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O interesse por fusões e aquisições no mercado local não diminuiu com os impactos da crise 
norte-americana durante os oito primeiros meses de 2008. E não há no radar nada que indique 
um movimento de forte retração no ritmo dessas operações até o fim do ano. As percepções 
constam de um relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers, cujo conteúdo foi cedido com 
exclusividade à Gazeta Mercantil.  
 
De acordo com o levantamento, o número de transações ocorridas no País até agosto somou 
445, o que representou um recuo de 5% em relação a igual período do ano passado, quando o 
mercado interno contabilizou 470 operações desse tipo. "As indicações são de uma queda 
marginal, pois o movimento do ano passado ocorreu em outro ambiente, com as empresas e o 
mercado trabalhando com muita liquidez", compara um dos sócios da área de finanças 
corporativas da Price, Fábio Niccheri.  
 
Uma das principais sinalizações de por que o número de operações não foi muito afetado no 
País foi o aumento dos investimentos locais no período. Ao longo dos oito primeiros meses do 
ano, a participação de capital nacional no número de transações aumentou 9%. Os 
investidores locais estiveram presentes em 269 operações ocorridas.  
 
A falta de apetite dos estrangeiros por novas compras também já teve seus reflexos na 
configuração das fusões e aquisições do período. A participação desses investidores teve um 
recuo de 15% em relação ao acumulado dos oito primeiros meses de 2007, quando eles 
estiveram à frente de 116 operações.  
 
Fontes de impulso  
 
Fundos de private equity, em especial os que procuram manter posições estratégicas para 
consolidar setores econômicos, continuam impulsionando negócios de fusão e aquisição. E 
aproveitam o momento para tentar adquirir ativos mais em conta. Um bom exemplo disso é a 
GP Investments, que comprou 20% da universidade Estácio de Sá e o Laticínio Morrinhos, pelo 
qual desembolsou US$ 182 milhões.  
 
A mais recente aquisição do fundo foi na área de saúde. Pagou R$ 185 milhões para ficar com 
45% da rede de clínicas odontológicas Imbra. "Os fundos com perfil mais consolidador, que 
compram fatias relevantes das empresas consideradas atraentes, não deixaram de investir. 
São os casos de GP e Pátria", afirma Niccheri, da Price.  
 
No entanto, segundo o especialista, investidores institucionais cujas plataformas de compra e 
venda de empresas ainda não estão completamente montadas sofrerão mais com os efeitos da 
crise em andamento. "Para esses investidores, com perfil mais financeiro que estratégico, o 
momento é de espera", avalia.  
 
O segmento que mais tem participado de fusões e aquisições no Brasil é do de alimentos. No 
período que considera o acumulado dos meses de janeiro a agosto deste ano, o setor teve 64 
operações. É quase o dobro de transações que teve o setor que ficou em segundo lugar, o de 
Tecnologia da Informação (TI), que registrou 33 operações. "O segmento alimentício, no qual 
incluímos também empresas de açúcar e álcool, continuará sendo um dos maiores alvos por 
alguns motivos: é muito pulverizado, pouco profissionalizado e com pouca governança 
corporativa, pois a maior parte das empresas tem histórico e origem familiar", explica Niccheri.  
 
Já as empresas do segmento de TI devem continuar movimentando operações de fusões e 
aquisições por outras razões. "Com a chegada de empresas indianas ao mercado local, essas 
companhias começaram a pensar na geração de valor futuro", diz outro sócio de finanças 
corporativas da Price, Rogério Gollo. "A lógica delas agora é preparar-se para a competição 
global", diz, citando empresas como CPM Braxis e Sonda Procwork.  
 



Neste ano, o País assistiu a duas transações importantes do segmento. A primeira foi o 
surgimento da Virtus. A operação envolveu sete companhias cujo faturamento conjunto no ano 
passado foi de R$ 80 milhões.  
 
A segunda operação entre empresas de TI que chamou a atenção em 2008 aconteceu entre 
duas gigantes listadas na BM&F Bovespa; a TOTVS comprou a Datasul. A transação, que 
movimentou aproximadamente R$ 700 milhões, dará origem à maior empresa de software de 
gestão do País, com 40% do mercado.  
 
Para os especialistas, a crise de crédito que vem provocando forte queda das ações de 
empresas - pode intensificar o movimento de compra e venda entre empresas de capital 
aberto.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 out. 2008, Finanças & Mercados, p. B6. 


