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Pesquisa Número de transações
cresceu 21,5% em 2012, para 96 casos

Pelo 3o a n o,
TI é campeã
de fusões
Cibelle Bouças
De São Paulo

Pelo terceiro ano consecutivo, o
setor de tecnologia da informação
(TI) liderou as transações de fusões
e aquisições no Brasil. Um levanta-
mento realizado pela consultoria
PricewaterhouseCoopers (PwC),
divulgado com exclusividade pelo
Va l o r , apontou 96 operações no
setor de TI no ano passado, ante 79
no ano anterior, o que representou
um crescimento de 21,5% o perío-
do. A participação dos acordos de
TI no total de fusões e aquisições
no país cresceu dois pontos per-
centuais, para 12,5%.

O crescimento dos negócios de
tecnologia ficou acima da média do
mercado. O estudo relativo à soma
de todos os setores da economia
brasileira, inclusive TI, revela a ocor-
rência de 770 fusões e aquisições,
2,5% mais que no ano anterior.

Para Alexandre Pierantoni, só-
cio da PwC e principal executivo
de fusões e aquisições na consul-
toria, o desempenho do setor de
TI manteve a tendência de anos
anteriores. “O mercado de TI con-
tinua bastante pulverizado no
Brasil como no mercado interna-
cional”, disse. Para ele, há uma
movimentação no país de com-
panhias de pequeno e médio por-
tes interessadas em aquisições,
com o objetivo de ganhar muscu-
latura para competir em nível na-
cional ou internacional. Ao mes-
mo tempo, a procura de grupos

de investimento estrangeiros —
principalmente com origem no
Vale do Silício, nos Estados Uni-
dos — se manteve aquecida.

Em valores financeiros, no en-
tanto, as operações do setor de TI
ficaram abaixo da média verifi-
cada pela PwC. Das 770 opera-
ções analisadas no país, 308 tive-
ram o valor anunciado, sendo
que o montante médio dessas
transações foi de US$ 137 mi-
lhões. Se forem desconsideradas
as 16 operações que apresenta-
ram valores acima de US$ 1 bi-
lhão, a média cai para US$ 80 mi-
lhões por acordo, ante US$ 70 mi-
lhões a US$ 75 milhões em 2011.

No mercado de TI, a maioria dos
acordos anunciados ficou abaixo
de US$ 10 milhões. Uma das exce-
ções foi a aquisição da Digibras,
dona da marca CCE, em setembro,
pela chinesa L e n o v o, por R$ 300
milhões (US$ 147 milhões à épo-
ca). Outra aquisição que também
ficou acima da média foi a da bra-
sileira Po l i t e c , especializada em
serviços de TI, pela companhia es-
panhola de software Indra. A ope-
ração envolveu a compra de
93,43% das ações da Politec, no va-
lor aproximado de R$ 219 milhões
(US$ 130 milhões).

Ao longo de 2012, foram in-
tensas as negociações realizadas
por companhias de capital inter-
nacional, principalmente com
empresas novatas. Grupos de in-
vestimentos como Rocket Inter-
net, RedPoint Ventures, Accel

Pa r t n e r s e Kaszek Ventures já ha-
viam realizado investimentos em
2011 e reforçaram a sua carteira
no Brasil, seja com novos aportes
nas empresas em que já tinham
participação, seja com injeção de
recursos em novas companhias.

Ao mesmo tempo em que os
grupos de investimentos interna-
cionais negociaram aquisições to-
tais ou parciais de empresas de TI
no país, alguns grandes de tecno-
logia também anunciaram a cria-
ção de fundos para aplicar em em-
presas de pequeno e médio portes.
Pierantoni disse que a To t v s , maior
companhia de software e serviços
no país, estrutura a criação de um

fundo de investimentos para ad-
quirir participação acionária em
empresas brasileiras e estrangeiras
de tecnologia.

A Stefanini, especializada em
serviços de TI, também desenvol-
veu há dois anos um fundo com
características semelhantes ao
do projeto da Totvs e tem por me-
ta elevar o valor disponível para
investimentos de R$ 75 milhões
para R$ 100 milhões. Durante o
ano passado, a fabricante de
software Microsoft também
anunciou um projeto de seleção
de companhias novatas para in-
vestimentos. Outras empresas
que já atuavam no país com seus

braços financeiros, como a Intel,
por meio da Intel Capital, tam-
bém disputaram com os grupos
brasileiros a aquisição de partici-
pações em companhias novatas.

A PwC não realizou um estudo
específico sobre investimentos
estrangeiros e nacionais por se-
tor. No total de fusões e aquisi-
ções, os investimentos de origem
estrangeira representaram 41%
do total, ante 37% no ano ante-
rior. Para Pierantoni, mesmo
com os avanços das companhias
brasileiras, a tendência é de au-
mento da participação do inves-
timento estrangeiro no país, in-
cluindo no setor de TI.

Cenário atual
é favorável
à expansão
de operações
De São Paulo

A redução da instabilidade eco-
nômica na Europa, e política nos
Estados Unidos, associada à expec-
tativa de crescimento mais forte do
Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro este ano, contribuirá para um
incremento das transações de fu-
sões e aquisições no país este ano,
na avaliação de Alexandre Pieran-
toni, sócio da PricewaterhouseCo-
opers (PwC) Brasil.

“O país mostrou-se atrativo
aos investidores no período de
crise internacional e está na
agenda dos investidores”, afir-
mou. Segundo ele, a tendência é
que o país se beneficie com a me-
lhora dos níveis de investimento
mundiais. Pierantoni considera
provável que o número de acor-
dos no país este ano retome o pa-
tamar de 2010, quando foram re-
gistrados 799 operações.

Para o analista, o mercado de
fusões e aquisições tende a cres-
cer como um todo, sem uma área
de destaque, como é observado
em alguns países. Ele cita como
razões a demanda doméstica
aquecida e um movimento de
consolidação em diversos seto-
res: “Mesmo no varejo, onde há
grandes grupos, a concentração
de mercado ainda não é tão gran-
de quanto na Europa e nos Esta-
dos Unidos.” Ele também cita o
setor de petróleo e gás, que con-
centra um grande número de for-
necedores pequenos e médios,
que precisam acompanhar o rit-
mo de crescimento da Pe t r o b r a s .

Pierantoni disse ainda que os
fundos de private equity, que li-
dam com empresas mais maduras,
terão um papel importante nas fu-
sões e aquisições brasileiras. Em
2012, esses fundos responderam
por 37,5% das operações, ante
41,3% no ano anterior. (CB)

A cara de São Paulo, mas com jeitão de Google
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Quando instalou o seu primeiro
escritório no Brasil, em 2005, o
Google adotou o mesmo conceito de
sua sede, em Mountain View, nos
EUA. Mesa de sinuca, redes e outros
apetrechos de lazer compunham o
ambiente, seguindo a tese de que
uma parada no meio do dia pode
ajudar a inspirar a equipe de
funcionários. Porém, à medida que a
subsidiária cresceu, o espaço de lazer
virou escritório. Só em 2012, o
Google contratou 150 pessoas,
ampliando a equipe para algo entre
350 e 400 funcionários. E mais
contratações estão por vir. Na noite
de terça-feira, a companhia
inaugurou um escritório definitivo,
no bairro Itaim Bibi, em São Paulo.
Ocupando três andares e 9 mil
metros quadrados, a nova sede traz
de volta o conceito de integração
entre trabalho e lazer como estímulo
à criatividade. O espaço vai abrigar
400 funcionários. Para atender ao
gosto da equipe, o ambiente foi
decorado com traços da cidade de
São Paulo. Os espaços levam os
nomes de bairros conhecidos e
decoração condizente com a região. O
painel criado pelo grafiteiro Vitor
Rolim para reproduzir o paulistano
está entre as homenagens à capital.

Curtas

Falha na Vivo
A introdução de um equipa-

mento na noite de terça-feira, para
aumentar o desempenho da rede
móvel da Te l e f ô n i c a / V i v o, provo-
cou a instabilidade verificada ao
meio-dia de ontem no sistema da
operadora nos Estados de São Pau-
lo e do Sul do país. Usuários fica-
ram sem conexão. O diretor de
planejamento e tecnologia da
operadora, Leonardo Capdeville,
informou que um equipamento
de rede (switch) havia sido instala-
do para sustentar o crescimento
da rede. Segundo ele, a Telefôni-
ca/Vivo vai entrar em contato com
o fornecedor para entender o que
aconteceu e tentar reintroduzir o
e q u i p a m e n t o.

Apple X Samsung
Uma corte holandesa decidiu

ontem que a Samsung não copiou
o design do iPad, da Apple, em
sua linha de produtos Galaxy.
Apesar de os aparelhos terem for-
mato retangular e cantos arre-
dondados semelhantes, a aparên-
cia geral dos dispositivos é dife-
rente, disse a corte.

Governo de SP planeja criar
‘bairro tecnológico’ na capital
I n ova ç ã o
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O governo de São Paulo preten-
de usar as Parcerias Público-Pri-
vadas (PPPs) para construir um
bairro tecnológico no Jaguaré, re-
gião Oeste da capital.

De acordo com o governador
Geraldo Alckmin, o objetivo é
aproveitar a proximidade com a
Universidade de São Paulo e a
inauguração do Parque Tecnológi-
co do Jaguaré para estimular as ati-
vidades de pesquisa e desenvolvi-
mento de tecnologia na região. “A

ideia é termos uma área de mais de
900 mil m2 voltados a essa ativida-
de, que ajudará na revitalização do
e n t o r n o”, disse Alckmin ontem,
durante o início das obras do par-
que do Jaguaré, o primeiro do tipo
na capital paulista.

Segundo o governador, o proje-
to do bairro está em análise pelo
comitê de PPPs do Estado. A expec-
tativa é ampliar em dez vezes a
área do Parque Tecnológico, de
quase 90 mil m2 — sendo 46 mil m2

do governo e mais 42 mil m2 da
USP. O parque começará a funcio-
nar em um prazo de sete a dez me-
ses, quando for concluída a refor-
ma do imóvel onde ele será instala-

do — um antigo museu de tecnolo-
gia, localizado na Marginal Tietê. O
custo da obra é de R$ 15,7 milhões.

Quando estiver pronto, o par-
que do Jaguaré abrigará até 50 em-
presas de áreas como tecnologia
da informação (TI), nanotecnolo-
gia e tecnologias para mobilidade
urbana, além de órgãos como o Se-
brae e a Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep). O parque foi pro-
metido pelo governo estadual há
cerca de três anos, mas problemas
com a primeira empresa contrata-
da para a reforma atrasaram a
inauguração. O projeto faz parte
do programa SPTec, que conta com
28 iniciativas no Estado.

BTG Pactual sai da disputa
pela aquisição da GVT
Te l efo n i a
Graziella Valenti
De São Paulo

O banco de André Esteves, BTG
Pactual, saiu da disputa pela com-
panhia de telefonia G V T, desde
2009 controlada pelo grupo fran-
cês de comunicação e entreteni-
mento Vivendi.

Inicialmente, havia quatro interes-
sados. O número caiu para três com a
saída do BTG, que acabou ficando de
fora por uma combinação de fatores,
que incluem estrutura diferente para
compra e, claro, preço, apurou o Va -
lor.OBTGnão quiscomentaroassun-

to. Acredita-se que o banqueiro ainda
poderia remodelar sua proposta e vol-
tar para a disputa.

A venda da companhia está na
fase de análise da central de dados
(“data room”) pelos interessados.
A entrega das ofertas vinculantes
deve ocorrer no fim de fevereiro,
mas as datas têm sofrido constan-
tes e pequenas alterações.

Com isso, os três grupos que estão
interessados são o consórcio forma-
do pelo fundo americano KKR , a ges-
tora de recursos G áv e a , fundada pe-
lo ex-presidente do Banco Central
Armínio Fraga, e a Cambuhy Investi -
mentos, de Pedro Moreira Salles; o
fundo de participações Apax; e a

americana D i r e c T V.
A GVT tem sido avaliada em torno

de R$ 16 bilhões. Logo que decidiu
vender a empresa brasileira, a Viven-
di planejava pedir entre € 7 bilhões e
€ 9 bilhões pelo negócio. Assim que
o processo começou, a Vivendi sina-
lizou um valor aproximado de R$ 19
bilhões (€6,3 bilhões).

Em 2009, a Vivendi investiu
R$ 7,5 bilhões para adquirir 100% do
capital da GVT, após disputa com o
grupo espanhol Telefónica.

O valor atribuído à GVT pelos in-
teressados a coloca à frente da Oi,
avaliada na BM&FBovespa em
R$ 15 bilhões. A Te l e f ô n i c a / V i v o va -
le R$ 55,7 bilhões na bolsa.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jan. 2013, Empresas, p. B3.




