
Atuante no segmento de ciência
e biotecnologia, a Life Technolo-
gies Corporation, com sede nos
Estados Unidos e presente no
Brasil há 12 anos, é uma das
companhias que tem apostado
em fusões e aquisições para am-
pliar seu portfólio de negócios.

De olho no desempenho eco-
nômico do Chile e a percepção
de mercado promissor naquela

região para seus negócios, a
companhia adquiriu em mea-
dos do segundo semestre de
2012, por US$ 7 milhões, a em-
presa Genesys, atuante na área
de distribuição de instrumen-
tos, consumíveis e produtos de
cultura celular.

O negócio foi lucrativo, se-
gundo Gianluca Pettiti, CFO da
companhia, que agora afirma es-
tar acompanhando outros mer-
cados, especialmente o Brasil,
em busca de novas empresas no
setor de saúde. “Alguma novida-
de deve ser anunciado próximo
ao fim do ano”, revela, mas sem
dar detalhes.

Chile
No Chile, foi o robusto desempe-
nho econômico que fez a compa-
nhia buscar oportunidades, uma
vez que só atuava no país por
meio de representantes comer-
ciais. “A necessidade de estar-
mos mais próximos ao cliente le-
vou a essa ação, que demorou
cerca de cinco meses para ser
concluída”, conta Pettiti. Ainda
de segundo o executivo, a estra-
tégia em fazer aquisições na
América Latina nasce da oportu-
nidade de combinar a excelên-
cia local, com as empresas inova-
doras que nascem na região, aos
negócios da empresa. ■

AÉREAS

Qatar Airways quer indenização da Boeing

Life Technologies quer ampliar portfólio no país

Crise econômica e expansão de
mercados emergentes têm sido
fatores determinantes a dita-
rem o ritmo de negócios de fu-
sões e aquisições (M&A) de em-
presas em todas as partes do
mundo. Em 2012, as M&A subi-
ram 11% no campo mundial,
em relação ao ano de 2011, ten-
do como líder por segmento o
setor de serviços financeiros
que saltou 39% (veja arte ao la-
do). Os dados exclusivos fazem
parte do Deal Flow Indicator -
análise realizada pela empresa
de segurança de informações
IntraLinks, que oferece uma vi-
são das atividades de negócios
em curso e tendências do mer-
cado global.

Avaliando o desempenho por
regiões, a América Latina (AL)
sai na frente ao marcar uma alta
de 31% em 2012, ante 2011, fren-
te a outras regiões como Europa
e Ásia, que registraram cresci-
mento de 26% e 21%, respecti-
vamente, sendo, por outro la-
do, a América do Norte a única
a registrar resultados negativos
de 5% em ações de M&A.

Segundo Claudio Yamashita,
diretor geral da IntraLinks para
a América Latina, o Brasil é res-
ponsável por 60% de todo o re-
sultado computado pela AL.
“Por ser um mercado emergen-
te e com um cenário econômico
estável, o Brasil tende a se man-
ter como um dos países mais
atrativos para esse tipo de negó-

cio, seguido pela Ásia”, aponta
o executivo, argumentando po-
rém que é preciso agora cuida-
dos para que o interesse dos in-
vestidores não sejam minados
por problemas como o custo
país e a alta burocracia.

Este itens tradicionais que au-
mentam o risco Brasil, levaram
países como Chile, Peru, Colôm-
bia e México a atraírem mais in-

vestimentos que o país no se-
gundo semestre.

Em um contexto geral em
2012, a avaliação é que os M&A
mantiveram-se em um pata-
mar positivo. Por conta disso,
Yamashita adianta que o ano de
2013 já começou a todo vapor,
com empresários às mesas de
negociação, apesar de observar
que há algum movimento de

cautela. “O desafio agora é en-
contrar um bom negócio. Perce-
bemos no segundo trimestre de
2012 muitas variações no volu-
me de negociações realizadas.”

Os resultados do Deal Flow
Indicator da IntraLinks são ba-
seados no envolvimento das em-
presas em uma porcentagem sig-
nificante de acordos de M&A
nas fases iniciais de cada transa-

ção, proporcionando uma pers-
pectiva de liderança nas ativida-
des globais de negociação.

“A IntraLinks tem sido um
fornecedor global de data
rooms virtuais para os proces-
sos de M&A há mais de 10 anos,
oferecendo uma plataforma ba-
seada em nuvem que acelera os
acordos do início ao seu fim”,
explica o executivo. ■

Companhia presente há 12 anos
no Brasil procura novas
oportunidades em saúde

A Qatar Airways apoiou a proposta da Boeing de pôr os 787

Dreamliners de volta à ativa, mas deve pedir indenização por conta da

crise que parou 4% da frota da companhia. “Ainda acredito que eles

vão colocar o avião no ar em um futuro não muito distante”, declarou

Akbar Al Baker em coletiva. “Mas isso não significa que não vou receber

indenização”, acrescentou. O principal avião da Boeing está parado há

quase dois meses, com prejuízo estimado em US$ 350 milhões.
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Serviços financeiros lideraram
fusões e aquisições em 2012

Divulgação

Globalmente, o número de acordos no setor cresceu 39% no ano passado sobre 2011
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ccarvalho@brasileconomico.com.br

AndréEsteves,CEOda instituição financeiraBTG Pactual, temapetiteporM&AnaAméricaLatina

GianlucaPettiti,CFO:em buscadenegócios lucrativos

FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)

Variação no 4º trimestre de 2012 
contra igual período de 2011, em %

POR SETOR 

Serviços financeiros 39

Manufatura/bens industriais 15

Serviços profissionais e comerciais 13

Ciências biológicas 9

Energia 9

Tecnologia 7

Consumidor 5

Mercado imobiliário e lazer 3

M&A POR REGIÃO, EM % 

AMÉRICA DO NORTE 

4º tri/12 - 4º tri/11 -13

ano-ano -5

últimos 12 meses 11

AMÉRICA DO SUL 

4º tri/12 - 4º tri/11 19

ano-ano 31

últimos 12 meses 24

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA 

4º tri/12 - 4º tri/11 13

ano-ano 26

últimos 12 meses 22

ÁSIA PACÍFICO 

4º tri/12 - 4º tri/11 -16

ano-ano 21

últimos 12 meses 28

Fonte: IntraLinks
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Empresas,  p. 22.




