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O Brasil registrou no primeiro quadrimestre deste ano um volume de fusões e aquisições quase 
duas vezes superior ao do mesmo período de 2007, conforme pesquisa da Thomson Reuters, e 
deverá fechar 2008 com um recorde de transações, na avaliação de consultores 
especializados. De janeiro a abril, o volume atingiu US$ 43,36 bilhões, 156% a mais que no 
mesmo período de 2007 (US$ 16,89 bilhões) e 80% do movimento da América Latina, de US$ 
54,69 bilhões. Em relação ao volume mundial, as transações brasileiras representaram 4,5% 
do total mundial, de US$ 955,10 bilhões. Na América Latina, houve crescimento de 77,76% no 
volume de fusões este ano até abril e no mundo uma redução de 32%. Os números foram 
capturados pela pesquisa da Thomson.  
 
O movimento de fusões e aquisições no Brasil está na contramão da tendência mundial porque 
a economia brasileira tem condições de crescer, mesmo que haja uma desaceleração nos 
Estados Unidos. Na avaliação de Alexandre Pierantoni, sócio da empresa de consultoria PWC 
(PriceWaterhouseCoopers), a estabilidade econômica, o equilíbrio nas contas externas e o 
controle da inflação permitiram que o Brasil se descolasse do mercado mundial nos últimos 
sete a oito meses. "Com isso, enquanto o mundo dava uma parada para observar o impacto da 
crise do crédito imobiliário (subprime) americano sobre o crescimento econômico, o Brasil 
continuou mais ativo que observador."  
 
O cenário brasileiro já era propício para previsões de recorde nas operações de fusões e 
aquisições em 2008. Com o grau de investimento (seguro para investir), o recorde agora é tido 
como certo, disse o consultor da PWC.  
 
Luís Motta, sócio da área de fusões e aquisições da empresa de consultoria KPMG tem a 
mesma opinião. Com o grau de investimento o Brasil se fortalece entre seus principais 
concorrentes nos mercados emergentes Rússia, Índia e China, com os quais forma o grupo 
Bric e fica mais atrativo para os investidores.  
 
Os IPOs (oferta pública inicial de ações), que em 2007 contribuíram para que as empresas 
captassem recursos para consolidação nos seus mercados de atuação, vão voltar. Os fundos 
de private equity vão captar mais recursos, já que poderão pegar dinheiro para investir no 
Brasil junto a fundos de pensão americanos, acredita Pierantoni. "Só em abril os fundos de 
private equity captaram US$ 1 bilhão para investir no Brasil. A AIG Capital Partners, que fez 
investimentos na Gol e na Providence, por exemplo, obteve US$ 400 milhões em abril", contou 
o consultor.  
 
Perfil das transações 
 
As fusões e aquisições entre empresas brasileiras e estrangeiras, que registrou queda no início 
deste ano, vão se recuperar com o grau de investimento, na avaliação do consultor da KPMG. 
"O movimento doméstico vai continuar mais pungente, mas haverá recuperação das operações 
cross border (além fronteiras)", afirma. Segundo Pesquisa da KPMG, no primeiro trimestre 
deste ano das 159 transações de fusões e aquisições envolvendo empresas brasileiras 22 
foram além fronteiras. "A valorização do real frente ao dólar contribuirá para o aumento das 
transações de empresas brasileiras comprando estrangeiras, mas a principal motivação ainda 
será estratégica", acrescenta Motta.  
 
No topo do pódio 
Segundo a pesquisa da Thomson, os bancos de investimentos mais atuantes nas transações no 
Brasil e na América Latina no primeiro quadrimestre deste ano foram o Credit Suisse, com US$ 
30,45 bilhões, seguido pelo Citi, com US$ 22,66 bilhões. No ranking mundial, Goldman Sachs ( 
US$ 337,26 milhões ) e JP Morgan ( US$ 263,26 milhões) ficaram no topo do pódio.  
 
Por número de transações, o Santander, o Bradesco e a PWC foram os primeiros colocados, 
conforme Pierantoni.  
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