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Na contramão do resto do mundo, as operações de fusões e aquisições no Brasil não param de 
crescer. De janeiro a maio, os negócios anunciados envolvendo companhias brasileiras 
somaram US$ 46,6 bilhões, aumento de 128% em relação ao mesmo período de 2007. Já as 
operações globais caíram 37% e movimentaram US$ 1,2 trilhão, segundo dados da Thomson 
Reuters Markets.   
 
Várias operações marcaram o período, mas a mais comentada foi a fusão da Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa) com a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), que envolveu vários 
bancos. Um deles, o Rothschild, que assessorou a BM&F, já aparece na segunda posição do 
concorrido ranking da Thomson. O Credit Suisse, que assessorou a Bovespa, mantém a 
liderança com folga.   
 
Com a entrada do Brasil no grupo dos países que são considerados investimento seguro (ou 
investment grade), os especialistas avaliam que o mercado de capitais vai continuar agitado. 
Mais capitalizadas, as empresas vão partir para novos negócios.   
 
Além das empresas com dinheiro em caixa, os fundos de private equity, especializados em 
comprar participações em empresas, também estão com recursos sobrando e interessados nos 
mais diferentes setores.   
 
Esses fundos já vinham sendo um dos principais compradores de empresas. Agora, a 
expectativa é que esse movimento se acelere, com a vinda de novos fundos para o país, avalia 
Luis de Lucio, diretor da Alvarez & Marsal, empresa americana que prepara companhias para 
receberem investimento de fundos de private equity ou investidor estratégico.   
 
Ontem, a Capital International Private Equity Funds anunciou um fundo de US$ 2,2 bilhões 
para mercados emergentes que vai investir no Brasil. Outras gestoras, como a AIG Capital e a 
Advent, estão com milhões de dólares prontos para investir.   
 
Neste cenário, os especialistas esperam que as operações este ano vão bater novo recorde de 
volume. No ano passado, foram movimentados US$ 57 bilhões, o maior valor da história.   
 
No ranking da Thomson, o Itaú BBA foi o banco que deu o maior salto. Em abril, era o oitavo. 
Agora, subiu para o quarto lugar, mesmo sem ter participado da fusão da BM&F com a 
Bovespa, que envolveu R$ 1,2 bilhão em dinheiro. O banco esteve à frente de outros negócios, 
entre eles a compra da Brasil Telecom pela Oi (ex-Telemar) e a venda de uma fatia da 
mineradora MMX para a Anglo American.   
 
Por conta da crise do mercado de hipotecas americano, as operações tiveram queda de 37% 
no mundo. A crise parou as aquisições alavancadas, nas quais as empresas ou fundos 
conseguiam fazer negócios maiores com a ajuda de financiamento bancário. No Brasil, eram 
poucos negócios assim, por isso o impacto menor.   
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