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O pouco ágil sistema de análise
de operações e a complexa teia
tributária brasileira não têm sido
suficientes para frear o ritmo de
fusões e aquisições. O mercado
recuperou-se rapidamente de-
pois de um momento de baixa
entre 2008 e 2009. E vem apre-
sentando números invejáveis ao
longo deste ano. No acumulado
entre janeiro e maio foram fecha-
das 303 transações envolvendo
compra e venda de empresas
brasileiras, volume 43% maior se
considerado o mesmo período do
ano passado e recorde no merca-
do local. Considerado isolada-
mente, o mês de maio registrou
61 operações, número muito pró-
ximo das 65 realizadas no mesmo
mês de 2007, ano considerado de
ouro pela indústria de fusões no
país. “Começamos o ano com a
perspectiva de que alcançaría-
mos os mesmos patamares de

2007, quando o mundo vivia um
momento de grande liquidez.
Mas é bem provável que os nú-
meros sejam superados”, projeta
o sócio de finanças corporativas
da PricewaterhouseCoopers,
Alexandre Pierantoni.

José Ricardo de Bastos Mar-
tins, sócio do escritório Peixoto e
Cury Advogados, diz que do final
de 2009 até agora o número de
consultas de empresas estran-
geiras interessadas em investir
em setores produtivos do Brasil
cresceu 25%. E esse interesse
teve reflexo também em outro
segmento: o de governança cor-
porativa. “Da marolinha para cá
(em referência à polêmica decla-
ração do presidente Lula sobre os
efeitos da crise no Brasil), as
consultas por parte das empresas
brasileiras interessadas em ini-
ciar um projeto de governança
cresceu 30%”, diz Martins. O
motivo é simples: de olho nas
oportunidades que virão com a
maior oferta de capital, as em-

presas tentam se adequar o mais
rápido possível às exigências do
mercado para “incrementar suas
vitrines” na hora de tentar atrair
o capital estrangeiro.

Pierantoni, da Price, esteve
na Ásia e nos Estados Unidos,
onde se encontrou com investi-
dores estrangeiros que preten-
dem levantar novos fundos para
vir às compras no Brasil. “O nú-
mero de operações está em alta
desde o início do ano, o que eli-
mina a hipótese de que esteja-
mos vivendo uma bolha ou que o
patamar de transações indique
apenas a conclusão de investi-
mentos que já estavam progra-
mados e foram represados com a
crise. É dinheiro novo chegando
de fundos de private equity que
já estão por aqui e de outros que
querem vir”, afirma Pierantoni.

Investidores com esse perfil
— cuja especialidade é com-
prar empresas com potencial
de crescimento ou consolida-
ção setorial — participaram de

42% das operações fechadas
no ano, outro recorde.

O capital estrangeiro esteve à
frente de 39% dos negócios con-
cluídos entre janeiro e maio. Mas
o destaque ficou com empresá-
rios nacionais. Além de ter sido
responsável por movimentar a
maior fatia de operações — 61%
— o capital doméstico viu o nú-
mero de transações saltar 56%,
para 154, na comparação com o
mesmo período do ano passado.

Na opinião de Martins, do Pei-
xoto e Cury, tanto o aumento do
interesse estrangeiro no Brasil
quanto das empresas brasileiras
em atrair os investimentos são re-
flexo da maneira como o país en-
frentou e superou a crise, além do
novo comportamento do setor
empresarial nacional, especial-
mente das pequenas e médias
empresas. “O Brasil está se con-
solidando como um país de eco-
nomia saudável, com moeda es-
tável, democrático e com inflação
sob controle”, diz o advogado. ■

Operações sobem 43% no ano
e devem bater recorde de 2007
Entre janeiro e maio, aconteceram 303 negócios. Até o fim do ano, expectativa é ultrapassar os 721

“O número de
operações está
em alta desde
o início do ano,
o que elimina
a hipótese de que
estejamos vivendo
apenas uma bolha

Alexandre Pierantoni,
sócio da PricewaterhouseCoopers

Plataforma da Petrobras: empresas do setor
de óleo e gás estão entre as que puxaram
fusões, com exploração de cadeia do pré-sal
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EQUILÍBRIO

29
é o número de negócios
envolvendo os setores de
Tecnologia da Informação e
alimentos. Os segmentos de
química e petroquímica tiveram 27.

PRIVATE EQUITY

42%
das transações que tiveram
a participação de fundos que
compram fatias de empresas
com a intenção de levar à
frente consolidações setoriais.

COMPRA DE CONTROLE

51%
dos negócios fechados entre
janeiro e maio envolveram
aquisições de fatias majoritárias
das empresas, uma característica
dos fundos de private equity.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 8.
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