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O volume de fusões e aquisições em fevereiro no mundo foi de US$ 66,571 bilhões, uma queda de 
6% na comparação com janeiro.  
 
O valor refere-se a transações já realizadas e com valor anunc iado, com base em dados da 
Bloomberg e outras agências. 
 
O destaque do mês foi o setor de serviços, com volume de US$ 14,715 bilhões, o mais alto por 
esse critério. Banco e financeiras, que tinham liderado em janeiro, passaram para o segundo 
lugar, com US$ 10,743 bilhões. O segmento que teve maior movimento não inclui serviços 
públicos. 
 
Em janeiro, serviços tinha registrado volume de US$ 7,807 bilhões — ou seja, o total quase 
dobrou em fevereiro.  
 
Já bancos e financeiras tinham contabilizado volume de transações de US$ 12,301 bilhões em 
janeiro. 
 
Também tiveram volume expressivo em fusões e aquisições no mês passado comunicação, com 
US$ 5,597 bilhões, imobiliário, com US$ 4,752 bilhões, indústria, com US$ 4,725 bilhões e 
matéria-prima, com US$ 3,862 bilhões. 
 
Houve também setores em que a queda mensal foi acentuada. É o caso de mineração, que tinha 
apresentado volume de US$ 206,21 milhões em janeiro e recuou para US$ 67,05 milhões no mês 
passado. 
 
Na outra direção, houve recuperação de setores como informática, em que o volume de fusões e 
aquisições saltou de US$ 2,83 milhões em janeiro para US$ 42,28 milhões. 
 
Os Estados Unidos mantiveram a liderança folgada entre os países com maior volume de 
negócios, com transações de US$ 21,818 bilhões. Em segundo lugar veio o Reino Unido, com US$ 
9,590 bilhões e depois o Canadá, com US$ 7,788 bilhões. 
 
No Brasil, o volume foi reduzido: apenas US$ 6,02 milhões, o que colocou o País em 41º lugar no 
ranking mundial referente aos recursos envolvidos nas transações. 
 
Outros países que se destacaram por volume foram Austrália, com US$ 5,432 bilhões, e França, 
com US$ 3,896 bilhões.  
 
Por número de negócios, os Estados Unidos também ficaram à frente, com 394 transações em 
fevereiro. Em segundo lugar nesse item ficou o Reino Unido, com 113 negócios. 
  
Nessa categoria, o Brasil aparece em melhor posição: 16º lugar, com oito negócios. 
 
Nesse ranking, o Canadá foi o terceiro colocado, com 74 negócios, a Austrália foi a quarta, com 
48, e a China veio a seguir, com 22.  
 
Na divisão por continente, levando em conta as empresas que tiveram a iniciativa de compra, a 
América do Norte liderou com volume de US$ 29,091 bilhões, seguido por Europa com US$ 
25,806 bilhões. Mais distante, em terceiro lugar, ficou a Oceania, com US$ 5,588 bilhões. 
 
A Ásia veio em seguida, com volume de US$ 4,687 bilhões, seguida pelo Oriente Médio, com US$ 
1,188 bilhão. 
 
A América Latina ocupou o penúltimo lugar nesse ranking, com US$ 204,09 milhões, à frente 
apenas da África, com US$ 4,66 milhões. 
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