
Ritmo de fusões
e aquisições globais
deve crescer no ano

O pior da crise ficou para trás e,
mesmo com um alto grau de in-
certezas rondando a Europa, os
empresários estão otimistas.
Um terço das mil maiores corpo-
rações globais pretende partici-
par de fusões e aquisições até o
final do ano. Se considerado um
prazo maior — os próximos dois
anos — o percentual salta para
44% das companhias. Os núme-
ros são do levantamento Capital
Confidence Barometer, prepara-
do pela Ernst & Young Terco.

O final do período mais agudo
de turbulências, projetado por
60% dos executivos para aconte-
cer ao longo dos próximos 12 me-
ses, é o principal estímulo para
ampliar o apetite por aquisições.

Já fatores como a instabilidade
política no Oriente Médio, o re-
cente desastre natural japonês,
as dificuldades da reconstrução
do país, além da inflação, con-
centram as preocupações de que
a economia mundial pode voltar
a patinar, cita Carlos Asciutti, só-
cio de transações da Ernst.

Com o mercado financeiro e
de capitais voltando à normali-
dade, o maior obstáculo ao fe-
chamento de transações passou
a ser o preço. Metade dos empre-
sários ouvidos considera que a
diferença entre as perspectivas
de compradores e vendedores é
o fator mais relevante para levar
os negócios à frente. “Fazer a
avaliação correta da empresa a
ser adquirida, das margens da
operação e da rentabilidade,
cruzando os dados com o que de-
ve acontecer no cenário econô-
mico é essencial para uma fusão
bem-sucedida”, exemplifica. O
levantamento aponta que meta-
de dos empresários entrevista-
dos notou o aumento das pers-
pectivas sobre os valores das
transações. No Brasil, a pesqui-
sa ouviu 52 empresas.

“O mercado brasileiro está cer-
ca de 30% mais caro em dólares

em relação a dois anos atrás”, diz
Asciutti. “Isso acaba tirando al-
guns possíveis compradores de
um negócio e dando aos fundos de
private equity e empresas de capi-
tal aberto uma vantagem impor-
tante na escolha por bons ativos”.

Ainda em alta
Valorizado, o Brasil continuará
registrando um volume de fu-
sões maior do que a média inter-
nacional durante um período
também maior, projeta Asciutti.
Enquanto globalmente 50% das
empresas pesquisadas devem vol-
tar suas atenções para o cresci-
mento orgânico, por aqui ainda
há muito espaço para crescer
Consolidações setoriais, coman-
dadas por grandes gestores de
private equity, e o volumoso in-
vestimento necessário para me-
lhorar os gargalos de infraestrutu-
ra e serviços serão os responsá-
veis por alimentar essa fase.

Para reduzir o custo dos inves-
timentos nesses setores, consi-
derados rentáveis apenas em
prazos mais longos, alguns in-
vestidores buscam estruturar
fundos que equilibrem capta-
ções em dívida e desembolso de
caixa propriamente dito. Conhe-
cidos como fundos mezanino,
são uma forma de dividir os cus-
tos e riscos de uma operação en-
tre diversos investidores.

A Ernst, por exemplo, partici-
pa da montagem de três opera-
ções desse tipo no momento.
“Quando o mercado de dívida e fi-
nanciamento de longo prazo esti-
ver desenvolvido, a participação
de private equity no PIB vai cres-
cer muito, não faltam dinheiro e
interessados em vir para o Brasil”,
diz Asciutti.(ver matéria ao lado).

Vilã para exportadores, que
veem suas receitas minguarem,
a valorização do real ajudará
empresas brasileiras que bus-
cam a internacionalização por
meio de fusões. Um movimento
que começa a acontecer envol-
ve negócios entre empresas dos
países emergentes. ■

Pesquisa da Deloitte aponta que
maioria dos 35 gestores de priva-
te equity que investem na re-
gião busca novos negócios

Brasil à frente, a América La-
tina tem tudo para ser a nova
queridinha dos fundos de priva-
te equity. Em busca de novos in-
vestimentos em países emer-
gentes, gestores dessa modali-
dade, habituados a ganhar di-
nheiro comprando fatias de em-
presas para vitaminá-las e re-

vendê-las ou chegar à bolsa, es-
tão com apetite. Após desbrava-
rem Índia e China, veem na re-
gião vastas oportunidades de
negócios nas cadeias de infraes-
trutura e serviços. Interessados
em promover consolidações se-
toriais, devem continuar ali-
mentando o movimento de
compra e venda de empresas.

Bem posicionado nos quesi-
tos estabilidade político- econô-
mica e crescimento, o Brasil é,
de longe, o destino preferido
dos 35 principais gestores que já
atuam na região. A conclusão é
de uma pesquisa que acaba de
ser finalizada pela Deloitte.

PETRÓLEO

Petrobras vai produzir 28 navios-sondas
no Brasil, afirma José Sergio Gabrielli

Marcela Beltrão

Energia

Grupo EBX, de Eike Batista, pode
participar da usina de Belo Monte

América Latina

Sete desses navios serão fabricados no estaleiro Atlântico Sul, em
Pernambuco, disse o presidente da companhia, José Sergio Gabrielli, na
sexta-feira (3). Segundo ele, já há licitações para todas as embarcações.
Segundo o diretor financeiro, Almir Barbassa, a estatal produzirá 6
milhões de barris por dia em dez anos. Ele disse que o campo de pré-sal
da Bacia de Santos tem 20 bilhões de barris em reservas potenciais.

Carlos Asciutti
Sócio da
Ernst & Young

O bilionário Eike Batista estaria interessado em ingressar na
concessionária responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte,
disseram à Reuters duas fontes a par do assunto. A Norte Energia,
concessionária de Belo Monte, está conversando com empresas
brasileiras e estrangeiras interessadas em entrar como sócias, entre elas
o grupo EBX. Procurado, o grupo disse que não comentaria especulações.

EMPRESAS

“Os ativos brasileiros estão
30% mais caros em dólar
em relação a dois anos atrás.
Isso acaba tirando alguns
possíveis compradores de um
negócio e dando vantagens
aos fundos de private equity”

Henrique Manreza

Luciano Feltrin
lfeltrin@brasileconomico.com.br

Movimento é indicado por um terço das mil companhias
entrevistadas em pesquisa mundial da Ernst & Young Terco

Pesquisa da Deloitte aponta
que maioria dos 35 gestores
de private equity que investem
na região busca novos negócios

Áreascomalto investimento,
como infraestrutura,sãoalvo
degestoresdeprivateequity
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“O país está claramente des-
colado dos demais vizinhos e é
visto como o mais bem prepara-
do”, diz Antonio Caggiano, só-
cio da consultoria.

Questionados sobre quais
outros países da região esta-
riam na fila como possíveis
destinos de investimentos,
44% dos gestores pesquisados
citaram a Colômbia.

“O maior temor dos investi-
dores no país era o domínio do
tráfico de drogas. Sob controle,
a Colômbia voltou a ser conside-
rada interessante”, diz.

O levantamento também
apontou que, excluído o Bra-

sil da lista, o Peru foi citado
por 18% dos gestores como
um país no qual há boas opor-
tunidades de investimento pa-
ra os fundos.

“Dá para notar também que a
Argentina está fora do foco prin-
cipal. E isso acontece pela insta-
bilidade política com a qual o
país convive nos últimos anos.
O ambiente não nada é amigá-
vel para investimentos”, ressal-
ta o sócio da Deloitte.

De forma geral, 90% dos ges-
tores que responderam à pesqui-
sa planejam fazer novos investi-
mentos na região ao longo dos
próximos 12 meses.

Maior profissionalismo
Para 76% dos entrevistados no
levantamento, as empresas lati-
no-americanas mostraram evo-
lução quando o assunto é gover-
nança corporativa. Elas enten-
dem melhor agora a importân-
cia e as contrapartidas necessá-
rias para receber novos recur-
sos de investidores.

“Os empresários estão en-
tendendo melhor que a gover-
nança é um processo mais am-
plo e natural para o crescimen-
to da companhia e que deve co-
meçar com a melhora na quali-
dade dos balanços”, afirma Ca-
ggiano. ■ L.F.

PESQUISA

Estatal e Observatório Nacional
inaugurampool de equipamentos geofísicos

AVIAÇÃO

Boeinganuncia demissão de 510
funcionáriosde programa espacial

Divulgação

Daniel Guimaraes/GOV SP

60%
das companhias conseguem
ver agora um fim, nos
próximos 12 meses, para a crise
financeira iniciada em 2008.

PRIORIDADE

50%
das empresas pesquisadas
priorizam o crescimento
orgânico. O índice é quase
o dobro do constatado
há um ano e meio.

BOLSA DE VALORES

56%
dos entrevistados pela Ernst
& Young Terco dizem que as
condições do mercado de
capitais continuam melhorando.

passa a ser nova queridinha dos fundos

O centro promovido pela Petrobras tem como objetivo dar suporte
instrumental e de pessoal a projetos em sismologia, gravimetria
e geoeletricidade e teve investimentos de R$ 14 milhões. O pool
será ser utilizado por pesquisadores da Rede de Estudos
Geotectônicos coordenada pela Petrobras: ON, USP, UnB, UFRN, Unesp,
Ufop, Uerj, UFF, UFPR, UFRGS, UFRJ, Inpe, UFMG e Unicamp.

A decisão resulta do encerramento do programa de ônibus
espacial, após o lançamento do Atlantis. Os funcionários serão
mantidos até agosto, data prevista para a conclusão do programa.
A Boeing afirmou que vai tentar remanejar os trabalhadores mais
qualificados, em postos como o programa de estação espacial.
O Atlantis deve decolar no dia 8 de julho, com quatro astronautas.

RECUPERAÇÃOÀVISTA

Divulgação

Antonio
Caggiano
Sócio da
Deloitte

“O Brasil está
claramente descolado
dos demais vizinhos
quando o assunto
é investimento.
O país é considerado
o mais bem preparado”

■ América Latina
Percentual de entrevistados
queconsideramregiãomadura

76%

Colômbia e Peru
estão entre os países
mais atrativos para
investimento
estrangeiro na região

■ Colômbia
Tirando o Brasil das opções,
país teria preferência de

44%
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