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Antonio Milena

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.
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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. 27.
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