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Com o mercado acionário desfavorável para captação de recursos em qualquer parte do globo, 
as operações de fusão e aquisição (M&A, na sigla em inglês) surgem como alternativa de 
reforçar negócios, ganhar mercado e sobreviver à tempestade financeira que já afeta a 
economia real. Esta é a realidade para as empresas brasileiras, que movimentaram US$ 7,21 
bilhões em M&A no mês de outubro, acumulando um volume de US$ 72,46 bilhões em 
transações do tipo nos dez primeiros meses do ano.  
 
O montante representa um acréscimo de 66,4% sobre o volume de transações envolvendo 
companhias nacionais no mesmo período do ano passado, conforme levantamento da Thomson 
Reuters. O mês de novembro deve contribuir para um novo salto nas cifras de M&A no Brasil 
este ano, com a transação anunciada ontem entre Itaú e Unibanco e a possibilidade de novos 
negócios no setor de bancos. Para o resultado já registrado, contribuiu a compra da Nossa 
Caixa e Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) pelo Banco de Brasil, que também está 
próximo de finalizar a compra do Banco de Brasília (BRB); Além dessas operações, houve uma 
importante transação no setor de cosméticos, com a aquisição da Niasi pela Hypermarcas, por 
R$ 366 milhões.  
 
O banco Credit Suisse permaneceu na primeira posição do ranking de M&A envolvendo 
companhias brasileiras e conseguiu aumentar sua participação neste mercado, passando de 
uma fatia 30,1% no mesmo período do ano passado para 50,3% em outubro deste ano. As 
principais alterações no ranking de instituições financeiras que coordenaram essas operações 
foi o salto do Rothschild da 12 colocação em 2007 para a 3 posição, enquanto o Banco Itaú 
pulou do 10 para o 4 lugar.  
 
Se as companhias nacionais têm aproveitado o momento para efetivar operações de M&A, o 
temor de recessão tem feito companhias internacionais evitarem este tipo de decisão. 
Comparado ao volume de janeiro a outubro de 2007, o montante em transações de M&A no 
mundo teve retração de 24,82%, somando US$ US$ 2,73 trilhões este ano, mesmo com o 
considerável volume de US$ 294,76 bilhões movimentados no mês de outubro.  
 
Emissões preteridas  
 
A falta de apetite do investidor pela renda variável e a queda acumulada este ano nos 
principais índices acionários globais explica a desaceleração no volume de ofertas públicas 
iniciais (IPO) de ações e follow-on (oferta subseqüente) no mundo e também no Brasil. Estas 
operações apresentaram retração de 37,63% no mundo, num montante de US$ 326,9 bilhões 
este ano, contra US$ 524,2 bilhões de janeiro a outubro de 2007.  
 
No cenário doméstico, contribuiu para a retração a alta base de comparação, já que o ano de 
2007 foi recorde em número de IPO de empresas brasileiras e o Ibovespa, principal índice da 
bolsa brasileira, acumula queda de 40,12% no ano. O volume de IPO e follow-on de 
companhias nacionais registrou baixa de 31,2% nos dez meses, somando US$ 20,99 bilhões 
passando de 75 para 13 negócios no período. Também neste ranking, o Banco Itaú tomou 
destaque, subindo da 3 para a 1 posição e desbancando o Credit Suisse. O Banco UBS caiu do 
2 para o 7 e o Goldman Sachs, que ocupava a 3 posição, saiu da lista dos principais, assim 
como Deustche Bank. Entraram na lista deste ano BNP Parribas, Calyon e Banco do Brasil. 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 nov. 2008, Finanças & Mercados, p. B5. 
 


