
dos em até £ 2 bilhões em mar-
ço. As marcas que a Glaxo está
pretendendo vender teve recei-
tas de cerca de £ 500 milhões
no ano passado, ou 10% do fa-
turamento da empresa de pro-
dutos de consumo.

O CEO da Glaxo, Andrew
Witty, disse no mês passado
que as vendas foram bem e que
ele esperava concluir o proces-
so até o final do ano. A empresa
disse em abril que estava olhan-
do para descarte de produtos,
incluindo a pílula Alli dieta, sa-
bão Lactacyd, e o remédio pa-
ra dormir Nytol, poia sua unida-
de de consumo de saúde possui
várias marcas. ■ Bloomberg

Pelo montante de transações
ocorridas até o mês de outubro,
o mercado brasileiro deve bater
recorde novamente pela quanti-
dade de fusões e aquisições ao
longo de um ano. O levanta-
mento, realizado pela empresa
de auditoria e consultoria Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC),
revela que até o décimo mês de
2011 ocorreram 611 negociações
entre empresas no Brasil. Em to-
do o ano passado, o número de
transações foi de 797.

“Devemos ultrapassar a casa
de 800 negociações no merca-
do brasileiro este ano,pois os
meses de novembro e dezem-
bro concentram um número
médio maior de transações que
o restante do ano”, afirma Ale-
xandre Pierantoni, sócio-dire-
tor da PwC. “Hoje o Brasil é o
principal destino dos investi-
mentos em todo o mundo”.

Apesar do aumento do inte-
resse das empresas do exterior
no mercado brasileiro, o capi-
tal nacional corresponde a 61%
das negociações ocorridas até
outubro, o que corresponde a
315 transações.

Segundo o executivo, um da-
do que mostra essa evolução do
país é o maior volume de recur-
sos destinados a private equity,
iniciativa que visa impulsionar
uma companhia com grande

potencial no mercado mas que
ainda não está listada na bolsa
de valores. “Em 2006, essa ati-
vidade financeira correspon-
deu a 11% do total de transa-
ções e hoje esse volume já é de
43%”, comenta Pierantoni.

Por conta da expansão no nú-
mero de fusões e aquisições no
mercado brasileiro, as negocia-
ções têm ocorrido fora do eixo
Rio-São Paulo com maior fre-
quência e também tem ocorrido a
expansão para um maior número
de segmentos. “É um movimento
multi-regional e multi-setorial.
Há 10 anos, três setores concen-
travam quase todas as transações
e hoje isso não ocorre mais”, diz
o sócio-diretor da PwC.

Liderança mantida

Do total de negociações deste
ano, a área de Tecnologia da In-
formação (TI) lidera o levanta-
mento, tendo concentrado 66
transações até outubro, o que
corresponde a 11% do total. Na
segunda posição está a área de
Alimentos, com 57 negociações
nos dez meses, sendo seguida
por Química e Petroquímica,
com 55, e Bancos, com 46. Se-
gundo a PwC, esses quatro seg-
mentos mantêm as mesmas po-
sições do levantamento realiza-
do no ano passado.

Entre os destaques das tran-
sações ocorridas no mês de ou-
tubro no país está a aquisição
de 32,18% da Santa Cruz Açú-
car e Álcool pela usina São Mar-
tinho por R$ 187,4 milhões, e
da compra do Grupo Danica rea-
lizada pela BRF Argentina por
US$ 50 milhões (o equivalente
a R$ 88,9 milhões). Já entre as
transações que não tiveram os
valores revelados, os destaques
ficaram pela aquisição de 30%
da Vivere Brasil pela BTG Pac-
tual e a compra realizada pelo
Grupo Camil da marca Coquei-
ro, que pertencia à PepsiCo.

“Realizamos esse levanta-
mento há quase 25 anos e 1/3
das negociações não revelam
os valores envolvidos”, co-
menta Pierantoni. Entretanto,
ele afirma que a média das
transações está na faixa de
US$ 80 milhões a US$ 100 mi-
lhões. “No levantamento do
ano passado, as 10 principais
fusões e aquisições do merca-
do brasileiro corresponderam
a 40% do total”, diz ele.

Marca histórica

Devido ao aumento de transa-
ções, o mercado brasileiro atin-
giu no mês passado o total de
10 mil transações anunciadas,
segundo o levantamento da
PwC, que é realizado no país
desde 1990. “Isso mostra o
quanto o private equity tem in-
fluenciado e contribuído para o
número de negociações no
país”, afirma o executivo.

Uma mostra da expansão de
fusões e aquisições no mercado
brasileiro é que entre os anos
de 2002 e 2005 a média era de
384 transações, sendo que en-
tre 2006 e 2009 esse índice pas-
sou para 645 negociações anun-
ciadas, um aumento de 68% en-
tre os períodos. ■

A Petrobras espera adicionar
mais de 600 mil barris de petró-
leo por dia a sua capacidade de
produção entre o quarto trimes-
tre deste ano e o final de 2012. A
empresa prevê o início de opera-
ção de 16 poços com capacidade
de produção de 175 mil barris
diários em novembro e dezem-
bro deste ano, disse o diretor fi-
nanceiro Almir Barbassa.

Outros quatro poços com ca-
pacidade de 38 mil barris de
óleo por dia começaram a ex-
trair petróleo em outubro, num
total de 20 poços com 213 mil
barris a mais no quarto trimes-
tre. “Esperamos ter um cresci-
mento mais rápido na produção
do pré-sal”, afirma Barbassa.

Com os novos poços, a produ-
ção de petróleo deve atingir um
pico de 2,2 milhões de barris
por dia em dezembro. Nos nove
primeiros meses do ano, a esta-
tal produziu em média 2,013 mi-
lhões de barris diariamente.

Para 2012, a Petrobras preten-
de adicionar novas unidades de
produção que vão contribuir
com capacidade adicional de
414 mil barris diariamente.

Estão previstos para começar
no terceiro trimestre do ano
que vem os projetos Baleia
Azul, piloto no pré-sal de San-
tos, com capacidade de produ-
ção de 100 mil barris por dia; Ti-
ro Sidon, com 80 mil barris diá-
rios, e Tambaú, que produzirá
gás natural na bacia de Santos.

No último trimestre, a Petro-
bras inicia produção de mais
um projeto no campo de Ronca-
dor, na bacia de Campos, e o pi-
loto de Guará, no pré-sal, com
capacidade de 120 mil barris diá-
rios, dos quais 45 % pertencem
efetivamente à Petrobras — o
restante a empresas parceiras
neste campo, BG e Repsol.

Na ocasião, Barbassa infor-
mou ainda que a Petrobras pro-
visionou R$ 600 milhões para o
acordo coletivo de trabalho em
2011. Ele lembrou que os traba-
lhadores decidiram adiar a gre-
ve, que estava prevista para on-
tem. Barbassa disse ainda que
os reajustes dos preços da gasoli-
na e do óleo diesel realizados pe-
la Petrobras no dia primeiro des-
te mês não resolvem todas as di-
ferenças entre valores cobrados
no mercado interno e as cota-
ções internacionais. ■ Reuters

Fábio Suzuki

fsuzuki@brasileconomico.com.br

TELEFONIA

Receita líquida da GVT sobe 38,4% no
terceiro trimestre e soma R$ 893,5 milhões

remédios

País deve ter recorde
de fusões e aquisições

AERONÁUTICA

Brasil precisará de mais 701 aeronaves
nos próximos 20 anos, prevê a Airbus

Divulgação

Simon Dawson/Bloomberg

Relatório da PwC mostra
que o Brasil tem superado as
instabilidades do mercado
externo e número de transações
deve passar de 800 este ano

A GVT fechou o terceiro trimestre com receita líquida de R$ 893,5

milhões, 38,4% maior que a registrada no mesmo período do ano

anterior. O lucro mais que dobrou no período, passando de R$ 114,2

milhões para R$ 286 milhões. Como resultado da expansão territorial

e da forte adesão aos serviços de telefonia e banda larga, o número

de linhas em serviço aumentou 50,1%, chegando a 5,77 milhões.

O Brasil precisará de 701 aeronaves nos próximos 20 anos, com

investimento aproximado de US$ 82 bilhões, para atender ao aumento

no tráfego aéreo, segundo estimativa da Airbus. A empresa prevê

que a demanda incluirá 26 superjumbos A380, disse Rafael Alonso,

vice-presidente executivo da empresa para a América Latina e Caribe.

A companhia tem participação de 63% no mercado latino-americano.

Mercado brasileiro
ultrapassou a marca
de 10 mil transações
no mês de outubro
em levantamento
que é realizado pela
PwC desde 1990
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MERCADO AQUECIDO 

Entre janeiro e outubro, a área de TI foi a que teve o maior 
volume de transações no país
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