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O que era percepção se tornou
fato: os investidores estrangei-
ros aceleraram o ritmo de com-
pras no final do ano. E já cami-
nham para dividir novamente o
mercado de fusões e aquisições
no Brasil. Era o que acontecia
até 2007, ano que antecedeu a
crise mundial. Em 2010, o capi-
tal externo foi responsável por
40% das 691 transações fecha-
das entre janeiro e novembro. E,
ao que tudo indica, essa partici-
pação deve crescer ainda mais,
projeta Alexandre Pierantoni,
sócio de finanças corporativas
da PwC (antiga Price), respon-
sável pelo levantamento.

“O Brasil tem ótimas pers-
pectivas de longo prazo. O es-
trangeiro acredita que nos pró-
ximos dez anos o país continua-
rá crescendo e que o próximo
governo manterá a estabilidade
econômica, o que dá tranquili-
dade para investir”, afirma.

O volume total de negócios
anunciados no país até novem-
bro deste ano é 22% superior ao
do mesmo período de 2009. A
velocidade das aquisições fica
ainda mais evidente caso se
compare anos completos com
2010 até novembro.

Nessa hipótese, o ano já su-
pera o fechamento dos dois
anteriores — que registraram,
respectivamente, 645 e 643
operações. Outra característi-
ca que tem sido observada no
mercado brasileiro é que não
há uma concentração de ne-
gócios em um ou outro setor.
Tanto assim, que empresas li-
gadas à cadeia de Tecnologia
da Informação — que têm des-
taque entre as compras no ano
— ficam com apenas 9% do
total de aquisições.

Os segmentos de quími-
ca/petroquímica, mineração e
alimentos foram responsáveis
por 24% das compras. Outro
destaque ficou com empresas
de serviços, bancos e varejo.
Juntas, participaram de 20%
das operações fechadas até no-
vembro. Parte dessa divisão nos
negócios pode ser atribuída à
forma de operar dos fundos de
private equity. Cada vez mais

atuantes no país — estiveram à
frente de 42% das aquisições no
ano — esses investidores são
pragmáticos. Buscam boas
oportunidades de longo prazo.
E isso independe do setor de
atuação das companhias.

Em novembro, por exemplo,
o fundo Actis adquiriu fatias em
empresas de segmentos com-
pletamente distintos. O primei-
ro investimento foi de R$ 100
milhões na rede de supermer-
cados CSD — Companhia Sula-
mericana de Distribuição. Um
segundo, de R$ 90 milhões,

ocorreu na Gtex, de produtos de
higiene e limpeza. O terceiro
aporte — de R$ 100 milhões —
aconteceu na corretora XP.

Outro negócio relevante fe-
chado no período também foi ca-
pitaneado por um fundo de pri-
vate equity — o Kinea, do Itaú.
Envolveu a compra da escola de
idiomas Yázigi, por R$ 100 mi-
lhões, pelo Grupo Multi, dono da
Wizard. A operação aconteceu
apenas uma semana após a em-
presa compradora ter recebido
um investimento de R$ 200 mi-
lhões do fundo do banco.

Portas abertas
Já anunciado em dezembro, o in-
vestimento de US$ 1,8 bilhão feito
por fundos soberanos e famílias
endinheiradas de diversas partes
do mundo no BTG Pactual, de
André Esteves, é visto como sim-
bólico por especialistas. “Diver-
sas empresas vêm se credencian-
do para receber investidores alta-
mente sofisticados que querem
diversificar sua carteira. Esse ne-
gócio deve ter sido apenas a porta
de entrada para muitos deles”, diz
Rodolfo Spielmann, sócio da con-
sultoria Bain & Company. ■

Investidores estrangeiros fazem
fusões caminharem para recorde
Até novembro, país teve 691 negócios, volume superior ao do fechamento de anos anteriores, segundo a PwC

MERCADOS

Bolsas da Europa sobem pelo sexto dia
e têm máxima desde setembro de 2008
O principal índice que reúne ações europeias fechou em alta
pelo sexto dia seguido ontem, a maior sequência de ganhos em
cinco meses, em meio ao otimismo com a economia, enquanto
a decisão da China de não aumentar a taxa de juros impulsionou
papeis de mineradoras. O índice FTSEurofirst 300 avançou
0,3% para 1.129 pontos, pico desde setembro de 2008.
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Grupo Multi, da Wizard, comprou
a escola de idiomas Yázigi
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■ ESTRANGEIROS

40%

Compras com participação
de investidores externos

■ PRIVATE EQUITY

42 %

Parcela de fusões que têm
fundos como participantes

■ PULVERIZAÇÃO

9 %

Percentual de compras
entre empresas de Tecnologia

“O Brasil tem ótimas
perspectivas de longo prazo.
O estrangeiro acredita que
nos próximos dez anos o país
continuará crescendo e que
o novo governo manterá
a estabilidade econômica”

Alexandre
Pierantoni
Sócio da PwC
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