
A atividade de fusões e aquisi-
ções em mercados desenvolvi-
dos e emergentes caiu em 2012,
registrando o menor número de
transações concluídas desde o
pico da crise financeira de
2009, segundo pesquisa divulga-
da ontem. O número de acor-
dos fechados caiu 11,8% no ano
passado contra 2011, segundo a
empresa de auditoria KPMG.

No levantamento mais recen-
te chamado Emerging Markets
International Acquisition Tra-
cker, o fluxo de negócios caiu
de 2.260 para 1.994. Em 2009,
houve 1.935 transações concluí-
das. “Por causa das condições
econômicas incertas, muitas
companhias evitaram aquisi-
ções, apesar de terem recursos
para aplicarem”, disse Mark
Barnes, da KPMG. “Mas esta-
mos vendo um aumento da de-
manda no mercado conforme
as empresas buscam acordos
em outros mercados e se expan-
dem como parte de suas estraté-
gias de crescimento”.

Três categorias foram avalia-
das no levantamento que utili-
zou dados da Thomson Reuters.

No geral, o volume de acor-
dos em mercados emergentes
de alto crescimento caiu 24%

em 2012, para 225 transações
concluídas.

Companhias dos Estados Uni-
dos ficaram entre os alvos mais
populares por compradores de
mercados emergentes, apesar
das transações ocorrerem num
ritmo menor que no ano ante-
rior. O número de operações re-
cuou 9,8%, para 92.

Internet no Brasil deslancha
No Brasil, porém, as fusões e
aquisições envolvendo empre-
sas de internet totalizaram 56
transações em 2012, sendo o ter-
ceiro segmento que mais con-
centrou operações no período.
Os dados constam de outra pes-
quisa de fusões e aquisições rea-
lizada trimestralmente pela
mesma auditoria. O ranking in-
clui 43 segmentos de negócios.
O que mais impressiona não é
somente estar entre os setores
que lideram o ranking, mas,
principalmente, o crescimento
em relação ao ano anterior, que
atingiu 124% em comparação
com as 56 operações de 2012 e
as 25 de 2011.

Mais uma vez, o destaque fica
no investimento das empresas
estrangeiras comprando empre-
sas brasileira (CB1), que repre-
sentaram 55,3% das operações
(31 transações desse tipo).

Desde o ano passado, as pon-
tocom tem sido tratadas como
um setor separado da pesquisa.
Os números de 2012 justificam a
decisão. ■ Com Reuters

TELECOMUNICAÇÕES

China Mobile e Vodafone unidas em Mianmar

A China Mobile e a Vodafone, as duas maiores operadoras de celular do

mundo, uniram forças para solicitar uma licença para desenvolver uma

rede em Mianmar. Segundo a Vodafone, os dois grupos decidiram

formar um consórcio para concorrer a uma licença na antiga Birmânia,

onde o governo busca aumentar o número de operadoras móveis de

duas para quatro. “Mianmar será um importante novo mercado para a

indústria celular mundial", afirmou a Vodafone. Reuters

Aquisição e
fusão recuam
em emergentes

Nadine Hutton/Bloomberg

Diego Padgurschi/Folha Imagem

Em 2012, foram registradas o
menor número de transações
desde o pico da crise de 2009

A Walt Disney planeja fechar o estúdio LucasArts que herdou com a aquisição da
companhia cinematográfica de George Lucas no ano passado e se concentrar no
licenciamento da marca “Star Wars” externamente. O fechamento envolverá um
número desconhecido de demissões. A Disney, que no ano passado anunciou o
pagamento de US$ 4,05 bilhões pela Lucasfilm e que tem sua própria divisão de jogos
interativos, está há alguns meses em uma revisão interna de cortes de custos. Reuters
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Divulgação

High Bridge Solutions Indústria Eletrônica S.A.
CNPJ nº 09.514.660/0001-65

Ativo 2012 2011
Circulante 19.163.698 14.043.048
CaixaeEquivalentesdeCaixa 873.063 790.302
ContasaReceber 3.378.327 1.992.240
Estoques 8.159.129 6.658.655
CréditosTributários 6.516.393 4.300.556
OutrosCréditos 236.786 301.295

NãoCirculante 4.106.641 2.842.745
ImpostosDiferidos 1.696.820 264.585
Imobilizado 2.409.821 2.578.160

TotaldoAtivo 23.270.339 16.885.793

Passivo 2012 2011
Circulante 19.861.773 11.142.530
Fornecedores 12.167.037 2.905.224
Financiamentos 7.382.213 7.779.572
Salários,EncargoseFériasaPagar 286.504 373.502
ObrigaçõesTributárias 26.019 84.232

NãoCirculante 2.383.787 3.983.220
Financiamentos 2.383.787 3.983.220

PatrimônioLíquido 1.024.779 1.760.043
CapitalSocial 5.526.719 5.526.719
PrejuízoAcumulado (4.501.940) (3.766.676)

TotaldoPassivoePatrim.Líq. 23.270.339 16.885.793

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (Expresso em Reais)

Dem.dasMutaçõesdoPatr.Líq./Exerc.Findosem
31/12/12e2011 (EmR$)

Capital Prejuízos
Social Acumul. Total

Sdo.em31/12/2010 5.526.719 (679.968) 4.846.751
PrejuízodoExercício - (3.086.708) (3.086.708)
Sdo.em31/12/2011 5.526.719 (3.766.676) 1.760.043
PrejuízodoExercício - (735.264) (735.264)
Sdo.em31/12/2012 5.526.719 (4.501.940) 1.024.779

Relatório dos Auditores Independentes
Aos Acionistas e Diretores da High Bridge Solutions Indús-
triaEletrônicaS.A.SãoPaulo -SP.Examinamosasdemonstra-
ções contábeisdaHighBridgeSolutions IndústriaEletrôni-
ca S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembrode 2012e as respectivas demonstrações dos resulta-
dos, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Res-
ponsabilidade da Administração sobre as Demonstra-
ções Contábeis: A Administração da Companhia é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e pelos controles internos que ela determinou co-
mo necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Audito-
res Independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a audi-
toria seja planejada e executada com o objetivo de obter segu-
rança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres
de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a res-
peito dos valores e divulgações apresentados nas demonstra-
ções contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente secausadapor fraudeouerro.Nessaavaliaçãode riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes para a ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis da Companhia para planejar os procedimentos de audito-
riaquesãoapropriadosnascircunstâncias,masnãopara finsde
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles inter-
nos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilida-
dedasestimativas contábeis feitaspelaadministração,bemco-
mo a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da High
BridgeSolutions IndústriaEletrônicaS.A.em31dedezem-
bro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase: A realização fi-
nanceiradosaldodacontade ImpostosDiferidosestácondicio-
nadaageraçãode lucros tributáveisnosexercícios futuros.Nos-
sa conclusãonãoestá ressalvada emfunçãodesseassunto. São
Paulo,07demarçode2013.

MarceloGomesdeBarros
CRCNº2SP013002/O-3 CTCRCN°1SP194830/O-0

2012 2011
ReceitaOperacionalBruta 46.398.798 32.107.554
Impostos IncidentessobreVendas (4.558.151) (4.265.037)
ReceitaOperacionalLíquida 41.840.647 27.842.517
CustodosProdutosVendidos (38.592.380) (27.470.054)
LucroBruto 3.248.267 372.463
DespesasGeraiseAdministrativas (2.007.356) (1.340.183)
DespesascomVendasTécnicas (337.065) (307.500)
OutrasReceitasOperacionais 3.856 14.365

TotaldasDespesasOperacionais (2.340.565) (1.633.318)
LucroOper.antesdo
ResultadoFinanceiro 907.702 (1.260.855)
ResultadoFinanceiro (3.075.200) (1.729.848)
DespesasFinanceiras (3.327.922) (2.713.410)
ReceitasFinanceiras 252.722 983.562
LucroOperacionalAntesda
Tributação (2.167.498) (2.990.703)
IReContribuiçãoSocial 1.432.234 (96.005)
Lucro/PrejuízoLíquidodo
Exercício (735.264) (3.086.708)
Lucro/PrejuízoporLote
de1.000ações(BásicoeDiluído) 107.56 (451,54)

Dem. dos Resultados/Exercícios Findos em
31/12/12 e 2011 (Em R$)

AtividadeOperacional 2012 2011
LucroLíquido (735.264) (3.086.708)
Desp.(Rec.)quenãoafetamoCaixa

Depreciação 409.440 371.950
LucroLíquidoAjustado (325.824) (2.714.758)
(Aum.)Dimin.dasCtas.doAtivo

Ctas.aRec. (1.386.087) 847.522
Estoques (1.500.474) 1.209.008
CréditosTributários (2.215.837) (1.386.354)
ImpostosDiferidos (1.432.235) 96.005
OutrosCréditos 64.509 1.224.272

Aum.(Dimin.)dasCtas.doPassivo
Fornec. 9.261.813 (608.485)
Salários,EncargoseFérias (86.998) (600.986)
ObrigaçõesFiscais (58.213) (131.357)

FluxodeCaixaConsumidopela
Ativ.Operac. 2.320.654 (2.065.133)

Ativ.deInvestimentos
Adiçõesdo Imobilizado (254.423) (1.756.753)
BaixasLíquidaporVenda 13.322 -

FluxodeCaixaConsumido
pelaAtiv.deInvest. (241.101) (1.756.753)

Ativ.deFinanc.
CaptaçãodeEmprés.Bancários 27.554.584 4.105.638
LiquidaçãodeEmpréstimos (29.987.780) (471.355)
JurosPagos 436.404 (769.850)

FluxodeCx.Gerado/(Cons.)
p/Ativ.deFinanc. (1.996.792) 2.864.433

Aum./(Red.)Líq.deCaixae
Equiv.deCaixa 82.761 (957.453)

CaixaeEquivalentesdeCaixa
no IníciodoPeríodo 790.302 1.747.755

CaixaeEquivalentesdeCaixa
noFimdoPeríodo 873.063 790.302

Demons.dosFluxosdeCx./Exerc.Findosem
31/12/12e2011 (EmR$)

Diretoria
Antonio Noboru Takahashi - Dir. Presidente

Nelson Shoji Ueda - Dir. Financeiro

João Carlos Castilho Garcia - Contador
CRC 1SP169842/O-3
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Empresas, p. 15.
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