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O total de fusões e aquisições no Brasil continuou a crescer em julho para acumular US$ 
57,151 bilhões nos primeiros sete meses do ano, um aumento de 83,9% na comparação com 
o mesmo período do ano passado, segundo a Thomson Reuters Markets. Em todo o ano de 
2007, o total de fusões e aquisições havia sido de US$ 59 bilhões, um recorde histórico no 
país.   
 
Em 2008, esse recorde será ultrapassado. O total de fusões e aquisições pode chegar a US$ 80 
bilhões, no entender de José Olympio Pereira, responsável pelo banco de investimento do 
Credit Suisse, que se mantém o líder no mercado no Brasil, com participação de 64,5%, após 
assessorar US$ 36,845 bilhões em transações. O novo recorde será atingido apesar da crise de 
crédito internacional que trouxe uma contração de 32,1% nas fusões e aquisições em nível 
global de janeiro a julho na comparação com o mesmo período de 2007, segundo a Thomson 
Reuters.   
 
"No Brasil, a maior parte das transações não são alavancadas, são de investidor estratégico, e 
para as companhias de primeira linha há financiamento disponível", diz Pereira. Por isso, ele 
aposta que o movimento deve continuar forte no segundo semestre do ano.   
 
Entre as operações realizadas em julho, está a cisão da MMX Mineração como parte do 
processo de compra de parte dos ativos da empresa pela Anglo American. Começaram as ser 
negociados os papéis da LLX, que concentra os projetos de logística da companhia, e os papéis 
da IronX, que detém os projetos MMX Minas Rio e sistema de minério de ferro do Amapá e 
será comprada pela Anglo American. No total, houve US$ 7,6 bilhões em novas transações em 
julho no Brasil na comparação com junho.   
 
Além do Credit Suisse, também mantiveram suas posições no ranking da Thomson Reuters o 
Citi, que continua o segundo colocado, em empate técnico com o Rothschild, o terceiro 
colocado. O Itaú BBA se mantém na quarta posição. O principal salto foi do Goldman Sachs, 
que passou da sétima posição no ranking até junho para o quinto lugar até julho. No mundo, o 
Goldman Sachs se manteve o primeiro colocado no ranking.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 ago. 2008, Finanças, p. C3. 


