
Negócios crescem 11% no Brasil e 30% no mundo 
 
As fusões e aquisições anunciadas no Brasil no primeiro trimestre deste ano cresceram 11% 
em relação aos mesmos três meses de 2006. Ranking elaborado pela Thomson Financial - 
especialmente para este jornal - mostra que o total de operações subiu de US$ 7,4 bilhões 
para US$ 8,2 bilhões no período. O volume foi puxado pela venda da Ipiranga a um grupo 
liderado pela Petrobras e assessorado pelo Deutsche Bank, no valor de US$ 4,48 bilhões.  
 
Considerando os negócios onde as empresas brasileiras entram como compradoras de ativos 
no exterior, o ranking da Thomson revela evolução de 30%, de US$ 7,8 bilhões para US$ 10,1 
bilhões. Este também foi o crescimento das operações de fusões e aquisições anunciadas no 
mundo, que passaram de US$ 869,8 bilhões a US$ 1,13 trilhão entre um trimestre e outro.  
 
Em relação aos negócios efetivamente completados, o volume registrado no primeiro trimestre 
caiu 14% no Brasil e 7,4% no mundo, na comparação com o mesmo período de 2006. No 
Brasil, a liderança nesse segmento ficou com o JPMorgan - seu presidente foi procurado por 
este jornal, mas a assessoria de imprensa informou que ele não estava disponível para 
entrevistas. Já na AL, o volume de negócios completados aumentou 604%, de US$ 6,3 bilhões 
para US$ 44,4 bilhões, sob a liderança do Credit Suisse. O executivo responsável pela área 
também não estava disponível para entrevistas, segundo a assessoria de imprensa.  
 
A venda da Ipiranga deu a liderança dos negócios anunciados no Brasil ao Deutsche Bank. O 
ranking ainda pode mudar, uma vez que os bancos envolvidos nas operações têm em média 
15 dias úteis para pedir à Thomson a inclusão do seu nome - nesse caso, Citigroup e Stater 
não aparecem na lista.  
 
"A compra da Ipiranga foi extremamente importante para o banco e para todos os envolvidos", 
disse, de Nova York, o executivo Stephen Cunningham, responsável pelas áreas de corporate 
finance e de fusões do Deutsche para a AL. Cunningham espera um novo recorde de negócios 
na região este ano. "As condições estão muito favoráveis", afirmou, referindo-se à forte 
liquidez internacional, à queda de juros brasileiros e ao interesse dos investidores. O banco 
está transferindo executivos de Nova York para o Brasil.  
 
 
Em segundo lugar em negócios anunciados no Brasil aparece o Citigroup, que esteve envolvido 
em cinco operações, no total de US$ 1,5 bilhão - entre eles a venda do Banco Cacique, por 
US$ 407 milhões. Matheus Villares, responsável pelo setor de fusões do Citi no Brasil, também 
acredita que 2007 será melhor. "Em volume será difícil superar a venda da Inco para a Vale do 
Rio Doce, por US$ 18 bilhões. Mas, em quantidade de negócios, será melhor".  
 
Villares revela que o Citi tem muitos mandatos em andamento. Segundo ele, uma tendência 
mundial começa a despontar também no Brasil. "Nos EUA, hoje 30% das fusões são 
promovidas por fundos de private equity, como ocorreu recentemente com a compra da 
empresa de energia TXU, por US$ 45 bilhões", diz. "Em termos globais o volume de fusões e 
aquisições deste primeiro trimestre foi o maior desde o primeiro trimestre de 2000. Voltamos 
ao patamar anterior ao estouro da bolha da internet", observa.  
 
No mundo, a liderança entre os negócios anunciados é do Goldman Sachs, que esteve à frente 
de US$ 345,2 bilhões em operações. Procurado, o executivo responsável pela área também 
não foi encontrado. Entre os concluídos, o líder é o Morgan Stanley, com US$ 227 bilhões. O 
banco está sem presidente no Brasil. A Gazeta Mercantil procurou o departamento de 
comunicação do Morgan em Nova York, por e-mail, mas não obteve resposta até o fechamento 
da edição.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 abr. 2007. Finanças & Mercados, p. B2. 
 


