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resumo 
 

A crescente globalização e integração, tem fomentado a 
concorrência tanto a nível nacional como internacional. Os 
executivos acreditam que devem comprar os seus rivais, ou 
arriscam-se a serem comprados à medida que as suas indústrias se 
vão consolidando. A sobreavaliação das suas crenças no sucesso 
dos seus investimentos, leva em cada dois casos ao insucesso da 
integração das fusões e aquisições, e por vezes, também 
consequência de rumores e especulações. O seguinte trabalho 
analisa os diversos tipos de fusões e aquisições, e os motivos 
inerentes aos crescimentos externos. Assim como os processos e 
níveis de integração adequados para uma integração bem sucedida. 
Efectuando-se uma aplicação ao caso do grupo francês Autajon, na 
sua última compra, em Outubro de 2007, da empresa espanhola 
Durero Packaging, S.A.. Ambas as empresas proporcionam um 
serviço de Packaging aos seus clientes, representando por isso uma 
F&A do tipo horizontal, com objectivo principal de tomar a liderança 
no sector. Finalmente é feita uma avaliação hipotética da 
performance através das alterações nas vendas e lucros, que 
poderá ter como consequência, o aumento da eficiência e de poder 
de mercado, ou da diminuição das mesmas. 
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abstract 
 

Increasing globalization and integration have fostered competition, 
both nationally and internationally. Executives believe they must buy 
their rivals, or they risk being bought when their industries are being 
consolidated. The overestimation of their belief in their investments 
success, leads in each two cases to the failure of the integration of 
mergers and acquisitions, currently as the result of rumours and 
speculation. The following work analyses the different types of 
mergers and acquisitions, and the reasons for external growth; as 
well as adjusted processes and integration levels for well succeeded 
integration. Those subjects will be applied to the case of the French 
group Autajon for its last purchase, on October 2007, of the Spanish 
company, Durero Packaging SA. Both companies provide a 
Packaging service to its customers, thus represent a horizontal 
M&A, with the main objective of being the leader in the sector. 
Finally, an assessment is made of a hypothetical performance 
through changes in sales and profits that can lead to increased 
efficiencies and market power, or to the decrease of those. 
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Introdução  
 

O estágio que está na base deste relatório foi realizado no âmbito do 2º ciclo em 

Economia, especialização em Finanças, do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia 

Industrial da Universidade de Aveiro, cujo objectivo é a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

ao longo da licenciatura e referido mestrado, num contexto empresarial, dotando o mestrando de 

capacidade de compreensão e resolução de problemas em situações multidisciplinares. O estágio 

curricular foi realizado no grupo DURERO PACKAGING, S.A., em Barcelona. Teve a duração de 6 

meses, com início a 15 de Outubro de 2007 e final a 15 de Abril de 2008, sendo me 

posteriormente oferecida a possibilidade de 2 meses e meio extra-curriculares. 

O ponto de partida deste trabalho reside no facto de, enquanto estagiária, ter assistido ao 

processo de consolidação entre a empresa DURERO PACKAGING, S.A., e o grupo francês, Autajon, 

a 22 de Outubro de 2007 (uma semana após a minha chegada à empresa). 

As fusões e aquisições (F&A) têm constituído uma alternativa ao crescimento interno, 

apresentando grandes potencialidades de sinergias, representando uma verdadeira ameaça à 

concorrência. A problemática de F&A tem sido objecto de intensas investigações quer no âmbito 

da economia industrial e financeira, quer a nível organizacional. 

“Atitude have changed in part because opportunities and market demands have changed. 

But in addition, it must be admitted that M&A is one of the most interesting challenging topics 

taught in business school.”- Scherer, (2006) 

Entre forças motivadoras de tais mudanças podem ser destacas a globalização, 

liberalização observada em quase todas as actividades económicas, e o papel desempenhado 

pelas novas tecnologias. A globalização e a integração europeia promovem a concorrência tanto a 

nível nacional como a nível internacional. 

O propósito deste relatório é de responder à seguinte questão: Quais os motivos e o 

processo estratégico inerentes à integração entre o grupo Autajon e Durero Packaging, S.A.? 

O relatório foi desenvolvido ao longo de 4 capítulos. O primeiro capítulo tem por 

objectivo analisar a tipologia de combinações entre empresas, através do respectivo 
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enquadramento teórico e apresentação das principais motivações que poderão incentivar as 

empresas a enveredarem por este tipo de estratégia. 

 No segundo capítulo, são analisados os factores que levam a elevadas taxas de insucesso 

nos processos de F&A, apesar das contínuas vagas que foram sentidas ao longo da história. Os 

factores são distinguidos entre os factores económicos e os organizacionais. Nesta secção são 

ainda comparados vários estudos que tentam responder aos ciclos económicos das F&A. 

 No capítulo 2 são ainda estudados o processo indicado pelos autores Ashkenas, et al 

(1998), com o objectivo de resolver os possíveis problemas que surgem na integração de duas 

empresas, e o método de decisão na escolha do grau de integração dos autores Haspeslagh e 

Jemison (1991). Finalmente descreve-se o método de avaliação de desempenho proposto pelos 

autores Gugler, et al, (2003). 

 No terceiro capítulo, são analisados os sectores em que se encontram as duas empresas 

do caso de estudo, seguindo para uma descrição da evolução histórica a nível dos seus próprios 

processos de F&A, de cada parte. São também retiradas as principais conclusões a partir dos 

referenciais teóricos, estabelecendo uma análise do processo de integração, assim como das 

motivações que levaram ao crescimento externo do grupo Autajon. 

No último capítulo são descritas as funções desempenhadas enquanto estagiária, 

enquadradas no departamento comercial da empresa Catalã. As funções delegadas visavam 

compensar a falta de comunicação existente na altura entre o departamento de Costumer Service 

e o departamento comercial, contrabalançando a ausência dos Accountes Managers nas suas 

inúmeras deslocações e viagens, com o intuito de obter uma maior pro-actividade e satisfação 

para com os clientes. Pretendia-se um atendimento contínuo e resposta imediata aos pedidos dos 

clientes. Um dos requisitos exigidos ao estagiário, para admissão, era a capacidade linguística 

fluente do francês. Essa exigência não era só devido à nacionalidade da sede mas também devido 

ao grande leque de clientes internacionais do grupo espanhol.  

 Finalmente, na conclusão do relatório é apresentado uma síntese das principais 

conclusões obtidas a partir do estudo realizado, sem deixar de referir as limitações encontradas 

na obtenção de dados quantitativos, devido ao elevado grau de confidencialidade exigido pelo 

grupo. 
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Capítulo 1 - As fusões aquisições, tipologias e motivações 
 

 

Introdução 
 

As operações de F&A não são recentes de um ponto de vista histórico pode-se distinguir 5 

vagas de fusões aquisições entre 1897 e 1995. Gugler et al, (2003), e Scherer, (2006). 

Algumas tendências gerais são facilmente visualizadas. As duas primeiras grandes vagas 

tiveram início no século 20. A primeira pós-revolução industrial, entre 1897 e 1904, após a 

depressão de 1883, teve enfoque nas indústrias alimentares, petrolífera, equipamentos de 

transporte, metalurgia, produtos químicos, na sua maioria horizontais (Brakman, et al, 2005, e 

McNamara, et al, 2008), e a segunda com menor intensidade, foi coincidente com o boom 

americano dos anos 20, levando à criação de grandes empresas, com integrações verticais. 

A terceira vaga – “After a long hiatus influenced at first by Great Depression and World 

War II ”- Scherer, (2006), foi caracterizada pela formação de numerosos conglomerados na 

década de 60, Baldwin, (1990), mas também muito controverso. O estudo de Ravenscraft e 

Scherer (1987), estimou que esta vaga de F&A conglomerais – “reduced the growth of U.S. real 

gross national product between 1968 and 1976 by between 0.074 and 0.101 percentage points per 

year.”-concluído que a vaga dos anos 60 tinha gerado ineficiências económicas na sua integração 

massiva, Scherer, (2006). A quarta vaga, nos anos de 1980, sobretudo de tipo horizontal e vertical 

e facilitada por -“more lax antitrust enforcement”- e Baldwin (1990) afirma também que – “…the 

Reagan administration’s permisse policy contributed to the surge in asset redeployment that 

caracterized the 1980s”- sendo uma época mais permissiva a este tipo de comportamento. As 

F&A também tiveram forte impacto no Brasil. 

Finalmente, a quinta vaga, com maior intensidade correspondeu aos anos 90 até ao início 

do século 21 com –“record-setting level 1.91 exits on average per year between 1993 and 2002”- 

Scherer, (2006). Demonstrou ser a vaga de maior dimensão. Foi particularmente sentida nos 

sectores farmacêutico, bancário e da electricidade, tanto na Europa como nos Estados Unidos da 

América. Schoenberg, (2003) 

                                                           
1
 Adjusted billions of 1972 dollars. 
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 De maneira recorrente, o século 20 conheceu vagas de F&A. Estas resultam de múltiplos 

factores. A nível global, o progresso técnico, as condições macroeconómicas e o contexto jurídico 

têm uma influência incontestável sobre a emergência de vagas de F&A. Ao nível da empresa, a 

fusão aquisição resulta quer da vontade de adaptar-se a um ambiente económico que se 

transforma, quer de agir de maneira estratégica sobre este ambiente (exercício de um poder de 

mercado) de acordo com objectivos.  

Face ao fenómeno de globalização da indústria e mercados, e da integração europeia, as 

empresas dos países desenvolvidos adoptaram uma nova estratégia de internacionalização. Os 

executivos acreditam que devem comprar os seus rivais, ou arriscam-se a serem comprados à 

medida que as industrias se vão consolidando. Optando muitas vezes em estratégias que incluem 

a implantação nos países estrangeiros, através da criação das sucursais, ou escritórios de 

representação, convém cada vez menos às empresas que procuram conquistar a curto prazo 

novas quotas de mercados a fim de aceder rapidamente à uma dimensão julgada óptima perante 

a concorrência mundial. Em contrapartida a F&A revela-se uma alternativa ao crescimento 

interno tornando-se uma opção mais económica. As empresas locais, operando num ambiente de 

concorrência acrescida com partes de mercados que tendem a restringir-se, e mudanças 

imprevisíveis e frequentes, encontram-se obrigadas a contornar este fenómeno via um 

movimento de agrupamento. 

Por esta razão, este modo de concentração aparece como uma solução que assegura a 

sua perpetuidade e o seu crescimento. As operações de fusões e aquisições aumentaram por toda 

a parte no mundo, num curto lapso de tempo. Além disso puseram-se em jogo empresas cada vez 

mais importantes implicadas neste tipo de processo. 

Na primeira secção serão analisadas numa primeira fase, as denominações como a fusão 

por incorporação; a fusão por constituição de nova sociedade; a aquisição de capital; e a aquisição 

de activos, utilizados muitas vezes como representando uma mesma realidade, mas reflectindo 

situações tecnicamente diferentes. Esta secção será finalizada com uma classificação mais 

relevante, baseada nas relações existentes entre os mercados e as empresas envolvidas. 

Uma vez identificada a terminologia usada neste trabalho, na segunda fase da secção 

serão determinadas as motivações inerentes aos processos de consolidação, através de uma 

divisão consensual entre as motivações estratégicas e as motivações financeiras elaborada pelo 

autor Young, (2003) As motivações estratégicas visam essencialmente o aumento do poder de 
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negociação, e a obtenção de sinergias operacionais, enquanto as motivações financeiras tratam 

de sinergias financeiras e resoluções dos conflitos de interesses, que surgem muitas vezes entre 

os accionistas e os gestores das entidades.  
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1.1 - Tipologia das Fusões & Aquisições 
 

As F&A integram-se num vasto e complexo conjunto de operações. Qualquer profissional 

ou académico que se debruce sobre esta área reconhece este facto. Esta realidade conduziu à 

proliferação de um grande número de conceitos, que se consubstancia em diversas definições, 

por vezes não coincidentes. 

Valente (2005) faz referência à diferenciação entre as aquisições e fusões consoante a 

permanência ou não dos accionistas. Sendo que numa fusão os accionistas permanecem na 

empresa absorvida, enquanto que numa aquisição deixam de permanecer na nova empresa 

integrada. 

Para compreender este modelo de aproximação vamos nesta primeira secção tentar 

delimitar os conceitos básicos e os diferentes tipos de F&A. 

 

 

1.1.1 - Tipos de fusões  

 

De acordo com o Código das Sociedades Comerciais, uma fusão consiste na união de duas 

ou mais sociedades numa só. Podem ser distinguidas duas modalidades: i) “ fusão por 

incorporação” (merger) também designada por fusão por absorção ou fusão por anexação, em 

que uma entidade absorve a outra (s); e ii) “fusão por constituição de nova sociedade” 

(consolidation), também designada por fusão igualitária, em que as entidades envolvidas se 

extinguem e dão origem a uma nova entidade. Podemos dizer que as operações de constituição 

de nova empresa e de fusão por incorporação assemelham-se apesar das suas especificidades 

jurídicas, no sentido em que todas as sociedades envolvidas são extintas e sem liquidação. 

 

i) A fusão por incorporação 

 

Reúne duas ou várias empresas de dimensões comparáveis, por isso é também definida como 

uma fusão igualitária, na qual as empresas põem em comum os seus meios para dar nascimento a 

uma nova sociedade.  
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“Consiste na transferência global do património de uma ou mais sociedades 

(incorporadas) para a sociedade já existente (incorporante). Em contrapartida a sociedade 

incorporante entregue ao (s) sócio (s) ou accionistas da (s) sociedade (s) incorporada (s), quotas ou 

acções representativas do seu capital social, e/ou eventualmente uma quantia em dinheiro não 

superior a 10% do valor nominal das acções atribuídas2, conforme o valor atribuído ao património 

das sociedades incorporadas o decurso do processo negocial.”- Ribeiro, (2001). 

 

Esquematicamente temos: 

 

Ilustração 1 – Fusão por incorporação 

 

Fonte: Adaptação de Neves & associados, (1999) 

A empresa A assume automaticamente todos os activos e todos os passivos das empresas 

incorporadas. 

As fusões por incorporação são caracterizadas por serem voluntárias, e levarem ao 

desaparecimento de uma sociedade para se fundir com outra entidade, recebendo a empresa 

absorvente o conjunto de créditos (direitos sobre terceiros e bens activos), e de débitos 

(responsabilidades para com terceiros) da empresa que se extingue. 

Este tipo de fusões leva ao afastamento de pelo menos uma pessoa moral que transmite 

esse património, a uma outra pessoa jurídica, passando a estar sujeito a um único centro de 

racionalidade económico. Matos e Rodrigues, (2000) 

                                                           
2
 Aplicável à generalidade dos E.M. da U.E., conforme a Terceira Directiva do Conselho da C.E.E. de 9/10/78, 

e especificamente a Portugal, cfr. C.S.C 

Sociedade A 
(incorporante)

Sociedade B 
(incorporada)

n sociedades 
(incorporadas)

Sociedade A
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ii) A fusão por constituição de nova sociedade 

 

Contrariamente à fusão por incorporação, a fusão por constituição de nova sociedade 

agrupa empresas de dimensões diferentes. Esta operação traduz-se na transferência dos 

patrimónios das empresas fundidas e atribuindo-se aos sócios e accionistas da nova empresa as 

respectivas partes de capital, em função do valor atribuído durante as negociações a cada uma 

das partes. 

Esquematicamente:  

 

Ilustração 2 - Fusão por constituição de nova sociedade 

 

 

Fonte: Adaptação de Neves & associados, (1999) 

 

               Uma nova sociedade absorve o património das empresas pré-existentes, extinguindo-se 

estas, estando-se perante uma fusão pura ou simples. 

 

 

1.1.2- Tipos de Aquisições 

 

               Quando usamos o conceito “aquisição” estamos normalmente a considerar as aquisições 

que conduzem (ou que poderão contribuir) à tomada de controlo de capital da empresa-alvo, 

dependendo do grau da compra da participação social de uma entidade. Presume-se que através 

de uma participação maioritária existe domínio da gestão, na medida em que quem detém esta 

Sociedade A 
(a extinguir)

Sociedade B 
(a extinguir)

n 
sociedades 
(a extinguir)

Sociedade C 
(a construir)
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participação pode, para além de outros direitos, nomear os órgãos de gestão e de fiscalização da 

sociedade, embora tal situação nem sempre se verifique. 

Apesar das inúmeras formas que podem revestir estas operações optou-se pelos dois tipos 

definidos por Ribeiro (2001): i) Aquisição de capital e ii) Aquisição de activos. 

 

          i)Aquisição de capital 

    

             “Aquisição de capital com direito a voto de uma entidade, de modo a obter uma posição de 

controlo. A entidade adquirida permanece intacta como entidade legal.”Ribeiro, (2001) 

              Assim com a nova tomada de controlo, os accionistas deixam de permanecer na empresa, 

permanecendo intacta a denominação jurídica. Em termos contabilísticos este tipo de aquisição 

conduz ao seguinte cenário: 

 

Ilustração 3 – Aquisição de capital 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2001) 

                A aquisição de capital visa o controlo parcial ou total da empresa absorvida. Este tipo de 

aquisições permite uma melhoria a nível administrativo mas também a níveis operacionais e 

tecnológicos. Nota-se que este tipo de aquisições leva a uma consolidação das demonstrações 

financeiras, que não é mais do que a adição dos balanços separados da empresa A e B. 

 

Demonstração 
Finaceira de A

Demonstração 
Financeira de B

Demonstrações 
Financeiras 

Consolidadas de A 
e B
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                          ii) Aquisição de activos 

 

                “Uma entidade pode adquirir outra comprando todos os seus activos, necessitando para 

isso da concordância dos órgãos de gestão e/ou dos sócios/accionistas da entidade adquirida. 

Uma aquisição por esta via elimina potenciais problemas decorrentes da existência de accionistas 

minoritários, mas pode representar elevados custos legais e fiscais derivados da transferência de 

activos.” Ribeiro, (2001) 

 

                 A aquisição de activos pode também ser identificada como uma aquisição amigável, 

quando através de uma oferta de aquisição lançada directamente a administração da empresa-

alvo. No caso de a oferta ser endereçada directamente aos accionistas, sem consulta prévia da 

sua administração ou mesmo com a sua própria oposição, essa operação é designada de 

aquisição hostil. Shleifer, et al, (1989) e Matos & Rodrigues, (2000) 

  

                A oferta pública de aquisição (OPA) é típica deste tipo de aquisições. Esta alternativa 

dirige-se directamente aos accionistas, podendo o administrador da empresa alvo poder 

aconselhar os seus accionistas em aceitar a oferta ou a lutar contra ela. Brealey et al, (2007) Uma 

OPA pode colocar os accionistas numa posição difícil de tomar. 

 

Estas aquisições implicam a transferência de títulos de propriedade. Este procedimento pode 

revelar-se dispendioso. 
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1.2- Fusões & Aquisições 
 

                 A literatura tem vindo a utilizar indiscriminadamente os conceitos de fusões, aquisições, 

fusões e aquisições, participações, takeover (tomada de controlo de uma empresa), etc., não 

sendo claro o sentido em que são utilizados estes termos. Grinblatt e Titman (1998) lembram 

que, provavelmente, existem tantos tipos de fusões e aquisições como diferentes tipos de 

entidades adquirentes e alvo ou adquiridas. A expressão fusões e aquisições, utilizada no trabalho 

abrangem uma acepção ampla do fenómeno de concentração, pelo que não se pretende 

qualquer delimitação dos conceitos que embora não aqui mencionados poderão ser incluídos na 

expressão. Sendo aqui assumido três tipos se F&A, de tipo horizontais, verticais, e conglomerais. 

                A fim de poder analisar as motivações e efeitos das F&A dado a complicada 

individualização dos conceitos, e visto que – “Mergers are similar to acquisitions in terms of the 

main strategic issues.”- Lynch, (2003). As F&A serão categorizadas pelos três grandes tipos de 

F&A predominantes na literatura F&A horizontais; F&A verticais e F&A conglomerais. Matos e 

Rodrigues, (2000); Lyons, (2001); Ribeiro, (2001); Schoenberg, (2003); Young, (2003); Valente, 

(2005) e Scherer, (2006) 

 

 

1.2.1- F&A horizontais 

 

                As F&A horizontais correspondem a uma aproximação de empresas concorrentes ou 

potencialmente concorrentes. Esta modalidade de crescimento visa essencialmente a redução 

dos custos unitários, economias de escala, e o reforço do poder do mercado das empresas que 

operam no mesmo sector. Bastardo e Gomes, (1991) 

Este tipo de concentração é normalmente alvo de especial atenção pelas entidades 

governamentais, no sentido em que proporciona situações potenciais de monopólio/oligopólio, 

por reduzir o número de entidades presentes no sector. 
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1.2.2- F&A vertical 

      

                Para Gugler et al, (2003), as F&A para serem consideradas verticais – “…it at least 10% of 

the sales (purchases) of the industry to which one of the merging companies belongs must go to 

the industry to which the other belongs.”- 

 

               Trata-se de uma integração para a parte a montante e/ou para a jusante. Para a parte a 

montante, a empresa absorve o seu fornecedor ou subcontratante. Este tipo de F&A permite 

sobretudo ter um abastecimento assegurado, matérias-primas com custos menos elevados. Para 

jusante, absorve o seu distribuidor a fim de controlar a distribuição dos seus produtos. Valente 

(2005) 

 

 

1.2.3- F&A conglomerais  

 

                Agrupa empresas cujos produtos ou serviços oferecidos são diferentes. Estas empresas 

procuram sobretudo uma estratégia de diversificação “…the typical diversification acquisition of a 

company falls under the definition of conglomerate merger.” (Young, 2003), podendo ser dividida 

por dois tipos, Walter e Barney, (1990): 

 

 Conglomeração pura – em que não existe qualquer tipo de relação entre as entidades 

envolvidas. Weston et al, (1990), refere-se a este tipo de relação como os conglomerados 

financeiros e os conglomerados administrativos.3  

 

 Conglomeração concêntrica – Corresponde a um agrupamento de empresas que não 

pertencem ao mesmo sector. Contudo, as suas actividades apresentam relações de 

natureza técnica ou comercial que permite a divisão de certos custos ou partilha de 

knowhow. 

                                                           
3
 Para os conglomerados financeiros, eles providenciam um fluxo de fundos financeiros para cada segmento 

operativo, exercem o controlo e são os responsáveis pelos riscos financeiros assumidos. Quanto aos 
conglomerados administrativos, estes assumem não só a responsabilidade financeira e controlo mas 
participam das decisões correntes de gestão. 
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1.3 - As motivações das F&A 
 

As motivações para a realização de F&A não poderão ser tratadas isoladamente, no 

entanto, o exercício da tentativa da separação dos motivos visa somente uma clara explicação e 

melhor compreensão para as razões dos processos de F&A. 

Explicar a decisão empresarial de efectuar F&A, e fornecer uma abordagem exaustiva das 

causas determinantes dos F&A não é simples. Contudo é possível tentar articular a análise em 

redor de grandes aspectos, um aspecto estratégico e financeiro. Young, (2003) 

 

 

1.3.1- As determinantes estratégicas 

 

A realização de sinergia é um argumento largamente utilizado aquando da realização das 

F&A. A ideia básica da sinergia reside no facto de que duas organizações combinadas vão criar 

mais valores que se forem consideradas como duas entidades independentes. Lynch, (2003) 

Resumindo-se geralmente pela fórmula 1+1=3, a sinergia corresponde a qualquer criação 

de valor suplementar, obtida graças ao agrupamento de duas (ou várias) empresas e que não 

teria sido obtido sem a aplicação efectiva deste agrupamento. 

Serão então analisados, entre outros factores, o aumento do poder de negociação e 

sinergias operacionais, tais como economias de escala e factores que visam estratégias de 

crescimento e de aumento de dimensão. 

 

 

Maximização do lucro 

 

A hipótese neoclássica de que o comportamento empresarial é explicado pelo objectivo 

de maximização do lucro assume maior relevo na teoria da empresa. Desenvolvida num contexto 

histórico em que a empresa e o seu proprietário se identificavam, o objectivo da empresa é a 
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maximização do lucro, que equivale a sujeitar o comportamento da empresa à seguinte função, 

Mankiw, (2004): 

)1(,,max CTRT 
 

Em que  é o lucro económico, e RT e CT, designam respectivamente, as receitas e os custos 

totais da empresa. 

 

Existe alguma controvérsia acerca deste comportamento maximizador, (Hay & Morris, 

1991) que assenta em quatro aspectos fundamentais: 

 - Paradigma da concorrência perfeita; 

 - Separação dos proprietários e gestores (analisada no ponto 1.3.2); 

 - Interacção dos indivíduos (gestores; trabalhadores; accionistas, etc.) com diferentes 

objectivos; 

 - Contexto de incerteza pode levar a que os resultados da maximização do lucro sejam 

diferentes do esperado. 

 

O clima de ameaça constante da empresa leva os gestores a comportarem-se como 

maximizadores do lucro, no entanto, há muitas decisões de investimentos de longo prazo que os 

gestores deixam de tomar devido à elevada probabilidade em vir a serem substituídos. 

 

 

Eficiência operativa  

 

A sinergia de natureza económica provém da realização de economias de escala graças à 

disposição em comum do factor de produção. É necessário notar que as economias de escalas 

resultam da diminuição dos custos unitários, que correspondem a uma actividade dada à medida 

que as quantidades produzidas e o volume de negócios aumentam. Ou, ainda retorna à 

distribuição dos custos fixos importantes sobre uma base maior de produção: tais economias são 

constatadas nomeadamente nos domínios industriais e transformadores, onde se registam custos 

fixos importantes. 

Tichy (2001) refere na sua obra - “economies of scale may, however, result not from 

production but from R&D and/or marketing.” E afirma que – “ … in producing services are 
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indisputably smaller than in producing manufactured goods, and the same is probably true for 

scales economies in R&D”. 

Outro conceito muito importante é o de economias de gama, verificam-se quando o 

custo para produzir as quantidades de dois produtos ou mais, é inferior ao custo de produzir essas 

quantidades separadamente, exemplo com dois produtos 
1q e 

2q , 

 

𝐶(
1q ,

2q ) )2(),0()0,( 21 qCqC   

 

O custo para produção de produzir 
1q e 

2q  juntos é inferior ao custo de produção de 

produzir os dois produtos separadamente. O serviço de telecomunicações é um forte exemplo 

dessas economias de gama. 

 

 

Poder de mercado 

 

Quando as empresas se fundem, ocupam uma nova posição no mercado. As F&A podem 

então obedecer a motivos estratégicos, como a vontade de adquirir uma dimensão crítica para 

racionalizar a sua produção, ou exercer um poder de mercado ao passar a ser líder segundo 

Bastardo e Gomes (1991), e Valente (2005). 

Algumas fusões são fundamentadas por um desejo de aumentar o poder monopolístico 

num sector e assim permitir uma influência mais importante sobre os níveis dos preços. Se uma 

empresa é capaz de atingir um poder de mercado significativo, pode atribuir-se o direito de 

praticar preços superiores ao custo marginal, controlando assim o aumento dos preços, segundo 

Gugler et al. (2003) – “Any mergers that increases a firm’s market power must, therefore, increase 

its ability to control (raise) the price of its products.” – Por outro lado, esta situação não acontece 

num ambiente concorrencial.4  

 

                                                           
4
 Mercado de concorrência perfeita caracterizado por: grande número de agentes, de dimensão 

semelhante; produto homogéneo; livre entrada e saída de agentes de mercado; informação gratuita e 
perfeita. 
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O índice de Lerner5,      

𝐿 =
𝑃−𝐶𝑀𝑔

𝑃
,                                                        (3) 

 

Onde P é o preço, e CMg o custo marginal de produção, é habitualmente utilizado para 

medir esse poder. O poder de mercado reforçado pelas F&A, dará origem a um afastamento entre 

o preço e o custo marginal. Ou seja, quanto maior for o L, maior será o grau de poder de mercado. 

Apresentar preços superiores aos que teria afixado num mercado concorrencial permitiria 

à empresa, realizar lucros económicos superiores ao normal, conseguidos muitas vezes à custa do 

consumidor6. Tichy, (2001) “…more than half of the mergers actually taking place turned out to be 

detrimental to consumer welfare…” Lyons (2001) acrescenta mesmo que – “The ultimate objective 

for competition policy should be the long-term welfare of consumers.” 

O problema com a teoria do poder de mercado é o efeito das investigações 

anticoncorrenciais dos reguladores do mercado, sujeitas a legislação antitrust7. De facto, as 

autoridades regulamentares vão certamente opor-se a qualquer fusão percebida como 

procedimento de natureza abusiva e vista como bem colocada para ganhar poder de mercado. 

Segundo G.Stigler, em Cabral, (1994), na tradição da Escola de Chicago, as empresas que 

mais ganham, no que respeita a quota de mercado, são justamente aquelas que não participam 

na consolidação. Por outro lado, sendo o contrato de F&A um contrato voluntário, a sua 

realização indica que os ganhos de eficiência se sobrepõem à perda de quota e mercado por parte 

das empresas participantes. Podendo mesmo compensar as perdas de bem-estar social, -”…there 

is some evidence that merging companies in the longer term have lower Sales but higer profit. One 

possibililty is that market power is used to restrict supply to increase profits…”- Weston, (2001). 

Esta concepção é também mencionada no trabalho do autor Gugler et al, (2003). 

Esta motivação poderá explicar as F&A horizontais e verticais, assim como as de tipo 

conglomeral. Gugler et al, (2003) 

                                                           
5
 No modelo de Cournot o índice de Lerner é função do índice de concentração de Herfindhal e ε que 

designa a elasticidade preço da procura, concretamente L =-H/ε. 
6
 Gerando uma ineficiência na afectação dos recursos, transferindo parte do excedente do consumidor para 

os produtores, verificando se uma diminuição do bem-estar. Cabral, (1994) 
7
 Um conjunto de leis que têm por objectivo limitar o poder de monopólios, ou seja impedem que as 

empresas coordenem suas actividades de forma a tornar os mercados menos competitivos (Mankiw, 2004). 
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O acabado de referir constitui, no entanto, uma questão em aberto, no que à Economia 

Industrial diz respeito, dado que alguns autores contra-argumentam, dizendo que, pelo contrário, 

um aumento de concentração é o resultado de uma activa e intensa concorrência de mercados. 

Eckbo, (1985) 

 

Diversificação 

 

Por diversificação entende-se a estratégia segundo a qual a empresa penetra num sector 

diferente daquele onde se insere, ou seja – “When a organization divesifies, it moves out of its 

currents products and markets into new areas.”. - Lynch, (2003) As empresas compradoras 

justificam frequentemente o recurso a esta estratégia, avançando que é um meio para reduzir o 

risco dos accionistas através da estabilização dos rendimentos, repartindo os fluxos ao investirem 

sobre diferentes sectores. 

Esta estratégia é no geral menos confrontada ao fracasso, devido a conter o impacto da 

conjuntura e a turbulência de um só sector ao mesmo tempo. As empresas comglomerais são 

frequentemente fundadas com o argumento de que permitem diminuir o risco. Matos e 

Rodrigues, (2000) 

 

 

Recentragem sobre as competências básicas 

 

Todas as abordagens centradas nas competências atribuem-se sobre a hipótese comum 

segundo a qual o atributo essencial da firma é constituído pelas suas “competências” ou 

“capacidades operacionais”. Cada firma dispõe de uma competência principal e um conjunto mais 

ou menos vasto de competências secundárias (situados a montante, a jusante ou anexos à 

actividade principal). Quando, sobre uma competência dada, a empresa dispõe em relação à 

concorrência de uma vantagem sustentável (que a firma sabe melhor fazer que os outros), fala-se 

de competências básicas ou core competências. Tem sido observado que as empresas aprendem 

com a sua própria experiencia “conseguindo realizar economias de custos substanciais, à medida 

que ganham experiência com a produção de um dado produto” (Mata, 2000) designando por 

economias de experiência. 



Fusões e aquisições: o caso do grupo Autajon 

 

20 

O contexto de mudança tecnológico e de uma economia fundada sobre o conhecimento 

dá uma importância crescente à informação e ao saber nas actividades produtivas – the 

experience curve effect – representa essa acumulação de know how (Lynch, 2003). Segundo este 

autor cada vez que o output duplica, o custo diminui em 15%, através da equação: 

 

  
 QCCq 1

            (4)
 

 

Esta equação indica-nos qual a redução percentual no custo unitário de produção que se 

obtém se a produção acumulada aumentar 1%. β é o parâmetro que mede a intensidade das 

economias de experiência. C1 o custo da primeira unidade, e Cq é o custo unitário após a produção 

de Q unidades. O autor considera o β igual a 0,15. De notar também que foram encontrados 

sectores valores próximos de 0,5 (Mata, 2000). Graficamente: 

 

Gráfico 1 – Curva de eficiência 

 

Fonte: Adaptado de Lynch, (2003) 

 

 

Este princípio de eficiência resulta do progresso tecnológico, melhor aprendizagem dos 

processos, e maior capacidade de controlo por repetir o processo sistematicamente. 

Este ponto de vista é posto em causa por Abernathy e Wayne, (1974), dado que em 

mercados segmentados, para um produto específico as variações ou mudança não podem ser 
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feitas facilmente porque para atingir escala, a produção deverá sacrificar a sua flexibilidade. E 

ainda, quando uma empresa atinge mais de metade da quota de mercado torna-se logicamente 

impossível de duplicar a procura. 

Ou seja, dentro de um mercado definido, a curva de experiência pode sugerir um método 

significativo de redução de custos, mas isso não é uma fonte fundamental de redução de custos. 

Favorece uma especialização da produção em função das competências ou blocos de 

conhecimentos homogéneos, que induzem uma recomposição funcional dos processos 

produtivos que se torna então uma estratégia de investigação de rentabilidade. O recentrar das 

actividades das empresas sobre as suas competências centrais (e externalisação das actividades 

que recorrem às competências adicionais) toma então sentido. 

 

 

Um modo específico de penetração dos mercados estrangeiros 

 

Vários objectivos podem levar as empresas a realizar F&A com o objectivo de penetrar 

nos mercados estrangeiros: a redução dos custos de transacção, o aumento do volume de 

produção, a redução dos custos de factores de produção, a aquisição de informações ou desvio 

das barreiras às trocas. 

 

Ø Um meio para reduzir a incerteza nos mercados estrangeiros 

As F&A transfronteiriças permitem penetrar nos países reduzindo as incertezas que 

pesam nos mercados estrangeiros. A penetração destes mercados ou a deslocalização de 

actividades de produção através das F&A é menos dispendiosa, e menos arriscada – “… can 

provide entry without the risk of starting at a cost disadvantage.”- Faulkner e Campbell, (2003) 

que a implantação de uma sucursal de produção ao estrangeiro. “in consumer goods industries 

this argument can be extended to securing distribution channels.” Com efeito, comprando ou 

combinando-se a um parceiro local que dispõe de infra-estruturas sobre o seu terreno e 

conhecimentos dos mercados locais, a firma beneficia dos acervos deste parceiro “Acquisition of a 

company that is already operating in the desired product área gives immediate Access to na 

established distribution channel and its valuable shelf space in addition” - Faulkner e Campbell, 

(2003). 
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Ø desvio de barreiras pautais e não pautais 

As barreiras pautais e não pautais são os obstáculos com que as empresas se deparam 

quando procuram penetrar um mercado estrangeiro. Consistem em condições proteccionistas 

que tomam corpo em direitos aduaneiros (barreiras pautais) e normas a respeitar para os 

produtos estrangeiros bem como quotas ou volumes limitados à importação (barreiras não 

pautais). 

 A produção local, via F&A, pode ser substituídas à exportação quando medidas 

proteccionistas existem no mercado estrangeiro. As alianças entre empresas de nacionalidades 

diferentes podem igualmente permitir aceder a mercados protegidos como o Japão ou a China. 

Lee, (1990) 

 

 

1.3.1- As determinantes financeiras: 

A vontade de realizar sinergias é uma das principais motivações realçada pela literatura 

sobre as F&A. 

Certamente, o reforço do poder de negociação e realização de economias de escala não são as 

únicas fontes de lucros esperados das associações de empresas. Pode igualmente tratar-se de 

sinergias financeiras, ou seja que não têm nenhuma origem industrial ou comercial, como por 

exemplo: a investigação de um custo inferior ou ainda a melhoria da gestão do alvo. 

 

 

Subida em potência dos accionistas 

 

O crescimento por F&A pode se tornar particularmente atraente para uma empresa 

cotada se o seu preço for relativamente elevado em comparação com o potencial da empresa-

alvo. Sob tais circunstâncias F&A financiada pelas partes pode proporcionar uma melhoria 

imediata do lucro por acção por adquirir a empresa. Schoenberg, (2003) 

Este tipo de lógica financeira também se estende à integração de empresas com o fim de 

explorar os seus créditos fiscais acumulados ou a sua elevada liquidez do balanço. Uma sociedade 



Fusões e aquisições: o caso do grupo Autajon 

 

23 

saudável que tem vindo a acumular lucros pode ser aliciada a adquirir uma empresa-alvo que 

tenha amontoado perdas ao longo de um período de tempo. Assim que a integração seja 

concluída, e no caso das condições contabilísticas adequadas estarem reunidas, as perdas 

acumuladas da empresa adquirida serão contrabalançadas com os lucros futuros do adquirente 

contribuindo assim, para reduzir o seu passivo de imposto sobre as sociedades. Schoenberg, 

(2003) 

 

 

Investigação de uma melhor rentabilidade 

 

Aumentar a rentabilidade é um dos motivos mais importantes das F&A. Dado que a 

rentabilidade genérica de um sector de actividade a outro, certos sectores parecerão oferecer 

oportunidades mais interessantes que outros. 

Estudos mostraram que as empresas que operam num sector rentável têm tendência a realizar as 

suas aquisições no mesmo sector, enquanto as que o ambiente sectorial é menos favorável 

tendem a procurar o seu alvo fora a fim de melhorar a sua rentabilidade potencial, Brealey, et al 

(2007). 

 

 

Custos financeiros mais baixos 

 

Quando se diz que os custos de obtenção de empréstimos são menores para a empresa 

resultante da integração, está a pensar-se normalmente em algo mais do que em custos de 

emissão mais baixos. Enquanto as duas empresas estão separadas, não podem garantir a dívida 

de uma da outra – se uma falha, o detentor de obrigações não pode exigir o dinheiro à outra. 

Depois do processo de F&A, cada empresa serve de garantia à divida da outra Brealey et al, 

(2007). Devido a estas garantias de parte a parte a dívida apresenta um risco menor e os credores 

exigem uma taxa de juro mais baixa, contribuindo para uma maior força de alavancagem, 

aumentando o potencial das operações financeiras. Jensen e Ruback, (1983). 
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Melhoria da gestão do alvo (eficiência na gestão) 

 

Adquirir uma empresa pode permitir ao comprador aplicar a sua capacidade de gestão 

excedentária, numa outra empresa absorvida com ineficiências de gestão, e melhorar a eficiência 

de gestão de recursos. Weston et al (1990) 

Por outro lado, a melhoria da gestão operacional pode ser traduzida por um controlo mais 

restrito dos custos de produção, por uma gestão mais rigorosa da tesouraria de exploração, por 

uma redução das despesas gerais, aumento das vendas e de lucro.  

Tais processos são um mero mecanismo através do qual uma nova equipa de gestão 

substitui a anterior. As F&A não são a única maneira de melhorar a gestão, mas, por vezes, são a 

única maneira simples e prática de o conseguir. Brealey,et al, (2007) 

Pode com efeito constatar-se também que os activos do alvo são empregados mal após 

erros, relacionado com uma ausência de estratégia, constituída pela má performance dos 

gestores. Se existir recursos e oportunidades importantes, mal exploradas é natural que após ao 

processo de F&A se segue uma mudança de gestão da empresa-alvo. Brealey, et al, (2007) Esta 

ideia é reforçada pela teoria da ineficiência na gestão. Valente, (2005), sugere que a equipa de 

gestão da empresa-alvo revela um tal grau de incapacidade que, virtualmente, qualquer equipa 

alternativa poderá fazer melhor. É também por esta motivação que os gestores arriscam em 

entrar em mercados não relacionados. 

 

 

Sob avaliação do alvo 

 

O resgate de uma empresa pode ser um meio para tomar o controlo de activos 

temporariamente subavaliados (ou pelo menos percebido como tais). O objectivo da aquisição é 

então realizar mais-valias a curto prazo revendendo o alvo no estado ou por “pedaços” se este 

último é uma empresa diversificada/comglomerada - “The business are then sold off piecemeal, 

creating a surplus over the acquisition cost.”- Schoenberg, (2003) 

O preço de resgate proposto pelo comprador situa-se então entre a capitalização bolsista e o 

valor de revenda da firma esperada. Uma empresa pode sob ser avaliada por as seguintes razões: 
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Ø Existe uma diferença entre o valor do cash-flow actualizado “no 

estado” e o valor de mercado actual da sociedade. Este desvio de 

percepção resulta geralmente de uma má comunicação da 

empresa junto do mercado financeiro.  

Ø As melhorias realizadas ao seio da empresa ainda não têm tido 

impacto nos benefícios e no curso da acção. 

Ø Certos activos da empresa são sob avaliados, tratando-se 

nomeadamente dos activos incorporais como a marca, a 

reputação, a clientela, as patentes ou o potencial de inovação. 

 

 

Problemas de agência 

 

Finalmente convém reconhecer que à medida que a empresa vai ganhando dimensão e 

complexidade aumenta a possibilidade da existência de problemas de agências. As F&A vêm de 

uma forma resolver os problemas de agência que se centram essencialmente nos conflitos de 

interesses existentes entre os gestores e os accionistas. Este conflito resulta essencialmente das 

decisões relativas à estrutura de capital e à distribuição de dividendos.  

Os gestores preferem não distribuir o free cash flow, por estes proporcionarem um 

aumento na sua remuneração através de investimentos em recursos na empresa, e por aumentar 

o seu prestígio e poder. Jensen, (1986). Por outro lado, os accionistas preferem a distribuição do 

cash flow em excesso, sujeitando os gestores à disciplina imposta pelos mercados de capitais e 

reduzindo o seu poder discricionário, Valente, (2005). Neste contexto as F&A podem surgir como 

um meio de resolução ao conflito, emitindo uma divida como substituto à politica de dividendos – 

“comprometendo os gestores de uma forma mais credível, ao pagamento de cash flows futuros.”- 

Valente, (2005) 

A teoria dos free cash flow foi comprovada nos anos 70 na indústria petrolífera, 

momentos em que o sector detinha elevada capacidade de reservas e de distribuição. Jensen, 

(1986) Os lucros eram importantes, dado o aumento da produção e uma diminuição nos custos 

marginais. Com elevados cash flow os gestores lançaram vários programas de diversificação, na 
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compra de empresas. A resposta positiva do mercado na criação de divida da indústria petrolífera 

nos seus processos de F&A, é consistente com a noção de que a dívida adicional aumenta 

eficiência, forçando as organizações com grande fluxo de caixa a investirem, Jensen (1986) 

menciona ainda: - ” predicts which mergers are more likely to destroy, rather than to create value, 

it shows how takeovers are both evidence of the conflicts interest between shareholders and 

managers.”- Concluindo que “Acquisitions are one way managers spend cash instead of paying it 

out to shareholdares”- 
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Conclusão 
 

 Na primeira parte da secção, foram abordados os vários tipos de fusões e os vários tipos 

de aquisições, onde destacamos como principal distinção, segundo o autor Valente (2005), a 

permanência ou não dos accionistas, em que os accionistas deixam de permanecer nos processos 

de aquisições, através da venda de capital ou venda dos seus activos. No caso da venda de capital, 

esta pode permitir a nova tomada de controlo, conseguindo melhorias na gestão. Por outro lado, 

a aquisição de activos, que implica a transferência de títulos de propriedades, pode levar algumas 

controversas sobre o modo como é lançada a oferta das compras de activos, se de forma 

amigável ou hostil. Por outro lado, nos processos de fusões, os accionistas permanecem na nova 

sociedade constituída, recebendo as respectivas partes de capital, em função do valor atribuído 

durante as negociações a cada uma das partes; ou através da sua incorporação na empresa 

absorvente. 

A fim de delimitar os conceitos utilizados no trabalho, são classificados por três tipos 

frequentemente utilizados na literatura. As F&A horizontais que têm lugar entre duas empresas 

no mesmo ramo de actividade. As F&A verticais em que o comprador se expande a montante ou 

jusante. E finalmente as F&A conglomerais, que visam sobretudo uma estratégica de 

diversificação, e que se decompõem em conglomerais puros, em que não existe qualquer relação 

entre as empresas envolvidas e os conglomerais concêntrico, que apesar de não estarem num 

mesmo sector apresentam relações de natureza técnica e comercial. 

Na segunda parte, são consideradas as motivações pelas quais é considerado que duas 

empresas possam valer mais juntas do que estando separadas. Foram apresentadas motivações 

estratégicas, tais como a eficiência operativa, através da disponibilidade de factores comuns de 

produção, realizando economias de escalas e economias de gama. E também através da vontade 

de adquirir dimensões de líderes, entrando em novos mercados, aumentando o seu poder 

permitindo um dos objectivos primordiais: a maximização do seu valor. Foram também 

apresentadas motivações financeiras, entre elas estão a melhoria da gestão e da diminuição de 

custos financeiros. Os processos de F&A são também vistos como uma solução para a resolução 

de possíveis conflitos existentes entre os gestores e os accionistas das entidades envolvidas. 

.
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Capítulo 2 - Porque falham os processos de F&A 

 

As F&A são, num meio crescente e popular de expansão incorporada, motivadas por uma 

variedade de estratégicas financeiras e administrativas. Apesar da sua popularidade, as F&A têm 

um registo misto de performance e de metodologias, que confirmaram que aproximadamente 

uma em duas é classificada como fracasso para a empresa absorvente. Sudarsanam et al, (1996); 

Tichy (2001); Schoenberg (2003); McKinsey & Company (2005) Por outro lado, a história tem 

vindo a comprovar que os vendedores ganham mais do que os compradores. Segundo Brealey, et 

al, (2007), existem duas razões para tal se verificar. Em primeiro lugar, as empresas compradoras 

são geralmente maiores que as empresas à venda, contribuído claramente os benefícios líquidos 

no preço da suas acções. 

Os autores Bastardo e Gomes, (1991) indicam da mesma forma as vantagens das F&A que 

se repercutem nos accionistas e investidores em geral, através da valorização das acções, e nas 

empresas por meio da obtenção de um maior grau de desenvolvimento através de economias de 

escala, da maximização dos seus recursos e resultados. 

Em segundo lugar, e com maior relevância, surge a concorrência entre potenciais 

compradores. Com efeito, quando uma empresa faz uma primeira oferta, é frequente surgirem 

um ou mais candidatos. Sempre que um candidato cobre a oferta de outro, os ganhos da 

empresa-alvo aumentam. Ao mesmo tempo os gestores da empresa-alvo podem organizar 

contra-ataques legais e financeiros, assegurando que a transição se faça ao preço mais elevado 

possível – bid Premium -Schoenberg, (2003). Os pretendentes que falharam na compra ganham 

muitas vezes ao vender as suas participações nas empresas-alvo com lucros importantes. Esta 

ideia é também referenciada por Bastardo e Gomes, (1991). Segundo Schoenberg (2003), o bid 

Premium em Inglaterra situa-se acima do preço de equilíbrio, com 35% para as F&A amigáveis, e 

cerca de 45% para as F&A hostis. Por outro lado, Jensen (1986) menciona na sua obra valores dos 

prémios pagos acima dos 50%. Os bancos de investimento, os advogados, os contabilistas, que 

especulam sobre o desfecho provável das ofertas de aquisição figuram também entre os 

vencedores. 
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Segundo Mc Kinsey & Company (2005), as F&A podem ser benéficas para os accionistas, 

tanto da empresa adquirente como para empresa que vai ser incorporada, mas revela-se contudo 

nefasta para a economia. Os autores dão o exemplo do caso em que é criada uma posição 

monopolista, podendo revelar-se nocivo para os consumidores. Por outro lado, mencionam 

também a possibilidade dos incrementos eficientes na produção poderem resultar em produtos 

de maior qualidade e menores custos. 

Segundo um estudo recente de McNamara et al. (2008), os rendimentos recebidos no 

processo de fusão ou aquisição são influenciados pelo momento do tempo em que se encontra a 

vaga8 de F&A. Os argumentos baseiam-se em duas constatações. Por um lado, o desempenho 

esperado não só para as empresas que actuam no início de uma vaga, como também para as 

empresas que actuam mais tarde na vaga, assim, discutindo o efeito padrão da vaga em todo o 

desempenho da empresa - “This study may help improve understanding of how acquisition timing, 

in combination with acquirer tactics and environmental factors in a target industry, influence 

acquisition perfomance.” McNamara et al, (2008) Argumentam que os primeiros a chegarem têm 

maior potencial para beneficiar nas F&A, relativamente as empresas que actuam mais tarde na 

vaga, por terem maior probabilidade das suas opções de compra resultarem em perdas. O 

segundo argumento, menciona factores adicionais que determinam os prováveis vencedores e 

perdedores da aquisição durante as vagas, argumentando nomeadamente que tanto o ambiente 

externo da empresa como alguns factores internos da mesma, podem alterar o desempenho e 

consequências dos participantes em diferentes fases de aquisição na vaga. 

Apesar das elevadas taxas de insucesso, os processos de F&A não param de bater 

recordes. Em 2007 as F&A atingiram um volume de negócio de 4,38 triliões de dólares, um 

aumento de 21% relativamente ao ano anterior. Bain & Company, (2007) 

Comprar uma empresa não é tão facil como comprar uma maquina nova. Em particular e 

com frequência é necessário desbruçar-se sobre questões de nível económico e organizacional, 

porque são essencialmente sobre este tipo de questões que assenta o sucesso e a boa integração 

nos processos de F&A. 

                                                           
8
 Os autores consideram vagas de seis anos, atingindo o seu auge aos três anos, e usam o método de Carow 

(2004), usando os dados de Securities Data Corporation, e -“calculated the number of acquisitions for every 
four-digit SIC industry by year.”- McNamara et al, (2008) 
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Os autores Brealey et al (2007), lançam o aviso: “ seria bom se pudessemos dizer que 

certos tipos de F&A são geralmente bem sucedidas e que outros falham. Infelizmente não 

conhecemos generalizações tão simplificadoras.” As F&A são transações dificeis de avaliar, vamos 

por isso tentar numa primeira fase analisar quais são esses factores economicos e organizacionais 

que podem ser decisivos no bom resultado dos processos.  

Numa segunda fase serão apresentados estudos de Ashkenas et al, (1998), e Haspeslagh e 

Jemisson (1991) que visam limitar as dificuldades enfrentadas durante os processos de F&A, 

através dos modelo da roda do explorador e da matriz de integração respectivamente. 

Finalmente será feito uma referência ao método utilizado pelos autores Gugler et al, 

(2003) para a avaliação da performance das empresas, uma vez realizado o processo de 

integração, atravès da determinação dos efeitos sentidos na eficiência e no poder de mercado das 

entidades envolvidas. 
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2.1- Factores económicos 

 

O autor Schoenberg (2003) considera que a integração pós-aquisição constitui uma das 

determinantes do desempenho do processo. Os compradores enfrentam a dificuldade de decidir 

em que grau se deveria integrar as duas organizações após a integração. A integração pode criar 

conflitos desnecessários e com isso custos adicionais. 

Ainda outros problemas de gestão podem levar ao insucesso dos processos de 

consolidação – “In the 1990s, large-scale steel plant was held up as providing lower costs, but new 

Technologies have now allowed much smaller-scale operations to make the same profits”- Lynch, 

(2003). De facto, hoje em dia, o paradigma de que grandes fábricas estão associadas a baixos 

custos, já não verifica a sua veracidade exemplo disso hoje em dia é o mercado da informática. 

O bid premium referenciado na secção anterior, também apresenta-se como um dos 

factores económicos. Segundo o exemplo dado por Schoenberg (2003), partindo do princípio de 

que os mercados bolsistas são eficientes, isso significa que os investidores têm avaliado com 

precisão o fluxo de caixa futuro que poderia ser gerada pela empresa sob a sua gestão. Como 

exemplo dado pelo autor, temos uma empresa que vale 100 milhões de unidades monetárias. Se 

a empresa for adquirida posteriormente por 135 milhões de unidades monetárias com um bid 

premium de 35%, isso significa que o comprador deverá elevar o fluxo de caixa futuro de 35 

milhões, para assim recuperar unicamente o valor do prémio que já foi pago ao anterior 

proprietário. De facto, o bid premium é uma parcela do valor futuro que é pago antecipadamente 

aos anteriores proprietários. A aquisição só irá gerar valor para o adquirente se o fluxo de caixa 

futuro aumentar em mais de 35 milhões de unidades monetárias. Muitas F&A falham 

simplesmente porque não é criado um valor suficiente para recuperar o bid premium. Isto levou a 

consideráveis esforços para compreender os antecedentes da criação de valor nas F&A. 

Thompson, (2003) 

Segundo McKinsey & company – “ One the most common errors in acquisition analysis is 

that synergies are not properly evaluated and often amount to no more than wishful thinking.” A 

sobreavaliação do potencial do mercado leva muitas vezes os compradores a pagar um preço 

demasiado elevado, este factor também é mencionado por Jensen (1983). Exemplo disso, a - 

“Nestlé paid double the value at which the share of Rowntree had previously been quoted on the 

stock Exchange when it bought the chocolate company in 1989”- Lynch, (2003) consequência de 
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um optimismo sobrelevado, de uma sobreavaliação das sinergias potenciais, sobre licitação, e de 

uma fraca implementação pós-integração -“Failure to integrate can be as costly as integrating 

poorly”-. McKinsey&Company, (2005), em concordancia com o autor Schoenberg (2003). Tichy, 

(2001) acrescenta que “…not only the managers are infected by such over-optimism… analysts 

generally support managers’ over-optimistic forecast”. Podendo em certos casos existir fraquezas 

escondidas, como dívidas de maior dimensão, não descobertas a tempo na análise da empresa-

alvo. Thompson, (2003) 
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2.2- Factores organizacionais 
 

Se certos fracassos podem ser explicados pelos factores financeiros ou comerciais, um 

número considerável explica-se pela negligência do papel do factor humano – “Human relations 

problems that can arise after the acquisition: probably the cause of more failures than any other”- 

Lynch, (2003). Porque uma visão exclusivamente financeira constitui uma visão estreita do que é 

uma operação de F&A, tendo em conta que o seu sucesso depende fortemente da realização de 

uma sinergia humana. Schoenberg, (2003) 

As F&A são cada vez mais uma estratégia dominante para atingir competitividade e 

crescimento económico num mundo complexo e em crescente globalização. Estes processos são 

de grande risco e frequentemente são mal sucedidos. Muitas F&A que parecem fazer sentido em 

termos económicos acabam por falhar, porque os gestores não realizam adequadamente a 

complexa tarefa de integrar duas empresas com diferentes processos de produções, métodos 

contabilísticos, e culturas diferentes quer a nível empresarial, como a nível de país, Brealey et al, 

(2007). A literatura tem dado grande relevância a gestão dos recursos humanos como factor 

essencial desse insucesso, ademais o risco de insucesso acresce à medida que as pessoas são mais 

resistentes à mudança. Para alguns a mudança pode trazer satisfação, felicidade e vantagens, mas 

para outros a mesma mudança pode significar pesar, stress e desvantagens. Rashid, (2003) 

O mais frequente na realidade das F&A é o processo ser conduzido por uma redução de 

efectivo, uma eliminação dos postos redundantes e uma redistribuição dos papéis e de 

responsabilidades. Estas mudanças podem ser destabilizantes para os empregados e suscitar 

sérias resistências. A resistência explica-se pela falta de transparência sobre as intenções da 

empresa, a preferência para a estabilidade e o receio de perder o seu cargo e poder. “The 

acquiring company should, in addition, be particularly alert to adverse trade rumors… and move 

quickly to combat them.” - Young, (2003) 

A fase de preparação revela-se paradoxal: o segredo das negociações deve ser respeitado 

e, no entanto, os empregados tem necessidade de serem informados para reduzir o stress. Em 

efeito, o impacto negativo da falta de informação e de comunicação têm efeitos não só sobre a 

motivação profissional mas igualmente sobre o sentimento de lealdade dos indivíduos para com 

os líderes. De notar que em F&A uma mesma situação de stress pode para uns ser “desgastante” 

e para outros “estimulante”. 
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Os recursos humanos (RH) têm por isso vindo a desempenhar um papel importante nos 

processos de integração das F&A, sendo mesmo considerados decisivos para atingir o nível de 

integração após a aquisição, Schoenberg, (2003). Como por exemplo gerindo conflitos pessoais, 

reforçando os novos sistemas de gestão de RH, fortalecendo uma cultura comum, e incentivando 

a liderança e a comunicação reduzindo o efeito da mudança. Aguiler e Denker, (2004) 

Na consolidação entre duas entidades, outro problema pode ter lugar: a tendência da 

empresa absorvente monopolizar os postos de responsabilidade e a de impor os seus métodos de 

trabalho à empresa absorvida. Esta situação acentua os sentimentos de insegurança e o stress 

vividos pelos membros da entidade absorvida – “After acquisition, they may feel that they are no 

longer managing their own business and that it has lost its identity to a large organization.” - 

Young, (2003), vendo a sua cultura organizacional desaparecer. 

Pode até acontecer que certos executivos não aceitam o seu novo papel de subordinado, 

facto que explica a sua partida. Sendo elementos chave na comunicação e de confiança para o 

bom funcionamento da integração, afere-se por isso, ser essencial manter um bom 

relacionamento na negociação. 

A ocorrência dos problemas humanos tem uma clara influência negativa na afectação do 

sucesso do processo. Em particular, é mais difícil este processo com empresas internacionais por 

terem uma magnitude complexa, ao contrário das empresas com a mesma nacionalidade, dado 

ser mais fácil conseguir sinergia entre elas, Aguiler e Denker, (2004). Apesar de ao nível de ganhos 

de eficiência e de poder de mercado, Gugler et al, (2003), e McKinsey & Company (2005) não 

encontram nos seus estudos nenhuma diferença significativa entre as F&A nacionais ou 

internacionais. 

Aparece por conseguinte que a função recursos humanos, doravante, mais do que nunca 

é interpelada para desempenhar um papel de ponte de vista estreita entre os diferentes níveis da 

organização, na medida em que suporta o processo que visa à aproximação das estruturas da 

empresa -“The leading challange in mergers is combining different organizations and cultures.” 

Weston, (2001) 

Schoenberg (2003) conclui no seu trabalho que a performance das F&A depende de três 

factores fundamentais: o potencial das F&A para a criação de valor através de sinergias operativas 

e estratégicas, a integração pós-aquisição, e a resistência dos empregados face à aquisição. 
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Ilustração 4- Determinantes da performance 

 

Fonte: Adaptado de Larson & Finkelstein, (1999) 

 

Apesar da importância destes factores, eles podem não apelar imediatamente a atenção 

dos gestores. Segundo o autor estes três factores resumem todas as potências estratégicas 

financeiras e organizacionais estudadas empiricamente. 
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2.3- Processos de F&A 

 
A maioria das F&A são acontecimentos isolados que as empresas realizam com grande 

esforço. São poucas as empresas que repetem o processo vezes suficientes para desenvolver um 

modelo. As F&A têm tendência para serem consideradas como acontecimentos únicos na vida de 

uma empresa, associadas a ansiedade, perda de emprego, reestruturação de responsabilidades, 

diminuição de poder e outras situações de tensão, Ashkenas, et al, (1998), e por isso visto como 

algo que tem de ser finalizado o quanto antes. 

De acordo com um estudo de McKinsey, 70% das operações de fusões e aquisições seriam 

fracassos. Factores como previsões demasiado optimistas quanto ao potencial de criação de valor, 

preço pago excessivo, e problemas ligados à aplicação da fusão, como vimos neste capítulo, 

explicariam estes desempenhos medíocres. 

Estes factores são estreitamente ligados dado que uma sobre estimativa do potencial de 

criação de valor, (Finkelstein, 1999), conjugado à uma sob estimativa dos problemas ligados à 

aplicação, levam a empresa absorvente a pagar um preço demasiado caro em relação a estas 

esperanças de rendimento, que torna o investimento mais arriscado. Por outro lado, as 

negociações realizadas de maneira precipitada e a vontade de certos líderes de ganhar custe o 

que custar uma batalha bolsista dão lugar à escaladas espectaculares onde vê-se a aquisição 

tornar-se um fim em si em vez permanecer um simples meio de aplicação do desenvolvimento 

estratégico da empresa. A aquisição deve com efeito ser realizada no âmbito de uma visão 

estratégica clara da empresa. A esse respeito, pode-se com o recurso a uma vivacidade, 

preconizar uma diligência metódica que ainda não garantindo o sucesso, permite reduzir a 

probabilidade e a amplitude de um fracasso. Porque não podemos esquecer que cada fusão ou 

aquisição de grande ou pequena dimensão, tem as suas próprias características e normalmente 

não existem duas fusões rigorosamente iguais. 

Vários processos de integração foram elaborados na literatura com o fim de ultrapassar as 

dificuldades determinantes na integração de duas empresas. Dois estudos se destacam neste 

sentido: o modelo da roda do explorador dos autores Ashkenas et al, (1998), e do grau de 

integração pretendido nos processos de integração das F&A segundo os autores Haspeslagh e 

Jemison (1991). 
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2.3.1 O método da roda da fortuna ou modelo do explorador 

 
O processo de integração torna-se fundamental para o sucesso de F&A, torna-se por isso 

essencial que os executivos saibam gerir a integração como um processo repetitivo9 e não como 

um acontecimento único, Ashkena et al, (1998). A GE Capital Services10 é uma organização que já 

efectuou mais de 100 aquisições entre 1993 e 1998, assumindo a integração como uma 

capacidade contínua de crescimento e de vantagem competitiva. 

Através da sua experiencia e entrevistas feitas aos seus gestores, e diversos materiais e 

documentação, foi criado um modelo para a integração nos processos de F&A.  

O seguinte modelo já foi debatido, testado e posto em prática com sucesso em vários 

projectos. O modelo divide o processo em quatro fases, iniciando com a fase de pré-aquisição até 

à fase de assimilação.  

Apesar de cada empresa possuir a sua própria estrutura única, estratégia empresarial, e 

de cada uma ter a sua própria cultura, por muitos conceitos e modelos que surgem de 

transacções anteriores ou de outras empresas, cada novo acordo será diferente. O intuito do 

modelo consiste em reduzir as incertezas que podem surgir ao longo do processo de integração. 

 

                                                           
9
 Conceito referenciado também por Thompson, (2003). 

10
 A GE Capital Services é ela própria resultado de mais de uma dúzia de processos de aquisições, que 

originaram a maior sociedade financeira mundial. 
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Ilustração 5 – Roda do explorador 

 

Fonte: Adaptado de Ashkenas, et al, (1998) 

 

A primeira fase, consiste na pré-aquisição – “ Acquisition integration is not a discrete 

phase of a deal and does not begin when the documents are signed. Rather, it is a process that 

begins with due diligence and runs though the ongoing management of the new entreprise”- 

(Ashkenas, DeMonaco, & Francis, 1998). De facto, a selecção da aquisição não consiste somente 

na negociação da compra. O modelo sugere a divisão do processo de pré-aquisição em três 

etapas, primeiro a due diligence, negociação e anúncio da negociação, e acordo final com a 

assinatura da compra. Para Marks e Mirvis (1998), a etapa de due diligence consiste 

essencialmente em focalizar as implicações financeiras decorrentes dos valores relacionados com 

as taxas, impostos ou questões legais que podem influenciar a transição em si. 

Nesta fase procede-se a selecção das possíveis empresas-alvo, e à análise da cultura e 

identificação das barreiras empresariais que podem impedir o êxito da integração. É eleito um 

gestor para a integração e são avaliados os pontos fortes e as debilidades que possam existir nas 

empresas e nos líderes de cada departamento. Em seguida, é elaborado uma estratégia de 

comunicação, após o acordo fechado inicia-se a segunda fase “construção de fundamentos”. 

• Construção de 
fundamentos

• Rápida 
integração

• Pré-aquisição• Assimilação

- Avaliação e 
ajustamento a 

longo-prazo  

- Capitalização 
de sucesso

- Due diligence 

- Negociação e 
anuncio 

- Acordo

- Lançamento 

- Plano de 
integração    

- Formulação 
da estratégia

-Implementação 
- Avaliação e 
ajustamento
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Na segunda fase procede-se à construção das bases, é apresentado o responsável da 

integração, a figura representativa da nova cultura e símbolo da ponte entre a empresa 

compradora e a adquirida. São orientados os executivos segundo o novo plano de integração e a 

estratégia formulada, proporcionando recursos suficientes e distribuindo responsabilidades. 

A terceira fase tem como objectivo uma rápida integração ampliando planificações, 

simulações e sistemas de seguimento do processo. Utilizando empregados do departamento de 

auditoria para auditar o processo, reajustando continuamente o processo através de feedback e 

aprendizagem. No final desta fase deverá se proceder ao intercâmbio dos executivos a curto 

prazo. 

Finalmente, na última fase, é necessário um contínuo desenvolvimento de práticas, 

processos e linguagens comuns, e seguir com o ajustamento e avaliação a longo prazo, utilizando 

mais uma vez os auditores e continuar com a permuta dos gestores. Restando somente seguir 

com a capitalização de êxitos. 

Cada fase inclui passos específicos que os gestores podem seguir para realizar o processo 

de integração, mas como em qualquer transformação organizacional, o gestor terá de improvisar, 

pelo facto, já citado anteriormente, de cada processo de F&A que surge ser único. No entanto, 

este modelo tenta prevenir essas situações. 

 

 

2.3.2 Matriz de integração 

 

Muitos autores, tal como Schoenberg (2003) consideram a fase de pós-aquisição como 

fase determinante para o sucesso do processo. A presença de oportunidades de sinergias não é 

suficiente para garantir o êxito deste tipo de operação, sendo essencial a existências de planos e 

estratégias com o objectivo de criar valor adicional, mas sem um nível de perturbação 

organizacional que ameaça destruir o valor inerente do indivíduo dentro das empresas. 

A pós-integração dos processos de F&A tem igualmente sido objecto de muitos estudos, 

no sentido de decidir com que grau se deve integrar duas sociedades, a fim de maximizar a 
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performance do valor esperado. Haspeslagh & Jemison (1991) desenvolveram uma matriz com 

quatro níveis de estratégia de integração. Varia entre o grau de interdependência estratégico das 

duas empresas integrantes, e o nível de autonomia organizacional. 

 

Ilustração 6 – Níveis de integração 

Necessidade de 

autonomia 

organizacional  

Alto Preservação Simbiose 

Baixo Holding Absorção 

 Baixo Alto 

 Necessidade de interdependência estratégica 

Fonte: Haspeslagh & Jemison (1991) 

 

 

Holding 

  Numa concentração horizontal, as competências técnicas em ambas as empresas 

geralmente com estrutura similar, implicam pouca ou nenhuma integração técnica e poucas ou 

nenhumas capacidades de transferências. A fim de minimizar a duplicação de esforços onerosos, 

a empresa absorvente pode introduzir um controlo apertado em parte das actividades técnicas 

locais. Estes controlos apertados afectam a autonomia no local da filial, os empregados podem 

sentir que a sua independência está ameaçada, o que acabará por resultar numa motivação e 

num empenho decrescente. Esta motivação e empenho diminuto, mais cedo ou mais tarde irão 

afectar a produtividade da empresa. 

 

 

Absorção  

Envolve grandes necessidades de interdependência e baixa necessidade de autonomia 

organizacional, para se atingir o valor esperado. A integração ao nível da absorção consiste de 

perto no intuito de integrar cada aspecto da empresa adquirida na organização absorvente, de 

modo que as decisões de gestão têm mais a ver com a comunicação e com o timing, e não tanto 

com os aspectos do negócio a integrar. 
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 Este tipo de integração com perda de autonomia poderá colocar em causa a identidade 

organizacional da empresa absorvida. 

 

 

Preservação  

Usar a preservação como uma escolha estratégica é preferível por ter um elevado grau de 

autonomia associado a um baixo grau de interdependência organizacional. Pela concessão de 

autonomia a filial, ajuda a manter a sua cultura organizacional. Neste ambiente as suas 

capacidades técnicas, podem continuar a prosperar. Além disso, este é preferível quando as duas 

organizações complementam-se mutuamente na organização recém-criada. Infelizmente, a 

colaboração e a transferência técnica são geralmente limitadas. Este tipo de integração permite 

então manter a fonte de benefícios da adquirida intacta. 

 

 

Simbiose  

O quarto tipo de integração estratégica é a abordagem mais complexa, mas também a 

mais gratificante. Devido ao montante substancial de capacidade técnica e de transferências que 

terá lugar, para tal, um elevado grau de interdependência entre as duas empresas terá de existir. 

Além disso, os dois ambientes estão dependentes da sua própria cultura organizacional, 

mantendo-as intactas. 

E é juntamente permitido manter elevada capacidade técnica, através da transferência de 

capacidades técnicas e da manutenção das suas fronteiras organizacionais, é criado um ambiente 

simbiótico. O primeiro passo é a coexistência, e a meta é colocada sobre a autonomia e 

preservação. Quando isto for conseguido, virá o objectivo para a transferência efectiva de 

capacidades. Este é um processo lento e penoso, mas se for bem sucedido a recompensa do 

benefício é considerável. 
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2.4 - Avaliação do desempenho das F&A 

 
O trabalho de Gugler et al, (2003) análise os efeitos das F&A nos últimos 15 anos à nível 

mundial. Os efeitos são analisados através da comparação das performances de entidades 

consolidadas e entidades não consolidadas. São determinados os efeitos na alteração do poder de 

mercado e na eficiência através do impacto dos lucros e vendas das entidades. 

As F&A dizem ter aumentado a eficiência das empresas na sua junção, se elas reduzem os 

seus custos. A queda dos custos marginais deveria causar uma maximização dos lucros das 

empresas e baixar os preços e, assim, levar ao aumento das vendas e lucros. Se as F&A ocorrem 

porque gestores perseguem o crescimento dos lucros, nem a eficiência, nem o poder do mercado 

precisam alterarem-se. No entanto, Gugler et al. (2003) sugerem a hipótese que estes tipos de 

F&A conduzem à diminuição da eficiência das operações, através do custo de integrar duas 

empresas. Estando portanto a prever para as F&A que diminuem a eficiência, que estas diminuem 

em ambos os lucros e as vendas. Quatro cenários possíveis são apontados por estes autores: 

 

Quadro 1 - As quatro possíveis consequências segundo Gugler et al, (2003) 

 Δπ› 0 Δπ ‹ 0 

ΔV › 0 1- Aumento da 

eficiência 

3- Redução do poder de 

mercado 

ΔV ‹ 0 2- Aumento do poder de 

mercado 

4- Decréscimo da 

eficiência 

Fonte: Adaptado de Gugler et al. (2003)  

 

Para determinar se as F&A aumentam ou não os ganhos, primeiro deve-se se estimar 

quais seriam os ganhos das duas empresas integradas na ausência da consolidação. Determinar 

este contra-facto revela ser o aspecto mais difícil de determinar nesta evidência empírica. Porque 

mesmo observando que as F&A aumentaram em 20% os ganhos após o processo, isto poderá não 

significar que a fusão ou aquisição tenha sido um sucesso, caso as empresas continuassem 

independentes e a previsão fosse de um aumento de 40%. Gugler et al, (2003) 
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2.4.1 – Metodologia 

 

No seu método Gugler et al, (2003) utilizam a base de dados referente a fonte Global 

Mergers and Acquisitions do Thompson Financial Securities Data. São aqui consideradas como 

F&A, quando mais de 50% dos activos da empresa absorvida é adquirido, e quando o valor da 

transacção ultrapassa 1 milhão de dólares. A base de dados é composta por 42% de F&A 

horizontais, 54% de F&A conglomerais, e apenas 4% por F&A verticais. 

É assumido que os ganhos e lucros das empresas teriam evoluídos na mesma proporção 

que a média das empresas do sector11. Sendo as vendas da empresa adquirida actualizadas 

relativamente ao ano anterior à consolidação, e as vendas da empresa adquirente são 

actualizadas relativamente as vendas do ano da consolidação. 

A estimação das vendas previstas para as empresas consolidadas no ano t+n é feita 

através da seguinte equação: 

 

)5(
1

1

IDt

nIDt
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IGt

nIGt
GtnCt

V

V
V

V

V
VV 




   

Legenda 1 

VGt+n  – Vendas da empresa absorvente no ano t+n; 

VDt – Vendas da empresa absorvida, no ano t; 

VCt+n – Previsão de vendas para as empresas integradas no ano t+n; 

VIGt+n – Média de vendas das empresas no sector da empresa absorvente no ano t+n; 

VIDt+n – Média de vendas das empresas no sector da empresa absorvida no ano t+n. 

 

Para determinar o efeito da consolidação nas vendas, é necessário comparar as vendas 

previstas na equação (5) com os valores actuais das vendas das empresas consolidadas. 

Projectar os níveis dos lucros afere-se um pouco mais difícil, porque podem tomar valores 

negativos e valores de zero. Assumir rácios dos lucros em diferentes momentos do tempo pode 

levar a erros importantes, são então utilizados alterações no rácio. O total de activos é utilizado 

                                                           
11

 International Standard Industrial Classification – ISIC-, com os respectivos dois dígitos, equivalente ao 
NACE. 
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para prever as alterações nos lucros das empresas consolidadas. Podendo assim ser avaliado as 

alterações previstas nos rendimentos dos activos nos sectores das entidades quer absorventes, 

quer das entidades absorvidas, relativas as médias dos sectores: 

 

Para a empresa absorvente,  )6(
1

1
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Legenda 6 

ntIGt  ,1
 - Alterações previstas dos rendimentos dos activos no sector da empresa absorvente entre o 

período t-1 e t+n; 

πIGt+n – Lucros médios das empresas no sector da empresa absorvente no ano t+n; 

πIGt-1 – Lucros médios das empresas no sector da empresa absorvente no ano t-1; 

KIGt+n – Activos médios do sector da empresa absorvente o ano t+n; 

KIGt+n – Activos médios das empresas no sector da absorvente no ano t+n. 

 

 

Para a empresa absorvida,  )7(,

IDt

IDt

nIDt

nIDt
ntIDt
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Legenda 7 

ntIDt  ,
- Alterações previstas dos rendimentos dos activos no sector da empresa absorvida entre o 

período t e t+n; 

πIDt+n – Lucros médios das empresas no sector da empresa absorvida no ano t+n; 

πIDt – Lucros médios das empresas no sector da empresa absorvida no ano t; 

KIDt+n – Activos médios do sector da empresa absorvida o ano t+n; 

KIDt – Activos médios das empresas no sector da empresa absorvida no ano t. 

 

 

Os autores Gugler et al, (2003) dão o seguinte exemplo: se a média das entidades do 

sector da empresa absorvente obtêm um retorno de 0,10 no período t-1, e 0,11 de retorno dos 

activos no período t+n, será então estimado que os retornos dos activos da empresa absorvente 

terão um crescimento de 0,01. E vice-versa para a empresa absorvida. 
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Uma vez definido o resultado das equações (6) e (7), podemos seguir para a previsão dos 

lucros das empresas consolidadas para o ano t+n: 
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Sendo que, os lucros no ano t+n para as empresas consolidadas são previstos serem os lucros da 

empresa absorvente no ano t-1, adicionado do crescimento previsto dos lucros entre o período t-

1 e t+n, mais os lucros da empresa absorvida no ano t, e o crescimento previsto dos lucros entre o 

período t e t+n. 

 

2.4.2 – Resultados 

 

Nos seus principais resultados os autores analisam se a média dos lucros e das vendas 

aumentaram ou diminuíram, e apresentam diferentes subdivisões de F&A. No seu global as F&A 

apresentam uma diferença negativa entre as vendas actuais e as vendas previstas, sendo essa 

diferença crescente ao longo dos 5 anos que seguem o processo de transacção. Enquanto a 

diferença entre os lucros actuais e previstos mantêm valores positivos e crescentes ao longo 

desses 5 anos. 

Os resultados da análise por países e grupos de países não apresentam diferenças 

significativas. A diferença nos lucros segue a tendência positiva, e a diferença nas vendas segue 

por sua vez uma tendência negativa. Quando é feita a distinção entre F&A nacionais e 

internacionais mais uma vez não se verificam grandes desvios quanto a tendência mencionada 

anteriormente. 
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Numa segunda fase de obtenção de resultados são repartidas as F&A segundo as quatro 

categorias mencionadas no quadro 1, por empresas de pequena e grande dimensão, e finalmente 

pelo total das F&A. 

 

Quadro 2 - classificação das F&A por dimensão das empresas no ano t+5 

 Δπ› 0 Δπ ‹ 0 

ΔV › 0 Pequenas 

Grandes 

Total 

34.7 

23.4 

29.1 

17.5 

12.7 

15.1 

ΔV ‹ 0 Pequenas 

Grandes 

       Total 

      20.4 

     34.8 

     27.6 

27.4 

29.1 

28.2 

Fonte: Adaptado de Gugler et al. (2003)  

 

Na ilustração podemos ver que 56.7% das F&A resultam no aumento dos lucros previstos, 

e que as vendas diminuem aproximadamente na mesma proporção passado 5 anos dos processos 

de integração. O estudo é o primeiro a determinar os efeitos das F&A em termos de eficiência e 

poder de mercado, através da separação entre os processos que resultam no aumento ou 

diminuição dos lucros, e os padrões de vendas, -“We predict profit increases and sales declines for 

mergers that increase market power”- Gugler et al, (2003) Os autores concluem no seu trabalho 

que -“More than a fourth of all mergers exhibit this pattern, and this helps to explain why mergers 

look more successful, when one examines post-merger profits than post-merger Sales.”-  

A nível individual as F&A podem apresentar grandes diferenças nas consequências em 

termo de eficiência e poder de mercado, mas esses efeitos não se mostram dependentes da 

origem dos países envolvidos nos processos. 
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Conclusão 
 

A pesquisa destaca dois importantes determinantes da performance das F&A. Primeiro, 

um valor adicional deve ser criado dentro da entidade integrada e compensar qualquer prémio 

pago e os custos associados à integração. Segundo um apropriado grau de integração deve ser 

alcançado entre os dois negócios após a incorporação. O desafio aqui está em implementar as 

mudanças necessárias para criação de valor mas sem causar um nível de perturbação de 

organização que possa destruir as capacidades inerentes dos dois negócios individuais. Sem 

esquecer a integração dos RH, que deve ser reduzida para evitar problemas de longo prazo e a 

perda de pessoas chaves.  

A fim de combater algumas das dificuldades económicas e organizacionais encontradas 

nos processos de consolidação entre duas empresas, os autores Ashkenas et al, (1998), 

apresentam o modelo da roda do explorador que tem por objectivo apoiar os gestores nas suas 

tomadas de decisões desde a fase de pré-aquisição até a fase de assimilação. Contendo cada fase 

passos específicos que os gestores podem seguir para realizar o processo, mas sem nunca 

esquecer que como em qualquer transformação organizacional, o gestor terá de improvisar, 

porque cada processo de F&A que surge é único. No entanto, este modelo tenta prevenir essas 

situações. 

Por sua vez, os autores Haspeslagh e Jemison (1991) propõem uma escolha do grau de 

integração com que duas empresas devem consolidar-se, através da necessidade de 

interdependência estratégica e da necessidade de autonomia, de forma a se criar um valor que 

não existiria se as empresas operassem separadamente. Esta matriz resulta em quatro níveis de 

integração: holding, absorção, preservação e simbiose. A escolha do grau de integração pelos 

gestores revela-se para os autores uma decisão fundamental para atingir o valor esperado da 

integração entre duas empresas. 

Finalmente os autores Gugler et, al. (2003), conluiem no seu estudo sobre a análise das 

performances das F&A, que para grande parte aumentos no seu poder de mercado significa um 

aumento dos seus lucros previstos e uma diminuição na previsão das suas vendas. E que é por 

isso que a maioria dos processos de F&A são vistos como bem sucedidos, uma vez que são 

analisados os lucros. 
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Capítulo 3- Análise do sector 
 

 Nesta secção será feita a discrição dos sectores de actividade onde se encontram o grupo 

francês Autajon e a Durero Packaging, S.A. O grupo Autajon tem a sua actividade de embalagem 

registada com a classificação 17.21B “fabrication de cartonnages” segundo a NAF (Nomenclature 

d’Activités Française). Enquanto a Durero Packaging S.A. tem a sua actividade registada em 

Espanha segundo a CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), num subsector das 

actividades gráficas como 22.2 “artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las 

mismas”. Esta diferença deve-se essencialmente ao facto da empresa catalã possuir um 

departamento de design que oferece aos seus clientes propostas e alternativas de 

acondicionamento e de imagem. A actividade a nível de trabalho de imagem tem vindo a 

decrescer dado o facto que a maioria dos clientes tem vindo a desenvolver o seu próprio 

departamento de marketing e design com estratégias próprias, destacando-se com maior 

importância o valor da produção de embalagens. 

Elemento chave da cadeia que liga o produto bruto ao consumidor, a embalagem, e mais 

precisamente o condicionamento, têm de responder a inúmeras exigências. Particularmente para 

os produtos alimentares, regras de higiene, acondicionamento, e imposições de segurança devem 

ser respeitadas controlando sempre a diminuição dos custos. 

A embalagem é também um suporte de comunicação, muitas vezes único tanto para 

chamar atenção ao consumidor como para fornecer informações regulamentares sobre o 

produto. A forma, a textura, a visibilidade, as cores, e o respeito pelo ambiente fazem-no objecto 

de todas as atenções.  

A França destaca-se como um dos maiores produtores europeus de embalagens de papel-

cartão como podemos ver no gráfico seguinte: 
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Gráfico 2- Principais Produtores de embalagens Europeus 

 

Fonte: Adapatado do SESSI, (2008); Eurostat 

 

A Espanha consegue atingir apenas metade do volume de negócio da França. Em todos os 

países produtores sentiu-se um elevado crescimento da produção no sector das embalagens de 

papel-cartão entre os dois anos em análise com excepção do Reino Unido. 

 

 

Consciência ambientalista 

 

No final do desempenho da sua função, a embalagem, é algo pelo qual procuramos 

desfazer-nos da melhor forma possível. Recolha selectiva e reciclagem de resíduos de embalagens 

são igualmente objecto de regulamentação cada vez mais exigente. 

No centro de uma aposta industrial e logística importante, as embalagens evoluem com o 

modo de vida e as práticas de consumo. As quantidades produzidas aumentaram 

progressivamente ao longo dos anos, tendo se verificado desde 1994 um aumento anual na 

média dos 1,5% (Sessi, 2006). Estes produtos geram resíduos industriais e domésticos que pesam 

fortemente sobre o ambiente. 
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Face a este aumento a Comissão Europeia elaborou um dispositivo abrangendo todos os 

actores do sector – produtores, distribuidores, consumidores, contribuintes e cidadãos – que 

participam na gestão desta cadeia. A directiva 94/62/CE relativa as embalagens e resíduos de 

embalagens responde a um duplo objectivo. Em primeiro lugar, incentiva todos os Estados 

membros a progredir em matéria de prevenção e da valorização de resíduos. Segundo, o texto 

tenta enquadrar e conciliar as iniciativas tomadas neste domínio com fim de acautelar entraves às 

mudanças e distorções de concorrência no interior da União. 

Esta indústria alia tradição e inovação assegurando em primeiro lugar os diversos 

suportes de qualidade de um vector de comunicação eficaz. Em segundo lugar, a preocupação 

ambiental e a luta contra o desperdício levam as empresas a reciclarem cerca de dois terços do 

papel e cartão recuperado. 

A fim de responder aos pedidos constantes dos cidadãos, a directiva europeia do 11 de 

Fevereiro 2004, relativa as embalagens e resíduos de embalagens, fixa metas ambiciosas na área. 

Incentivando os fabricantes a adaptar os seus produtos e a optimizar as embalagens recorrendo 

aos métodos de éco-concepção12. 

O sector está muito atento a valorização dos resíduos, atingindo os 85% a nível de 

reciclagem em 2006, ou seja a maior capacidade de reciclagem de todos os tipos de embalagens. 

A França destaca-se pelo seu avanço em relação as exigências europeias para dezembro 2008. 

Em 2006, 56,1% das embalagens recicladas eram de papel-cartão em Espanha, 

representando aproximadamente 600 mil toneladas, Ecoembes (2007). 

 

 

 
 

 

                                                           
12 Designa uma diligência de gestão ambiental centrada no produto (bens ou serviços) 

Consiste em ter em conta critérios ambientais a partir da fase de concepção do produto. Tem em conta o 
conjunto das fases do ciclo de vida do produto, ou seja da extracção das matérias-primas à produção, 
passando pela sua distribuição, sua utilização e seu fim de vida (reciclagem). 
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3-1 O sector da embalagem em França 
 

A indústria da embalagem francesa é particularmente presente e activa, com cerca de 900 

empresas emprega uma média de 115 000 pessoas.  

Se os grandes grupos líderes mundiais têm um lugar preponderante em segmentos com 

fortes necessidades de investimentos, em França a capacidade de evolução e de adaptação das 

pequenas empresas contribui muito para a competitividade deste sector onde a proximidade dos 

clientes e fornecedores tem um papel importante, em que mais de 50% das empresas são PME 

com menos de 100 trabalhadores. 

               Com um volume de negócios de 17,3 milhares de euros em 2007 (SESSI, 2008), a 

embalagem posiciona-se como o 8º sector industrial a nível nacional. 

               Mais especificamente a indústria do papel-cartão realiza transformações de cartão 

ondulado, cartão a plano e do papel para acondicionamento dos produtos, transporte e 

apresentação no lugar de venda (NAF 212A, 212B, 212C). 

               A indústria francesa de embalagens de papel-cartão é constituída por 278 empresas na 

sua maioria de pequenas dimensão. Mesmo se o número de empresas com mais de 250 

trabalhadores tem tendência para diminuir, elas ainda empregam mais de metade dos efectivos e 

realizam 50% da facturação e 2/3 das exportações totais. Apresenta-se alguns valores chaves o 

sector: 

 

Quadro 3- valore chave do sector da embalagem em França 

 
2007 

Evolução 

2007/2006 

Nº de empresas  278  

Volume de negócio M€ 6.380 8,7% 

Exportação M€ 840 13,4% 

Investimento M€ 215 6,3% 

Fonte: Sessi (2008) 
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              A produção conserva um carácter local e regional. As empresas estão implementadas 

maioritariamente nas regiões industriais. Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais e Pays de Loire 

empregam um terço dos efectivos. O sector da indústria de embalagem tem a menor taxa de 

exportação com 12,4% em 2006. Apesar das débeis trocas comerciais, o sector do papel-cartão 

tem o primeiro lugar no ranking de produção com 34% do mercado das embalagens. 

               Em 2007, assiste-se ao reequilibrar do sector, com o aumento no volume de negócio 

atingindo os 6,4 milhares de euros contra os 5, 3 milhares de euros em 2006. 

O papel-cartão continua a ser um dos materiais mais utilizados no sector. O papel-cartão 

preserva a maior parte do mercado com 45% das compras em volume. 

 

Gráfico 3 – Repartição de compras de embalagens por materiais em frança 

 

Fonte: Salon International de l’Emballage (2008) 

 

Apesar das fortes perspectivas de tendência de crescimento das embalagens de plástico, o papel-

cartão detêm uma posição dominante frente ao avanço do mercado de embalagens de plástico. 
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Quadro 4 – Indicadores financeiros do sector da embalagem em França 

 
PME do 

sector 

25% das PME tem um 

rácio inferior ou igual 

a 

50% das PME tem 

um rácio superior a 

25% das PME tem 

rácio superior a 

Custo dos 

trabalhadores 
K€ 37,6 31,1 35,9 40,6 

Produtividade do 

trabalho 
% 45,7 34,7 43,5 51,6 

Valor acrescentado % 28,5 24,1 30,4 38,4 

Exportação % 8,7 0,0 1,2 6,2 

Margem % 17,9 5,1 15,1 27,5 

EBIT % 14 4,4 12,7 44,1 

Investimento % 12,9 1,9 6,0 11,9 

Autofinanciamento % 71,3 8,5 130,9 335,5 

Fonte: SESSI (2008) 

 

Os indicadores revelam grande disparidade essencialmente na capacidade de auto 

financiamento, podendo-se deduzir uma elevada capacidade de fluxo de liquidez por parte de um 

grupo restrito de empresas, com 335,5%, demonstrando uma grande capacidade de 

financiamento por parte dos seus capitais próprios. E por outro lado, o rácio Earnings Before 

Interest and Taxes revela disparidade na aptidão das sociedades em responder as suas dívidas no 

pagamento dos juros, com apenas 4,4% para 25% das PMEs em contraste com os 44,1% dos seus 

resultados operacionais para outros 25% das PMEs. 

Quanto a produtividade do trabalho os rácios provam eficiência na utilização dos recursos 

humanos. Este desempenho de eficiência permite por outro lado as PMEs ficar margens com 

rácios elevados, sobretudo para ¼ das PMEs que conseguem margens superiores a 27,5%, 

enquanto a média do sector encontra-se nos 17,9%, que traduzem a capacidade das vendas em 

gerar cash flow; assim como rácios de valor acrescentado bastantes elevados, com uma média de 

28,5%. 

Finalmente, o carácter regional das empresas no sector da embalagem é ainda notável 

com cerca de 25% das PMEs que não produzem qualquer tipo de serviço a um nível internacional. 
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3-2 O sector da embalagem em Espanha 
 

 A indústria gráfica está integrada pelos subsectores de manipulados de papel e cartão, 

edição e artes gráficas. O subsector de manipulados de papel e cartão corresponde a classificação 

espanhola CNAE 93, Clasificación Nacional de Actividades Económicas (1993) com o grupo 21.2 

“fabricação de artigos de papel e cartão”. O subsector de edição corresponde ao grupo 22.1, e as 

artes gráficas ao grupo 22.2 “artes gráficas e actividades dos serviços relacionados com as 

mesmas”, onde se encontra classificada a Durero Packaging, S.A.. 

Esta classificação é elaborada com base na actividade principal da empresa, pelo que a 

sua adopção comporta o risco de, na análise sectorial, serem considerados valores de bens 

produzidos pela empresa que não se incluem nesta categoria, e que, por isso mesmo, distorcem a 

caracterização precisa do sector em que a Durero Packaging se insere.  

 A indústria gráfica é um sector que reúne características tanto de um sector industrial 

como de um sector de serviços. Como sector industrial requer importantes investimentos em 

máquinas e equipamentos de tecnologia avançada. Outra característica concerne os próprios 

serviços que integram actividades imateriais como a criação e desenho. É um sector onde os 

prazos de entrega são muito reduzidos, e onde têm especial relevância os acabados específicos. 

Segundo os últimos dados da Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, 

FEIGRAF, (2005), existem 12,275 empresas no sector das artes gráficas e manipuladores de papel 

e papelão, com cerca de 135.500 trabalhadores no sector da impressão, que ocupa o segundo 

lugar em recursos humanos entre os sectores industriais. Existindo 694 empresas especializadas 

na produção de embalagens com total de 69,200 empregados. 

As empresas de embalagem facturaram em 2006, 13,143 milhões de euros, 

incrementando em 5,5% em relação ao ano anterior.  

A indústria gráfica é constituída principalmente por PME. 90,3% das empresas do sector 

da impressão que não atinge os 20 empregados. 44,8% têm menos de 3 trabalhadores e apenas 

2,6% tem mais de 50. Um total de 135.428 pessoas trabalha em Espanha no sector da impressão. 

O mais recente Inquérito à população activa, (2005), indica que 28,8% dos trabalhadores gráficos 

estão na Catalunha e 23,9% em Madrid. A este respeito, segundo dados do FEIGRAF, feito a partir 

das estatísticas do ICEX, as indústrias gráficas, em 2005 exportaram mercadorias no valor cerca de 

1308,56 milhões de euros, dos quais 739,19 artes gráficas foram Produto (excluindo o valor dos 
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jornais e publicando livros e revistas) e os restantes 569,37 eram manipulados. Os principais 

destinos a que a Espanha exportou produtos de artes gráficas foram: França (21,8%), Reino Unido 

(11,7%) e Portugal (10,9%), dentro do ambiente da comunidade, e México (10,5%) e Estados 

Unidos (4,1 %). 

 

 

3.3 Conjuntura internacional do sector  
 

Na conjuntura económica internacional actual verifica-se turbulência financeira, e 

apreciação do euro face ao dólar, o que compromete o crescimento das empresas e provoca 

desemprego. 

 A procura do sector está directamente relacionada com a evolução do aumento da 

população, da estrutura das unidades familiares, rendimentos disponíveis, maior consumo de 

bens culturais, despesa publicitária e promocional por parte das empresas, etc. 

 Em França a balança comercial deficitária tem vindo a aumentar resultado de um sensível 

aumento das importações. O mercado europeu vizinho absorve a maior parte do fluxo, 

acentuando-se o desequilíbrio em favor a Alemanha e Itália, os principais parceiros do país. As 

exportações com destino a Europa ocidental representam ¾ das exportações totais, apesar do 

forte aumento das exportações para a Europa Central e Ocidental atingindo os 6%. A industria do 

sector da embalagem de papel-cartão, tem apostado nos recentes membros da União Europeia 

assim como na aposta internacional em direcção à Ásia e África. 

 Em Espanha a situação com o exterior tem características semelhantes ao país vizinho. As 

exportações diminuíram atingindo os 569,4 milhões de euros em 2005, menos 0,6% em relação 

ao ano anterior. Por outro lado as importações em 2005 aumentaram 4,2%, somando os 490,1 

milhões de euros. A balança comercial tem vindo a reduzir-se desde de 2003. 87% das 

importações são provenientes da União Europeia (EU), com predominância da Alemanha com 

29%, seguida da França com 19,7%. A nível de exportações 72,5% são destinadas para a U.E. dos 

quais 45% com destino a França. MITYC, (2006) 
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3.3.1 - As F&A no sector 

 

A forte intensidade das F&A provocou uma sobrecapacidade de produção, em 

consequência desse incremento na oferta dos seus serviços, as empresas viram diminuir as suas 

margens de lucro, devido à descida de preços, deixando de ter rentabilidades económicas 

garantidas. As empresas devem assumir capacidades de produções crescentes e o peso de um 

endividamento proporcional aos investimentos. MITYC, (2006) 

As filiais dos dez grupos franceses especializados e de dimensão internacional não se 

confrontam com essas dificuldades. Apresentando até bons resultados. Com uma política de 

investimento dinâmico, as filiais conseguem rentabilizar o conjunto dos equipamentos. 

Conseguido margens de lucros suficientes para garantir a remuneração dos seus capitais. SESSI, 

(2008) 

Podemos visualizar nos seguintes gráficos o exemplo da indústria espanhola com a 

evolução do número de empresas, em comparação com o volume de negócio do sector. 

 

 

Gráfico 4 – Evolução do volume de negócio de embalagens em Espanha 

 

Fonte: Adaptado do INE 
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Gráfico 5- Evolução do Nº de empresas de embalagens em Espanha 

 

Fonte: Adaptado do INE 

 

Desde 2001 tem se notado uma diminuição constante do número de empresas 

produtoras de embalagens. Esta tendência tem se revelado contra-cíclica relativamente a 

evolução do volume de negócio no sector da embalagem, que por sua vez não para de crescer. 

Estes dados vêm comprovar a estratégia de crescimento dos autores Cabral, (1994), Weston, 

(2001) e Gugler et al, (2003), da diminuição do número de concorrentes conceder maior poder de 

mercado e uma maior capacidade de um aumento das margens por parte das entidades. 

O último aumento do número de empresas no sector em 2001 reflectiu-se numa 

diminuição de cerca de 20,000 milhões de euros na facturação total. Este aumento na 

concorrência produtiva poderá vêm comprovar às perspectivas do MITYC, (2006), na diminuta 

capacidade de fixar margens atractivas e na diminuição do poder de mercado de cada entidade. 
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3.4 - O caso do grupo AUTAJON 
 

Como sublinha o presidente da KPMG Consulting France, uma sociedade não passa mais 

de cinco anos sem sofrer uma reestruturação, fusão ou uma Oferta Publica de Aquisição (OPA). As 

F&A estão na ordem do dia, deixaram o seu cariz regional e nacional e passando a ser 

transnacionais e até transcontinentais. Este fenómeno afecte de forma directa ou indirecta, todas 

as empresas, sejam elas grandes ou pequenas. Mais do que nunca é necessário diagnosticar a 

situação da empresa e o seu meio envolvente para definir uma estratégia adequada aos 

interesses e objectivos do empresário/empresa. 

O caso da F&A entre o grupo Durero Packaging e o grupo Autajon comprova este 

fenómeno. Numa primeira parte será analisada a evolução respectiva do grupo Durero Packaging, 

S.A., e do grupo Autajon. 

 

 

3.4.1 Identificação do grupo DURERO PACKAGING, S.A. 

 

 

História 

 

O inicio da grupo teve origem na OFFSET INDUSTRIAL S.A. nasceu em 1966 com o 

objectivo de dedicar-se ao sector das artes gráficas. Os fundadores foram 3 sócios de duas 

Sociedade Social DURERO PACKAGING, S.A. 

Morada 
Pol. Ind. Congost, s/n 
08170 Montornés del Vallès 
Barcelona – Espanha 

Carácter judicial Sociedade Anónima 

Capital Social 870.000 €. 

NIF NIF  A-08231458 

CNAE 2220 

Site oficial www.durero.com 

http://www.durero.com/
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famílias de Barcelona. Apesar de ser denominada por uma Sociedade Anónima quase que 

poderíamos classificá-la como familiar. Armando Villanueva, era quem assumia as funções de 

gestor e de director administrativo, e os dois irmãos Nuñez, que se encarregavam 

respectivamente da direcção técnica e da direcção comercial. 

A primeira instalação industrial consistia numa modesta fábrica de artes gráficas situada 

nas redondezas de Barcelona, com uma vocação generalista. Apesar dessa posição, os 

investimentos eram realizados basicamente no âmbito da impressão offset sobre papel (papelaria 

e revistas), e em menor escala na impressão sobre papel-cartão para packaging rígido (caixas para 

sapatos, caixas de camisas, displays). Na sua maioria, os produtos eram simples e de baixo valor 

acrescentado. 

A empresa foi crescendo, mudando as suas instalações em 1977 para uma fábrica de 

2000m2, nesse ano a sociedade alcançou um valor de facturação de 180 milhões de pesetas. Mas 

como crescimento não implica forçosamente desenvolvimento, passado um ano surgiram as 

primeiras dificuldades financeiras. Esta situação levou a sociedade a deixar em aberto a primeira 

possibilidade de F&A.  

Um dos seus principais clientes estava em processo de integração vertical, iniciando 

mesmo um processo de negociação através do seu Director General Sr.Almaraz para a compra de 

participações da empresa. Finalmente a empresa cliente desistiu e optou por comprar uma 

empresa no sector na injecção de plástico. Cedendo a possibilidade ao Sr.Almaraz entrar como 

sócio a título pessoal, detendo um terço do capital social ficando com o mesmo peso que as duas 

outras famílias respectivamente. 

Com essa nova estrutura accionista as dificuldades foram superadas, atingindo-se em 

1986 uma facturação de 240 milhões de pesetas, proporcionando um forte investimento com 

objectivo de modernizar a maquinaria e relançar a empresa. Os irmãos Nuñez continham uma 

posição contrária, sendo eles a favor da distribuição de dividendos e não do reinvestimento, esta 

divergência de opinião levou a suas saídas. 

Em 1987, com a morte do Sr.Almaraz as suas acções passaram a ser propriedade da sua 

esposa. A saída dos irmãos Nuñez permitiu a Sra.Almaraz aumentar a sua participação alcançando 

a maioria do capital, e obtendo assim o controlo da gestão, auxiliada na sua gestão pelo seu genro 

Maurici Iglesias. Maurici Iglesias foi se envolvendo cada vez mais na administração de Offset 

Industrial S.A. sendo designado com assessor externo em 1989, ao encarregando-se da 
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elaboração de um plano estratégico para o período 1990-1994. O plano estratégico apostava num 

forte crescimento, actuando em quatro áreas. Primeiro, reforçar a equipa humana, a nível dos 

quadros directivos. Em segundo lugar, informatizar a sociedade. Terceiro, prosseguir com a 

renovação de maquinaria, para dotar a empresa de maior capacidade e qualidade de produção, 

entrando progressivamente num segmento de mercado de alta qualidade com elevado valor 

acrescentado. Finalmente, com o culminar das actuações anteriores, ganhar dimensão. 

Além demais, num sector tão automatizado, onde se fazia “um pouco de tudo”, a 

estratégia de crescimento através da especialização no packaging de qualidade, veio a adequar-se 

à oportunidade que representava a procura crescente dos clientes de maior qualidade, 

adicionada a entrada de empresas estrangeiras dentro da clientela potencial. Em 1990, 

realizaram-se vários contactos para identificar candidatos para uma aliança, com o objectivo de 

alcançar um segmento de alta qualidade. Destacou-se a INDUSTRIAS GRÁFICAS OLIVA S.A, 

propriedade da família Oliva (tal como a maioria das empresas concorrentes era pequena e com 

direcção familiar), o pai de 70 anos de idade, detinha 80% do capital, e o seu filho dos restantes 

20%. 

Esta sociedade possuía a marca Durero de papelaria de luxo, que representava um terço 

da facturação de 250 milhões de pesetas, enquanto os restantes dois terços eram packaging de 

uma gama alta. No total empregava 45 pessoas, tratando de um processo de produção com 

elevada componente manual, especialmente na papelaria de luxo. 

Após várias negociações, deu-se lugar a absorção da sua empresa mediante a compra da 

participação do pai e parte da participação do filho, sendo que José Maria Oliva reduziu o seu 

capital para um total de 4%. A nova empresa passou assim a denominar-se por OFFSET DURERO 

S.A. José Maria Oliva incorporou-se como Director Técnico e de Qualidade - posição que se 

manteve até 2007. Uma vez realizada esta absorção a empresa totalizava um número de 57 

colaboradores e uma facturação consolidada de 650 milhões de pesetas. 

No final de 1994, estruturou-se outro plano estratégico para o período de 1995-1998, 

com três pilares fundamentais: - Em primeiro lugar, ampliar a gama de produtos de packaging 

rígidos dentro do segmento de qualidade, em segundo lugar, internacionalizar a empresa, 

desenvolvendo a procura de mercados externos. Finalmente, continuar a atingir maior dimensão, 

incluindo a compra ou absorção de mais empresas. 
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A nível da estrutura de capital, Mauricio Iglesias entra como accionista em 1994, a título 

individual. Durante a recente implementação do plano, surge a oportunidade de adquirir a 

empresa BARNABOX, S.A. através da fusão por absorção. A sua facturação era de 800 milhões de 

pesetas, com um número de 65 efectivos, e especializada nos clientes de grande consumo, na sua 

maioria novos para a Offset Durero. 

Através de um processo de suspensão de pagamentos do qual a Barnabox era alvo, 

permitiu conhecer o passivo real da empresa e iniciar o financiamento da sua compra, procedeu-

se a sua estabilização económica, e em 1996 levantou-se a sua suspensão de pagamento. 

Reorganizou-se a sua equipa directiva, e seguiu-se a construção de uma estrutura de grupo, com 

responsabilidades funcionais de grupo, dando lugar ao Grupo DURERO. 

Entretanto, as exportações continuaram a crescer, com especial a tenção para a zona do 

Caribe, investindo e pondo em funcionamento uma fábrica em Cuba mais precisamente em 

Havana chamada DURERO CARIBE, com participação de 50% de capital estatal cubano. Por outro 

lado, lançou-se uma nova línea de actividade com a criação da empresa LUXE BAG, para a 

comercialização de bolsas de luxo. 

O Grupo DURERO, consolidava uma facturação de 2.300 milhões de pesetas no final do 

exercício de 1996, com um capital humano de 170 pessoas, e constituída por quatro empresas:  

- Offset Durero – 1.300 milhões de pesetas e 90 empregados; 

-Barnabox – 800 milhões de pesetas e 70 empregados; 

- Luxe Bag – 100 milhões de pesetas e 6 empregados; 

- Durero Caribe – 100 milhões e 4 empregados. 

Nesse ano, iniciou-se o processo de certificação ISO 9002, para todas as actividades e empresas 

em Espanha. A sua obtenção favoreceu em muito a expansão do volume de ventas auxiliando o 

grupo a encerrar o exercício de 1997 com 2.900 milhões de pesetas, incluindo os 200 milhões da 

filial Durero Caribe. A filial já tinha começado obras na sua fábrica de Havana e as perspectivas 

eram excelentes. 

Em paralelo ao processo de certificação, era reforçado o departamento de design, assim 

como a especialização nos processos de elevado valor acrescentado com tintas ultra-violetas – 

adoptando tecnologia alemã mais avançada – e incorporando novos materiais e acabados (relevo, 
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stamping, etc.). O plano estratégico de consolidava com uma facturação de 3.600 milhões de 

pesetas no exercício de 1998, e culminava com a atribuição do premio PIMECSEFES 199713. 

No ano 2000 o grupo sofre nova reestruturação com novas instalações com uma planta de 

12.000m2 situada em Montornès del valles, nos arredores da capital catalã fortemente 

industrializada. Passando a chamar-se DURERO PACKAGING, S.A. 

Apesar das fortes perspectivas do grupo para o futuro promissor nos exercícios dos anos 

2005 a 2007 os resultados foram estagnando, havendo mesmo algumas perdas de crescimento. 

Podemos observar no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 6 – Evolução do volume de negócio de Durero Packaging 

 

Fonte: Durero Packaging, S.A 

 

No exercício de 2006 o grupo obteve uma facturação mais elevada, apesar desse aumento 

as contas revelaram um resultado de exploração negativo. (35% na cosmética e perfumaria, 30% 

na alimentação, 20% no vinhos & espirituosos, 15 % no ramo da farmácia). 

                                                           
13

 Representa as micros, pequenas e médias empresas em todos os sectores e isso é resultado da fusão. 
Para além das empresas individuais, mais de 197 sindicatos e associações empresariais fazem parte da 
entidade. Ela nasceu com a vocação de defender e representar os interesses das PME e uma presença em 
cada fórum de consulta e de debate, tanto da Administração e do Estado e do resto da Europa (através da 
UEAPME-União Europeia do artesanato e das Pequenas e Médias Empresas). 
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Após, uma longo relação de aproximação do já então proprietário maioritário Mauricio 

Iglesias com o proprietário, Gérard Autajon, do grupo francês de embalagens – Groupe AUTAJON 

- finalmente, em Outubro de 2007 é anunciado oficialmente a compra da empresa catalã 

(deixando a independência a Durero Caribe) pelo grupo familiar Autajon, por uma soma não 

divulgada. 

 

 

Estratégia 

 

Ser uma empresa de serviço industrial implica que Durero Packaging, tem de se integrar 

na maioria dos processos de produção dos seus clientes, assumindo critérios de qualidade, 

tempo, e politicas de custos. Quanto mais próximo se encontrara desse objectivo, maior será a 

sua vantagem competitiva. 

Assim a estratégia de Durero Packaging concentra-se em: 

 -Desenvolver o relacionamento com o cliente: estratégia orientada para o cliente; 

 -Criar uma cultura de empresa que fomenta o relacionamento dos empregados de Durero 

Packaging com o objectivo de que todos e que cada um entendem o negocio, as chaves da 

vantagem competitiva e que actuem em consequência. 

 

 

Posição no mercado 

 

Fundamentalmente Durero Packaging: 

 Fabrica estojos e todo o complemento à volta do estojo para uma alta gama de 

produtos; 

 Fabrica também bolsa de luxo. 

De uma forma adicional mas de grande componente estratégica 
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 Incorpora os próprios desenhos quando é pedido pelo cliente; 

 E sugere inovações e desenvolvimentos de novos estojos para o cliente. 

 

Os principais sectores onde actua são: 

 Alimentação; 

 Confeitaria; 

 Farmácia; 

 Perfumes & cosméticos; 

 Vinhos & espirituosos. 

 Outros (sector automóvel, tabaco, etc.) 

Sendo o peso das ventas de cada uma delas representadas no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7 – Volume de Vendas 2007 por sector de mercado da Durero Packaging 

 

Fonte: DURERO PACKAGING; S.A. 

 

 Como podemos ver no gráfico 7 o sector de perfumes & cosméticos representa o 

volume de maior negócio, que por sua vez tem uma elevada margem de lucro porque se agir de 

produtos de alta gama com elevados valores acrescentados. O sector da alimentação representa 
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o sector com segundo maior peso com 27% do total das vendas, este sector de grande consumo 

representa um volume importante mas de baixo valor acrescentado, ou seja onde o lucro é 

menor.  

 Segundo um estudo da competitividade da indústria catalã, aproximadamente 55% da 

produção destina-se aos clientes de grande consumo e 45% a produtos de maior valor 

acrescentado. Sendo 85% da produção destinada ao mercado espanhol e os restantes 15% para 

exportação, com a França como maior país receptor com 85% do valor exportado. 

A estratégia de Durero Packaging visa incrementar a participação no portfolio de produtos de 

valor acrescentado. 

 

 

Capital Humano 

 

 No exercício de 2007 o número de colaboradores eleva-se a 180, sendo o número de 

trabalhadores fixos de 149 e os restantes 31 eram de trabalho temporal. A estrutura do capital 

humano é maioritariamente masculina com 2/3 de homens e 1/3 de mulheres. Com uma média 

de idade que ronda os 31 anos. 

Do total de trabalhadores 123 estão afectados à fábrica/produção, e os restantes 57 formam 

parte da estrutura administrativa/directiva dos quais 22 são directivos. 

 Cerca de 85 % dos trabalhadores fabris são considerados como qualificados. Sempre 

que se muda uma maquina, envia-se o operário responsável a passar um período de formação na 

sede do fornecedor, geralmente na Alemanha, donde são oriundos os fornecedores de 

maquinarias. A motivação que supõe deslocar-se a outro país europeu e a aprendizagem que 

envolve, explica entre outras razões a estabilidade e reduzida conflitualidade entre os 

trabalhadores, existindo flexibilidade em relação a procura, sem existir nenhum pacto explícito. 
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3.4.2 - Identificação do grupo Autajon 

 

Sociedade Social AUTAJON  

Morada/Sede Daurelle - 26200 MONTELIMAR - França 

Carácter judicial  Société par Action Limité 

Capital Social 4.080.000 € 

 SIRET
14

- Système d’Identification du 

Répertoire des Etablissements 

34791937500027 

Matricula 15-09-1988 

Actividade - NAF   17.21B  

Site oficial www.autajon.fr 

 

 

História 

 

 A origem deste grupo teve início em 1964 com a criação da empresa Autajon em 

Montélimar, França, empresa de carácter familiar, especializada nas embalagens farmacêutica. 

Em 1978, a empresa a sociedade diversifica o seu segmento de mercado, com a entrada no 

mercado de Perfumaria & cosmética, segmento com maior valor acrescentado. 

 A sociedade consegue atingir rapidamente elevadas produções e atingir uma elevada 

capacidade de fluxo de caixa disponíveis, e decide avançar em 1990 com a construção de uma 

segunda fábrica em Montélimar, França. 

 Rapidamente o administrador, Sr.Autajon, alcança a dimensão da oportunidade que 

poderia significar os mercados de segmentos de luxo, e investe em 1992, em maquinaria para a 

produção de cofres rígidos de luxo. Atingindo assim uma quota de mercado que lhe permitiria 

atingir clientela com rendibilidade mais elevada. 

  

                                                           
14 Equivalente ao nosso número de identificação de pessoa colectiva. 

http://www.autajon.fr/
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 Em 1994, a certificação de ISO 900015, veio brindar os esforços canalizados e 

investimentos no sentido de atingir produções com alta qualidade reconhecida. 

Em 1995, dá-se a primeira fusão, com um crescimento externo com a compra da empresa 

HAUBTMANN em Saint-Étienne, especializada em embalagens para produtos industriais, 

confeitaria e de consumo de massas. Permitindo ao grupo Autajon uma estratégia de crescimento 

com entrada em novos mercados com clientela ainda desconhecida, com maior diversificação de 

produtos. 

 Autajon soube aproveitar a sua capacidade de gerar excesso de fundos, aproveitando 

as oportunidades de crescimento proporcionada por pela empresa de St.Etienne, e investe em 

1997 numa nova fábrica para HAUBTMANN, criando maior capacidade de produção e maior 

eficiência. 

 O crescimento externo do grupo Autajon progride a um nível transnacional com a 

compra da empresa Alemã, LANDERER, em Heilbronn, no ano 2001. O motivo dessa compra 

reside sobretudo na oportunidade de conseguir uma maior quota de mercado dado que o 

segmento de mercado onde a empresa se posicionava era também em Perfumaria & cosmética, 

Farmácia e confeitaria. 

 Em 2002, o crescimento externo continua com a compra de SÄUBERLIN & PFEIFFER 

(Châtel Saint-Denis, Suíça). Mais uma vez, e pelo mesmo motivo o grupo Autajon fortalece a sua 

posição como produtor de embalagens nas áreas mencionadas anteriormente, e também na 

produção de caixas para cigarrilhas. 

 Nesse ano, o grupo entra em diversificação sectorial com a primeira aquisição 

conglomeral, com a criação da divisão de etiquetas com a integração da empresa PLUMELLE, 

situada em Orange, França. Dado as características da região a empresa dedica-se 

maioritariamente a fabricação de etiquetas para vinhos & espirituosos. 

 Em 2003, o grupo prossegue o seu crescimento com a compra da empresa de 

TOURON em St.Étienne, dedicada a produção de PLV16 e sinaléticas (dado a proximidade 

geográfica da empresa com a sociedade HAUBTMAN a junção das duas sociedades se realizará em 
                                                           
15

 ISO (International Organization for Standardization) é uma organização não-governamental que coordena 
a elaboração e a divulgação de normas técnicas internacionais, entre elas, as normas da série ISO 9000. É 
um dos organismos das Nações Unidas, actualmente constituída por membros de diversos países, sendo 
sua sede em Genebra, Suíça. 
16

 Publicidade no Local de Venda.  
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2006) Nesse ano o grupo consegue a certificação da ISO 1400017 Ambiente, na sua fabrica em 

Montélimar CS, inaugura a sua fabrica em Autajon SP também situada na mesma cidade.  

 No ano seguinte, o crescimento no sector das etiquetas segue com a aquisição da 

BERSON Etiquettes S.A. situada em Clermont-Ferrand, especializada na área de cosmética, 

farmácia e automóvel. E a aquisição da empresa Etiquettes RAOULET S.A. (Beaune, Épernay, 

Bordeaux, Sancerre) em actividade no sector de vinhos & espirituosos. O ano 2004 também é 

marcado pela nova fábrica SÄUBERLIN & PFEIFFER. 

 Em 2005, o grupo vincula a sua posição na produção de etiquetas na compra de duas 

outras sociedades: Etiquettes BOURGEOT (Bordéus); e Etiquettes LAURENT (Avignon). E 

prossegue no investimento em maquinaria e actualização tecnológica com nova fábrica em 

Orange para filial Etiquettes PLUMELLE. 

 O Grupo Autajon realizava então a 200 milhões de euros em volume de negócios, dos 

quais 30% nas exportações, com 1800 funcionários em 10 fábricas na Europa. 

 O crescimento transcontinental dá-se em 2006, com a compra da empresa CULTECH, 

sediada em Edison, New Jersey, com uma facturação de 21 milhões de dólares nesse ano. A 

aquisição permite atingir clientes de segmento alto de perfumaria & cosmética, como a marca 

Chanel, e entrar no mercado americano. 

 Mais uma vez o grupo procede a actualização dos métodos de produção com nova 

fábrica em Champanhe para a Etiquetas RAOULET. 

 2007 é o ano marcado pela compra da DURERO PACKAGING S.A. que dá por tema a 

este trabalho. A empresa localizada em Barcelona permite ao grupo entrar no mercado ibérico, 

onde a sua presença ainda era pouco relevante. A compra da empresa Catalã resulta de mais uma 

estratégia de F&A horizontal dado o facto de a empresa ser uma forte concorrente a nível da 

clientela francesa como é o caso de LVMH, Laboratoire Yves Rocher, etc. E ainda a aquisição de 

Etiquetas BOIS DE LA DAME (Loire) presente no sector dos Vinhos & Espirituosos. 

 

                                                           
17

 As normas ISO 14000 não estabelecem níveis de desempenho ambiental, especificam somente os 
requisitos que um sistema de gestão ambiental deverá cumprir. De uma forma geral, referem o que deverá 
ser feito por uma organização para diminuir o impacto das suas actividades no meio ambiente, mas não 
prescrevem como o fazer.   
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 Nesse ano o papeleiro Finlandês M-real vende a sua filial Belga MEULEMANS ao 

produtor de embalagem francês AUTAJON. A empresa empregava no momento da compra 240 

pessoas, repartida em duas fábricas (Bruxelas e Arlon) com um valor de facturação de 30 milhões 

de euros, e actua no sector de cosmética, PVL, farmácia, confeitaria, e grande consumo. E é 

conseguido a primeira Certificação BRC para SAÜBERLIN & PFEIFFER (Suíça). 

 Em curso estão os projectos para a nova fábrica de LANDERER (Alemanha) e de 

CULTECH (EUA), e certificações de BRC18, FSC19, ISO 14000, Imprim’vert20. 

Os objectivos do grupo AUTAJON são: 

- Liderança europeia nos segmentos dos produtos: estojos/etiquetas / PLV-Signaléticas; 

 - Liderança europeia nos segmentos de mercados: Perfumes & cosméticos / farmácia / 

confeitaria / vinhos & espirituosos. 

 

 

 

 

                                                           
18

 O objectivo do Referencial British Retail Consortium Global Standard – FOOD, é garantir segurança 
alimentar e implementação de critérios operacionais de qualidade na indústria alimentar que fornece 
produtos a retalhistas do Reino Unido. Pretende assegurar o cumprimento das obrigações legais; protecção 
do consumidor; base comum para inspecção e auditoria. 
19

Forest Stewardship Council, a certificação florestal deve garantir que a madeira utilizada em determinado 
produto é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente 
justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes. 

 

20
  Este rótulo significa que a empresa produtora o planeou a sua produção preocupando-se 

com a protecção do ambiente. E compromete-se a recolha e tratamento dos resíduos que produz, 
fornecendo tratamento e reciclagem aprovado pelo Estado, zonas de armazenagem de produtos perigosos, 
e para evitar o risco de poluição acidental; Compromete-se a não usar produtos tóxicos em suas operações 
para impressão em offset. Com efeito, a produção de materiais impressos requer o uso de produtos que, se 
não for adequadamente gerida, pode prejudicar o ambiente - os riscos de impactos sobre as águas, solo ou 
ar - ou prejudicar a saúde e até a segurança das fábricas. 
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3.4.3 - Tipologia e motivações do grupo AUTAJON 

 

No seguinte quadro são resumidas as operações de F&A e as motivações do grupo ao longo do 

seu crescimento: 

 

Quadro 5 – Tipologia e motivações do grupo AUTAJON 

Tipo de operação Ano Empresa País Motivos 

Horizontal 1995 HAUBTMANN França (1);(2);(3) 

Horizontal 2001 LANDERER Alemanha (1);(2);(4) 

Horizontal 2002 SAÜBERUN & PFEIFFER Suíça (1);(2);(3);(4) 

Conglomeral 2002 ETIQUETTE PLUMELLE França (1);(3) 

Horizontal 2003 TOURON França (1);(2);(3) 

Conglomeral 2004 ETIQUETTE BERSON França (1);(2);(3) 

Conglomeral 2004 ETIQUETTE RAOULET França (1);(2) 

Conglomeral 2005 ETIQUETTE BOURGEOT França (1);(2) 

Conglomeral 2005 ETIQUETTE LAURENT França (1);(2) 

Horizontal 2006 CULTECH E.U.A. (1);(2);(3);(4) 

Conglomeral 2007 ETIQUETTE BOID DE LA DAME França (1);(2) 

Horizontal 2007 DURERO PACKAGING Espanha (1);(2);(3);(4);(5) 

Horizontal 2007 MEULEMANS Bélgica (1);(2);(3);(4) 

Fonte: Elaboração própria 

(1) Maximização do lucro 

(2) Poder de mercado 

(3) Diversificação 

(4) Penetração de mercados estrangeiros 

(5) Eficiência na gestão 

 

Os motivos da expansão do grupo Autajon residem essencialmente no interesse de aumentar 

o seu poder de mercado, alargando a sua quota de mercado, sem dissociar a maximização do 

lucro implicada. O grupo está a crescer em dois sectores, o das embalagens, e o sector das 
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etiquetas. O sector de etiquetas representa um sector complementar ao sector da sede do grupo, 

oferecendo aos clientes, especialmente aos clientes do segmento de V&E, a capacidade de 

satisfazer as necessidades a nível das embalagens, e através dessa diversificação, permitir uma 

resposta a necessidade da etiquetagem essencial para a distribuição do produto final neste 

segmento de mercado. 

O grupo centra essencialmente a sua escolha de crescimento em empresas tal como a Durero 

Packaging que permitem reforçar a sua posição como líder na Europa. Com a compra da empresa 

Catalã o grupo consegue atingir o mercado Ibérico onde ainda não tinha presença marcada, 

penetrando assim em novos mercados aumentando o seu poder de mercado, Gugler et al, (2003). 

O grupo Autajon acredita que a Durero Packaging poderá permitir uma fusão mais rápida e 

eficaz, por ser uma empresa com presença internacional, e por ter previamente uma experiência 

em grandes grupos multiculturais. Com este processo o grupo francês elimina no sector mais um 

forte concorrente, dados os dois grupos se posicionarem nos mesmos segmentos de mercado e 

mais especificamente tendo clientes comuns. 

A nível da gestão, a posição do proprietário, Sr.Iglesias, foi outro dos motivos favoráveis à 

compra, por renunciar a sua participação na empresa, por sua vez por motivos familiares, o que 

se julgue facilitar o processo diminuindo os possíveis conflitos que podem surgir neste tipo de 

F&A, Valente (2005). 
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3.5 - Uma vez a integração… 
 

O grupo Autajon não constitui uma entidade jurídica por si só, cada sociedade tem a sua 

própria denominação social. As sociedades do grupo são definidas juridicamente como 

Sociedades por Acções Simplificadas, S.A.S. sendo cada empresa, uma filial do grupo Autajon. 

Em França as S.A.S. foram introduzidas em 1994. Este tipo de sociedade anónima 

simplificada tinha sido apenas introduzido, até ao momento na Alemanha, pela lei que rege as 

sociedades anónimas. Esta lei foi modificada em 1994, para permitir às PME adoptarem mais 

facilmente a forma de uma sociedade anónima simplificada. Assim, a lei modificada prevê um 

certo número de benefícios fiscais para a criação de uma empresa deste tipo e para o seu 

funcionamento, como a redução das formalidades da assembleia-geral anual para as sociedades 

que não ultrapassem uma determinada dimensão, a isenção da obrigação de dispor de um 

conselho fiscal para as empresas que empreguem menos de 500 pessoas e a possibilidade de 

excluir o direito de adquirir prioritariamente novas acções. 

Assumir esta denominação social tem como vantagem a responsabilidade do poder ser 

limitada à gestão. Na S.A.S., o poder é exercido por uma única pessoa (o presidente, que pode ser 

uma pessoa singular ou colectiva), neste caso temos o Sr.Gérard Autajon nessa posição. O 

presidente é o único responsável correspondentemente, a terceiros, a exercer esse poder. Pode 

ser prevista, em paralelo, órgãos de decisão colectiva (o equivalente a de conselho de 

administração), órgãos de controlo (o equivalente do conselho fiscal) ou de qualquer outra 

natureza.  

 

“… Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son 

président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses 

dirigeants que les statuts désignent à cet effet.” Art. L227-1, segundo o Code de commerce, 

(2007). 

 

Enquanto as S.A. devem ter pelo menos sete accionistas, as S.A.S. têm apenas dois 

associados como mínimo. As S.A.S. podem ser formadas por um único membro (um único), como 

parte de um S.A.S.U. (Sociedade por Acções Simplificadas Única) “Lorsque cette société ne 

comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique"”. Art. L227-1, segundo o 

Code de commerce, (2007). 
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Cada parceiro pode ser uma pessoa singular ou uma pessoa jurídica, pública ou privada, 

francês ou estrangeiro. Cada pessoa é representada por um representante permanente.  

 

Podemos visualizar geograficamente o posicionamento internacional das filiais do grupo no mapa 

seguinte: 

 

Ilustração 7 – Mapa do grupo 

 

Fonte: Autajon CP 

 

O grupo AUTAJON complementa-se ao dividir-se entre as empresas de etiquetas e embalagens, 

podemos visualizar na ilustração abaixo. 
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Ilustração 8 – Organização do grupo Autajon 

 

Fonte: Autajon CP 

  

Com esta dimensão o grupo prevê atingir para o ano 2008 uma facturação total de 320 milhões 

de euros. 
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Gráfico 8 – Evolução da facturação do grupo Autajon 

 

Fonte: Autajon CP 

 

 

Capital humano 

 

A concepção de fusão e aquisição de empresas é muitas vezes associada à ideia de 

reestruturação e despedimento em massa dos efectivos. Ao contrário da imagem que os medias 

nos fazem passar das F&A, o Grupo Autajon aposta na confiança depositada nos trabalhadores e 

nas suas experiências adquiridas ao longo dos anos. Assim quando uma empresa é comprada não 

consideram somente um capital tangível que é adquirido, mas sim, também um capital humano 

com elevado conhecimento do sector e alto know-how. O efectivo pertencente ao grupo elevava-

se aos 2 220 trabalhadores.  

Podemos analisar no gráfico seguinte o forte aumento do número de efectivos associado ao 

alargamento do grupo. 
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Gráfico 9 – Evolução do número de trabalhadores 

 

Fonte: Autajon CS 

 

 

Segmentação de mercado 

 

O grupo Autajon centra o seu segmento de mercado em clientes que procuram serviços 

com elevado valor acrescentado e de grandes tiragens com o fim de amortizar os seus custos 

fixos. A longo prazo o objectivo é de criar uma relação de confiança e satisfação com o cliente. O 

serviço do grupo distingue-se da concorrência pela sua pró actividade com o cliente, atento as 

exigências contínuas do mercado e antecipado as exigências dos clientes com a concepção de 

produtos atractivos e inovadores. 

A carteira de clientes do grupo inclui nomes tão importantes como: LVMH (CHRISTIAN 

DIOR; GIVENCHY; GUERLAIN); BEIESDEROF; LABORATOIRE YVES ROCHER; LINDT; KELLOGGS; 

HENKEL; FEROSAN; ANTONIO PUIG. 
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Gráfico 10 – Facturação por segmento de mercado do grupo Autajon 

 

Fonte: Autajon CP 

 

3.5.1 - O processo de integração 

 

O acompanhamento da evolução do grupo catalã por parte do administrador Gérard 

Autajon verificava-se desde o ano 2000, seguindo de perto o desenvolvimento na fase de pré-

aquisição com uma constante aproximação entre os administradores das duas entidades. 

Um dos motivos que levou à venda de Durero Packaging foi sem dúvida a apresentação 

consecutiva nos últimos três anos de resultados negativos. Sendo um dos objectivos primordiais 

da nova administração do grupo Autajon, conseguir estabilizar as contas da empresa, voltando a 

um equilíbrio financeiro, devolvendo confiança aos trabalhadores. 

Apesar dessa má gestão que se tinha vindo a verificar, o administrador do grupo francês, 

seguiu a sua estratégia de integração em associação com os elementos chaves de gestão e de 

comunicação da empresa, preservando no seu lugar de director geral e director financeiro, 

respectivamente, o Sr.Esbri e o Sr.Colomer. Ao contrário de muitas F&A, a tendência do 

absorvente em monopolizar os postos de responsabilidades e a de impor os seus métodos de 

trabalho na empresa absorvida, não se verificou no processo de integração. O que significou que 

o processo não foi acompanhado de uma redução de efectivo, nem de uma eliminação dos postos 

43%

16%

14%

17%
10%

Facturação por segmento de mercado

Perfumeria & Cosmética Farmácia Vinhos &Espirituosos

Consumo de massa Confeiteria
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redundantes, nem de uma redistribuição dos papéis e responsabilidades. Podendo mesmo 

afirmar-se que o processo não foi alvo de resistências marcantes, nem de mudanças 

destabilizadoras, que poderiam originarem sentimentos de insegurança e stress vividos pelos 

membros da Durero Packaging. Apenas se verificou a supressão do departamento de compras, 

que levou a integração de uma funcionária na organização da Durero Caribe. 

 

Ilustração 9 – Organigrama de Durero Packaging 

 

Fonte: Durero Packaging, S.A. 

 

 

Tal como indica a segunda fase do processo da roda do explorador dos autores Ashkenas, 

et al, (1998), foi consolidada uma estratégia para reconstruir as bases. A estratégia de 

recuperação de Durero Packaging, passou essencialmente pela reestruturação do departamento 

comercial, considerado o “motor da empresa”. Apostando num reforço de account managers, e 

num maior apoio a nível do back Office. Uma selecção do segmento de clientes era fundamental, 

sendo necessário assumir a responsabilidade da perda de determinados clientes em detrimento 

de clientes fiéis com elevadas tiragens, e com pedidos de elevado valor acrescentado. 

Um dos objectivos desta estratégia consiste na penetração de novos mercados como a 

confeitaria e farmácia, sobretudo no sector da confeitaria onde a quota de mercado de Durero 



Fusões e aquisições: o caso do grupo Autajon 

 

82 

ainda era muito reduzida. Mercados com elevados exigências particularmente a nível da 

regulamentação e higiene. Através da transferência de conhecimentos técnicos a nível de 

produção, entre as empresas do grupo com elevada experiência nestes sectores, como é o caso 

da Meulemans e Autajon SP, poderão ajudar a empresa a convergir para níveis superiores de 

eficiência produtiva de forma mais activa. 

Os excedentes de fluxo disponíveis do grupo proporcionam recursos que podem ser 

aplicados na manutenção e actualização da maquinaria, essencial para um serviço de qualidade e 

pró-activo para com os clientes. O que garante uma tecnologia de última geração em constante 

adaptação as exigências dos clientes e sempre atenta as políticas de médio ambiente. 

Ao longo do primeiro ano de integração o intercâmbio e troca de conhecimentos entre os 

executivos do grupo foram uma constante. Tal como aconselham os autores Ashkenas,et al, 

(1998), na sua terceira fase de integração rápida, o grupo promoveu inúmeras deslocações dos 

seus colaboradores, tanto a nível comercial, informático, produção e logística. 

Uma das medidas tomadas para facilitar a comunicação entre as duas organizações com 

culturas diferentes tanto a nível empresarial com a nível da própria cultura de cada país foi a 

instauração de aulas de francês para os empregados, nas instalações da própria empresa em 

Barcelona. Esta medida é coincidente com a quarta fase de assimilação do processo de integração 

de Ashkenas,et al, (1998). 

Finalmente podemos identificar a estratégia de integração adoptada pelo grupo segundo 

Haspeslagh & Jemison (1991), com o grau de absorção. Justificada pela grande interdependência 

a nível estratégico do grupo internacional, e baixa autonomia organizacional pelo facto de existir 

um único administrador para todas as filiais. Na integração de Durero Packaging no grupo foi dado 

envase à coordenação desde da sede francesa, com relatórios permanentes sobre as deslocações 

dos account managers, reuniões mensais sobre prospecções de mercado e evoluções de vendas. 

Esta integração coloca em causa a identidade organizacional da empresa absorvida, por poder 

levar a extinção da identidade organizacional da Durero Packaging. 

Apesar de toda esta estratégia de integração e controlo, as situações de rumores e 

insegurança não foram inevitáveis. Surgindo algumas situações de desconfiança e de dúvidas por 

parte dos colaboradores, resultado da falta de comunicação e propiciadas em ocasiões 

inesperadas. 
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3.5.2  - Avaliação da performance no processo de integração 

 

 O próximo passo consiste em analisar o desempenho do grupo Autajon quanto à evolução 

da sua eficiência e a evolução do seu poder de mercado, segundo a metodologia de Gugler et al, 

(2003) abordado no capítulo 2.  

 Dado o elevado grau de confidencialidade exigido pelo grupo Autajon, a avaliação terá 

como base valores hipotéticos. 

Na primeira etapa de avaliação vamos determinar as vendas previstas do grupo Autajon 

no ano após a compra da Durero Packaging, ou seja para o ano 2008. 
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Legenda da equação (5) 

VG2006  – Vendas do grupo Autajon no ano 2006; 

VD2007 – Vendas da Durero Packaging, no ano 2007; 

VC2008 – Previsão de vendas para as empresas integradas no ano 2008; 

VIG2008 – Média de vendas das empresas no sector francês no ano 2008; 

VIG2006 – Média de vendas das empresas no sector da empresa absorvente no ano 2006; 

VID2008 – Média de vendas das empresas do sector em Espanha no ano 2008; 

VI2007 – Média de vendas das empresas do sector em Espanha no ano 2007. 

 

 

Os únicos valores disponíveis para esta avaliação, por parte das entidades envolvidas, 

foram as vendas do grupo Autajon de 2006 com 224 000 000 euros, e as vendas de Durero 

Packaging para o ano 2007 com 20 562 000 euros. Segundo o SESSI (2008) a média de vendas do 

sector da embalagem em França, no ano 2006, é de 23 088 000 euros, e segundo o INE a média 

em Espanha é de 12 000 000. Dados os resultados para o ano de 2008 não estarem ainda 

publicados será considerado um aumento no volume de vendas de cerca de 5%. 
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Para determinar o efeito da consolidação nas vendas, é necessário comparar o volume de venda 

prevista da equação (5) com os valores actuais das vendas do grupo Autajon, VA2008 = 300 000 000 

euros, uma vez realizada a integração com a Durero Packaging. 

 

ΔV = VA2008 - Vc2008         (9) 

  ΔV = 300 000 000 – 255 123 733     

  ΔV = 44 876 267       

 

Verifica-se uma variação positiva do valor das vendas esperadas com 44 876 267 euros. 

Na segunda etapa são previstas as alterações nos lucros das empresas consolidadas 

através das alterações nos rendimentos esperados nos sectores onde as empresas se encontram 

inseridas. Para tal, dado a falta de informação disponível nestes sectores, estimamos que as 

médias dos lucros correspondem a uma margem de lucro de 20% das médias das vendas dos anos 

respectivos, e os activos para o ano 2006 com valor igual a 7 950 000 euros e de 8 000 000 euros 

para o ano 2008 em França. Enquanto que para o sector Espanhol os activos foram estimados em 

4 800 000 euros para o ano de 2007, e em 4 800 000 euros para 2008. 
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Legenda da equação (6) 

2008,2006IG  - Alterações previstas dos rendimentos dos activos no sector francês entre o período 2006 e 

2008; 

πIG2008 – Lucros médios das empresas no sector francês no ano 2008; 

πIG2006 – Lucros médios das empresas no sector francês no ano 2006; 

KIG2008 – Activos médios das empresas no sector francês no ano 2008; 

KIG2008 – Activos médios das empresas no sector francês no ano 2008. 
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Para a Durero Packaging,            )7(
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Legenda da equação (7) 

2008,2007ID - Alterações previstas dos rendimentos dos activos no sector espanhol entre o período 2007 e 

2008; 

πID2008 – Lucros médios das empresas no sector espanhol no ano 2008; 

πID2007 – Lucros médios das empresas no sector espanhol no ano 2007; 

KID2008 – Activos médios das empresas no sector espanhol no ano 2008; 

KID2007 – Activos médios das empresas no sector espanhol no ano 2007. 
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Uma vez definido o resultado das equações (6) e (7), podemos seguir para a previsão dos lucros 

das empresas consolidadas, 
nCt , para o ano 2008: 
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Para os cálculos consideramos que os activos são superior aos lucros em 75% para as duas 

entidades envolvidas, e que os lucros das entidades correspondem a 25% do valor das vendas. 
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Para determinar as consequências da integração nos lucros, é necessário comparar os lucros 

previstos da equação (8) com os valores actuais dos lucros do grupo Autajon, πA2008, uma vez 

realizado a integração com a Durero Packaging. Estimaram-se mais uma vez os lucros de 2008 em 

25% do volume de vendas anuais do respectivo ano, ou seja 75 000 000 euros. 

 

Δπ = πA2008 - πc2008    (10) 

   Δπ = 75 000 000 – 62 152 788     

   Δπ = 12 847 212      

 

Como a ΔV›0 e Δπ›0, podemos concluir que o grupo conseguiu aumentar a sua eficiência através 

de uma variação positiva, quer das vendas previstas, quer dos lucros previstos. Posicionando-se 

na célula 1 das possíveis consequências admitidas pelos autores Gugler et al, (2003) no quadro 6: 

 

Quadro 6 – Posicionamento do grupo Autajon nas quatro possíveis consequências 

 Δπ› 0 Δπ ‹ 0 

ΔV › 0 Grupo Autajon – 

Aumento da eficiência 

3 Redução do poder de 

mercado 

ΔV ‹ 0 2- Aumento do poder de 

mercado 

4 Decréscimo da 

eficiência 

Fonte: Adaptado de Gugler et al. (2003)  
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Nesta situação hipotética, o grupo Autajon verifica as mesmas consequências que 29,1% 

das F&A analisadas por Gugler et al, (2003). Segundo estes autores “…any horizontal mergers that 

meets our test for an increase in efficiency must do so because its net effects is to increase 

efficiency.”- Com efeito, o tipo de F&A horizontais consiste na diminuição da concorrência, dado o 

processo levar à integração de um concorrente do mesmo sector onde se insere. Esta hipótese vai 

contra o resultado obtido pelos autores quando agregadas as F&A consoante a sua origem. As 

F&A internacionais mostram diminuírem as suas vendas em contrapartida de um aumento dos 

seus lucros, conduzindo a um aumento do poder de mercado. Conseguindo assim, a consolidação 

internacional entre a empresa Espanhola e o grupo Francês aumentar de forma positiva as duas 

variáveis analisadas. 

Numa segunda situação hipotética vamos analisar a sensibilidade procurando determinar 

o efeito de uma variação na margem de lucros, observando a importância desta variável sobre o 

resultado final. Para tal, consideramos uma variação negativa e constante de 10 pontos base na 

margem de lucros atribuída no primeiro cenário. No seguinte gráfico podemos visualizar os 

efeitos: 

 

Gráfico 11 – Variações na margem de lucros aplicado ao método de Gugler et al, (2003) 

 

Fonte: Elaboração Própria  
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Através do gráfico 11 podemos concluir que se todas as variáveis se mantiverem fixas 

consoante o primeiro cenário, o grupo Autajon mantêm a sua posição na célula 1 do quadro 6, 

aumentando a sua eficiência sempre que conseguir fixar a sua margem de lucros acima dos 

20,7%. A partir deste ponto a variação dos lucros obtidas tornar-se-á negativa, passando o grupo 

internacional a ter uma redução do seu poder de mercado (célula 3) segundo o método dos 

autores Gugler et al, (2003). O aumento das vendas e a diminuição dos lucros, são segundo estes 

autores o que se poderia esperar de empresas cujos dirigentes sejam maximizadores do tamanho 

ou do crescimento da empresa, e por outro lado, “It is also what one would expect if the mergers 

led to a decrease in market power using the same logic that we employ to determine increases in 

market power”- Gugler et al, (2003), este efeito é representado pela célula 3. Na análise 

elaborada pelos autores, 15,1% das F&A aparecem ter estes efeitos no quinto ano que segue a 

consolidação. 

Esta diminuta capacidade na fixação da margem poderá ser justificada pela conjuntura 

internacional e da sobrecapacidade produtiva existente no mercado explícitas no ponto 3.3.1 

deste trabalho. MITYC, (2006)  
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Conclusão 
 

Os produtos produzidos pelo grupo Autajon são classificados segundo a nomenclatura 

francesa de fabricação de cartão (NAF 17.21B), enquanto a actividade do grupo Durero Packaging 

tem a classificação espanhola de artes gráficas e actividades dos serviços relacionados com os 

mesmos (CNAE 2220). Apesar destas diferentes nomenclaturas, os dois grupos actuam na mesma 

actividade de produção, oferecendo ao mercado o mesmo serviço. Estes sectores, são no seu 

conjunto muito similar, são compostos essencialmente por PMEs. 

A indústria das embalagens de papel-cartão deverá aproveitar o dinamismo das 

actividades industriais dos novos Estados membros da União Europeia mas também do recente 

crescimento da economia chinesa neste sector como potencial cliente, para seguir com o 

aumento das suas exportações. 

O mercado Europeu encontra-se por sua vez saturado, existindo uma sobre capacidade de 

produção, não existindo barreiras à entrada deste sector, a única necessidade é o investimento 

em máquinas. Os gestores acreditam não existir perigo da concorrência asiática. 

Segundo o director comercial, Isaac Baques, nos próximos dois anos o sector terá pouco 

crescimento caracterizando-se por uma descida nos preços e margens de lucro, dando lugar a um 

crescimento lento. Haverá um esforço de eficiência para diminuir os custos. Acredita também que 

a capacidade financeira para liderar a concentração será o factor chave para aceder ao êxito no 

sector. 

Algumas empresas estão se especializando mas não possuem background suficiente o que 

dá lugar ao canibalismo no mercado, levando o desaparecimento de empresas por absorção. 

A relação entre os negócios de duas empresas ou a complementaridade podem ser 

aplicadas a funções gerais de gestão, planeamento e controlo, I&D e gestão financeira ou a 

funções específicas da empresa, tais como produção e marketing. Esta perspectiva pesa mais em 

favor das F&A entre empresas relacionadas -“Firms that have a comparative, and thus a cost, 

advantage have an incentive to merge or aquire a firm that is less strong”- Brakman et al.,(2005). 

Assim, verifica-se que empresas com excesso de fundos, capacidades de gestão ou com 

capacidade produtiva disponível podem, de uma forma eficiente, adquirir e integrar empresas 
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com poucos recursos financeiros e pouca capacidade de gestão, para aproveitar ao máximo as 

oportunidades de crescimento que essa indústria apresentar. 

Segundo os autores Ashkenas,et al, (1998) e analisando o processo de consolidação entre 

o grupo Autajon e a Durero Packaging, a consolidação têm assumindo as etapas e características 

indicadas no modelo da roda do explorador, afim de originar um processo sustentável de 

integração entre as duas entidades. 

Através do estudo Haspeslagh & Jemison (1991), aplicado ao grupo Autajon podemos 

concluir que o grupo assume uma integração com elevadas necessidades de interdependências 

estratégicas, e baixa autonomia organizacional, designado pelo grau de absorção. 

Quanto a avaliação da performance através das suas consequências na eficiência e no 

poder de mercado do grupo, a hipótese de trabalho conclui que o grupo verificou um aumento 

dos seus lucros e vendas, o que incrementou um aumento da eficiência. Este efeito é comum em 

F&A horizontais, dado o processo consistir na eliminação de um concorrente. 

Finalmente é analisado a sensibilidade da variação na sua margem de lucros, 

determinando a sua importância. Com uma diminuição negativa de 4,3% na margem estabelecida 

em 25%, existe neste cenário grande relevância nos lucros esperados, passando o grupo a perder 

poder de mercado, segundo a classificação dos autores Gugler et al, (2003).  
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Capítulo 4- As minhas funções como estagiaria 
 

A oportunidade de poder realizar um estágio curricular no mundo empresarial no âmbito 

do mestrado de economia, era uma excelente oportunidade para aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da licenciatura e referido mestrado num contexto empresarial. O estágio 

curricular foi realizado na DURERO PACKAGING, GROUPE AUTAJON, com a duração de 6 meses 

com início a 15 de Outubro de 2007 e final a 15 de Abril de 2008, no departamento comercial. 

Posteriormente, me oferecido a possibilidade de 2 meses e meio extra-curriculares. 

Na escolha desta empresa, o factor predominante na tomada da minha decisão, foi o 

facto da empresa se situar noutro país. Assim, para além deste estágio me poder proporcionar 

uma experiencia profissional, oferecia me também a oportunidade de poder alargar os meus 

horizontes e o desafio de conhecer novas culturas. 

O sector das embalagens era completamente desconhecido até o dia em que iniciei a 

minha formação no grupo DURERO PACKAGING S.A. A complexidade do sector surpreendeu me 

muito positivamente e despertou desde logo a minha atenção para todos os processos de 

produção até às artes gráficas, passando pelos múltiplos segmentos de mercado. As funções a 

desempenhar como assistente comercial visavam substituir e compensar de uma forma pró-activa 

as frequentes ausência dos account managers devido as viagens obrigatórias. Antes fusão se 

realizar existiam dois departamentos que dividiam os segmentos de mercados de luxo (selectivo) 

– associado a um grande valor acrescentado – e o mercado de grande consumo – associado a 

grande tiragens e baixo valor acrescentado – a minha função restringia-se ao departamento 

selectivo ajudando quatro account managers mais o director – key account - do departamento. 

As minhas funções principais consistiam em: 

- Prospecção de mercado. 

- Solicitude de ofertas; 

- Envio de ofertas e preço, especificações técnicas e condições logísticas; 

- Recepção e pedidos de maquetas; Envio de maquetas; 

- Validação da maqueta pelo cliente; 

- Recepção de originais do cliente, e gráfica; 

- Envio do aproval (se quatro comi) ou plotter (se amostra de cores segundo pantones); 

- Conseguir aprovação do cliente do aproval ou PDF; 

- Análise da evolução da facturação; 

- Análise de stock. 
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A minha aprendizagem 

 

A nível de software integrado da gerência foi adoptada a Dinâmica NAV de Microsoft 

(Navision). Durero escolheu este sistema integrado novo da gerência, com o objectivo de 

substituir os três sistemas diferentes com que, até o momento, vieram controlando as áreas 

diferentes da companhia; uma aplicação “ à medida “para a gerência comercial, um software 

britânico para produção e financeiros de Navision para a área financeira.  

Cedo à minha chegada fui responsabilizada pelos pedidos destes orçamentos, esta função 

permitiu me rapidamente ter noção da complexidade dos processos produtivos. Toda a 

informação detalhada era necessária para obter o mais baixo custo de produção possível, 

oferecendo o melhor preço de mercado ao cliente, com consideráveis margens de lucro para a 

empresa. 

Para me ajudar a entender todos os sectores da empresa, o meu orientador atribui-me 

um plano de formação de sensivelmente 15 dias com o objectivo de conhecer todos os processos 

produtivos. Este plano passou por todos os departamentos desde o departamento de design até 

ao último processo de acondicionamento do produto na zona de colagem e envio. A minha 

passagem pelo departamento de qualidade foi muito importante para compreender e detectar 

qualquer falha na cadeia de produção. 

 

A minha função no processo de integração 

 

As minhas funções na empresa reforçaram se com o processo de fusão. A primeira grande 

mudança na estruturação da empresa foi a junção do departamento de mercados selectivos e 

mercados de grande consumo. Com essa junção passei a ser assistente de todos os account 

managers, 7 ao total - e não só dos quatro account managers do departamento selectivo – como 

também dos dois key accounts, em que mais tarde deu lugar a concentração das funções num só 

key account (Isaac Baques). 

A partir da compra da DURERO a 22 de Outubro de 2007, os processos de relatórios e 

análises intensificaram-se e cada comercial passou a ter de redobrar relatório de visitas, análises 

de stocks, prospecções de mercado, entre outros… Todos estes aumentos de tarefas vieram a 

intensificar na entrada do novo ano, o que me permitiu algum tempo para aprofundar a minha 
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aprendizagem na área, e assim, poder ajudar o departamento de uma forma mais eficiente e 

autónoma. 

Uma das maiores satisfações do meu estágio foi a diversidade das tarefas que deu-me a 

ocasião de realizar em proporções mais ou menos grandes: recursos humanos, gestão, marketing, 

negócio desenvolvimento, controlo de gestão, gestão de existências, gestão de projectos, análise 

financeira. Ainda que não efectuei cada uma destas tarefas com a especialização de um 

profissional, tudo isto deu-me um resumo relativamente completo do funcionamento de uma 

empresa, e dos postos ou departamento que poderiam interessar-me num futuro. 

Foi com grande satisfação que vi o meu trabalho reconhecido sendo convidada a 

permanecer no grupo. Essa oportunidade agradou me muito especialmente por existir a 

possibilidade de vir a trabalhar para outra empresa do grupo conhecendo assim outro país e outra 

cultura. Esta hipótese ficara ainda em aberto… 
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Conclusão geral 
 

 Este trabalho pretende interpretar com base no contexto da teoria económica, as 

motivações e os processos de F&A. A principal motivação subjacente à realização do estudo 

relaciona-se com a oportunidade de analisar o processo de consolidação e entender a estratégia 

de integração seguida pelo grupo Autajon, com base no contexto da teoria económica. 

Para esta análise, procedeu-se a delimitação dos inúmeros conceitos referenciados da 

literatura, sendo a abordagem conceptual complementada pela análise dos diferentes tipos de 

F&A, destacando-se as suas principais características. O conceito adoptado no trabalho refere-se 

a autores como Matos & Rodrigues, (2000); Lyons, (2001); Ribeiro, (2001); Schoenberg, (2003); 

Young, (2003); Valente, (2005); e Scherer, (2006) que distinguem os três principais tipos de F&A 

por horizontais, verticais e conglomerais. A formalização dos conceitos permitiu posteriormente 

entender as diversas motivações subjacentes aos processos de consolidação. Dividindo em dois 

grandes grupos, motivações estratégicas e as motivações financeiras. No geral visam 

essencialmente atingir sinergias, crescimento e obtenção de uma dimensão competitiva que 

aponta para a maximização do valor, e por outro lado resolver conflitos de interesses entre os 

proprietários e accionistas das instituições. 

No segundo capítulo, conclui-se que na maioria dos estudos realizados sobre F&A um em 

cada dois processos falham. Para esses resultados são determinantes um nível exagerado de 

confiança dos gestores na expectativa de conseguir retornos sobreavaliados, e também pela forte 

componente organizacional, geralmente subavaliados mas no fundo decisivo para levar a cabo o 

processo de integração. 

Como hipótese de resolução deste tipo de processo é proposto o método da roda do 

explorador, dos autores Ashkenas, DeMonaco, & Francis,(1998), baseado na experiência da GE 

Capital Services. O Processo é dividido em quatro etapas: pré-aquisição, construção da fundação, 

rápida integração, e assimilação. O autores descrevem o sucesso de integração como um 

aumento da vantagem competitiva e de crescimento. 

Haspeslagh e Jemisson (1991), referem na sua obra ser decisivo o grau de integração 

exigido as duas empresas que entram num processo de consolidação. Enumerando quatro níveis 

possíveis entre o de holding, preservação, absorção e simbiose, relacionando a interdepencia 

estratégica e a interdepencia da autonomia exigidas entre as empresas. 
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No capítulo 3, vimos que os produtos produzidos pelo grupo Autajon são qualificados de 

embalagem em papel e cartão, fabricação de cartão (NAF 21.2B), enquanto a actividade do grupo 

Durero Packaging tem a classificação espanhola de artes gráficas e actividades de serviços 

relacionados com os mesmos (CNAE 2220). Apesar dos diferentes registos, as duas empresas 

actuam no mesmo mercado, prestando um serviço idêntico aos seus clientes e inseridas num 

sector constituídos essencialmente por PMEs. 

A consolidação entre as duas entidades deu lugar a uma fusão horizontal, motivada 

especialmente por factores estratégicos como a maximização do lucro e o aumento do poder de 

mercado. Os factores que levaram o grupo francês a um histórico prolongado de F&A, 

concentram-se essencialmente no propósito de atingir a liderança no mercado internacional, 

estes factores são identificados no quadro 5 deste trabalho. 

Segundo os estudos de Ashkenas, DeMonaco, & Francis, (1998) e Haspeslagh & Jemison 

(1991), o grupo reúne todas as condições necessárias para fazer parte das 50% empresas bem 

sucedidas nos processos de F&A. Adoptando uma estratégia de integração que promove a 

confiança e segurança dos seus colaboradores, em todas as situações que possam proporcionar a 

tomada de controlo, e capacidade de previsão. Assumindo uma integração a nível da absorção, 

com um inconveniente que poderá levar ao desaparecimento da cultura organizacional da 

empresa absorvida. 

A avaliação da performance do grupo integrado foi realizado segundo a metodologia de 

Gugler et al, (2003), através de uma situação hipotética. A limitação na obtenção de dados 

quantitativos dificultou a formulação de hipóteses na análise do caso de estudo. 

Foi estimado que o processo de integração levado a cabo levaria a um aumento das 

previsões das vendas e dos lucros, contribuindo para um aumento da eficiência segunda as 

possíveis consequências consideradas pelos autores. Em seguida foi analisada a sensibilidade das 

variações na margem de lucro, concluindo-se que a partir de uma diminuição de 4,3% na margem 

de lucro, o grupo diminui os seus lucros esperados, resultando numa redução de poder de 

mercado. 

É também notável que a média do índice de insucesso de F&A estabilizou em redor de 50 

por cento nos passados vinte e cinco anos. Com causa comum muitos executivos, por erro, 

acreditam que a sua aquisição será incluída nos 50 % casos de sucesso. Certamente, a corrente 

com níveis altos de actividade agirão como um catalisador para diversas pesquisas no tema. Há 
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esforços contínuos para um significativo aumento do conhecimento e de recursos 

compartilhados, e transferência de conhecimento como mecanismos de criação de valor e a 

melhoria prática da sua implementação, Schoenberg, (2003). 

A análise realizada poderá servir como base para trabalhos posteriores que se debrucem 

sobre uma análise mais aprofundada dos efeitos na rendibilidade e na estratégia adoptada pelo 

grupo Autajon. 
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