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Anthem e Wellpoint, Bank of America e FleetBoston, General Electric e Amersham. 

Depois de uma período de fraca atividade que durou até a maior parte de agosto e setembro, os 
negócios de fusões e aquisições estão de volta. Com alguns dias ainda para acabar, outubro já se 
tornou o melhor mês para esses negócios desde julho de 2001. Os grandes acordos de segunda-
feira aceleraram a atividade para além dos níveis de 2002. Neste ano, o volume de fusões e 
aquisições nos Estados Unidos já totaliza mais de US$ 400 bilhões, ante US$ 355 bilhões no fim 
de outubro de 2002, de acordo com a Thomson Financial. 

Os dois maiores negócios nos EUA este ano foram revelados na segunda-feira: a compra do 
FleetBoston Financial Corp. pelo Bank of America Corp. em uma acordo avaliado originalmente em 
US$ 47 bilhões em ações (agora o valor é menor, devido ao declínio das ações do Bank of 
America) e a compra por US$ 16 bilhões da WellPoint Health Networks Inc. anunciada pela 
Anthem Inc., ambas empresas de seguro saúde. Também na segunda outro negócio na área de 
saúde: a UnitedHealth Group fechou acordo para comprar a Mid Atlantic Medical Services Inc. por 
cerca de US$ 3 bilhões. E logo após o fechamento das bolsas americanas, a R.J. Reynolds Tobacco 
Co. e a British American Tobacco PLC chegaram a um acordo definitivo para uma fusão de suas 
operações de cigarro nos EUA em uma nova empresa de capital aberto que será controlada pelos 
acionistas da R.J. Reynolds, encerrando semanas de especulações. E ontem, terça-feira, um outro 
sinal do aquecimento das fusões e aquisições surgiu em Londres, onde o HSBC Holdings PLC disse 
que vai comprar o Bank of Bermuda por US$ 1,3 bilhão. 

O ambiente para fechamento de negócios vem melhorando há vários meses. As bolsas estão 
subindo, a economia dá sinais de recuperação e as empresas estão buscando formas de voltar a 
crescer depois de dois anos de profundos cortes de custos. 

No setor financeiro, muitos bancos vêm divulgando resultados melhores com a recuperação na 
economia, principalmente porque melhorou a qualidade de suas carteiras de crédito a empresas. 
Mas eles viram pouco ou nenhum crescimento na demanda de crédito a empresas e estão se 
preparando para o fim do boom de refinanciamento de imóveis. Isso os deixa com uma única 
arma de crescimento rápido: uma aquisição. 

Ainda assim, muitos executivos e membros de conselhos têm sido relutantes em se envolver em 
negócios grandes e transformadores, preferindo em vez disso aquisições menores e venda de 
ativos que não estão em seu principal filão de negócios. Para cada acordo anunciado, há uma 
série de transações dissolvidas depois de meses de negociações. E mesmo os acordos que tiveram 
êxito estão levando meses até chegar à fase de torná-los públicos. 

O FleetBoston, por exemplo, dialogou por mais de um ano com uma série de interessados em 
comprá-lo. 

"Tem sido difícil declarar vitória no mercado de fusões e aquisições", reconhece um alto executivo 
de um banco de investimentos em Wall Street. 

E uma vitória pode ainda estar longe. 

Os investidores derrubaram as ações do Bank of America em 10%. Eles, como alguns analistas, 
temem que o banco esteja pagando demais pelo FleetBoston e embarcando numa grande 
expansão geográfica que pode não resultar num corte significativo nos custos. Alguns temem que 
o ágio inusitadamente grande oferecido aos acionistas do Fleet possa na verdade ferir a 
perspectiva de mais acordos porque outros alvos de compra podem esperar um preço alto. O ágio 



pago em aquisições, de fato, vem subindo: este ano, nos EUA, empresas que foram alvo de 
aquisição receberam um ágio médio de 25% sobre a cotação mais recente de suas ações, ante 
20% no ano passado, de acordo com a Dealogic, firma que acompanha a atividade de fusões. 

O Bank of America ofereceu um ágio de quase 40%, embora esse montante tenha caído porque 
as ações do banco caíram. 

A General Electric Co. — há muito vista como uma compradora agressiva — fechou dois grandes 
negócios no mês passado. A GE concordou em pagar US$ 9,49 bilhões pela Amersham PLC, 
empresa britânica de biotecnologia e diagnóstico médico, e também arquitetou um pacto para 
comprar os ativos de entretenimento da Vivendi Universal SA nos EUA por US$ 14 bilhões, sua 
maior aquisição até agora. 

Apesar dos grandes obstáculos, a expectativa é de que haja mais negócios nos próximos meses. 
Executivos de bancos de investimento dizem que suas mesas estão se abarrotando de propostas e 
mais transações são esperadas para o setor de serviços financeiros, de saúde e de bens de 
consumo. 
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