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Confirmando a boa saúde de suas empresas no pós-crise, a América Latina apresentou um 
recorde de fusões e aquisições nos primeiros nove meses do ano. Segundo estudo realizado 
pela consultoria Mergermarket, o valor das operações na região somou US$ 114,3 bilhões, o 
mais alto nível já registrado para o período. O patamar de negócios representa ainda o dobro 
do registrado até setembro do ano passado. 
 
"A participação da América Latina no mercado global de fusões e aquisições entre o primeiro e 
o terceiro trimestre foi a maior já observada, de 8%", afirmou o estudo. Em 2009, a região 
representou cerca de 4% dos acordos globais. 
 
O setor de maior destaque do período foi o de Telecomunicações, que representou 42,6% do 
valor total das operações na região, com seis acordos.  
 
O maior negócio foi a consolidação dos ativos do mexicano Carlos Slim, por meio da aquisição 
da Carso Global Telecom pela America Movil, operação que girou a cifra de US$ 28 bilhões.  
 
O setor de Energia e mineração foi o segundo que mais originou negócios, representando 
19,7%. Este, no entanto, foi o setor com o maior número de operações no período (60). Em 
terceiro lugar ficou Consumo, com 9,9% de participação e 48 acordos. 
 
O levantamento detectou ainda que os investimentos estrangeiros em fusões e aquisições na 
América Latina também registraram recorde no ano até setembro, ao alcançarem US$ 45 
bilhões, patamar quatro vezes maior do que os dados do ano passado. 
 
Os investimentos europeus dominaram, sendo os espanhóis os mais ativos na região, ao 
contribuírem com 27,7% do volume total dos recursos. 
 
Já, quando se analisa as empresas latino-americanas que compram lá fora, as operações 
somam US$ 10,5 bilhões, o maior nível desde 2006. O foco dos investidores latinos no exterior 
foram os EUA e Portugal, que juntos, representaram 62% do valor das transações.  
 
Os nove primeiros meses do ano foram marcantes especialmente para o Brasil que, segundo o 
estudo, apresentou um total de acordos no valor de US$ 50,2 bilhões, o maior desde 2003. O 
nível representa uma alta de 15,9% ante 2009.  
 
Somente no terceiro trimestre deste ano, a soma de recursos que ingressou no país atingiu 
US$ 15,04 bilhões, valor maior do que o registrado em todo o ano passado.  
 
Já as fusões e aquisições de empresas brasileiras no exterior registraram o volume de US$ 
10,8 bilhões no ano até o mês de setembro. 
 
"O setor de telecomunicações dominou os acordos no Brasil anunciados durante os nove 
primeiros meses, particularmente com a aquisição de US$ 6,2 bilhões da participação de 58% 
na NET Serviços de Comunicação pela Embratel Participações, e pela aquisição de US$ 9,75 
bilhões por 50% da Brasilcel pela Telefónica", afirmou a pesquisa. 
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