
No mundo, queda foi bem maior: 18% 
 
A piora da crise financeira global - que teve ontem um de seus mais terríveis capítulos, com 
queda generalizada das principais bolsas de valores -, já se reflete em forte redução no 
número e no volume movimentados por fusões e aquisições ao longo do globo nos nove 
primeiros meses do ano. De acordo com levantamento da consultoria Mergermarket, no 
mundo durante o período, essas transações recuaram 26% em valor e outros 18% em número 
de negócios. Os dados levam em consideração o conjunto de negócios anunciados no período 
que tenham movimentado cifras acima de US$ 5 milhões.  
 
Na Europa, onde diariamente começam a pipocar problemas de instituições financeiras cujas 
carteiras têm títulos de hipoteca subprime, os valores movimentados em fusões e aquisições 
no acumulado entre janeiro e setembro de 2008 recuaram 25% na comparação com o mesmo 
período do ano passado.  
 
Entretanto, o cenário é bem mais favorável caso seja considerado apenas o terceiro trimestre. 
No período, motivada pelos efeitos da consolidação dos setores ligados ao fornecimento de 
matérias-primas, o valor dos negócios teve alta de 56% na comparação com os mesmos 
meses de 2007. Quando levado em consideração o trimestre anterior do ano, no entanto, o 
volume de negócios mostrou redução de 35%.  
 
De acordo com os dados pesquisados pela consultoria Mergermarket, o principal negócio 
europeu anunciado entre os primeiros nove meses deste ano foi o que envolveu a aquisição da 
Rio Tinto pela BHP.  
 
Intermediários  
 
Quem não tem do que reclamar da atual crise são os escritórios de advocacia que atuam nos 
Estados Unidos. A crise, que tem levado à falência diversas instituições financeiras, aumentou 
a necessidades por intermediários jurídicos em novos processos de troca de controle. Nesse 
contexto, quem mais se deu bem foi o Wachtell Lipton Rosen e Katz . A banca participou dos 
negócios envolvendo a seguradora AIG e das agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac, 
que recentemente receberam aporte do governo para continuar operando.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 out. 2008, Finanças & Mercados, p. B6. 


