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Volume do Brasil é de US$ 10,937 bilhões, com um total de 160 operações até novembro 
 
As fusões e aquisições globais somaram US$ 1.368 trilhão até novembro deste ano. Os dados se 
referem às 8.596 transações que tiveram seu valor divulgado, num total de 15.213 negócios 
realizados no mundo no período (o que significa que 57% das transações tiveram seus valores 
anunciados). 
 
No Brasil, foram realizadas 160 dessas operações de janeiro a novembro, com volume total 
anunciado de US$ 10,937 bilhões, de acordo com levantamento realizado pelo DCI com base nos 
dados da Bloomberg. 
 
Esses números significam que houve acentuado aumento dos negócios de setembro a novembro. 
Nos primeiros oito meses do ano, foram realizadas 9.662 transações no mundo, das quais 5.397 
tiveram seus valores divulgados, com volume de US$ 870 bilhões. No Brasil, nos oito primeiros 
meses do ano, tinham sido realizadas 89 transações, com volume divulgado de US$ 7,918 
bilhões. 
 
Assim, houve crescime nto de superior a 50% no volume acumulado do ano globalmente entre o 
final do terceiro trimestre e os meses de setembro a novembro. Em total de recursos, essa 
elevação representa pouco menos de US$ 500 bilhões no mundo. 
 
Em relação ao Brasil, o aumento também foi significativo em setembro, outubro e novembro, em 
relação ao total de fusões e aquisições: em volume, a elevação foi superior a 30% e no total de 
negócios o crescimento foi de mais de 70%.  
 
A liderança em volume global de transações foi dos Estados Unidos, onde o total somou US$ 
680,849 bilhões até novembro. Em um distante segundo lugar o Reino Unido, com US$ 151,813 
bilhões, seguido por Japão (US$ 63,961 bilhões), Austrália (US$ 60,029 bilhões) e França (US$ 
53,601 bilhões). O Brasil ficou em 13° lugar nesse ranking, com o volume de US$ 10,937 bilhões.  
 
Bancos e indústria são destaques 
 
Por setor, o maior destaque global foram as fusões e aquisições de bancos e financeiras, que 
somaram US$ 381,893 bilhões até novembro. Nesse segmento, os Estados Unidos lideraram, com 
US$ 203,361 bilhões. Esse também foi o maior volume no Brasil no período, com volume de US$ 
4.486 bilhões. 
 
A indústria foi outro setor de grande movimentação no mercado global de fusões e aquisições, 
embora tenha participação pequena no Brasil. Nos Estados Unidos, essas transações somaram 
US$ 20,040 bilhões até novembro e no Reino Unido o volume no setor foi de US$ 7,420 bilhões. 
No caso brasileiro, o total foi de US$ 97,49 milhões no período. 
 
O Brasil também teve posição destacada no segmento de mineração. Nessa área, o volume de 
negócios somou US$ 468,18 milhões no País, em comparação aos US$ 623,25 milhões nos 
Estados Unidos. O destaque foi a África do Sul, em que esses negócios somaram US$ 3,015 
bilhões até novembro. 
 
Outro segmento em que os brasileiros ocuparam os primeiros postos foi metalurgia, com volume 
de US$ 397,01 milhões, superado apenas pelo Reino Unido, que somou US$ 688,69 milhões até 
novembro, de acordo com o levantamento. 
 



Nos agronegócios, em que o Brasil tem apresentado crescimento nos últimos anos, o volume foi 
pequeno em comparação ao outros países. Nos Estados Unidos, as fusões e aquisições do setor 
somaram US$ 3,419 bilhões, na China tiveram volume de US$ 661,44 milhões, contra apenas 
US$ 34,71 milhões no Brasil. 
 
O setor de negócios de comunicação ganhou força, mas concentrou-se praticamente apenas nos 
Estados Unidos, que teve volume de US$ 53,158 bilhões nesse segmento, de um total de US$ 
59,543 bilhões. O volume global de negócios em telecomunicações foi superio r, somando US$ 
87,4 bilhões, com liderança da Itália, com US$ 28,439 bilhões. Em seguida, vêm os Estados 
Unidos, com US$ 17,855 bilhões; China, com US$ 8,412 bilhões; e Japão, com US$ 8,236 bilhões. 
 
Em biotecnologia, o volume ainda é baixo: US$ 2,714 bilhões. Quase metade dos negócios nesse 
segmento foram feitos até novembro nos Estados Unidos, que somaram US$ 1,201 bilhões. A 
Suécia vem em seguida, com USS 785,12 milhões. 
 
No setor de autopeças, que tem volume total de US$ 4,475 bilhões. Em segundo lugar, de acordo 
com a pesquisa, vem o Japão, com US$ 943,81 milhões, seguido pelos Estados Unidos, com US$ 
579,06 milhões. 
 
Menos negócios em novembro 
 
Apesar do crescimento de volume de fusões e aquisições, o número de negócios, em geral, teve 
redução no mês passado, o que indica que o volume das transações cresceu. Nos Estados Unidos, 
foram feitas 433 dessas transações em novembro, contra 453 em outubro e 475 em setembro. O 
número caiu também em Reino Unido, onde aconteceram 111 negócios no mês passado, em 
comparação aos 149 em outubro e 124 em setembro.  
 
No Brasil, a tendência foi inversa: foram feitas 20 transações de fusão e aquisição em novembro 
(o maior número mensal do ano), contra 16 em outubro e nove em setembro. Nos Estados 
Unidos, o pico do número de negócios foi em janeiro, com 581 transações. 
 
No número de negócios, o Brasil está em 15° lugar, empatado com a Suécia, com 160 transações. 
Nesse item, portanto, a posição brasileira é inferior à que tem como parâmetro o volume global 
de fusões e aquisições. Cingapura e Hong Kong, que têm volume menor que o Brasil, superam o 
País em relação ao número de transações. 
 
Pelo levantamento, 28 países tiveram apenas uma transação este ano, até novembro, em uma 
lista que inclui Ilhas Marshall, Samoa, Qatar, Chade e Tadjiquistão. 
 
A pesquisa mostrou também, em relação ao volume dos negócios, transações totais abaixo da 
centena de milhões de dólares, como no caso de Madagascar, com US$ 25,2 milhões, Ilhas 
Marshall, com US$ 24,65 milhões, e Ilhas Maurício, com US$ 21,31 milhões. 
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