
interesse veio da índia.
Quando o banco-butiquc 

 de investimento colom-
biano Aydon Consultants

buscava novos sócios para
ganhar participação no ren-
tável negócio das fusões e
aquisições na América Latina,
foi o banco de investimentos
Dynamic Orbits, com base
em Mumbai. quem aceitou
a proposta. "Foi um sin.al
de interesse que estimula as
oportunidades de fusões e
aquisições no país", diz Mario
Escobar, diretor financeiro
do Aydon. "Depois de várias
gestões e muitos contatos,
conseguimos atraí-los para
estudar alianças no país e, em
particular, oportunidades no
setor de carvão."
A aliança recém-assinada entre
ambos para atacar conjunta-
mente a indústria de M&A
(sigla do inglês de mergers and
acquisitions) é somente uma
das tantas estratégias seguidas

pelos bancos de investimento
da região para fortalecer sua
posição em um segmento que
poderia alcançar novos recor-
des durante 2008. É que, ainda
que a crise financeira derivada
dos créditos hipotecários de
má qualidade também tenha
afetado as fusões c aquisições
nos Estados Unidos, a história
tem sido totalmente diferen-
te na América Latina, que
registrou índices históricos
nesse setor durante 2007 - e,
portanto, receita histórica para
os bancos de investimento,
advogados e contadores que
atuam como intermediários
nessas operações.
Segundo o DealWatch Latin
America, serviço de informa-
ção financeira especializado
em fusões e aquisições de
empresas (do qual Améríca-
Economia é um dos sócios),
em 2007 foi registrado na
América Latina um total de
871 operações de M&A com
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valor superior a US$ l milhão
e volume total de US$ 111
bilhões. Em comparação, em
2006 ocorreram 591 operações
dessa dimensão, com valor
total de US$ 86 bilhões, e em
2005 somente 400 operações,
por US$ 33 bilhões.
A cifra inclui as vendas de
participações de controle, par-
ticipações minoritárias, saídas
à bolsa e ofertas secundárias
de ações. Abrange lambem
privatizações e aberturas de
empresas estatais em bolsa,
como a venda de 10% da pe-
trolífera colombiana Ecopetrol,
com a qual o Estado embolsou
US$ 2,7 bilhões.
O ano de 2007 também foi
marcado por um aumento
no número de operações que
superaram US$ l bilhão.
No ano passado foram 23 as
operações desse tipo, frente
a 16 do ano anterior. Entre
estas contam-se a compra
por parte da mexicana Cemex
da australiana Rinker (USS
15,3 bilhões), da Arcelor
Brasil pela indiana LN Miítal
(US$ 5,3 bilhões), a venda do
Grupo Ipiranga à Petrobras,
ao Grupo Ultra e à Braskem
(US$ 4 bilhões), a do grupo
mexicano Imsa pela argentina
Ternium (US$ 3,2 bilhões), e
a da norte-americana Hydril
pela argentina Tenaris (US$
2 bilhões).
O país que concentrou a maio-
ria da atividade foi, de longe,
o Brasil. Registrou 27% dos
alvos de compra acima dos
US$ 500 milhões e 35% das
transações com valores entre
US$ 50 milhões e US$ 500
milhões. Em segundo lugar
ficou o México, com 19% dos
targets - como o setor chama
as empresas que são compradas
-de mais de US$ 500 milhões.
Apesar disso, e contra o que
muitos poderiam acreditar, o

país que mais atividade con-
centrou em acordos pequenos
(entre US$ l milhão e US$
50 milhões) foi a Argentina,
com 36% dos targets. O país
também registrou o segundo
lugar nos alvos de compra
entre USS 50 milhões e US$
500 milhões, com 18%.
O Brasil levou a dianteira
quanto a poder de compra.
As empresas do País foram
compradoras em 36% das
operações com valor acima
dos US$ 50 milhões. Muito
mais atrás ficaram México e
Estados Unidos, cada um com
9% das transações, seguidos de
Argentina, com 8%, e Chile,
com 7%,
O setor econômico que atraiu
a maior quantidade de ope-
rações de compra e venda
na América Latina foi o ma-
nufatureiro, com 23% das
operações de mais de US$
50 milhões, seguido do fi-
nanceiro, com 15%, e do de
serviços públicos, com 9%.
As compras de mineradoras
c de holdings corresponderam
a 8% cada.

Mas nem todos acham que
os excelentes resultados de
2007 vão se repetirem 2008.
"Embora os indicadores na
região estejam sólidos, a
atividade de M&A poderia
se desacelerar um pouco em
relação ao ano passado", diz
Maurício Saldarriaga, do
banco de investimentos co-
lombiano Inverlink. O chileno
José Miguel Sepúlveda, da
Matrix Consulting, concor-
da. "A economia global e a
provável recessão nos EUA
seguramente terão um efeito
negativo na atividade corpo-
rativa na região", diz.
Mas em rio revolto, possível
lucro de pescadores. "Podería-
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mos ver uma alia na atividade,
já que as difíceis condições dos
mercados em alguns setores
farão com que as sociedades
estratégicas, fusões e compras
sejam necessárias", diz Víc-
tor Gonzalez. do banco IXE,
do México. Luiz Fernando
Azevedo, da Latin Finance
Advisory, de São Paulo, tem
a mesma opinião. "Veremos
ainda mais atividade que em
2007. pelo menos no Brasil,
porque quando o mercado de
ações está em baixa, como
no caso da crise mundial, as
empresas recorrem a M&A
para levantar capital."
As apostas em 2008 indicam
que o Brasil seguirá dominando
a atividade na região. Um se-
tor que estará particularmente
ativo no País será o de empre-
sas de construção. "Temos 23
construtoras listadas em bolsa
e, quando se compara esse
mercado com outros como
o mexicano, que está mais

concentrado, se verifica que
há espaço para a consolida-
ção", comenta Azevedo. "O
BNDES também está promo-
vendo a consolidação no setor
farmacêutico, e esse segmento
também poderia tornar-se mais
ativo", acrescenta.
Onde há menos consenso é
quanto ao país que ficaria
com o segundo lugar: entre
12 banqueiros de investimen-
tos consultados, o Peru - por
seu forte crescimento e pela
assinatura de um tratado de
livre comércio com os Estados
Unidos - foi o mais menciona-
do. O México, segunda maior
economia da região, empatou
com a Colômbia, com seis
menções. Chile e Argentina
só tiveram dois e um voto,
respectivamente.
Os setores de serviços finan-
ceiros e comércio varejista
prometem ser os mais ativos
em M&A na Colômbia. "Em
2008 pode-se dar a consolida-

ção final do varejo", destaca
Escobar, da Aydon Consul-
tants. "Os alvos de compra são
poucos e seus preços crescem,
mas todos sabem que no final
a venda é o caminho.''
No México, "as créditos
hipotecários, o crédito ao
consumo, os hospitais, a
manufatura e os produtos
de consumo estarão entre
os setores mais dinâmicos",
comenta Víctor Gonzalez,
do banco IXE. Mas os ban-
queiros locais reconhecem
que sua exposição ao mer-
cado norte-americano tirará
fôlego da atividade durante
este ano. Em 2007 o México
registrou 273 operações desse
tipo acima de USS l milhão,
o terceiro desempenho mais
alto da região, depois de Brasil
e Argentina.
Já neste último país será a
atividade do setor pecuário a
mais persistente. "Vejo muito
interesse nos campos, no setor

de óleos e nos biocombustí-
veis", diz Manuel Solanet, do
banco de investimentos Infupa.
da Cidade do México. "De
fato, há vários fundos bus-
cando oportunidades nesses
segmentos", diz.
No Peru, há consenso de que
os setores mineiro e de inves-
timentos imobiliários seguirão
com força este ano, "devido
ao rápido crescimento que
ostentam e pela necessidade
de consolidação operacional
que possam obter", diz Carlos
Garcia, do banco de investi-
mentos peruano Summa.
Entre os banqueiros há oti-
mismo. É que as fontes de
crescimento internas são
diversificadas e sólidas, e
poderiam resistir à contração
financeira global. Dessa for-
ma, os atores que participam
das fusões e aquisições de
empresas na América Latina
poderiam ter outro bom ano
em 2008.
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