
Com apenas US$ 380 milhões no bolso, te. nada menos que 90% da operação,
o empresário argentino Enrique Eskenazi chegou de empréstimos bancários. H
concordou em comprar em 2007 14,9% a garantia dos bancos seria os mesmos
da petrolífera argentina YPF por US$3,8 ativos comprados por Eskenazi.
bilhões (2,6 bilhões de euros). O restan- Essa técnica de compra com dívida.

ou compra alavancada, é relativamente
nova na América Latina, mas tem cresci-
do significativamente nos últimos anos,
junto com fundos de private equity como
Advent, Carlyle. Southern Cross e GP
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Investments, Em 2007, esses fundos
levantaram montantes recordes de ca-
pital para serem investidos em compras
de empresas da América Latina. Entre
outras operações alavancadas anunciadas
no ano passado se destacam a compra das
operações latino-americanas da Pride In-
ternational pela GP por nada desprezíveis
US$ l bilhão e a compra pela Advent da
funerária Gayosso. no México.

Numa compra alavancada somente
parte do valor da operação é financiado
com recursos próprios do fundo, e os ban-
cos, em geral mais de um e com presença
internacional, aportam financiamento
usando os ativos da mesma empresa
comprada como garantia. Os fluxos de
caixa da empresa servem para amortizar
o principal e os juros da dívida contraída,
o que em alguns casos permite que sejam
realizadas compras de empresas com um
aporte praticamente nulo de capital por
parte do comprador.

"Quando abrimos nosso primeiro fun-
do para compras alavancadas no México
há quatro anos, conseguir uma dívida
em boas condições era um problema",
diz Joaquín Ávila, managing director
da Carlyle Group na Cidade do México.
Ávila explica que nessa época era difícil
conseguir um financiamento de 3 ou 3,5
vezes o Ebitda (sigla em inglês para lucro
antes de impostos, juros, depreciação ou
amortização) da empresa que se pensava
comprar.

Lentamente as condições foram
melhorando, e em 2007 se podia obter
financiamento no México para compras
alavancadas de mais de 5 vezes o Ebitda,
agrega Diego Screbrisky, managing director
da Advent International nesse país.

Entretanto, depois de um ano espeta-
cular cm que os bancos em Nova York e
Londres colocavam condições mínimas
para financiar compras que em alguns
casos envolviam bilhões de dólares, os
reflexos da crise do mercado hipotecário
subprime cortaram o acesso ao crédito.
Nos Estados Unidos, isso levou ao can-
celamento de algumas operações, como
a compra de parte do fundo Blackstone
da empresa de créditos hipotecários PHH
por US$ 1,8 bilhão, ou a que os bancos
buscassem negociar os termos do finan-
ciamento, como foi o caso da aquisição
da Alüance Data Systems, lambem pelo
Blackstone, por US$ 6 bilhões.

Ainda que não se possa falar de
uma "crise" de crédito para as compras
alavancadas na América Latina, várias
fontes consultadas concordam que nos
mercados mais dependentes dos EUA,
em particular o mexicano, se vê uma
retração de crédito para compras. "Nos
últimos meses, os bancos começaram a
mostrar muito maior cautela, as taxas se
elevaram e o financiamento voltou a rondar
o patamar de três vezes ou três vezes e
meia o Ebitda", diz Serebrisky.

Ele acrescenta que desde janeiro deste
ano as condições pioraram para as em-
presas alavancadas, embora não tenham
levado ao cancelamento de acordos de
compra. "Há maior liquidez e os mercados
estão mais profundos na América Latina.
Mas a maioria dos bancos na região, e em
particular no México, são filiais de grupos
internacionais. As grandes decisões de
investimento e financiamento estão sen-
do tomadas fora do país, e como todos
estão preocupados com o que acontece

nos EUA, isso faz com que aqui estejam
mais cautelosos", destaca.

Já Matt Cole, da North Bay Private
Equity, empresa que presta assessoría a
outros fundos interessados em comprar
na América Latina, destaca de seus
escritórios cm Miami que "em geral,
continua a existir acesso ao crédito na
América Latina, mas os níveis de dívida
e os termos na maior parte não são tão
atraentes quanto antes da crise de crédito
norte-americana". Cole diz observar que
os bancos agora esperam que os fundos
de investimento aportem ao menos 30%
a 40% do capital da compra, quando
antes essa cifra podia girar entre 20%
e 30%.

"Certamente o que veremos será maior
cautela por parte de todos os atores, dos
bancos e dos fundos", diz por sua vez Júlio
Lastres, managing director para a região
da Darby Overseas Investments.

O Brasil, no entanto, parece estar
imerso em seu próprio mundo: as condi-
ções parecem ser melhores do que nunca
para as compras alavancadas. Patrice

Etün, managing director da Advent In-
ternational em São Paulo, comenta que
é preciso distinguir o País do restante da
região. "A crise financeira nos Estados
Unidos afetou o Brasil, por exemplo, nas
saídas à Bolsa, mas o que se tem visto
no País é que de fato as condições de
crédito para compras alavancadas têm
melhorado", diz.

Segundo Etlin, a queda na taxa de
juros fez com que parte significativa do
capital que antes se destinava a financiar a
dívida do governo esteja agora buscando
outros destinos. "Ela encontrou o setor

. de private equity local bem-posicionado,
particularmente para financiar compras
da ordem de US$ 300 milhões", alirma.
Além disso, no Brasil esses bancos se
encontram em situação financeira sau-
dável, ao contrário de suas contrapartes
nos EUA. "Estão oferecendo dívida c
mantendo essa dívida em seus balanços
porque encontram nela uma opção de
investimento atraente e contam com

muita liquidez. Não estão tratando de
transpassar o risco a outros atores por
meio da venda da dívida no mercado
secundário."

No Brasil, os termos de financia-
mento estão agora acima de 5,5 vezes
o Ebitda, afirma Etlin. E se prevê que
as condições positivas para compras
alavancadas continuem em 2008. "Os
bancos no Brasil contam com espaço para
alavancamento", afirma Marcus Regueira,
presidente da Associação Brasileira de
Venture Capital (ABVCAP). "Só vimos
um par de operações realmente grandes
e acho que no Brasil ainda restam várias
oportunidades de US$ l bilhão ou mais",
comenta. "A concorrência vai aumentar
e veremos mais fundos estrangeiros de
olho no País."

Mas em algo os atores de compras
alavancadas na região concordam: seja no
México, onde a cautela predomina, ou no
Brasil, onde parece reinar o clima de festa,
estamos longe de ver aqueles múltiplos de
10 vezes o Ebitda das grandes leveraged
buy-outs de 2007 nos EUA.
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Text Box
Fonte: América Economia, n. 355, p. 61-62, 10 mar. 2008.




