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As operações de fusão e aquisição
— que fecharam o ano passado
batendo recordes no país — per-
deram parte de sua força. Entre
janeiro e março foram anuncia-
das 166 transações. O volume é
12% inferior ao registrado no
mesmo período de 2010.

Os dados são de um levanta-
mento preparado pela PwC (ex
Price) a pedido do BRASIL ECONÔ-
MICO A queda no número de ne-
gócios fechados no início de 2011,
porém, não preocupa especialis-
tas. A redução é vista como natu-
ral. Pode ser explicada, em gran-
de parte, porque os números do
primeiro trimestre do ano passa-
do foram acima da média. As 189
operações anunciadas naquele
período expressaram a recupera-
ção e o grande volume de transa-
ções que haviam sido iniciadas
antes da crise global, lembra Ale-
xandre Pierantoni, sócio de fi-
nanças corporativas da PwC.

“Seria preocupante se hou-
vesse a percepção de que inves-
tidores e empresas reduziram
seu apetite pelo país. Não é o
caso”, pondera. “Tanto é que a
participação de estrangeiros
vem crescendo de forma sus-
tentada.” (ver matéria ao lado).

Ainda assim, o capital nacional
tem prevalecido nos negócios. Se-
gundo a PwC, esteve presente em
58% das operações de compra e
venda de empresas no período.
Foram 81 negócios. No primeiro
trimestre do ano passado, o di-
nheiro de empresas e investidores
locais esteve à frente de 104 fusões.

Recuperação à vista
Um dos indícios de que o núme-
ro de transações a serem finali-
zadas nos próximos meses é
crescente foi registrado em
março. No mês, foram anuncia-
dos 61 negócios, o melhor de-
sempenho do trimestre.

Segundo escritórios de advo-
cacia e profissionais que traba-
lham como intermediários das
transações, o número de sonda-
gens e negócios em andamento
está em alta desde o final do

ano.Todas as semanas um pu-
nhado de transações é iniciado.
Desistências foram raras no pe-
ríodo. No entanto, bater o mar-
telo e dar a assinatura que sa-
cramenta a operação está cada
vez mais difícil. Um dos fatores
identificados como crucial pela
maior demora na conclusão das
fusões é a insegurança em rela-
ção aos rumos da cotação do
real. Na perspectiva de novas
intervenções do governo para
frear a apreciação da moeda

ante o dólar, investidores es-
trangeiros preferem esperar.

Eles fazem uma conta sim-
ples: quanto menor a cotação
do real em relação à divisa
americana, menor o volume de
recursos que precisam trazer ao
país para adquirir empresas,
explica Sergio Bronstein, sócio
do Veirano Advogados.

“Esse é um questionamento
recorrente dos estrangeiros que
estão estudando operações. Na
dúvida, o comprador prefere

esperar e acaba rediscutindo o
contrato, o que retarda o fim
das operações.”

Atualmente, o advogado diz
ter pelo menos seis negócios
em andamento sob o comando
de sua equipe. “Depois da Pás-
coa, alguns devem ser concluí-
dos. Abril e maio serão meses
de trabalho intenso e muitos
fechamentos.”

Cesta variada
No que tem se consolidado como

Após recorde,
fusões perdem
a força e
recuam 12%
no trimestre
Diminuição no volume de transações
não preocupa especialistas, pois recorde
do período anterior foi associado à
recuperação da crise econômica global

INVESTIMENTOS

Agrenco coloca recursos em duas
fábricas de farelo de soja e biodiesel
O aporte será de R$ 130 milhões nas unidades do Alto Araguaia (MT)
e Caarapó (MS), e será usado para capital de giro e na conclusão
de obras nas fábricas. Os ativos da Agrenco Limited no Brasil estão
em processo de recuperação judicial desde 2008. Com a injeção dos
recursos, as unidades poderão ser reativadas. A decisão ainda deve ser
referendada em Assembléia Geral de Credores nesta quinta-feira (14/4).

COMBUSTÍVEIS

Brasil Ecodiesel recebe o selo combustível
e pode participar do leilão de biodiesel
A Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos
Vegetais recebeu o Selo Combustível Social da Unidade Produtora
de Biodiesel, em Iraquara (BA). Com isso, a usina juntamente
com as unidades de Porto Nacional (TO) e Rosário do Sul (RS),
poderá participar do leilão de biodiesel , podendo arrematar
uma capacidade total de 77,7 mil metros cúbicos por trimestre.

“Seria preocupante
se houvesse
a percepção de
que investidores
e empresas
reduziram seu
apetite pelo país

Alexandre Pierantoni
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Alexandre Pierantoni, sócio
de finanças corporativas
da PwC: capital nacional

ainda prevalece nos negócios

BEBIDAS

Justiça cassa liminar que proibia Petrópolis
de vender latas vermelhas da Itaipava
A suspensão das vendas havia sido obtida pela Ambev no início deste
ano por conta do lançamento das latas da Brahma nessa cor em agosto
de 2010. Mas segundo a decisão da Juíza Natasha Maculan Adum Dazzi,
da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, “não houve concorrência
desleal” e que a iniciativa não foi uma inovação pois “diversos
fabricantes há muito se utilizam da cor vermelha em suas embalagens”.

ESPORTES

Arsenal deve ser quinto clube da
Liga Inglesa a ter dono americano
O magnata dos esportes, Stan Kroenke, fez um acordo para
aquisição do clube por 731 milhões de libras ( US$ 1,2 bilhão).
O bilionário Kroenke, que já detém cerca de 30% das ações do clube
londrino, disse ontem que ofereceu aos acionistas 11,750 libras por
ação e que já tinha a aprovação de Danny Fiszman, dono de 16,1%
das ações, e de Nina Bracewell-Smith, que possui 15,9 % do clube.

Fotos: divulgação

Investidores de outros países
retornam ao Brasil, motivados
pelas obras de infraestrutura

Os estrangeiros estão de volta.
Vieram para ficar. Fundos, em-
presas e pessoas físicas de ou-
tros países viram sua participa-
ção saltar de 35% para 42% do
total de fusões fechadas entre
janeiro e março na comparação
com os mesmos meses de 2010,
segundo os dados são da PwC.

Atuantes em 59 negócios —re-
corde para essa categoria de in-
vestidor no Brasil — eles represen-
tam diversas partes do planeta. E
caminham para dividir o mercado
com os compradores locais nos
próximos anos, estima Alexandre
Pierantoni, sócio de finanças cor-
porativas da consultoria.

“Os estrangeiros ainda con-
tinuam a perceber mais benefí-
cios do que riscos no país e
apostam que o governo cami-
nha para encontrar o equilíbrio
para o tripé juros, inflação e
crescimento”, afirma.

O retorno dos estrangeiros é
tido como inevitável e pode ser
medido pelo aumento da partici-
pação de fundos de private equity
nas operações. Gestores desse
tipo, que têm entre seus clientes
investidores internacionais, am-
pliaram seus investimentos em
32% nos últimos cinco anos. No
primeiro trimestre, os fundos
atuaram em 43% dos negócios.

Atraídas pelas grandes obras
de infraestrutura, empresas líde-
res em seus países também estão
tateando o mercado brasileiro
em vários setores. “Mineração,
pré-sal e portos são segmentos
cada vez mais interessantes aos
olhos dos estrangeiros”, exem-
plifica Cesar Amendolara, sócio
do Velloza e Girotto Advogados.

Canadenses, holandeses e
chineses estão entre os que mais
demandam consultas ao escri-
tório, que finalizou duas opera-
ções no trimestre. Pelo menos
outras dez estão em andamento.

Amendolara cita vestuário e
cartões de crédito como outros
dois setores que devem movi-
mentar diversas fusões ao lon-
go do ano.

“O primeiro segmento será
impulsionado pelo bem- suce-
dido IPO da Arezzo, o que acaba

movimentando toda a cadeia.
No caso dos cartões, o movi-
mento tem relação direta com a
abertura do mercado no ano
passado. Há muita gente que-
rendo se posicionar.”

Via de mão dupla
Mas não são apenas os estran-
geiros que estão interessados
em adquirir empresas no Bra-
sil. Fortalecidas pelo poder de
compra que o real ganhou no
exterior, empresas de menor
porte começam a buscar boas
opções de investimento fora de
suas fronteiras.

“O brasileiro descobriu que
ficou rico em dólar”, brinca com
certa dose de razão Marcos Pai-
va, um dos sócios do escritório
Choaib, Paiva e Justo Advogados
Associados. “Isso animou várias
empresas, em especial as de Tec-
nologia da Informação, a busca-
rem acesso ao mercado america-
no, o que tem acontecido por
meio de associações.” ■ L.F.

TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL/RJ
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BALANÇO

166
é a quantidade de transações
efetuadas entre fusões e
aquisições no primeiro trimestre
deste ano, valor 12% menor
que no mesmo período de 2010.

NACIONAL

58%
é o capital brasileiro nas
negociações, presente em
81 fusões ocorridas no primeiro
trimestre do ano. Capital nacional
ainda predomina nas transações.

RECORDE

189
é o volume de fusões e aquisições
registrado no primeiro trimestre
de 2010, caracterizado como
recorde. Explica-se o número
com a recuperação da crise.

uma tendência do mercado lo-
cal — ainda repleto de oportu-
nidades de consolidação entre
empresas médias —, as fusões
não estão concentradas em um
ou outro segmento econômico.
No entanto, empresas do ramo
de alimentos puxaram o
ranking, com 11% dos negócios
no período. Química e petro-
química, com destaque para
plásticos, derivados, tintas e
cosméticos, tiveram 8% das
transações fechadas no ano.

Aconteceram também negó-
cios relevantes no setor finan-
ceiro, caso da aquisição, pelo
BTG, de 37% do Banco PanA-
mericano, até então comandado
por Silvio Santos, por R$ 450
milhões; no segmento de moda,
com a aquisição da Daslu, pelo
fundo Laep, por R$ 65 milhões;
e no de internet, com a aquisi-
ção, pelo fundo Benchmarck, de
uma fatia do site de compras
Peixe Urbano. O valor da opera-
ção não foi divulgado. ■

“Mineração,
pré-sal e portos
são segmentos
cada vez mais
interessantes
aos olhos dos
estrangeiros

Cesar Amendolara,
sócio do Velloza e

Girotto Advogados

Estrangeiros
têm 42%
dos negócios
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  12 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 26-27.
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