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Com um total de 94 operações realizadas em todo o ano até o fim de setembro, o volume de 
fusões e aquisições no mercado brasileiro em 2010 atingiu R$ 144,8 bilhões, e já superou o 
volume alcançado em todo o ano passado, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Este é o maior volume observado em um período 
de janeiro a setembro desde 2006.  
 
Em relação aos negócios em cada setor, destaque para tecnologia da informação (TI) e 
telecomunicações. A maior operação do ano até agora foi a aquisição da participação da 
Portugal Telecom na Vivo, feita pela Telefónica, que movimentou R$ 18,2 bilhões.  
 
Mesmo abaixo das operações recordes vistas em 2007, em que a associação registrou um total 
de 148 operações, a Anbima se diz satisfeita com os resultados, uma vez que, mesmo com a 
queda das operações, as transações realizadas este ano superaram as expectativas em valor.  
 
Segundo Bruno Amaral, presidente do Subcomitê de Fusões e Aquisições da Anbima, o balanço 
de 2010 pode ser considerado recorde também, uma vez que as negociações atingiram 
montantes não vistos anteriormente, mesmo no bom desempenho apresentado em 2007. "O 
volume de fusões e aquisições no Brasil no acumulado do trimestre já é recorde: são R$ 144,8 
bi contra R$ 136,8 bi em 2007. E das dez grandes operações da associação, quatro foram 
concluídas no terceiro trimestre." 
 
Além da operação que envolveu o controle da Vivo, outros destaques foram a formação da 
LATAM, com os ativos da TAM e da LAN, com volume de R$ 14,4 bilhões; a operação entre o 
Grupo Oi e a Portugal Telecom, com R$ 9 bilhões, e a oferta pública de aquisição de ações 
(OPA) da Net, adquiridas pela Embratel por R$ 4,6 bilhões. 
 
Quando questionado sobre uma expectativa para 2011, Bruno Amaral afirma não poder dizer 
quais setores estarão em alta, mas acredita que dificilmente o de telecomunicações terá um 
número equivalente ao de 2010. "Acho muito difícil haver novas transações no setor de 
telecomunicações: as ocorridas neste ano já foram expressivas", explica, e completa: "Setores 
que poderão se destacar são os de varejo, alimentos, agronegócios, metais e petróleo, uma 
vez que se percebe o aumento da renda do brasileiro." 
 
Chama a atenção também a origem das empresas envolvidas nas fusões. O volume de 
aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras movimentou R$ 44,1 bilhões, e quase 70% 
das empresas adquiridas eram europeias, enquanto 26% eram americanas. Já o fluxo 
contrário, de empresas estrangeiras que compraram brasileiras, movimentou R$ 47,6 bilhões, 
também com forte participação de empresas europeias (44,2%). "O mercado europeu 
percebeu o bom momento brasileiro e decidiu investir."  
 
Outro ponto de destaque ficou com a crescente aparição do mercado asiático nas transações 
da Ambima. "Não é possível antecipar, mas o mercado asiático tem dados sinais fortes de que 
veio para ficar. O fato de vê-lo cabeça a cabeça com o mercado europeu e com o norte-
americano pode ser considerado um fator muito relevante", comenta Bruno Amaral. As 
empresas asiáticas responderam por 15,2% das compras de empresas brasileiras em 2010, 
quando se fala de volume financeiro. Outro destaque ficou com a América Latina, que 
respondeu por 39,8% das compras de empresas brasileiras neste ano.  
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