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As fusões e aquisições deram sinal de vida no terceiro trimestre, crescendo 55% em relação ao 
ano anterior e 26% sobre o segundo trimestre. 
 
Com um valor total de US$ 758,6 bilhões em ofertas de aquisição ou acordos fechados no 
mundo inteiro, segundo números da Dealogic, as empresas gradualmente descartaram os 
temores de uma nova recessão, de uma crise orçamentária na Europa e de incerteza política 
nos Estados Unidos. 
 
Depois de juntar dinheiro nos últimos dois anos em meio à crise financeira e à recessão, as 
empresas mostraram que finalmente se sentem confortáveis em gastar com aquisições 
estratégicas. Alguns destaques: ofertas não negociadas pela Genzyme Corp. e pela Potash 
Corp. of Saskatchewan e uma oferta inflada para compra da empresa de tecnologia 3PAR Inc. 
 
"Há um grau substancial de incerteza, mas essa incerteza não está fazendo as pessoas 
recuarem", disse Christopher Austin, advogado de F&A da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 
LLP em Nova York. "Elas estão seguindo adiante com seus planos de negócios, mas ainda com 
uma certa cautela e preocupação." Austin representou a HP na aquisição da 3PAR e agora está 
colaborando com a 3M Co. em sua aquisição de US$ 943 milhões da Cogent Inc., que produz 
equipamentos para reconhecimento de impressões digitais. 
 
Nos EUA, o total foi de US$ 199,2 bilhões, 76% maior que o de 2009, o pior momento da crise 
recente em termos de aquisições. 
 
Nos primeiros nove meses de 2010, o valor total das aquisições mundiais chegou a US$ 1,98 
trilhão, alta de 21% frente ao ano passado. Já nos EUA, esse total cresceu mais lentamente, 
chegando a US$ 595,4 bilhões. Na Europa, o valor total dos negócios no período subiu 13%. 
Na Ásia, aumentou 19%. 
 
O trimestre começou devagar devido às oscilações nas bolsas, à fraqueza econômica e ao alto 
índice de desemprego, que deixaram os diretores-presidentes e conselheiros com medo de 
fechar acordos, cuja execução sempre carrega um alto grau de risco. 
 
A situação mudou em agosto, quando um punhado de operações vultosas, como a oferta hostil 
de US$ 39 bilhões da BHP Billiton Ltd. pela Potash Corp., rejeitada pela empresa mas ainda na 
mesa, impulsionou o valor das F&A naquele mês para US$ 288,5 bilhões, o maior volume 
mensal desde julho de 2008, quando se anunciou um total de quase US$ 400 bilhões em F&A. 
 
Muitos banqueiros, advogados e executivos dizem que diminuíram os passeios de golfe e as 
férias anuais em família em agosto para trabalhar nessas fusões - não que eles estivessem 
reclamando da enxurrada de negócios, após meses de seca. 
 
Mas eles também alertam que agosto foi uma aberração e que o clima geral não é nada 
otimista. Muitos executivos de F&A esperam uma expansão gradual no número de transações 
no resto de 2010, em vez de um salto rápido. 
 
"Os sinais são positivos para o mercado de F&A e os número de acordos devem melhorar 
modestamente", disse Cary Kochman, chefe de F&A do UBS AG para as Américas. 
 
Essa tendência fica clara quando se trata de transações em tecnologia, que têm sido 
abundantes mas em valores relativamente pequenos. 
 
A Hewlett-Packard Co. abocanhou duas empresas no trimestre. Ela entrou numa disputa 
acirrada pela 3PAR e acabou pagando US$ 2,35 bilhões por ela, atrapalhando um acordo 
anterior que tinha sido fechado pela Dell Inc. por cerca de metade do preço. Pouco depois, a 
HP também comprou a empresa de software de segurança ArcSight Inc. por US$ 1,5 bilhão. 
 



A International Business Machines Corp., cujo presidente, Sam Palmisano, disse em maio que 
a empresa vai gastar US$ 20 bilhões em aquisições nos próximos cinco anos, comprou a firma 
de análise de dados Netezza Corp. por US$ 1,7 bilhão. 
 
"Com a diminuição dos temores de recessão e a recuperação das bolsas, o tamanho dos 
acordos vai aumentar gradualmente", disse Blair Efron, sócio co-fundador da consultoria 
Centerview Partners. 
 
Fatores regionais também estão influenciado o cenário de F&A no trimestre. Enquanto o 
volume nos EUA aumentava com a melhora da confiança, os negócios foram fracos na Europa 
por causa dos temores de crises de dívida soberana na região, que continuaram preocupando 
os conselhos das empresas. 
 
Mas alguns banqueiros expressaram otimismo de que essas preocupações já começam a se 
dissipar. "Havia muito nervosismo quando as coisas estavam indo mal", disse Hernan 
Cristerna, chefe de fusões e aquisições europeias do J.P. Morgan Chase & Co. "Mas agora 
nossos clientes começaram a superar isso." 
 
Cristerna prevê que o volume de transações na Europa deve subir entre 10% e 20% este ano. 
"As empresas têm muito dinheiro no bolso e começaram a dizer: 'Deveríamos estar sendo 
mais ativas'", disse ele. 
 
Sem dúvida que os banqueiros europeus passaram o ano prevendo a volta do crescimento no 
volume de acordos, mesmo com a movimentação num nível ainda contido. O total de acordos 
na Europa quase não mudou nos últimos setes trimestres e ainda é apenas pouco mais que 
metade do registrado no quarto trimestre de 2008 e um quarto do último auge, no segundo 
trimestre de 2007. 
 
Mesmo assim, quatro dos cinco maiores negócios do trimestre, como a aquisição da britânica 
International Power pela francesa GDF Suez por US$ 21,5 bilhões, envolveram um 
componente europeu. 
 
Alguns banqueiros esperam que as empresas europeias comecem a realizar mais aquisições. 
"A tendência de estrangeiros comprarem empresas europeias por causa da desvalorização 
cambial e o baixo preço dos ativos já é coisa do passado", disse Wilhelm Schulz, chefe de F&A 
europeia no Citigroup Inc. em Londres. "Devemos ver agora mais aquisições [europeias] no 
exterior." 
 
As empresas europeias e americanas tendem cada vez mais a fazer compras em mercados 
emergentes, que geralmente oferecem crescimento mais rápido que nos mais maduros países 
de origem dessa empresas. No início da semana passada, o Wal-Mart Stores Inc. anunciou 
uma oferta de US$ 4,6 bilhões para comprar a varejista sul-africana Massmart Holdings Inc., 
uma jogada voltada a ajudar a varejista americana a ganhar presença na África. 
 
Em outro exemplo que pode antecipar futuros acordos, a Cairn Energy PLC aceitou em agosto 
vender o controle da subsidiária indiana Vedanta Resources PLC por US$ 9,52 bilhões, o quarto 
maior acordo do trimestre. E, pouco depois, a 3G Capital, um fundo nova-iorquino de 
investimento criado por empresários brasileiros, anunciou um acordo para adquirir a Burger 
King Holdings Inc. por US$ 3,3 bilhões e fechar seu capital, numa aposta de que o grupo pode 
expandir a rede nos mercados emergentes. 
 
"No longo prazo, você verá um padrão de empresas de países desenvolvidos buscando os 
mercados emergentes para se reforçar", disse Schulz. "As empresas estão com os bolsos 
cheios de dinheiro e precisam propiciar crescimento para os acionistas." 
 
No ranking da Dealogic de consultores mundiais de F&A, o J.P. Morgan Chase & Co. ficou em 
primeiro lugar no segmento de bancos, prestando consultoria para um total de US$ 190,6 
bilhões em acordos. Ele ultrapassou o Goldman Sachs Group Inc., que deu consultoria para um 
total de US$ 182,5 bilhões em acordos. Completando os cinco maiores na lista estão o 



Barclays Capital, do Barclays PLC, o Morgan Stanley e o Bank of American Merrill Lynch, do 
Bank of America Corp. O Citigroup caiu para o terceiro lugar em 2009 e para o 15o lugar no 
terceiro trimestre deste ano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 out. 2010, Empresas, p. B4. 


