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No primeiro bimestre deste ano foram registradas 62 transações de fusões e aquisições no 
país, volume 41% menor do que o verificado no mesmo período do ano passado, segundo 
pesquisa da PriceWaterhouseCoopers. Para analistas e advogados especializados no assunto, 
esse tipo de operação deve apresentar um certo volume, mas sem a exuberância de 2007.  
 
Mesmo porque, a crise iniciada no mercado imobiliário americano aponta para grandes 
mudanças. Para Arnoldo Wald, especialista em mercado de capitais e sócio do escritório Wald e 
Associados Advogados, "é como se o século 21 estivesse começando agora: um novo tempo 
com uma nova visão das coisas. Um tempo em que todos entendam a importância da parceria, 
que um precisa do outro," explica. 
 
Mais pragmático, Alexandre Pierantoni, da PriceWaterhouseCoopers diz que uma mudança já é 
visível. "As bolsas enfraquecidas e a escassez de crédito vêm fortalecendo os fundos de private 
equity como alternativa de captação de recursos." Eles foram, informa, responsáveis por 21% 
das operações realizadas no período, atuando nos setores de alimentos, educação, 
entretenimento, logística, varejo e tecnologia. 
 
Em 2008 foram realizadas 639 transações de fusões e aquisições, retração de 11% em relação 
ao ano anterior. Essa queda ficou concentrada no quarto trimestre, mostrando o momento em 
que a crise internacional chegou ao país; o Brasil apresentava até então uma curva crescente 
e já mostrava o aumento da participação dos fundos de private equity na capitalização das 
empresas.  
 
Para o professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas do Rio, Francisco Barone, essas 
operações devem continuar crescendo este ano, principalmente porque nos tempos de crise 
todos fazem análises super corretas de custo e de receita e quem está capitalizado aproveita a 
temporada de preços baixos. Paulo Augusto Silva Novaes, do escritório Tostes e Associados 
Advogados, com grande experiência de fusões e aquisições, acredita que a situação não vai 
perdurar. "O mercado interno é a maior riqueza do Brasil. A demanda está aí, pronta para 
receber as ofertas. Os mais arrojados ganharão dianteira sobre seus concorrentes." 
 
Cláudio Ramos, da KPMG, também fala em tempo de mudanças. "É preciso rever os 
fundamentos que moveram o mundo financeiro nos últimos anos" diz. Segundo Ramos, muitas 
das operações de abertura de capital feitas em 2007 foram financiadas por capital americano. 
E como esses grupos são avessos a risco, este ano deve ocorrer uma redução expressiva no 
número de companhias de capital aberto listadas na BM&F Bovespa.  
 
Na PriceWaterhouseCoopers, outra gigante mundial da auditoria, não se espera crescimento 
expressivo no número de fusões e aquisições. "O ano de 2007 foi extraordinário e a tendência 
é que 2009 retome os padrões de 2006", afirma Alexandre Pierantoni. Ele acha que o 
movimento no setor financeiro será puxado certamente pelo Banco do Brasil e pela Caixa 
Econômica Federal, que deverão ganhar participação em pequenas instituições financeiras.  
 
Nos outros setores, os movimentos serão cautelosos. "Costumo dizer que a fusão vale a pena 
quando uma mais um é igual a três. Se a soma for igual a dois não é novidade e então não 
vale a pena. A fusão deve acrescentar algo ao negócio". Pierantoni também lembra que nessa 
época de falta de crédito os fundos de private equity surgem como os grandes agentes 
compradores. "Em 2006 esses fundos estiveram presentes em quatro operações de fusões e 
aquisições. No ano passado foram 49" diz. 
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