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Abstract  
 
The objective of this paper is to observe the impact of mergers and acquisitions in the 
performance of companies in the pulp and paper industry which went through this process in 
the period from 2003 to 2006. In order to accomplish this objective, three indicators were 
observed:. Market Share, Profitability and the Cost of Goods Sold / Net Sales. The theoretical 
basis of the paradigm used is the structure-conduct-performance and motivation for the study 
is the observation that mergers and acquisitions can change and influence the structure. As a 
result, the study finds different effects on market share among acquirers. The results show an 
increase in profitability throughout the years following the operation. Finally, the results 
regarding Cost of Goods Sold/Net Sales were different than the expected (decrease indicator), 
showing an increase in the year following the operation. 
 
Keywords: Performance. Mergers and acquisitions. Pulp and paper industry. 
 

1. Introdução 

  

O aumento da competitividade e a necessidade de garantir a sobrevivência tem levado 

as empresas a buscarem maiores oportunidades de lucros. No entanto, a resposta pode estar no 

entendimento da estrutura de mercado que cerca essas empresas. Nesse contexto, surge o 

modelo Estrutura-Conduta-Desempenho, o qual estabelece que a estrutura é determinante para 

a forma como as empresas irão delinear a sua conduta; e isso será determinante para o 

desempenho a ser obtido por elas. 
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 Uma das atividades que podem modificar essa estrutura é a prática de fusões e 

aquisições, a qual tem sido objeto de alguns estudos desenvolvidos sob o paradigma estrutura-

conduta-desempenho. Assim, o trabalho tem como objetivo observar o impacto das fusões e 

aquisições no desempenho das empresas do setor de papel e celulose, as quais passaram por 

esse processo no período de 2003 a 2006. 

A escolha da realização do estudo em empresas brasileiras produtoras de papel e 

celulose deveu-se aos números apresentados pelo setor. Segundo a Associação Brasileira de 

Papel e Celulose- BRACELPA, o setor participava em 2006 de 1,4% do PIB. Além disso, este 

é um setor que exporta cerca de 3,4 bilhões de dólares por ano. 

 O setor de papel e celulose tem sido considerado como um dos que mais cresce no 

Brasil, tendo obtido bastante destaque no cenário mundial. Dados da BRACELPA (2008) 

revelam que o Brasil ocupava em 2007 o sexto lugar na produção mundial de papel e o 

décimo segundo na produção de celulose. Em 2007, o setor contava com 220 empresas em 

450 municípios de 17 estados nas cinco regiões brasileiras, gerando 100 mil empregos diretos 

nas indústrias e florestas, tendo obtido um faturamento de R$ 23,1 bilhões. 

 O processo de abertura dos mercados em 1990 contribuiu para a manutenção de uma 

tendência de crescimento das exportações de papel e celulose pelo Brasil, o que proporcionou 

um crescimento do saldo comercial do setor (como resultado da diferença entre as 

exportações e as importações). Percebe-se que essa tendência apresentou-se de forma mais 

acentuada na última década (COSTA; GARCIAS, 2010) 

 O trabalho encontra-se dividido em quatro partes, além dessa introdução: a primeira 

descreve a metodologia que foi utilizada. A segunda realiza uma breve revisão teórica sobre o 

tema. A terceira apresenta o estudo realizado. E, finalmente, na quarta parte são apresentadas 

as considerações finais. 

   

2. Metodologia 
 

 O método de procedimento adotado foi o estatístico, cuja utilidade é apresentada por 

Ferreira (1998, p.110) quando afirma que “o método estatístico visa estabelecer relações entre 

fenômenos transformando os conjuntos complexos de dados em representações simples, 

quantificados”. 

 Após a determinação do método de procedimento, procedeu-se à escolha da técnica, a 

qual, para Lakatos e Marconi (1991), se refere à parte prática da coleta de dados, podendo se 

apresentar das seguintes maneiras: documentação indireta, abrangendo a pesquisa documental 
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e a bibliográfica, e a documentação direta, que inclui a observação direta intensiva e a 

observação direta extensiva. 

 No delineamento das técnicas utilizadas no trabalho, optou-se por utilizar a 

documentação indireta. Na utilização de documentação indireta, fez-se uso da pesquisa 

documental e bibliográfica. Na pesquisa bibliográfica buscou-se explorar o tratamento dado 

pelo arcabouço teórico da Organização Industrial ao tema, principalmente no que diz respeito 

ao paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho. Na pesquisa documental, utilizaram-se as 

demonstrações contábeis divulgadas pelas empresas objetos de estudo e os números 

divulgados pela Associação Brasileira de Celulose e Papel- Bracelpa. 

 O universo do Estudo foi composto pelas empresas envolvidas em fusões e aquisições, 

durante o período de 2003 a 2006, de acordo com o banco de dados da Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). Esta entidade registrou no 

período as seguintes operações apresentadas no quadro 1. 

 

Quadro 1: Total de Operações de Fusões/Aquisições 
Ano Quantidade de Fusões/Aquisições 
2003 3 
2004 2 
2005 0 
2006 3 
Total 8 

                                   Fonte: dados ANBIMA 
 
  

Ressalta-se que os registros da ANBIMA mostram que não foram realizadas operações 

de fusões nesse setor durante o período, mas apenas operações de aquisições. Essas operações 

envolveram as seguintes empresas, discriminadas no quadro 2: 

 

Quadro 2: Discriminação das Operações de Fusões/Aquisições 
Ano Empresa Alvo Empresa Compradora Empresa Vendedora 

2003 Klabin Bacell RGM international Klabin S/A 
2003 Norcell S/A Klabin S/A Braskem S/A 
2003 Riocell S/A Aracruz Klabin S/A 
2004 Tilibra S/A Produtora de Papel 

 
MeadWestvaco Corporation 
 

Rubens Dario Carrijo Coube e 
familia 

2004 Ripasa S/A VCP + Suzano ZDz Holding 
2006 Vinson Ind. de Papel Arapoti e 

Vinson Empr. 
Stora Enso Oyj. 
 

International Paper   
 

2006 Amcel Amapá Florestal 
Celulose 

Marubeni Corp. / Nippon 
Paper Industries Co. 

IP Com. de Papel e Part. Arapoti / 
IP do Brasil Ltda  

2006 Unidade Produtiva de Luiz 
Antônio 

International Paper 
Investment 

Votorantim Celulose e Papel 

Fonte: dados ANBIMA 
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No entanto, considerando a disponibilidade dos dados, optou-se por se concentrar 

apenas nas operações que envolveram as quatro maiores empresas do setor: Aracruz Celulose 

S/A, Klabin S/A, Suzano Papel e Celulose S/A e Votorantim Celulose e Papel S/A. Isso 

ocorreu devido à dificuldade de obtenção dos dados das companhias que não participam do 

mercado de capitais, o que acabou representando uma limitação no trabalho. 

 A análise foi feita considerando o desempenho financeiro do ano posterior a operação 

de fusão/aquisição de cada empresa envolvida e foram analisados os seguintes indicadores: 

• Market-Share: usado para verificar como a fusão/aquisição interferiu na participação 

de mercado das empresas analisadas; 

• Lucratividade: usado para verificar a influência da operação de fusão/aquisição na 

lucratividade obtida pelas empresas analisadas; 

• Custo dos Produtos Vendidos/ Receita Líquida: usado para verificar se as empresas 

apresentaram economias de escala depois que adquiriram maior porte, poder de 

negociação e de mercado. A economia pode ser proveniente de uma maior pressão 

sobre os fornecedores, do global sourcing ou da reorganização das corporações 

(PASIN, 2002). 

   

3. Revisão Teórica 

 

 De acordo com Fagundes e Pondé (1998, p. 2), os modelos de Estrutura-Conduta-

Desempenho (ECD) relacionam a estrutura e o desempenho de forma causal, pois esses 

“buscam, sinteticamente, derivar de características da estrutura do mercado conclusões acerca 

do seu desempenho em termos de alguma variável escolhida, supondo para isso que as 

condutas das empresas são fortemente condicionadas pelos parâmetros estruturais vigentes”. 

 O estudo desse modelo passou a receber uma maior atenção acadêmica a partir da 

década de 50. A contribuição promovida pelo modelo para o estudo da organização industrial 

é descrita por Kupfer (1992), o qual relata que:  

 

“a partir da década de 50, as proposições do tipo Estrutura-Conduta-Desempenho 
(ECD) passaram a ocupar o posto de paradigma teórico por excelência das teorias 
microeconômicas auto-rotuladas como verdadeiramente preocupadas com as 
questões práticas ligadas às empresas, às indústrias e aos mercados. É sob este 
paradigma que a organização industrial (ou economia industrial) consolidou-se 
como uma disciplina da ciência econômica”. (KUPFER, 1992, p.5) 
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 O citado autor também destaca o consenso existente entre os microeconomistas sobre 

o caráter seminal do trabalho desenvolvido por Joe S. Bain na constituição da estrutura-

conduta-desempenho como uma ferramenta básica de análise de organização industrial. 

 O paradigma Estrutura-Conduta- Desempenho é descrito por Mattos (2007) como um 

modelo que apresenta como principal vantagem a inclusão de elementos-chave que definem a 

avaliação da vantagem competitiva, incorporando elementos causais entre a estrutura do 

mercado, a conduta das empresas e o desempenho econômico. Ele explica a relação entre 

esses elementos citando Scherer:  

 

A estrutura de mercado é determinada pelo número de compradores e vendedores, 
pela diferenciação de produtos, estrutura de custos, integração vertical, 
diversificação e existência ou não de barreiras à entrada. Já a conduta das empresas 
preocupa-se com a determinação de preços, centrada, neste caso, na definição de 
estratégias de produto e propaganda, programas de investimento, táticas legais (por 
exemplo, patentes) e pesquisa e desenvolvimento. O desempenho econômico 
caracteriza-se pelo grau de eficiência alocativa e produtiva, pelo processo técnico e, 
ainda, pelo nível de emprego e produtividade. (MATTOS, 2007, p. 23) 
 

 De acordo com Leite (1998), na concepção de Scherer, o desempenho é consequência 

das condutas ou comportamento dos vendedores e compradores em aspectos tais como 

práticas e políticas de determinação de preços, cooperação tácita entre firmas, linha de 

produtos e estratégias de divulgação, pesquisa e desenvolvimento, investimentos em técnicas 

de produção, táticas legais, e assim por diante. Conduta ou comportamento, por sua vez 

,depende da estrutura predominante no mercado, caracterizada pela distribuição por número e 

tamanho dos ofertantes e demandantes (concentração), pela presença ou ausência de barreiras 

à entrada de novas firmas, pelas formas das curvas de custo, pelo grau de integração vertical 

das firmas, dentre outras características.   

 Para McWilliams e Smart (1993), o paradigma estrutura-conduta-desempenho implica 

em que características estruturais das empresas têm uma influência significativa na habilidade 

competitiva das firmas, sendo determinantes para a determinação do desempenho das 

mesmas. Eles relatam que pesquisas envolvendo o paradigma ECD têm sido desenvolvidas 

para abordar estratégias genéricas, tipologias de negócios, grupos estratégicos, diversificação, 

fusões e aquisições e planejamento estratégico. 

Dessa forma, o paradigma ECD permite estabelecer a estratégia de negócios de uma 

empresa que busca atingir um desempenho econômico superior. Esse desempenho é visto como 

um reflexo dos padrões de conduta ou práticas competitivas da empresa, que por sua vez 
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dependem da estrutura de mercado em que a mesma está inserida (ABREU; RADOS; 

FIGUEIREDO JÚNIOR, 2004) 

 No entanto, MacWilliams e Smart (1993) enxergam algumas limitações no paradigma 

ECD, as quais eles agrupam em três aspectos: o equívoco no nível de análise, a utilização de 

análise estática e a ênfase nas barreiras de entrada como determinantes para a lucratividade. 

 O nível de análise seria equivocado porque parte da premissa de que os grupos são 

compostos por firmas homogêneas e isso pode prejudicar as predições e as prescrições dos 

desempenhos das firmas de uma forma individual. Os autores mencionam as constatações  de 

Hayes e Abernathy (1980), os quais observaram que firmas americanas estavam perdendo sua 

força competitiva por estarem gastando mais recursos financeiros e gerenciais em atividades 

de transferência de valor, tais como fusões e aquisições, do que nas atividades de criação de 

valor, tais como pesquisa & desenvolvimento. 

 Os autores acreditam que a utilização de análise estática tem prejudicado as 

prescrições e predições porque a análise estática da relação entre a estrutura e o desempenho 

implica na existência de condições ótimas e na sustentabilidade dessas condições ao longo do 

tempo. Entretanto, muitos dos ambientes de negócios não estão em um estado de equilíbrio, 

sendo caracterizados por vários graus de mudança. Por isso, os autores acreditam que a gestão 

estratégica nesses ambientes exige uma análise dinâmica, no intuito de buscar compreender e 

prever a habilidade relativa dessas firmas sustentarem vantagens competitivas. 

 Por último eles afirmam que a ênfase nas barreiras de entrada como determinantes 

para a lucratividade pode implicar em erros por assumir, por exemplo, que os gestores de uma 

firma reconhecem que as barreiras de entrada tem peso suficiente para evitar a entrada 

potencial de novos competidores e que os gestores podem aumentar o tamanho dessas 

barreiras através da realização de investimentos voltados para esse aumento. Porém, acredita-

se que esses investimentos podem não resultar necessariamente em vantagem competitiva, 

pois as barreiras estão sujeitas ao problema de free-rider. 

No que diz respeito à lucratividade, Dalla Corte e Marion Filho (2010), comentam que 

a lucratividade é muitas vezes relacionada ao grau de concentração das empresas no mercado, 

o que pode ser difícil de ser comprovado, porque muitas vezes o lucro pode ser resultado de 

outras fontes, tais como mudanças inesperadas na relação entre a demanda e os custos. No 

entanto, de acordo com os autores, quando os lucros excessivos são mantidos por um longo 

período, estes só podem ser explicados pela existência do poder de mercado. 
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 Dentre os estudos que têm sido realizados sobre estrutura, destacam-se os que 

abordam as operações de fusões e aquisições. Acredita-se que o ambiente competitivo do 

mercado e o valor econômico gerado nas fusões e aquisições podem gerar vantagens 

competitivas sustentáveis para as corporações que buscam estratégias de diversificação 

corporativa e de integração vertical.  

Uma empresa realiza uma operação de aquisição quando compra uma segunda 

empresa, por meio de uma participação controladora, majoritária ou aquisição totalitária dos 

ativos (BARNEY, HESTERLY, 2012). Por sua vez, uma fusão é uma estratégia através da 

qual duas empresas concordam em integrar suas operações em base relativamente co-igual, 

porque têm recursos e capacidades que, juntas, podem criar uma vantagem competitiva mais 

forte (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002). Triches (1996) diferencia as fusões das 

aquisições, explicando que a aquisição ocorre quando uma empresa ou grupos de investidores 

adquire o patrimônio ou o controle acionário de outra empresa, quer de forma total ou parcial. 

Já na fusão, duas ou mais empresas se unem para formar uma nova entidade, adotando muitas 

vezes uma nova denominação, com o objetivo de multiplicar a sua capacidade de produção, 

de comercialização e de influência sobre o mercado consumidor.  Destarte, as fusões e 

aquisições são ações importantes para empresas em busca de diversificação (relacionada ou 

não relacionada) e integração vertical.   

 Sobre as razões pelas quais as empresas realizam estratégias de fusões e aquisições, 

Jensen e Ruback (1983) listaram motivos financeiros e motivos relacionados à redução de 

custos de produção ou distribuição. Os motivos financeiros envolvem: a) ganhar acesso a 

benefícios fiscais subutilizados; b) evitar custos de falência; c) aumentar oportunidades de 

alavancagem; d) ganhar outras vantagens fiscais; e) ganhar poder de mercado em mercados de 

produto; f) eliminar gerências ineficientes na empresa-alvo.  

A redução de custos de produção ou distribuição ocorre por meio de: a) economia de 

escala; b) integração vertical; c) adoção de tecnologia mais eficiente de produção ou 

organizacional; d) maior utilização de equipe gerencial da empresa compradora; e e) redução 

de custos de agência. Contudo, Hitt e outros (2002) consideram que um dos principais 

motivos para a realização das aquisições é a maior velocidade de entrada no mercado, 

principalmente em processos de internacionalização.  

 Segundo Wood Júnior, Vasconcelos e Caldas (2004) as razões consideradas mais 

frequentes na justificativa da onda de fusões e aquisições (F&A) são os imperativos de 

crescimento, mudanças econômicas ou tecnológicas, necessidade de reunir recursos para 
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pesquisa e desenvolvimento, potencial para ganhos de sinergias, corte de custos e economias 

de escala e escopo. Eles comentam os processos de fusões e aquisições ocorridas no Brasil 

afirmando que: 

 

No Brasil, como em muitas outras economias emergentes, o crescimento do número 
de fusões e aquisições acompanhou o processo de liberalização econômica. Esse 
fator favoreceu os processos de F&A de três diferentes modos: primeiro, a 
desregulamentação dos mercados locais, associada às tendências internacionais em 
direção à globalização, permitiu  que as empresas estrangeiras adquirissem empresas 
brasileiras; segundo, programas de privatização criaram oportunidades para que 
muitas empresas estrangeiras e brasileiras adquirissem grandes operações nos 
setores de energia, de telecomunicações e bancário; e terceiro, a elevada competição 
internacional, associada à acelerada mudança tecnológica, obrigou empresas 
domésticas a se fundirem ou a adquirirem umas às outras. (WOOD JÚNIOR, 
VASCONCELOS e CALDAS, 2004, p.42) 

 

 As fusões podem ser classificadas em horizontais, verticais, concêntricas e os 

chamados conglomerados puro. As definições e possíveis objetivos podem ser observados no 

quadro 3. 

 

Quadro 3: Definições e Possíveis Motivações para as Fusões 

Tipo  Definição  Possíveis objetivos  

Horizontal  Fusões dentro de uma mesma indústria ou 
segmento  

• Obter de economias de escala e 
escopo  

• Elevação do market-share  
• Penetrar rapidamente em novas 

regiões  
Vertical  Fusões de empresas que estão à frente ou atrás da 

cadeia produtiva  
• Maior controle sobre as atividades  
• Proteção do investimento principal  
• Maior facilidade na distribuição dos 

produtos  
• Assegurar matérias-primas 

(eventualmente a custos mais 
baixos)  

Concêntrica  Fusões de empresas com produtos ou serviços 
não similares que apresentam algum tipo de 
sinergia  

• Diminuição dos custos de 
distribuição  

• Diversificação do risco  
• Adquirir rapidamente o know-how 

no setor  
• Ampliar a linha de produtos  
• Entrar em novos mercados  

Conglomerado 
puro  

Fusões sem qualquer tipo de sinergia  • Diversificação do risco  
• Aproveitar as oportunidades de 

investimento  
Fonte: BNDES,1999 
 

 Antoniou, Arbour e Zhao (2006) consideram que em um nível macroeconômico, as 

fusões e aquisições representam uma realocação massiva de ativos dentro ou através das 
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indústrias, o que frequentemente acaba permitindo com que essas firmas dobrem de tamanho 

em cerca de poucos meses. Eles complementam que essas operações tendem a ocorrer em 

ondas e em grupos de indústrias; e isso é facilmente entendido como uma transação que pode 

mudar radicalmente a estrutura competitiva das indústrias afetadas. 

 Carletti, Hartmann e Spagnolo (2002) relacionam as fusões com o paradigma ECD, 

destacando que as fusões provocam o aumento do market-share das companhias fundidas, 

aumentando assim o seu poder de mercado. 

 Shepherd (1999) acredita que as fusões são uma forma de aumentar market-share 

rapidamente e agressivamente, reconhecendo assim o seu poder de moldar o mercado. 

Reconhece ainda que isso pode causar dois tipos de danos econômicos: poder e ineficiência. 

No entanto a principal motivação para a sua ocorrência seria a possibilidade do aumento dos 

lucros. Como benefício adicional, pode proporcionar algumas economias técnicas tais como a 

economia de escala. No caso das aquisições, quando a firma adquirida é caracterizada por ser 

bem gerenciada, podem-se obter ganhos com os efeitos positivos nos lucros. 

  

4. O Estudo Realizado 

4.1. Caracterização das empresas 
 

 A Aracruz Celulose S/A era uma empresa que atuava na produção de celulose, 

possuindo três unidades fabris: Barra do Riacho, Guaíba e Veracel. Ocupou em 2006 e 2007 a 

posição de maior produtora de celulose no Brasil. Seu controle acionário era exercido pelos 

grupos Safra, Lorentzen, Votorantim e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social-BNDES. Em julho de 2003, adquiriu a Riocell S/A, que passou a funcionar como a 

sua unidade em Guaíba, a qual pertencia anteriormente à Klabin S/A. Em 2009 se fundiu com 

a Votorantin Celulose e Papel para formar a Fibria 

 A Klabin S/A produz celulose e papel, possuindo 15 unidades industriais no Brasil e 1 

na Argentina. Em 2006 e 2007 ocupou o posto de maior produtora brasileira de papel. Seu 

controle acionário é exercido pelos irmãos Klabin. Em agosto de 2003, vendeu a Bacell S/A 

ao grupo empresarial asiático RGM International, operação essa que incluiu também o repasse 

da sua participação na Norcell S/A (a qual também pertencia à Braskem S/A). 

 Por sua vez, a Suzano Papel e Celulose S/A é uma empresa produtora de papel e 

celulose, a qual possui cinco unidades industriais, sendo uma na Bahia e quatro em São Paulo 

(incluindo o Consórcio Paulista de Papel e Celulose- Conpacel). Seu controle acionário é 

exercido pela Suzano Holding S/A. 



Impact of mergers and acquisitions on company performance: a study in the pulp  
and paper industry 

Leitão, C.R.S.; Kovacs, E.P. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Apr/Jun. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

305

 Finalmente, temos a Votorantim Celulose e Papel S/A, que atuava na produção de 

papel e celulose e possuia duas unidades integradas de papel e celulose e duas unidades de 

papel, todas situadas no estado de São Paulo.  O seu controle acionário era exercido pelo 

grupo Votorantim. Em 2009 se fundiu com a Aracruz Celulose S/A para formar a Fibria 

 A importância dessas empresas no mercado de papel e celulose, no período estudado, 

pode ser percebida através dos dados das tabelas 1 e 2, as quais apresentam a produção 

brasileira de papel e celulose nos anos de 2006 e 2007. Os dados apontam que as quatro 

empresas estudadas foram responsáveis por 63,58% da produção brasileira de papel em 2006 

e por 61,08% da produção de 2007, configurando-se realmente como as quatro maiores 

empresas brasileiras do setor. 

 

  Tabela 1: Produção Brasileira de Celulose 

Empresas produtoras de celulose Produção Participação (%) 
 2006 2007 2006 2007 
Aracruz Celulose S/A 3.101.300 3.097.000 27,74 25,81 
Suzano Papel e Celulose 1.378.533 1.516.837 12,33 12,64 
Votorantim  Celulose e Papel S/A 1.432.903 1.447.004 12,82 12,06 
Klabin S/A 1.194.858 1.288.545 10,69 10,57 
Celulose Nipo-Brasileira S/A Cenibra 935.802 1.164.400 8,37 9,71 
International Paper do Brasil S/A 348.729 782.225 3,12 6,52 
Veracel Celulose S/A 489.144 528.206 4,38 4,40 
Jari Celulose S/A 358.215 355.700 3,20 2,96 
Ripasa S/A Celulose e Papel 508.184 308.321 4,55 2,57 
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda 221.482 219.374 1,98 1,83 
Demais 1.210.823 1.290.052 10,82 10,93 

Total 11.179.973 11.997.664 100 100 
  Fonte: Bracelpa(2008) 

 

Tabela 2: Produção Brasileira de Papel 

Empresas produtoras de papel Produção Participação (%) 
 2006 2007 2006 2007 
Klabin S/A  1.485.368 1.495.323 17,02 16,60 
Suzano Papel e Celulose 922.547 1.087.234 10,57 12,07 
International Paper do Brasil S/A 431.449 761.518 4,95 8,45 
Votorantim  Celulose e Papel S/A 673.502 420.823 7,72 4,67 
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda 322.522 319.831 3,70 3,55 
Orsa Celulose, Papel e Embs S/A 290.507 299.801 3,33 3,33 
Stora Enso Arapoti Ind. de Papel Ltda 198.317 186.645 2,27 2,07 
Norske Skog Pisa Ltda 173.303 179.449 1,99 1,99 
Trombini Industrial S/A 183.571 178.583 2,10 1,98 
Celulose Irani S/A 172.205 175.630 1,97 1,95 
Demais 3.871.340 3.903.603 44 43 
Total 8.724.631 9.008.440 100 100 
Fonte:  Bracelpa (2008) 
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4.2. Análise dos Indicadores 

 

 Escolheu-se inicialmente observar o índice de concentração C4, o qual reflete a 

participação das quatro maiores empresas no mercado, dadas as suas participações nesse 

mercado (market-share).  Este índice é obtido a partir da seguinte fórmula: 

           k 

 Ck ≡  ∑ si  
                 i  
  
Onde: 
 si = participação no mercado da empresa i 
 k = número de empresas consideradas  
             
             O índice foi calculado para o período compreendido entre 2002-2007 e o valor 

tomado como referência para a medição da participação no mercado foi a receita bruta 

divulgada por essas empresas nesse período, em comparação com o faturamento obtido pelo 

setor. Desse modo, o market-share e o índice C4 ficaram distribuídos da seguinte forma: 

 

         Tabela 3: Market- Share e índice C4 

Empresa 
Participação (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Aracruz Celulose S/A 10,09 13,37 11,39 11,54 11,45 11,86 
Klabin S/A 18,82 16,34 11,71 16,68 16,07 15,89 
Suzano Papel e Celulose S/A 8,47 10,30 8,41 14,82 15,38 17,89 
Votorantim  Celulose e Papel S/A 11,76 12,28 10,19 13,22 14,68 12,41 

Demais empresas 50,85 47,71 58,29 43,74 42,41 41,95 

Total 100 100 100 100 100 100 
Índice C4 58,05 57,59 56,26 41,71 52,29 49,15 

           Fonte: dados da pesquisa 

   

 Com base nesses dados, pode-se observar que o índice de concentração revela que as 

quatro empresas analisadas detinham em média mais de 50% do mercado de papel e celulose 

brasileiro. Mercado este, que, em termos de faturamento, apresentava a Klabin S/A como sua 

maior representante no período entre 2002-2006. De acordo com os limites estabelecidos por 

Connor (1985), esse percentual revela uma concentração no setor. 

 Sobre o desempenho observado através do market-share, observa-se que em 2004, ano 

seguinte à operação de venda da Bacell S/A (que incluiu também o repasse ao comprador da 

participação que ela detinha na Norcell) e da Riocell S/A, a Klabin  S/A apresentou uma 

redução na sua participação de mercado de 16,34% para 11,71%, o que representou uma 
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diminuição de 28,34% no seu market-share. Nesse mesmo ano, a Aracruz Celulose S/A 

realizou a aquisição da Riocell S/A. Porém, não é visualizado um efeito positivo no seu 

market-share, pois este apresentou uma redução de cerca de 14,81%, passando de 13,37% em 

2003 para 11,39% em 2004. 

 No entanto, observa-se na tabela 3 que este ano apresentou um comportamento atípico 

no período estudado, pois no ano de 2004 todas as quatro empresas estudadas apresentaram 

uma redução do seu market-share com um aumento simultâneo da participação de mercado 

das demais empresas. Estas passaram de um percentual de 47,71%, em 2003, para 58,29% em 

2004. 

 Assim, esse cenário não nos permite concluir que a diminuição da participação de 

mercado da Klabin S/A possa ser exclusivamente atribuída ao processo de venda da Bacell 

S/A e da Riocell S/A. 

 Em 2004, observou-se a operação de aquisição da Ripasa S/A pela Votorantin 

Celulose e Papel S/A e pela Suzano Papel e Celulose S/A. A tabela 3 revela que essas 

empresas apresentaram no ano seguinte um aumento de 29,73% (passando de 10,19% para 

13,22%)  e 3,77% (passando de 14,82% para 15,38%) na sua participação, respectivamente. 

 De modo semelhante ao observado na análise das operações ocorridas no ano anterior, 

as outras duas empresas apresentaram, em maior ou menor grau, um aumento na sua 

participação, acompanhada de uma diminuição da participação de mercado das demais 

empresas do setor. Com isso, não se pode atribuir o aumento da participação de mercado da 

Votorantin Celulose e Papel S/A e da Suzano Papel e Celulose S/A exclusivamente à 

operação de aquisição. 

 Em 2006, ocorreu a aquisição da Unidade Produtiva de Luiz Antônio pela Votorantin 

Celulose e Papel S/A. No ano seguinte à essa operação a citada empresa apresentou uma 

redução do seu market-share de 15,46%, caindo de 14,68% em 2006 para 12,41% 2007. Ao 

contrário do que seria esperado, não ocorreu, pelo menos de imediato, um incremento na 

participação. Por outro lado, isso pode ser consequência de algum processo de adaptação 

experimentado pela empresa, após a aquisição. 

 O segundo indicador analisado foi a lucratividade, entendida como a variação no lucro 

observada no período sob estudo. Os resultados desse indicador encontram-se apresentados na 

tabela 4. 
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                     Tabela 4: Lucratividade 

Empresa 
% 

2004 2005 2006 2007 

Aracruz Celulose S/A 
         
19,00  

         
12,65  

             
(2,33) 

          
(9,38) 

Klabin S/A 
        
(54,49) 

        
(32,15) 

            
53,18  

         
31,24  

Suzano Papel e Celulose S/A 
           
46,00  

        
(15,68) 

             
(8,19) 

         
18,48  

Votorantim  Celulose e Papel S/A 
          
(7,42) 

        
(30,46) 

            
19,43  

         
27,60  

                           Fonte: dados da pesquisa 

  

 Em 2004, ano seguinte à operação de venda da Bacell S/A e da Riocell S/A, a Klabin  

S/A apresentou uma redução na sua lucratividade, que diminuiu 54,49% em relação ao ano 

anterior. Em 2003, a Aracruz Celulose S/A realizou a aquisição da Riocell S/A e 

experimentou no ano seguinte um aumento de 19% no seu lucro. Observaram-se resultados 

distintos nas duas empresas analisadas: enquanto a empresa que realizou a venda de uma de 

suas empresas vivenciou uma diminuição nos lucros, a que adquiriu vivenciou um aumento. 

Isto poderia sinalizar que as aquisições exercem um efeito positivo no lucro para a empresa 

adquirente e um efeito negativo para a empresa vendedora. 

 Em 2004, ocorreu a operação de aquisição da Ripasa S/A pela Votorantin Celulose e 

Papel S/A e pela Suzano Papel e Celulose S/A. Nesse caso, observou-se que no ano seguinte, 

ao contrário da situação anterior, ocorreu uma queda na lucratividade das empresas 

adquirentes, como pode ser observado na tabela 4. No entanto, ressalta-se que no ano de 2005, 

as empresas do setor, com exceção da Aracruz, apresentaram queda nos seus lucros; queda 

essa que não foi capaz de ser amenizada pela aquisição efetuada, uma vez que a própria 

Ripasa S/A, devido a uma retração nos preços e aumento de custos, amargou uma queda de 

17,2%  nos seus lucros, em 2005.  

 Em 2007, ano seguinte à aquisição da Unidade Produtiva de Luiz Antônio pela 

Votorantin Celulose e Papel S/A, realizada em 2006, observou-se um aumento significativo 

na lucratividade, a qual experimentou uma variação positiva da ordem de 42%, passando de 

19,43% em 2006 para 27,60% em 2007. 

 O último indicador analisado foi a relação Custo dos Produtos Vendidos/Receitas 

Líquidas (CPV/RL), cujos números encontram-se expostos na tabela 5. Numa operação de 

fusão/aquisição, espera-se uma redução desse indicador na empresa adquirente, denotando 

assim um ganho de eficiência ou economia de escala. 
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       Tabela 5: Custo dos Produtos Vendidos/Receitas Líquidas 

Empresa 
 (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Aracruz Celulose S/A 52,15 48,57 52,74 56,02 60,00 64,23 
Klabin S/A 55,04 54,67 53,98 62,11 64,51 65,94 
Suzano Papel e Celulose S/A 41,81 41,08 49,66 57,28 58,06 62,70 
Votorantim  Celulose e Papel S/A 53,16 50,59 50,89 57,75 60,38 64,47 

        Fonte: dados da pesquisa 

 

 A operação de venda da Bacell S/ e da Riocell S/A pela Klabin S/A em 2003, 

provocou em 2004 uma redução no índice CPV/RL, de 54,67% para 53,98%. Na Aracruz 

Celulose, ao contrário do que ocorreu na Klabin S/A, no ano seguinte à aquisição da Riocell 

S/A tem-se um aumento do índice, o qual passou de 48,57% para 52,74%. Isso pode sinalizar 

para alguma transferência de ineficiência da Riocell S/A para as empresas envolvidas, pois se 

há uma eficiência na gestão de custos, seria esperada uma redução do indicador na empresa 

adquirente e um aumento na empresa vendedora. 

 A operação de aquisição da Ripasa S/A pela Votorantin Celulose e Papel S/A e pela 

Suzano Papel e Celulose S/A, no ano de 2004 provocou, em ambas as empresas adquirentes, 

um aumento do indicador. A Votorantin Celulose e Papel S/A obteve um aumento de 50,89% 

para 57,75%, enquanto a Suzano Papel e Celulose S/A obteve um aumento de 49,66% para 

57,28%. Isso também, de forma semelhante ao caso anterior, pode representar alguma 

transferência de ineficiência para as empresas adquirentes. 

 Na aquisição da Unidade Produtiva de Luiz Antônio pela Votorantin Celulose e Papel 

S/A, realizada em 2006, observou-se também um aumento significativo no índice, o qual 

passou de 60,38% para 64,47%. 

 Portanto, ao contrário do que seria esperado, todas as empresas adquirentes 

experimentaram um aumento do seu percentual de custos em relação à sua receita líquida. 

 

5. Considerações Finais 

 

 Considerando as influências que as mudanças de estrutura exercem no desempenho 

das empresas, realizou-se um estudo com empresas que passaram por processos de 

fusões/aquisições no Brasil no período de 2003 a 2006. O setor escolhido foi o de papel e 

celulose, devido à sua importância no cenário econômico brasileiro. 
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 O desempenho foi analisado a partir de três indicadores: Market-Share, Lucratividade 

e Custo dos Produtos Vendidos/Receita Líquida.  

 O indicador market-share revelou efeitos diferentes no desempenho entre as empresas 

adquirentes. Embora o resultado esperado fosse um aumento do market-share da empresa 

adquirente, observou-se no caso referente ao ano de 2006 uma redução na participação de 

mercado da empresa adquirente. Além disso, dado o comportamento das demais empresas do 

setor, não foi possível concluir que essas variações foram causadas exclusivamente pela 

operações de fusão/aquisição realizada. 

 No indicador lucratividade, observa-se que em geral houve um aumento na 

lucratividade da empresa adquirente. As operações realizadas em 2004 tiveram sua análise em 

2005 aparentemente afetadas pelo cenário econômico no qual o setor se deparou  nesse ano. 

 Finalmente, indicador Custo dos Produtos Vendidos/Receita Líquida, diferente do 

resultado que seria esperado nas empresas adquirentes (diminuição do indicador), apresentou 

um aumento no ano seguinte à operação. Isso pode sinalizar para alguma transferência de 

ineficiência oriunda das empresas adquiridas. 
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