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O mercado mundial de fusões e aquisições, já abatido pela crise de crédito, está mostrando novos 
sinais de dificuldades. 
 
Dois possíveis negócios foram para o vinagre terça-feira e um terceiro ficou perto disso. A 
volatilidade nas bolsas e nos mercados de títulos de dívida espantaram potenciais compradores. 
 
O anúncio do fim das negociações entre a Companhia Vale do Rio Doce e a anglo-suíça Xstrata 
PLC foi causado, entre outras coisas, pela queda das ações da mineradora carioca. A oferta da 
Vale avaliava a Xstrata em até US$ 90 bilhões e, se fosse adiante, criaria a maior mineradora do 
mundo. 
 
O fracasso do leilão de 41% da Companhia Energética de São Paulo foi outro potencial grande 
negócio a gorar esta semana. Faltaram compradores para a privatização que, esperava-se, 
levantaria R$ 6,6 bilhões. 
 
Nos Estados Unidos, a planejada aquisição por firmas de "private equity" da rede de emissoras de 
rádio Clear Channel Communications Inc., por US$ 19 bilhões, está à beira do colapso. 
 
Os principais culpados pelo quadro sombrio do mercado de fusões e aquisições são a fraqueza 
econômica dos EUA e a volatilidade nas bolsas, bem como uma falta de interesse de bancos que 
tiveram fortes perdas recentes em conceder novo crédito. 
 
Os episódios recentes põem uma nuvem sobre os acordos ainda em negociação e podem ampliar 
e aprofundar a queda da atividade de fusões que começou no ano passado. Muitos banqueiros, 
alguns dos quais vinham prevendo uma recuperação no segundo trimestre deste ano, já se 
conformam em esperar por ela até o ano que vem. 
 
Depois de cair bastante no segundo semestre do ano passado em relação ao ritmo recorde dos 
seis meses anteriores, o volume mundial de fusões e aquisições pode cair novamente neste 
trimestre. Segundo dados preliminares da Thomson Financial, o volume de negócios anunciados 
mundialmente este ano está em US$ 629 bilhões, 35% inferior ao de igual período no ano 
passado. Esses são dados até a semana passada - antes dos cancelamentos recentes. 
 
Há pelo menos outros dois negócios, envolvendo a elétrica espanhola Iberdrola SA e a fabricante 
sueca de bebidas Vin & Sprit AB, que estão sendo observados de perto porque podem dar um 
sinal de quanta vida ainda há no mercado de fusões e aquisições. Ontem um tribunal espanhol 
deu à Électricité de France SA cinco dias para declarar se pretende ou não fazer uma oferta pela 
Iberdrola, depois de semanas de especulação sobre um negócio, que poderia chegar a US$ 100 
bilhões. Ofertas pela Vin & Sprit, que podem chegar a US$ 7 bilhões, podem ser feitas até hoje. 
Quatro interessados, entre eles a americana Fortune Brands Inc., estão de olho na dona da marca 
Absolut, de vodca. Os resultados do leilão podem ficar claros já na próxima semana, disse uma 
pessoa familiarizada com o assunto. 
 
Também está no ar a tentativa da mineradora anglo-australiana BHP Billiton de comprar a Rio 
Tinto, que também tem sedes na Austrália e na Inglaterra. A BHP informou que planeja lançar 
uma oferta hostil no fim do ano, já que a Rio Tinto tem recusado suas propostas. A oferta que a 
BHP tem na mesa, toda ela em ações, está avaliada em mais de US$ 126 bilhões. 
 
Particularmente preocupante para banqueiros que ganham a vida intermediando negócios é o fato 
de que as compras da Xstrata e da Cesp eram consideradas estratégicas, ou seja, compras por 
empresas operacionais, não firmas de investimento. Esperava-se que essa categoria continuasse 
firme e compensasse a queda das aquisições alavancadas causada pelo enxugamento do crédito. 



 
Apesar do ambiente desfavorável em geral, há pontos positivos. O maior apetite dos fundos 
soberanos de países asiáticos e as ambições internacionais das empresas da Ásia provocaram um 
boom de fusões e aquisições no continente. Muitos banqueiros de Wall Street já se voltaram para 
a Ásia e o Leste Europeu em busca de grandes negócios. 
 
De fato, Wilhelm Schulz, um dos diretores de fusões e aquisições européias do banco americano 
Citigroup, tem esperança com os mercados emergentes. "Se quer aproveitar as oportunidades 
agora, você tem de se concentrar em mercados emergentes."  
 
(Colaborou Stephen Grocer) 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 mar. 2008, Empresas, p. B11. 


