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Fusões e aquisições batem recorde

QUÍMICA

Rhodia Brasil comandará globalmente
as divisões de fibra têxtil e solventes
O grupo francês Rhodia anunciou a reestruturação de seus negócios
com a criação de 11 unidades globais. Duas divisões serão comandadas
a partir do Brasil. Fibras têxteis e políamidas e fenol e solventes.
Entre as metas da empresa está a ambição de obter, até 2015, um
Ebitda superior a um bilhão de euros. Isso representará um crescimento
da ordem de 40% sobre os resultados estimados para 2010.

QUÍMICA II

Basf cria empresa para concentrar negócios
de plásticos para linha branca e eletrônicos
Styrolution, a nova empresa, será especializada em monômeros de
estireno (SM), acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), copolímeros
de estireno-butadieno (SBC) e deverá entrar em operação até janeiro.
A nova empresa será constituída com as fábricas de estirênicos
da Basf na Alemanha (Ludwigshafen e Schwarzheide),
Bélgica (Antwerp), Coreia (Ulsan), Índia (Dahej) e México (Altamira).

Hannelore Foerster/Bloomberg

Consultoria PricewaterhouseCoopers prevê que Brasil registre 800 transações até o fim deste ano
Murillo Constantino

Alexandre Pierantoni, sócio-diretor da PWC:
estabilidade e boas perspectivas do país
impulsionam a consolidação de setores
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Nos últimos 12 meses, foram
divulgadas 763 fusões e aqui-
sições no Brasil, conforme le-
vantamento da Pricewater-
houseCoopers (PWC). É um
recorde. No ano, a expectativa
da consultoria é que o número
de transações chegue a 800,
superando, com folga, os 721
negócios registrados em 2007.
Nos primeiros cinco anos da
década, a média de transações
anuais era de 384. Entre 2006
e 2009, a média saltou para
645. Para Alexandre Pieranto-
ni, sócio diretor da PWC, o
país caminha para um novo
patamar de fusões e aquisi-
ções, de mais de mil negócios
por ano em 2012. “O Brasil
saiu mais forte da crise, en-
quanto EUA e Europa ainda
vão demorar a voltar a crescer.
Neste cenário, é natural que o
foco dos negócios esteja volta-
do para cá”, diz o executivo.

Segundo Pierantoni, dois
fatores impulsionam o cresci-
mento dos negócios no país.
Por um lado, a estabilidade
macroeconômica traz a possi-
bilidade das empresas plane-
jarem o longo prazo. Ponto

fundamental para quem pensa
em investir pensando no lon-
go prazo. De outro, uma ex-
pectativa promissora com a
ascensão do consumo popular
e as oportunidades geradas

No início da década,
a média de transações
anuais era de 384
por ano. Nos últimos
12 meses foram
registrados 763
negócios, e a
expectativa da
PWC é de superar
o patamar de mil
fusões e aquisições
por ano em 2012

● Região Sudeste concentra
76% dos negócios de fusões
e aquisições, mas está perdendo
participação no PIB nacional.

● Uma tendência é o
crescimento de transações
envolvendo empresas de
outras regiões, avalia a PWC.

OPORTUNIDADES FORA DO
EIXO RIO-SÃO PAULO-BH

com os grandes eventos es-
portivos programados para os
próximos anos e a exploração
do pré-sal. “Quem atua no
país quer ampliar seu portfó-
lio, quem não está aqui, quer
entrar”, resume.

Exemplos destes dois tipos
de movimentos não faltaram
nos últimos meses, nos mais
diversos setores da economia.
Em uma das maiores transa-
ções já ocorridas entre empre-
sas do país, a Braskem e a Pe-
trobras assumiram o controle
da petroquímica Quattor. Ou-
tro negócio emblemático foi a
sociedade entre os varejistas
Pão de Açúcar e Casas Bahia. Já
o grupo britânico Pearson en-
trou no mercado de ensino bra-
sileiro, comprando a rede COC.
A Portugal Telecom comprou
uma participação de 23% na Oi
e a Hypermarcas, num furor
consumista, agregou as fabri-
cantes de fraldas Sapeka e Ma-
besa, a York, a Faciliti Perfu-
maria e a farmacêutica Luper.

Private equity
Além do investidor caracteri-
zado como “estrategista”,
aquele que compra um negócio
pensando no longuíssimo pra-

zo, um outro perfil de compra-
dor intensificou seu interesse
no Brasil recentemente, o for-
mado pelos fundos de private
equity, gestores que reúnem o
capital de investidores diver-
sos para aplicar na compra de
participação em empresas com
grande potencial. A estratégia
é a venda desta participação
após uma valorização.

Nos últimos 12 meses, o
fundo americano Carlyle
Group investiu US$ 1,4 bi no
Brasil. Assumiu o controle da
rede de turismo CVC e das
meias TriFil. Já o fundo Blacks-
tone, um dos maiores do mun-
do, comprou em setembro
uma participação na Pátria In-
vestimentos. Segundo os da-
dos da PWC, em 2007 apenas
15% das aquisições realizadas
no Brasil envolviam fundos.
Neste ano eles já alcançaram
42% das transações. “A pre-
sença destes fundos é sinôni-
mo de mercado amadurecido.
Eles entram onde há previsibi-
lidade no investimento e cer-
teza de que haverá no futuro
uma porta de saída, represen-
tada por investidores interes-
sados em adquirir suas posi-
ções”, afirma Pierantoni. ■
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