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Cerca de 70% dos negócios envolveram capital nacional. Setor de alimentos encabeçou 
ranking, com nove operações 
 
As empresas brasileiras aproveitam o início do ano para ir às compras. Puxadas por 
consolidações setoriais e oportunidades de bons negócios com a crise ficando para trás, as 
operações de fusão e aquisição se recuperaram. Foram 60 negócios fechados ao longo do 
primeiro mês do ano, superando as 59 transações do primeiro mês de 2008 e marcando um 
salto de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado, no pior momento da crise 
internacional. Os números são da Pricewater house Coopers e consideram negócios já fechados 
que envolvem, na ponta comprado-ra ou vendedora, empresas brasileiras. A liderança do 
ranking de fusões e aquisições ficou com empresas do setor de alimentos, que protagonizaram 
nove operações. Em seguida, veio o setor de serviços, com seis negócios concretizados. 
Bancos, varejo e empresas de química e petroquímica (também estão incluídos higiene e 
limpeza) tiveram seis transações cada. "A melhor notícia é exatamente essa: o apetite de 
investidores é crescente e muito pulverizado nos mais variados setores econômicos", diz o 
sócio da área de finanças corporativas da Price, Alexandre Pierantoni. 
 
Dois dados do relatório indicam a mudança gradativa no perfil dos investidores. Um deles diz 
respeito à participação de dinheiro de brasileiros. Quase 70% das transações recebeu o 
impulso de capital nacional. 
 
O outro dado que chama atenção é a participação de fundos de private equity e empresas de 
capital aberto como principais indutores de negócios. Cerca de 44% das fusões e aquisições 
envolveram empresas que têm suas ações negociadas na BM&FBovespa. Já os fundos - 
que fecharam o ano participando de 30% das operações — viram essa fatia ser ampliada para 
33% no primeiro mês do ano. 
 
Porta de entrada ou de saída 
 
A recuperação econômica e o cenário favorável para que o Brasil receba investimentos nos 
próximos anos são um convite à entrada de novos recursos. No entanto, observa Pierantoni, 
também facilitam a vida de fundos de private equity. que querem vender empresas nas quais 
investem. "Em janeiro do ano passado, isso não acontecia. A crise incorporou muita incerteza 
ao cenário econômico. Isso travava preços e evitava negócios, fazendo com que muitos 
gestores de fundos tivessem de adiar a saída de alguns investimentos" , diz o sócio da Price. 
 
Um exemplo de como a recuperação da bolsa brasileira já possibilita desinvestimentos foi a 
venda, por fundos administrados pela GP Investments, de ações que possuíam na empresa de 
shoppings centers Br Malls. 
 
Se a saída dos fundos via bolsa é uma realidade, também já serve de termômetro para 
aqueles que querem vender fatias de empresas de capital fechado para investir em outros 
negócios. "Os mandatos que recebo de investidores que querem comprar empresas vão de 
encontro à carteira de fundos de private equity. São empresas bem resolvidas do ponto de 
vista de governança corporativa", justifica Pierantoni. 
 
Além da variação setorial, as empresas brasileiras envolvidas em fusões também têm 
tamanhos bem distintos. Entre as operações do mês, ficaram aquisições gigantes como a da 
Quattor por Petrobras e Braskem, a da Fosfértil pela Vale e outras mais modestas, como a 
entrada dos fundos CRP e Rio Bravo em empresas regionais, respectivamente, de 
equipamentos e alimentos. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 40. 


