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Energia

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

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

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.

Ritmo de fusões
e aquisições globais
deve crescer no ano

Áreas com alto investimento,
como infraestrutura, são alvo
de gestores de private equity

Movimento é indicado por um terço das mil companhias
entrevistadas em pesquisa mundial da Ernst & Young Terco
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O pior da crise ficou para trás e,
mesmo com um alto grau de incertezas rondando a Europa, os
empresários estão otimistas.
Um terço das mil maiores corporações globais pretende participar 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 números são do levantamento Capital
Confidence Barometer, preparado pela Ernst & Young Terco.
O final do período mais agudo
de turbulências, projetado por
60% dos executivos para acontecer ao longo dos próximos 12 meses, é o principal estímulo para
ampliar o apetite por aquisições.
Já fatores como a instabilidade
política no Oriente Médio, o recente desastre natural japonês,
as dificuldades da reconstrução
do país, além da inflação, concentram as preocupações de que
a economia mundial pode voltar
a patinar, cita Carlos Asciutti, sócio de transações da Ernst.
Com o mercado financeiro e
de capitais voltando à normalidade, o maior obstáculo ao fechamento de transações passou
a ser o preço. Metade dos empresários 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 deve acontecer no cenário econômico é essencial para uma fusão
bem-sucedida”, exemplifica. O
levantamento aponta que metade dos empresários entrevistados notou o aumento das perspectivas sobre os valores das
transações. No Brasil, a pesquisa ouviu 52 empresas.
“O mercado brasileiro está cerca de 30% mais caro em dólares

Carlos Asciutti
Sócio da
Ernst & Young

“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”

em relação a dois anos atrás”, diz
Asciutti. “Isso acaba tirando alguns possíveis compradores de
um negócio e dando aos fundos de
private equity e empresas de capital aberto uma vantagem importante na escolha por bons ativos”.
Ainda em alta

Valorizado, o Brasil continuará
registrando um volume de fusões maior do que a média internacional durante um período
também maior, projeta Asciutti.
Enquanto globalmente 50% das
empresas pesquisadas devem voltar suas atenções para o crescimento orgânico, por aqui ainda
há muito espaço para crescer
Consolidações setoriais, comandadas por grandes gestores de
private equity, e o volumoso investimento necessário para melhorar os gargalos de infraestrutura e serviços serão os responsáveis por alimentar essa fase.
Para reduzir o custo dos investimentos nesses setores, considerados rentáveis apenas em
prazos mais longos, alguns investidores buscam estruturar
fundos que equilibrem captações em dívida e desembolso de
caixa propriamente dito. Conhecidos como fundos mezanino,
são uma forma de dividir os custos e riscos de uma operação entre diversos investidores.
A Ernst, por exemplo, participa da montagem de três operações desse tipo no momento.
“Quando o mercado de dívida e financiamento de longo prazo estiver desenvolvido, a participação
de private equity no PIB vai crescer 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 buscam a internacionalização por
meio de fusões. Um movimento
que começa a acontecer envolve negócios entre empresas dos
países emergentes. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 22.

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

Pesquisa da Deloitte aponta que
maioria dos 35 gestores de private equity que investem na região busca novos negócios
Brasil à frente, a América Latina tem tudo para ser a nova
queridinha dos fundos de private equity. Em busca de novos investimentos em países emergentes, gestores dessa modalidade, habituados a ganhar dinheiro comprando fatias de empresas para vitaminá-las e re-

vendê-las ou chegar à bolsa, estão com apetite. Após desbravarem Índia e China, veem na região vastas oportunidades de
negócios nas cadeias de infraestrutura e serviços. Interessados
em promover consolidações setoriais, devem continuar alimentando o movimento de
compra e venda de empresas.
Bem posicionado nos quesitos estabilidade político- econômica 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.

