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Nos últimos dois anos, os empresários brasileiros foram às compras, adquiriram mais ativos que 
os estrangeiros e deram um ar de renacionalização para alguns setores, como o bancário. 
Levantamentos das consultorias KPMG e PricewaterhouseCoopers mostram que o movimento de 
fusões e aquisições só não caiu mais este ano porque grupo nacionais continuaram investindo e 
aproveitando as oportunidades de negócios, enquanto as multinacionais colocaram o pé no freio e 
deram prioridade a negócios na Ásia. 
 
Segundo a KPMG, das 168 transações fechadas este ano até setembro, 104 foram entre empresas 
brasileiras. O detalhe é que boa parte dos outros 62 negócios, considerados "cross border" - 
denominação que até 2001 referia-se basicamente a aquisições feitas por multinacionais - está 
relacionada à venda de ativos de grupos estrangeiros para empresas nacionais. "Aconteceu uma 
nacionalização em alguns setores em que os estrangeiros resolveram sair", diz Márcio Lutterbach, 
sócio de Corporate Finance da KPMG. "A exposição de algumas múltis na América Latina estava se 
refletindo nas ações dessas empresas."  
 
Em 2002, a proporção entre transações domésticas e "cross border" era semelhante: no 
acumulado até setembro, foram registradas 111 negócios domésticos, contra 66 envolvendo 
estrangeiros. Entre 1994 e 2001, as operações cross border sempre predominavam, a ponto de 
serem quase o dobro das domésticas em 2000 e 2001. A expectativa das consultorias, que 
assessoram o mercado de fusões e aquisições, era de que este ano houvesse um equilíbrio nesta 
proporção, já que as multinacionais voltariam a investir no país. "Há uma sinalização de que essa 
presença estrangeira vai voltar, mas em 2004", diz Lutterbach. Se no passado eram as 
privatizações que agitavam o setor, agora é a Parceria Público-Privada (PPP) que deve deslanchar 
investimentos.  
 
No monitoramento feito pela PricewaterhouseCoopers, a queda no número de aquisições no 
último ano fica mais evidenciada. De janeiro a setembro houve 236 negócios, enquanto no mesmo 
período tinham sido registrados 318. "O mercado de fusões e aquisições mudou, passou a ter uma 
maior participação de empresários brasileiros. Muitos venderam suas empresas e depois 
pensaram: o que eu faço com o dinheiro? Aí resolveram aproveitar as oportunidades", diz Fábio 
Niccheri, sócio da PwC. 
 
Niccheri lembra que há vários casos de ativos e marcas vendidas por multinacionais para 
empresas locais - desde para grupos nacionais de porte, como Itaú e Bradesco, até para 
empresas familiares e regionais. "As multinacionais estão reestruturando seus negócios 
globalmente, se desfazendo de marcas locais e os empresários brasileiros estão atentos a isso", 
diz ele, dando como exemplo as marcas vendidas pela italiana Parmalat (Neugebauer), pela 
holandesa Royal Numico (Mococa) e pela anglo-holandesa Unilever (Assolan, Vitamilho), todas 
compradas por empresários brasileiros. Esse movimento pode continuar. Lutterbach, da KPMG, 
lembra que um dos maiores ativos à venda atualmente - a rede Bompreço, da holandesa Royal 
Ahold - pode ir para as mãos de um grande grupo nacional. "O Pão de Açúcar é um dos mais 
cotados", diz ele. 
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