
KPMG aponta consolidação nas renováveis  
Maurício Capela 
 
A palavra de ordem entre as geradoras de energia renováveis no mundo é a consolidação. 
Segundo levantamento global feito pela consultoria KPMG, as fusões e aquisições neste setor 
somaram US$ 55,7 bilhões no ano passado, o que representou um acréscimo de 47% em 
relação ao desempenho de 2006. E, de acordo com a pesquisa, entende-se por energia 
renovável companhias que atuam em hidroeletricidade, solar, eólica e biocombustível.   
 
"A tônica é de grupos maiores adquirindo empresas menores em um movimento de 
consolidação. É diferente de outros setores, onde já há um amadurecimento e os acordos de 
fusão superam os US$ 100 bilhões", conta André Castello Branco, sócio da KPMG no Brasil, ao 
Valor. Um bom exemplo disso foi a negociação, que acabou não saindo do papel, entre a 
brasileira Vale do Rio Doce e a anglo-suíça Xstrata.   
 
O desempenho, que já foi significativo no ano passado, tem tudo para ser maior em 2008. 
Isso, porque das 200 companhias ouvidas pela KPMG, uma parcela considerável declarou que 
pretende adquirir algum grupo nos próximos três anos. No segmento eólico, 35% acenaram 
com essa possibilidade, enquanto 36% das geradoras de energia solar disseram sim. Já em 
biocombustível, a parcela foi maior, 42%. Na hidroeletriciade, 21% disseram que vão às 
compras.   
 
O estudo, que consumiu três meses para ficar pronto, não contemplou o mercado brasileiro. 
Cerca de 35% das 200 companhias estão localizadas na América do Norte, 30% são européias 
e 22% estão situadas na Ásia/Pacíficio. Os 13% restantes se distribuem pelo Oriente Médio e 
África.   
 
Mas a KPMG no país acabou acompanhando o desempenho do mercado por aqui. E segundo 
Castello Branco, seis transações de fusões e aquisições foram realizadas no setor de açúcar e 
álcool no primeiro trimestre desse ano. Das operações, cinco foram feitas por investidores 
locais e apenas uma por estrangeiro. Portanto, no ano passado, o Brasil registrou número 
recorde de acordos nesse setor. Foram 25 contra nove em 2006.   
 
Agora, tanto no Brasil, como no exterior, o movimento de fusões e aquisições deverá manter o 
forte ritmo. Isso, porque os fundamentos que motivaram tamanha junção de companhias no 
mundo ainda permanece. Boa parte dos negócios decorre da obrigatoriedade das companhias, 
principalmente as européias, em buscar alternativas para compensar a emissão de carbono na 
natureza. Além disso, a disparada do preço do petróleo nos mercados internacionais viabiliza 
os biocombustíveis.   
 
Ontem, por exemplo, apesar de ter registrado queda nos mercados internacionais, o petróleo 
ainda está em um patamar muito alto. Só caiu ontem porque os estoques americanos 
apresentaram alguma melhora. Sendo assim, na Bolsa Mercantil de Nova York, o contrato da 
commodity para junho deste ano foi vendido a US$ 124,22, queda de US$ 1,58. Na Bolsa 
Internacional do Petróleo de Londres, o produto também para junho foi comercializado a US$ 
121,86, redução de US$ 2,24.   
 
Apesar de o otimismo contaminar o setor de energias renováveis, há quem diga que esse 
segmento vive uma bolha quando o assunto é fusão e aquisição. Para metade dos 
entrevistados dessa pesquisa da KPMG, os preços pagos nessas operações são superiores ao 
real valor das companhias. A exceção, na opinião do sócio da consultoria no Brasil, é o 
mercado local, onde as operações encontram fundamento na demanda de mercado.   
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