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Os gestores e representantes de fundos de investimento estão capitalizados e esperam boas 
oportunidades para investir no Brasil. A esperança é que o mercado de fusões e aquisições 
continue aquecido durante 2009. Somente na Corporate Finance, consultoria do segmento de 
negócios conhecido como M&A (Mergers And Acquisitions), o volume de propostas de compra 
por parte de investidores internacionais supera US$ 250 milhões. 
 
"Dinheiro para comprar empresas existe, e de sobra. O problema é que a maioria dos negócios 
não ocorre devido ao absoluto despreparo do vendedor", adverte Luís Alberto de Paiva, 
presidente da Corporate Finance. 
 
No quesito despreparo, Paiva afirma que "a maioria não faz gerenciamento de resultados. 
Muitas iniciam um processo de expansão sem ter financiamentos sustentáveis e acabam sem 
capital de giro. Não desenvolvem antes alavancagem adequada do crescimento. E a maioria 
que entra em processo de recuperação não tem capacidade de reação ou está em estágio 
grave de deterioração", afirma o executivo. 
 
Em conjunto com a Mocorp, a Corporate representa a TradeInvest, no Brasil, uma das maiores 
empresas de M&A do mundo. Por conta desta parceria, a Corporate movimenta atualmente 
cerca de 20 operações de compra e venda. 
 
Paiva também representa um fundo americano que pretende comprar 8 empresas no Brasil. "O 
maior problema é encontrar empresas bem arrumadas, limpas de problemas fiscais ou 
trabalhistas. A maioria não está preparada para o M&A internacional", assinala. 
 
O executivo explica que este fundo tem US$ 200 milhões para investir no Brasil. "É um fundo 
de private equity. O gestor está há apenas 60 dias no Brasil e pretende aplicar seus recursos 
no setor de bens de consumo", diz Paiva. 
 
Hoje, a Corporate possui US$ 80 milhões para investimentos em varejo, US$ 50 milhões em 
bens de consumo e US$ 20 milhões em autopeças; o restante dos US$ 250 milhões é 
pulverizado. "Eu tenho trabalho específico no setor de tecnologia, mas o setor é pequeno. Nós 
estamos fazendo uma consolidação no mercado para atingirmos um volume de negócio acima 
de R$ 100 milhões de faturamento ao ano para colocar aos investidores estrangeiros", revela 
Paiva. 
 
Diversas empresas emergentes despertam o interesse dos investidores. Mesmo as que passam 
por processo de recuperação judicial interessam aos compradores, desde que exista uma 
gestão profissionalizada, salienta Paiva. "O mercado chinês também olha muito para o 
mercado brasileiro. Recentemente uma empresa chinesa adquiriu uma empresa brasileira no 
setor esportivo", afirma o executivo. 
 
Neste caso, a companhia chinesa exporta ao Brasil a matéria prima, produz no mercado 
brasileiro e exporta à Europa. "Na Europa o mercado chinês não é bem-visto, por isso os 
chineses vêm para cá e depois mandam o produto para a Europa. Desta forma, o produto 
entra como se fosse brasileiro", diz ele. 
 
Apesar de não saber pontuar os benefícios da implementação no Brasil dos International 
Financial Reporting Standards (IFRS) — nova norma contábil —, o executivo afirma que esta 
medida será muito interessante para o Brasil. 
 
A Corporate, nos próximos dias, irá anunciar uma joint venture com a Mocorp Participações, 
empresa brasileira com forte participação na Região Sul e holding resultante da incorporação 
das empresas M&M Trade, MOC Consultants, Lintek Trading e Profile. A empresa, pertencente 
a ex-acionistas do Banco América do Sul e acionistas de empresas como a CMICo (empresa 
farmacêutica líder mundial na área de pesquisa clínica), também atua nos processos de fusão 



e aquisição, com ênfase na prospecção de novos investidores e na captação de recursos 
financeiros. 
 
A empresa também oferece assessoramento a investidores, conselhos de administração e 
executivos de empresas em suas decisões estratégicas e financeiras mais críticas, como 
avaliação de empresas, joint venture e alianças estratégicas, processos de compra e venda, 
reestruturações societárias, planejamento estratégico, prospecção de investidores e novos 
negócios. 
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