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O vigor das pequenas e médias
empresas já modifica a confi-
guração das operações de fusão
e aquisição no país. O segmen-
to está se destacando no ano e
acumulou a maior parte das
transações entre janeiro e ju-
lho. E tudo indica que o movi-
mento está apenas no início.
Terá força para se sustentar por
algum tempo, estimulado pelo
grande potencial e pela frag-
mentação de alguns setores
econômicos. É o que mostra
um levantamento preparado
pela PricewaterhouseCoopers
(PwC), segundo o qual 86% das
fusões brasileiras cujos valores
foram anunciados publica-
mente — 104 operações no pe-
ríodo — tiveram a participação
de empresas de menor porte
em uma das pontas. O valor
médio desses negócios ficou
em torno de US$ 49 milhões.

Conjuntamente, porém, essas
operações giraram apenas 15%
do volume financeiro total no
acumulado do ano, que somou
US$ 34 bilhões. O estudo traz à
tona dados que dão a medida
exata de como compras bilioná-
rias, realizadas por gigantes
como Vale, Camargo Corrêa e
Marfrig, distorcem para cima o
valor médio dos negócios.

Caso as operações feitas por
essas companhias sejam incluí-
das na conta, o ticket médio sobe
para US$ 274 milhões. Se retira-
dos do cálculo, os dez maiores
negócios e as operações envol-
vendo grandes volumes finan-
ceiros — em um total de US$ 23,9
bilhões — fazem a média recuar
para US$ 89 milhões, explica
Alexandre Pierantoni, sócio de
finanças corporativas da PwC.
“Esse exercício matemático é vá-
lido para entender para onde ca-
minham as fusões no Brasil. Ele
deixa claro dois movimentos: o
de internacionalização de em-
presas locais, mais estratégico e

pontual por sua natureza, e o de
empresas pequenas e médias,
mais diversificado e sustentável
em termos de oportunidades.”

Perspectivas
Entre janeiro e julho, 434 tran-
sações foram anunciadas no
Brasil, volume 34% superior ao
do mesmo período do ano pas-
sado e recorde se considerado o
mesmo intervalo de meses em
anos anteriores. Mas não é esse
número que dá ao sócio da PwC
a convicção de que o mercado
reserva boas surpresas até o fi-
nal do ano. “Esse crescimento,
embora importante, é fruto de
uma base de comparação muito
ruim, pois considera um mo-
mento de crise aguda no exte-
rior e a retração dos investido-
res. O dado que me parece ani-
mador de fato é o que mostra
que as operações tiveram alta de
7% em relação a 2007 e 2008,
quando as empresas brasileiras
estavam capitalizadas e o mer-
cado com grande liquidez.”

Empresas de capital aberto e
fundos de private equity conti-
nuam a ser os principais atores
do mercado. No acumulado do
ano, companhias listadas na
bolsa estiveram presentes em
59% dos negócios anunciados.
A média histórica era de 47%. Já
fundos que compram participa-
ções de empresas para estrutu-
rá-las e preparar consolidações
setoriais, estiveram à frente de
41% de todos os negócios do pe-
ríodo. Outro destaque ficou
para os investidores brasileiros.
O capital doméstico participou
de 60% dos negócios do perío-
do. Os estrangeiros estão reto-
mando espaço. Sua participação
em número de operações cres-
ceu 38% em relação aos mesmo
período do ano passado.

Os setores que mais movimen-
taram negócios foram os de ali-
mentos, Tecnologia da Informa-
ção e mineração com, respectiva-
mente, 42, 41 e 34 operações
anunciadas no ano. ■

Excluídas compras bilionárias envolvendo internacionalização
de companhias, valor médio dos negócios soma US$ 49 milhões

Para Vincent Baron, diretor da
Naxentia, empresas menores
precisam estar preparadas para
passar pelo funil dos investidores

“Há dois movimentos
muito bem
definidos em
fusões e aquisições:
um envolve a
internacionalização
de empresas e é
pontual. O outro,
mais sustentável,
tem as empresas
de menor porte
como protagonistas

Alexandre Pierantoni,
sócio da PwC

OPERAÇÕES EM ALTA 

Segmentos que movimentaram o maior número de fusões 
entre janeiro e julho

ALIMENTOS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MINERAÇÃO

QUÍMICA E PETROQUÍMICA

BANCOS

VAREJO

SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO

Fonte: PricewaterhouseCoopers
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Índice europeu tem leve alta,
com InBev e farmacêuticas
O principal índice de ações europeias fechou em leve alta ontem, com
a InBev em destaque após divulgar lucro e a GlaxoSmithKline subindo
com a aprovação de um medicamento. Mas os ganhos da região foram
limitados pela influência negativa de Wall Street, depois do aumento
inesperado dos novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos.
O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,3%, aos 1.043 pontos.

WALL STREET

NY tem terceira baixa seguida
com dados de emprego e Cisco
Os mercados acionários americanos registraram ontem a terceira
baixa seguida, após um inesperado aumento nos pedidos de auxílio-
desemprego e notícias da Cisco preocuparem os investidores. O índice
Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,57%, para
10.319 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,83%, para
2.190 pontos. O Standard & Poor’s 500 perdeu 0,54%, a 1.083 pontos.

Jin Lee/Bloomberg
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Pequenas empresas
ganham espaço em
fusões e aquisições

■ PRIVATE EQUITY

41%

Total de negócios dos quais
fundos participaram no ano

■ BOLSA

59%

Empresas de capital aberto
envolvidas em operações

■ SUSTENTÁVEL

7%

Ritmo de crescimento dos
negócios em relação a 2007-8

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 40.
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