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Empresas regionais sacodem a América Central com fusões e aquisições. As multis entram no 
jogo. 
 
Você também acredita que América Central é pequena demais para fazer grandes negócios? Está 
na hora de rever seus conceitos. Empresas dos setores alimentício, financeiro e turismo da região, 
além de gigantes multinacionais e latino-americanas da indústria de cerveja estão fazendo 
consolidações milionárias no continente.  
 
A verdade é que a América Central está na moda. Os países dessa região procuram integrar suas 
economias, que movimentam um PIB total de US$ 70 bilhões; promovem reformas em seus 
mercados e tentam firmar um acordo coletivo de livre comércio com os Estados Unidos. Por essas 
e outras, grandes empresas da América do Sul e do México estão de olho no pedaço. Com suas 
economias em crise, elas encontram boas condições de crescimento nesse continente. "Os últimos 
meses chamaram atenção para uma região que era pouco considerada pelos investidores 
internacionais", observa Marco Vera, analista de mercados emergentes, em recente relatório do 
Deutsche Bank.  
 
Embora não existam dados consolidados — a maior parte das empresas da região são familiares, 
não são cotadas em bolsa e seus donos não dão informações por medo de seqüestro — os 
banqueiros de investimento centro-americanos estimam que as fusões e aquisições movimentam 
US$ 750 milhões anuais em média no continente desde 2000. Apenas as cervejarias SAB Miller e 
Heineken, além da colombiana Bavaria e a AmBev, desembolsaram US$ 1 bilhão para comprar e 
fundir empresas em Honduras, Panamá, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica. Com essas 
operações, diz Nicolas Aguzin, diretor de Fusões e Aquisições do JP Morgan para a América Latina, 
"a América Central manteve viva" a banca de investimentos.  
 
INTRACONSOLIDAÇÃO. Basicamente, acontecem dois tipos de fusões na América Central. Há as 
empresas que não conseguem superar as barreiras competitivas e optam pela venda a um 
conglomerado global para evitar o fracasso. "As outras são companhias com potencial 
interessante que superaram seu ambiente competitivo e têm possibilidade de se expandir ou 
aliar-se a outras empresas da região", diz Roberto Venegas, diretor do banco de investimentos 
costarriquenho Finanzas Corporativas de Centroamérica.  
 
Se nos anos 90 foi a Panamco que avançou de fora para o mercado local de bebidas, as fusões e 
aquisições regionais tomaram força a partir de 2000, tendo a banca como protagonista. Segundo 
a consultoria KPMG, em 1999, 160 bancos operavam no continente, número que caiu 
consideravelmente nos últimos anos. El Salvador, onde quatro bancos controlam 65% dos 
depósitos, detonou o processo e transformou-se em plataforma para atacar outros mercados. 
Suas instituições — e outras como o panamenho Banco del Istmo — fizeram aquisições em 
Honduras, Guatemala e Costa Rica, cuja banca reduziu-se a 14 entidades, metade do número de 
2000.  
 
Agora, outros setores aderiram ao jogo. Investidores colombianos, chilenos e venezuelanos têm 
procurado oportunidades nos setores de alimentos, varejo, seguros e pensões.  
 
MULTIS À ESPREITA. O fim da onda centro-americana de fusões e aquisições parece longe de 
terminar, mas qual o limite do jogo? "A maioria das compras e fusões realizadas são de empresas 
com receita entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões, diz Jorge Volio, presidente do banco de 
investimentos Volio Capital, de San José, na Costa Rica, que intermediou várias operações. 
"Temos agora 12 prospectos, equivalentes a cerca de US$ 300 milhões".  
 



Isso deixa de fora uma dezena de empresas centro-americanas que faturam mais de US$ 100 
milhões anuais e que, junto com os atuais concorrentes no jogo de fusões e aquisições, podem 
ser o naco ideal que as grandes empresas globais estão procurando. "Quando algumas transações 
médias em alimentos ganharem escala suficiente por terem conseguido uma consolidação 
regional, haverá empresas globais interessadas em comprar o pacote", aposta Volio.  
 
Acontece que, afora o mercado cervejeiro, os gigantes têm feito apenas ações esporádicas no 
continente. Mas segundo Volio, à medida que avança a consolidação centro-americana, restarão 
menos empresas à venda e elas podem aumentar seu valor durante algum tempo. Por isso, 
reveja seu conceito de que países pequenos não combinam com grandes negócios. A América 
Central está provando o contrário.  
 
Portal Revista América Economia - 23/9/2003 


