite desta quinta-feira, a venda da operadora de telefonia móvel Tele
Norte Celular, controladora da operadora Amazônia Celular, para a Oi (Telemar Norte Leste).
Com a aquisição da empresa, a Oi ampliará fortemente a cobertura de celular e poderá agilizar
o cumprimento das metas de cobertura de telefonia móvel previstas nas novas licenças de
3G", informou a Oi em nota. A Amazônia Celular cobre Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e
Maranhão”.
Fonte: Folha online. Notícia divulgada em 20/12/2007em www.folha.uol.com.br

“O negócio, que ainda tem que ser aprovado pela Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações), dará direito a Telemar Norte Leste a 51,86% dos papéis ordinários e
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0,09% dos preferenciais da Tele Norte Celular Participações, controladora da Amazônia
Celular. Em agosto, quando a Vivo adquiriu ações da Telemig Celular Participações por R$
1,9 bilhão, também teve que ficar com os ativos da Tele Norte Celular Participações. Agora, a
Vivo se viu obrigada a vender uma das participações acionárias para se adequar às leis
regulatórias da Anatel, que não permitem que uma operadora móvel detenha duas concessões
em uma mesma área.”
Fonte:

Socopa

Corretores.

Notícia

divulgada

em

21/12/2007

em

https://negocios.socopa.com.br

“(...) A venda à Telemar Norte Leste S.A. foi contratada pelo valor de R$120.009.893,00
(cento e vinte milhões, nove mil e oitocentos e noventa e três reais), com os acréscimos
previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e que equivale ao preço pago pela Vivo
Participações pelas mesmas ações nos termos do Contrato Original, a qual deverá ser
efetivada tão logo sejam cumpridas determinadas condições precedentes previstas no Contrato
de Compra e Venda de ações, incluindo a aprovação da operação pela ANATEL.”
Fonte: Base de Dados Thomson Reuters. Notícia divulgada em 26/12/2007
“(...) 2007 também foi recorde no número de operações de compras de radiofreqüências e de
outros ativos: (...) Finalmente, ainda em dezembro, a companhia anunciou a intenção de
compra da controladora da Amazônia Celular, a TNCP (Tele Norte Celular Participações)
atual operadora banda “A” da Região 8 do SMP, que cobre cinco Estados do norte do país e
que possuía 1,4 milhão de clientes no fim de 2007.”
Fonte:

Mensagem

aos

Acionistas.

Notícia

divulgada

em

2007

em

www.mzweb.com.br/oi/web/arquivos/TNLP_RADM_2007_port.pdf

Esta aquisição agregou valor para a empresa adquirida. O retorno acumulado da janela de
evento e o retorno médio da janela pós-evento são positivos para a empresa adquirida. A
empresa adquirente (Telemar Norte Leste/Oi) apenas obteve retorno acumulado positivo
significativo na janela de evento, embora o retorno médio na janela pós evento tenha sido
negativo não foi acentuado.
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AQUISIÇÃO DA TELEMAR NORTE LESTE PELA TELEMAR PARTICIPAÇÕES
(OI)

Telemar Participações SA (TmarPart) aumentou a sua participação de 41,93% para 47,34%
através da aquisição de 5.34% de participação, que não já possui, na Telemar Norte Leste SA
(TMAR).

Notícias e análise do evento

“A Telemar Norte Leste S.A. (“Tmar”) vem a público informar que (...): (i) Por ocasião da
oferta pública voluntária para aquisição de ações preferenciais da Telemar Norte Leste S.A.
(“Tmar”), cujo leilão foi realizado no dia 20 de junho de 2007 na BOVESPA, a TmarPart
adquiriu 10.091.956 ações preferenciais Classe “A” da companhia (...); (ii) Dando seguimento
à referida aquisição, a TmarPart atingiu, mediante compra de ações no mercado concluída
nesta data, participação direta correspondente a 9,80% das ações preferenciais Classe “A” de
emissão da Telemar Norte Leste S.A. (“Tmar”), atingindo, portanto, o percentual de 1/3 das
ações em circulação (...); (iii) A TmarPart informa que já possuía participação societária
direta na Tmar, além de participação indireta por intermédio de Tele Norte Leste
Participações S.A. (“TNL”), (...) (iv) A aquisição das ações de emissão da Tmar pela
TmarPart tem por objetivo aumentar a participação societária na Tmar, respeitando-se os
limites legais, não tendo a TmarPart quantidade visada pré-determinada para seus
investimentos; v)Embora não seja parte de acordo ou contrato regulando o exercício do direito
de voto ou a compra e venda de valores mobi1iários da Tmar, a TmarPart é a controladora
indireta da Tmar, sendo titular de direitos de sócio que lhe asseguram, indiretamente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores da companhia.”
Fonte: Comunicado ao Mercado. Notícia divulgada em 28/11/2007 em http://v4oi.infoinvest.com.br/ptb/2181/2007.11.28_Comunicado%20ao%20Mercado_TmarPart.pdf

“A Telemar Participações (Telemar Part) voltou a adquirir ações da Telemar Norte Leste no
dia de ontem e, com as novas operações, passou a deter 9,80% das ações preferenciais Classe
'A' de emissão da Telemar Norte Leste, o equivalente a 1/3 das ações em circulação da
empresa. A Telemar Participações já havia adquirido 10.091.956 ações preferenciais Classe
'A' da Norte Leste em leilão de oferta pública voluntária para aquisição de ações preferenciais
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Telemar Norte Leste realizado em 20 de junho deste ano. O montante correspondeu a 25,74%
das ações preferenciais da referida classe em circulação naquela data.
Fonte:

Jornal

Brasil

online.

Notícia

divulgada

em

29/11/2007

http://www.jb.com.br/capa/noticias/2007/11/29/telemar-part-controla-13-das-acoes-da-norteleste

O retorno acumulado dentro da janela de evento apresentou resultados negativos muito
equiparados para ambas as empresas. No entanto, o retorno médio da janela pós-evento foi
positivo para a empresa adquirida (Telemar Norte Leste), mas negativo para a empresa
adquirente (Telemar Participações). O Banco Modal considerou que a compra de 9,8% das
ações preferenciais da Telemar Norte Leste pela Telemar Participações (TmarPart) foi
interpretada pelos analistas financeiros como um sinal de que os controladores do grupo Oi
não desistiram de fazer uma reestruturação societária.

AQUISIÇÃO DA TELE NORTE CELULAR PELA VIVO PARTICIPAÇÕES

A Vivo Participações SA (VP), uma unidade da Brasilcel NV, adquiriu 51,86% em ações
ordinárias e preferenciais na Tele Norte Celular Participações SA. Ao mesmo tempo, Vivo
Participações concordou em adquirir 22,72% da Telemig Celular Participações SA.

Notícias e análise do evento

“Em 27/07/2007, notícia veiculada pela Gazeta mercantil informa que a Vivo estaria na fase
final da conclusão da negociação da compra da Telemig e Amazônia celular por R$ 3,5
bilhões. A Bovespa suspendeu a temporariamente a negociação das ações destas empresas. A
Vivo comunicou que participa da disputa pela compra do controle da Telemig e da Amazônia
Celular, mas ressaltou que o processo ainda está ‘em curso’.”
Fonte: Teleco. Notícia divulgada em 27/07/2007 em www.teleco.com.br

“A Vivo confirmou nesta sexta-feira, em breve comunicado enviado à CVM (Comissão de
Valores Mobiliários), que participa da disputa de compra do controle da Telemig e da
Amazônia Celular. Segundo o presidente da operadora de celular, Roberto Lima, porém, o

67

processo ainda está "em curso". "Caso tal processo resulte na venda do controle das referidas
sociedades para a Vivo Participações, serão prestadas as informações pertinentes nos termos
da lei", diz ainda a nota. O jornal "Gazeta Mercantil" publicou hoje que a Vivo comprou as
operadoras por cerca de R$ 3,5 bilhões. Claro e Oi também concorriam --a TIM não se
interessou--, mas perderam a disputa, segundo a publicação. Com a compra, a Vivo
incorporará Minas Gerais e terá mais força no Amazonas, Pará, Maranhão, Roraima e Amapá,
somando 4,8 milhões de clientes á sua base de 30,24 milhões. A TIM é a segunda colocada no
país em termos de usuários, com 27,5 milhões de clientes. A assessoria de imprensa da
Telemig, por sua vez, diz que as empresas não foram vendidas para a operadora controlada
por Telefónica e Portugal Telecom.”
Fonte: Folha online. Notícia divulgada em 27/07/2007 em www.folha.uol.com.br

“A Vivo Participações "confirma que participa do processo de venda, ainda em curso, do
controle da Telemig Celular Participações e da Tele Norte Celular Participações", que opera
no mercado sob a marca Amazônia, destaca um comunicado da companhia.”
Fonte: Globo online. Notícia divulgada em 27/07/2007 em www.globo.com

“Com este comunicado, a Vivo praticamente encerra a disputa pela aquisição das duas
empresas de telefonia móvel: Oi e Claro também estavam na briga pela compra da Telemig
Celular e da Tele Norte Celular.”
Fonte: Socopa Corretores. Notícia divulgada em 27/07/2007 em
https://negocios.socopa.com.br

O retorno acumulado deste evento na janela de evento é bastante negativo para as empresas
envolvidas, mas o retorno médio da janela pós-evento é positivo também para ambas. O Banif
Primus Asset Management sobre esta aquisição que os controladores da Telemig e Amazônia
Celular - Citigroup, fundos de pensão e Opportunity - tinham a intenção de vender a os ativos
das duas companhias.
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AQUISIÇÃO DA TELEMAR NORTE LESTE PELA TELEMAR PARTICIPAÇÕES
(OI)

Telemar Participações SA (TmarPart) finalizou a oferta pública de aumentar a sua
participação de 38,24%, para 42,47%, através da aquisição de um 4. 23% de participação (o
correspondente a 10.090 ações preferenciais,) que não detinha, na Telemar Norte Leste SA
(TMAR), e de uma unidade da Tele NorteLeste Participações SA (TNL) no valor total de
681,075 mil reais. Ao mesmo tempo, Tmar Part planejava adquirir uma participação de
66,66%, que ainda não possuía, na TNL.

Notícias e análise do evento

“O grupo Telemar anunciou ontem que proporá a seus acionistas uma reestruturação
societária que prevê, ao seu final, a formação de uma empresa única com capital composto
apenas de ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bovespa (Bolsa de Valores do
Estado de São Paulo) e na Bolsa de Nova York.O anúncio foi bem recebido pelos
investidores, e as ações da empresa subiram.

O modelo proposto pela diretoria e pelo presidente do grupo terá que ser aprovado pelos
controladores - o GP Investimentos, o Grupo La Fonte, a empreiteira Andrade Gutierrez e o
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

(...) A Telemar tem seu elenco acionário distribuído entre três empresas -a holding Telemar
Participações S.A., a Tele Norte Leste Participações S.A. e a Telemar Norte Leste S.A.- com
oferta de seis diferentes tipos de ações. A proposta da diretoria é que, após a reorganização
acionária, o capital da nova sociedade seja composto apenas de ações ordinárias (com direito
a voto). O nome adotado será Oi Participações S.A., referência à marca da empresa de celular
do grupo.”
Fonte: Folha online. Notícia divulgada em 18/04/2006 em www.folha.uol.com.br

“Volume saltou de R$17 milhões para R$88 milhões; mercado desconfia de vazamento de
informação. A compra e a venda de ações da Telemar deram um salto na semana passada,
após fortes rumores de que a companhia poderia ser vendida para a Portugal Telecom. No
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mercado, porém, operadores comentam que houve vazamento de informação e alguns
investidores, ao saberem da pulverização do controle, teriam comprado as ações a um valor
ainda baixo, aumentando, assim, o lucro com a operação.”

A negociação de ações ordinárias da Tele Norte Leste Participações (TNLP) quintuplicou em
dois dias: de R$17,25 milhões no dia 10 para R$88,12 milhões no dia 12, recuando para
R$63,31 milhões na quinta-feira. Somente ontem, os papéis que até o dia 10 acumulavam
queda de 4,69% no ano movimentaram R$266,9 milhões. O preço saltou de R$49,44 no dia
10 para R$71,30 ontem, uma alta de 44,21%. O avanço apenas ontem foi de 27,77%.

O mesmo ocorreu com as ações sem direito a voto, que até o dia 10 caíam 13,85% no ano. O
volume saltou de R$53,7 milhões no dia 10 para R$159,77 milhões no dia 12. Ontem, o
movimento foi de R$311,45 milhões. As ações, que valiam R$34,33 no dia 10, chegaram a
R$37 ontem alta de 7,77% no período e de 5,65% ontem.

Boa parte do que foi movimentado no período anterior à divulgação da operação foi
concentrada em duas grandes corretoras: Pactual e Ágora Senior. Somos o maior operador em
Bolsa dos papéis da Telemar, então é natural que os investidores busquem operar onde há
liquidez.

Ficamos satisfeitos com o fato de mais clientes terem nos procurado na última semana, diz
Rodolfo Riechert, responsável pelo banco de investimentos do Pactual.

Há três anos os papéis do setor de telecomunicações não despertavam grande interesse dos
analistas, especialmente devido à falta de proteção aos acionistas minoritários, à acirrada
competitividade entre as celulares (que minou os ganhos) e ao fraco crescimento da base de
assinantes das operações fixas.”
Fonte:

O

Globo.

Notícia

divulgada

em

18/04/2006

em

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/399511/complemento_1.htm?sequence=2

Ambas as empresas alcançaram um retorno acumulado positivo, sendo que para a empresa
adquirente (Telemar Participações) esse retorno foi superior. Por outro lado, o retorno médio
da janela pós-evento apresenta retornos negativos equiparados para as duas empresas.
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Em relação a este evento sobressai a notícia de vazamento de informação para o mercado e da
repercussão na compra e a venda de ações da Telemar na semana anterior à data de anúncio
do evento (18/04/2006).
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5

CONCLUSÕES
Esta pesquisa procurou à luz do enquadramento das F&A ocorridas no Brasil, no setor

das telecomunicações, recorrendo ao estudo qualitativo de 5 eventos de F&A no setor,
perceber se as empresas envolvidas nesses processos foram impactadas de forma positiva ou
negativa e se houve ou não geração de valor.

Dos 5 eventos extraídos da população de 365 eventos, os resultados apresentam
evidências que as F&A realizadas no setor das telecomunicações, no Brasil, não criaram
impactos positivos para as empresas envolvidas sugerindo, assim, a não geração de valor. O
retorno anormal acumulado foi negativo para 3 dos 5 eventos e para ambas as empresas
envolvidas (adquirente e adquirida). Apenas 2 dos 5 eventos apresentaram retorno anormal
acumulado positivo para as duas empresas. É importante ressalvar que, apesar dos resultados
obtidos, estes não devem ser considerados como categóricos para o setor em análise.

Os resultados apresentam uma divergência entre o retorno médio da janela pós-evento
e o retorno anormal acumulado na janela de evento. É importante destacar que o retorno
médio da janela pós-evento considera 180 dias após a data de anúncio e o retorno anormal
acumulado na janela de evento analisa os 7 dias antes e os 7 dias após a data de anúncio.
Pretende-se desta forma isolar o evento de acontecimentos ou fatores externos. No entanto, e
como o retorno médio na janela pós-evento reveste-se de um espaço temporal maior face à
janela de evento, existe a possibilidade de fatores externos influenciarem a performance da
cotação das ações.

Este estudo procurou analisar eventos de F&A e o seu impacto no mercado, de acordo
com a metodologia e premissas. No entanto, e como mencionado anteriormente, este estudo
não considera o impacto de fatores externos que possam influir na performance da cotação
das ações.
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5.1 Contribuições para a Prática
As motivações de entrada num processo de F&A podem ter razões diferentes e podem,
nem sempre, ser de natureza racional; as expectativas são, por vezes, irrealistas; e a condução
do processo de integração revela fragilidades em muitos casos. Neste sentido, atenta-se para a
complexidade destes processos e para a importância de uma correta avaliação do processo e
da fase de integração.

Partindo do principio da teoria neoclássica da maximização de lucros é esperado que a
decisão do gerente em envolver-se num processo de F&A maximize os lucros da empresa e
aumente o valor para os acionistas, a performance da cotação das ações pode revelar-se como
um “barômetro” das expectativas do mercado face a esse evento de F&A. No entanto, essas
expectativas devem ser geridas cuidadosamente.

A aquisição da Brasil Telecom pela Telemar Norte Leste teve como motivação a
redução da concorrência, mas os retornos obtidos para a janela de evento e janela pós-evento
ainda assim foram negativos para as duas empresas. Empresas de peso e setores estratégicos
não estão imunes a influências externas.

O processo de aquisição da Telemar Norte Leste pela Telemar Participações de
18/04/2006, que visava uma reestruturação societária e sobre o qual é apontado vazamento de
informação apresentou retornos acumulados positivos na janela de evento para ambas as
empresas e retornos médios negativos na janela pós-evento para as duas empresas envolvidas.

5.2 Contribuições para a Teoria
Apesar do reduzido tamanho da amostra e dos resultados obtidos, este estudo permite
prolongar a discussão da geração de valor através de processos de F&A e reflexões sobre o
tema. Na pesquisa de Ravenscraft e Scherer (1987) as F&A geraram valor às empresas
adquiridas e destruição às empresas adquirentes. Aybar e Ficici (2009) concluem no seu
estudo que as F&A causam destruição de valor quer para a empresa adquirente quer para a
adquirida.
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As limitações inerentes à metodologia deste estudo e já referidas, a par da influencia
de fatores externos podem ter impactado no valor das ações.

5.3 Sugestões para Pesquisas Futuras
Com o objetivo de correlacionar a geração de valor com os resultados obtidos nesta
pesquisa será pertinente considerar, no futuro, novas fontes de busca para os valores históricos
das ações ou estabelecer um contato direto com a Bolsa de Valores a fim de obter esses
valores e/ou avaliar a influência de fatores externos, para que seja possível aumentar o
número de eventos da amostra e a sua representatividade que se deseja ser o mais próxima da
população de eventos.

74

6

REFERÊNCIAS

ANATEL. Disponível em :
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial.do?acao&codItemCanal=1266&c
odigoVisao=4&nomeVisao=Cidad. Acesso em 22 de maio de 2012.

ANDRADE, GREGOR, MICTCHELL, MARK e STAFFORD, ERIK New Evidence and
Perspectives on Mergers, Journal of Economic Perspectives, v. 15, 20-103, 2001.

AYBAR, B.; FICICI, A. Cross-border acquisitions and firm value: na analysis of emergingmarket multinationals. Journal of International Business, v. 40, 1317-1338, 2009.

BARNEY, Jay B. Looking inside for competitive advantage. The Academy of Management
Executive, 1995, vol. 9, n. 4, p. 49-61.

BARROS, Betania. T. et al Fusões e Aquisições no Brasil: entendendo as razões dos sucessos
e fracassos. São Paulo: Atlas, 2003

BARROS, Betania. T. et al Fusões, Aquisições e Parcerias. São Paulo: Atlas, 2001.

BARNEY, J. B; HESTERLY, W. S. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. São
Paulo: Prentice-Hall do Brasil, 2007.

BREALEY, Richard; MYERS, Stewart. Finanças Corporativas: investimento de capital e
avaliação. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BREALEY, Richard; MYERS, Stewart. Principles of Corporate Finance, 4th ed. New York,
McGraw Hill, 1991.
BRADLEY, M. Interfirm tender offers and the market for corporate control. Journal of
Business, v. 53, n.4, p.345-376, 1980
BROWN, Stephen J.; WARNER, Jerold B., Using daily stock returns: the case of event
studies, Journal of Financial Economics, 14, p. 3-31.

CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. Análise do desempenho económico-financeiro e da
criação de sinergias em processos de fusões e aquisições do mercado brasileiro ocorridos
entre 1995 e 1999. Caderno de Pesquisas em Administração – CAP – USP, São Paulo, v. 12,
n. 2, p. 99-115, abr./jun. 2005.

75

CAMARGOS, M. A. e BARBOSA, F. V. Análise empírica da hipótese de maximização da
riqueza dos acionistas nos processos de fusão e aquisição ocorridos no mercado de capitais
brasileiro pós Plano-Real, Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 12, n. 4, p. 33-53, out./nov.
2005.

CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. Análise empírica da reação do mercado de capitais
brasileiro aos anúncios de fusões e aquisições ocorridos entre 1994 e 2001. Revista de
Administração – RAUSP, v. 42, p. 468-481, out./nov./dez. 2007.

CAMARGOS, M. A.; COUTINHO, E. S. A teoria da firma e a fundamentação teórica para
fusões e aquisições: uma análise de suas interfaces. Revista de Administração Contemporânea
Eletrônica – RAC, v. 2, n. 2, p. 273-295, 2008.

CAMARGOS, M. A.; CAMARGOS, M. C. S. Análise da produção cientifica sobre fusões e
aquisições na literatura nacional, 1994 a 2010, XXXIV Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro,
2010.
CAMPBELL, John Y.; LO, Andrew W.; MACKINLAY, Archie C. The econometric of
financial markets. New Jersey: Princeton University Press, 1997.
CAPRON, L.; PISTRE, N. When do acquirers earn abnormal returns? Strategic Management
Journal, n. 23, n. 9, p. 781-94, sept. 2002.

CHESNAY, F. A. A mundialização do capital. São Paulo, Xamã Editora, 1996.

COSTA, J.; MARTINS, E. Retornos anormais versus performances operacionais anormais de
firmas brasileiras envolvidas em fusões e aquisições no período de 2002 a 2006. ENANPAD,
32, 2008, Rio de Janeiro, Anais...Rio de Janeiro: ANPAD, 2008.

DIMSON, Elroy. Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. Journal of
Financial Economics, 1979, 197-226.

DODD, P. Merger proposals, management discretion and stockholder wealth. Journal of
Financial Economics, v.8, n.2, p. 105-137, 1980.

EIZIRIK, N. Insider trading e responsabilidade de administrador de companhia aberta.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Económico e Financeiro, v. 22, n. 50, p. 42-56, abr.jun.1983.

76

FAMA, E. F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of
Finance, Berkeley, CA, v. 25, n. 2, p. 383-417, may 1970.

FIRTH, Michael. Share prices and mergers: a study of stock market efficiency. Westmead,
England, Saxon House, 1976.

FIRTH, Michael. Takeovers shareholders returns, and the theory of the firm. The Quartely
Journal of Economics, v. 94, n. 2, p. 235-260, mar. 1980.

FIRTH, Michael. Synergism in mergers: some british results. The Journal of Finaces, v.
XXXIII, n. 2, p. 670-672, may 1978.

FISCHMANN, A. A.; PIEKNY, E. E. Alternativa de crescimento: fusões e aquisições.
Revista de Administração McKenzie – RAM, v. 3, n. 2, p. 137-154, 2002.

GAUGHAN, P. A. Mergers, acquisitions and corporate restructurings. 3th ed. New York:
John Wiley & Sons, 2002.

GITMAN, L.J. Princípios de Administração Financeira. 7ª ed. São Paulo, Brasil: Harper &
Row do Brasil, 1997.

GOLBE, Devra L.; WHITE, Lawrence J. Catch a Wave: the time series behavior of mergers.
The review of Economics and Statiscs, vol. 75, n. 3, pp. 493-499, aug. 1993.

GORT, M. An economic disturbance theory of mergers. The Quarterly Journal of Economics,
v. 83, n. 4, p. 624-642, nov. 1969.
GREGORIOU, G. N., RENNEBOOG, L. International mergers and acquisitions activity since
1990. Recent research and quantity analysis. Academic Press, 2007.

HALPERN, P. J. Empirical estimates of the amount and distribution of gain to companies in
mergers. Journal of Business, v. 46, n.4, p. 554-575, 1973.

HAMBRICK, D. C.; FREDRICKSON, J. W. Are you sure you have a strategy? Academy of
Management Executive, v. 19, n. 4, 2005.

HARFORD, J. What Drives Merger Waves?, Journal of Financial Economics, v. 77, p. 60529, 2005.

77

HARVEY, MICHAEL G. e LUSCH, ROBERT F., Expanding the nature and scope of Due
Diligence, Journal of Business Venturing, Elsevier, v. 10, p. 5-21, 1995.

HEALY, P.; PALEPU, K.; RUBACK, R. Does corporate performance improve after
mergers? Journal of Financial Economics, v. 31, v. 2, p. 135-76, 1992.

HIRSCHEY, M. Merger, buyouts and fakeouts. American Economic Review, v. 76, n. 2, p.
317-321, may 1986.

JENSEN, M. Agency costs of free cash flow, corporate finance and take-over. American
Economic Review, v. 76, n. 2, p. 323-329, may 1986.

KATZ, J. P.; SIMANEK, A.; TOWNSEND, J. B. Corporate mergers and acquisitions: one
more wave to consider. Business Horizons. v. 40, n. 1, p. 32-40, jan./feb.1997

KATZ, H. Telecommunications. Restructuring work and employment relations worldwide.
Ithaca: ILR Press, Cornell University, 1997.

KLOECKNER, G. O. Fusões e aquisições: motivos e evidência empírica. Revista de
administração, São Paulo, v. 29, n.1, p. 42-58, jan.-mar. 1994.

KOEHN, Daryl. Ethical Challenges Confronting Business Today. In:
International Symposium on Ethics, Business and Society, 11. Anais... Barcelona: IESE,
2001.

KPMG, Fusões & Aquisições no Brasil. Análise dos anos 90. fev. 2001. Disponível em
http://www.kpmg.com.br/publicacoes/corporate_finance/structuredfinance/fa_90s.pdf. Acesso
em 10 de set. 2012.

KPMG, Pesquisa de Fusões e Aquisições 2012 – 4º trimestre, 2013. Disponível em
https://www.kpmg.com/BR/PT/Estudos_Analises/artigosepublicacoes/Documents/Fusoes%20
e%20Aquisicoes/2012/FA-4otrim-2012.pdf. Acesso em 15 de abr. 2013.

KUMMER, C. e STEGER, U. Why mergers and acquisitions (M&A) waves reoccur: the
vicious circle from pressure to failure, Strategic Management Review, 2, p. 44-63, 2008.

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina A. Fundamentos de metodologia científica, 5ª Ed.,
São Paulo, Atlas, 2003.

78

LEV, B. Intangibles: management, measurement and reporting. Washington: Brookings,
2001.

MALATESTA, P. H. The wealth effect of merger activity and the objective functions of
merging firms. Journal of Financial Economics, v.11, n.1-4, p.155-181, 1983.

MANDELKER, G. Risk and return: the case of merging firms. Journal of Financial
Economics, v. 1, n.4, p. 303-335, 1974.

MANNE, H. G. Mergers and the market for corporate control. Journal of Political Economy,
v. 73, n. 2, p. 110-120, apr. 1965.

MITCHELL, M. L.; MULHERIN, J. H. The Impact of Industry Shocks on Takeover and
Restructuring Activity, Journal of Financial Economics, v. 41, p. 193-229, 1996.

MUELLER, D. C. A theory of conglomerate mergers. Quaterly Journal of Economics, v. 83,
n. 4, p. 643-660, nov. 1969.

NELSON, R. L., Merger Movements in American Industry, 1895-1956. Princeton, N. J.:
Princeton University, 1959.

PATROCÍNIO, M. R.; KAYO, E.; KIMURA, H. Intangibilidade e criação de valor nos
eventos de fusão e aquisição: uma análise dos retornos anormais do período de 1994 a 2004.
ENANPAD, 29, 2005, Brasília. Rio de Janeiro: ANPAD, 2005.

PIRES, J. C. L. A reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil. Revista do
BNDES.1999. Disponível em
http://www.bndespar.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/con
hecimento/revista/rev1109.pdf. Acesso em 10 out. 2012.

PIRES, J. C. L.; DORES A. B. Fusões e aquisições no setor das telecomunicações:
características e enfoque regulatório, out. 2000. Disponível em
http://www.bndespar.com.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/con
hecimento/td/Td-83.pdf. Acesso em 10 out. 2012

PONTES, Cecilia C. C. Gerenciamento estratégico de informação nas empresas industriais do
setor das telecomunicações no Brasil. Ciência da Informação, v. 28, n. 1, jan. 1999.
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n1/28n1a03.pdf. Acesso 4 de abr. 2013

79

PORTER, M. The competitive advantage of nations. HBS, mar./abr., 1990.

PORTER, M. Competição. On Competition. Estratégias competitivas essenciais. Ed. Campus,
10ª ed. Rio de Janeiro, 1999.

RAVENSCRAFT, David J. e SCHERER F. M. Mergers, Sell-Offs, & Economic Eficience,
The Brookings Institution, Washington, 1987.

RHODES-KROPF, Mathew e VISWANATHAN, S. Market valuation and mergers. The
Journal of Finance, vol. LIX, n. 6, December 2004, pp. 2685-2718.

ROCHA, F., IOOTY, M. e FERRAZ, J.C., Desempenho das Fusões e Aquisições na Indústria
Brasileira na década de 90: a Ótica das Empresas Adquiridas. Revista de Economia
Contemporânea, 5, 69-101, 2001.

ROLL, R. The hubris hypothesis of corporate takeovers. The Journal of Business, v. 59, n. 2,
part 1, p. 197-216, apr. 1986.

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. Administração financeira: corporate
finance. São Paulo: Atlas, 1995.

RUMELT, R. P., Good strategy. Bad Strategy. The difference and why it matters. Crown
Business, 2011

SCHERER, F. M.; ROSS, D. Industrial market structure and economic performance. 3th ed.
Boston: Houghton Mifflin Company, 1990.

SINGH, H.; MONTGOMERY, C. A. Corporate acquisitions strategies and economic
performance. Strategic Management Journal, Chichester, v. 8, n. 4, p. 377-386, jul./aug. 1987.

STIGLER, G. J., Capitalism and monopolistic competition. American Economic Review
Papers and Proceeding, 40, p. 63, 1950.

STRAUB, T. Reasons for frequent failure in mergers and acquisitions: a comprehensive
analysis. Ed. Springer, Deutcher Universitatsverlag, Wiesbaden, 2007.

80

TANURE, Betania e CANÇADO, V. Fusões e aquisições: aprendendo com a experiência
brasileira. Revista de Administração Empresas – RAE, v. 45, n. 2, p. 10-22, abr./jun. 2005.

TRICHES, D. Fusões, aquisições e outras formas de associação entre firmas no Brasil.
Revista de Administração – RAUSP, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 14-31, jan./mar. 1996.

WELLS, William, H. A begginer´s guide to event studies, Journal of Insurance Regulation,
june, 2004, vol. 22, n. 4.

WESTON, J. F.; BRIGHAM, E. F. Fundamentos da administração financeira, 10ª Ed., São
Paulo, Makron Books, 2000.

WESTON, J. F.; SIU, J. A., JOHNSON, B. A. Takeovers, restructuring & corporate
governance, 3th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2011.

WOOD JR., Thomaz, VASCONCELOS, Flávio C., CALDAS, Miguel P. Fusões e aquisições
no Brasil. Revista de Administração de Empresas - RAE Executivo, vol. 2, n. 4, p. 41-45,
nov. 2003 a jan. 2004.

ZILBER, M. A; FISCHMANN, A. A.; PIEKNY, E. E. Alternativa de crescimento: fusões e
aquisições. Revista de Administração McKenzie – RAM, v. 3, n. 2, p. 137-154, 2002.

