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Negócio entre instituição suíça e banco de investimentos brasileiro supera a compra do 
BankBoston pelo Itaú 
 
O UBS AG, maior banco europeu e uma das maiores instituições de serviços financeiros do 
mundo, anunciou ontem a compra do Pactual, principal banco de investimentos e gestão de 
ativos independente do país. O negócio, no valor de US$ 2,6 bilhões, é um dos maiores do 
setor bancário realizados neste ano. Ele supera até a compra das operações do BankBoston 
pelo Itaú, no valor de US$ 2,2 bilhões, fechada no último dia 5. 
 
O UBS vai desembolsar, inicialmente, US$ 1 bilhão e fará um pagamento adicional de US$ 1,6 
bilhão em cinco anos. A parcela inicial será reinvestida no UBS Pactual -empresa resultante da 
aquisição- por um período de cinco anos. Quanto ao pagamento adicional de até US$ 1,6 
bilhão, segundo Huw Jenkins, presidente do UBS Investment Bank, esse desembolso está 
condicionado ao "desempenho" e à "obtenção de metas de lucro" ao longo dos próximos cinco 
anos. 
 
Essas metas de desempenho foram acertadas com os antigos donos do Pactual, que 
permanecerão à frente do banco nesses cinco anos. André Esteves, atual presidente do 
Pactual, deverá continuar no comando da instituição como CEO das operações do UBS Pactual 
na América Latina. 
 
O UBS constituirá também um fundo de reserva de até US$ 500 milhões em ações para 
funcionários do Pactual e do UBS. De acordo com André Esteves, sócio sênior do Pactual, o 
recebimento desse fundo pelos trabalhadores do banco está sujeito à uma "cláusula de 
empregabilidade". Ou seja, só quem permanecer no quadro de funcionários ao término de 
cinco anos receberá a bonificação. Ao todo, em valor nominal, a transação de compra do 
Pactual é da ordem de US$ 3,1 bilhões. 
 
Em valor presente aproximado, disse Esteves, fica em US$ 2,6 bilhões. 
 
Offshore  
 
O UBS está comprando até os ativos administrados pelo Pactual fora do país. O banco 
brasileiro tem uma empresa "offshore", a Pactual Overseas Bank and Trust (POBT), nas 
Bahamas, e uma corretora nos EUA. "Ambas deixarão de existir e suas carteiras de clientes e 
de investimentos serão transferidas para o UBS naqueles países", diz Nei Zelmanovits, sócio 
do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, que assessorou o UBS. 
 
Esse braço "offshore" do Pactual fez naufragar as negociações que o banco manteve no ano 
passado com o banco americano Goldman Sachs, para o qual pretendia vender 45% do seu 
capital, por US$ 470 milhões. "A percepção de risco era diferente na época, pois o Goldman 
Sachs estava comprando parte do banco, agora, trata-se da venda de 100% do Pactual", diz 
Zelmanovits. 
 
Com a aquisição, o UBS se transformará em um dos maiores prestadores de serviços de banco 
de investimento, gestão de patrimônio e gestão de ativos do país. Ganha músculos para 
competir na América Latina com o líder Credit Suisse Group na intermediação de colocação de 
ações de empresas em Bolsa. 
 
O Pactual é o quarto maior subscritor de títulos no Brasil neste ano, segundo dados da 
Bloomberg. No ano passado, as divisões de corretagem e subscrição do banco arrecadaram R$ 
254,7 milhões em tarifas. O banco administra US$ 23,2 bilhões em ativos de terceiros. "O 
Brasil tem um dos mercados financeiros em mais rápido crescimento no mundo e é uma área 
de foco essencial para o UBS", disse Peter Wuffli, presidente do UBS. 
 



O negócio começou a se concretizar no final de março, quando o UBS contratou o escritório de 
advocacia paulista para assessorá-lo na auditoria do Pactual e na formatação do contrato. 
"Toda essa operação se desenvolveu em Nova York, para garantir o sigilo da operação", disse 
Zelmanovits. 
 
Leia mais 
 
Cresce fatia de brasileiros no mercado de fusões e aquisições  
Cíntia Cardoso 
 
Impulsionadas pela valorização do real, empresas brasileiras assumiram operações que antes 
pertenciam a multinacionais no Brasil em um volume maior e também empreenderam mais 
aquisições no exterior. 
 
Dados divulgados ontem pela consultoria PriceWaterHouseCoopers mostram que o número de 
aquisições de controle e compras minoritárias lideradas por empresas brasileiras teve um 
aumento de 41% em relação aos primeiros quatro meses do ano passado. Entre janeiro e abril 
deste ano, a fatia de participação de empresas brasileiras em transações de fusões e 
aquisições passou para 57%. Em 2005, essa proporção representava 46%. 
 
Na avaliação de Raul Beers, sócio responsável por fusões e aquisições da 
PriceWaterHouseCoopers, esse movimento das empresas brasileiras também tem acontecido 
em outros países emergentes "com fundamentos econômicos fortes". 
 
Nos quatro primeiros meses deste ano, exemplos desse tipo de operação foram a aquisição da 
cervejaria argentina Quilmes pela AmBev e a transação entre a Petrobras e a também 
argentina Pasadena. "A característica comum das empresas brasileiras que estão investindo lá 
fora é que elas atuam em mercados globais e precisam ter uma operação mundial para serem 
competitivas", disse Beers. Nesses setores, estão siderurgia, petróleo e mineração, por 
exemplo. 
 
Dentro do Brasil, o segmento de "comércio varejista" liderou o número de transações nos 
primeiros quatro meses, com 14 negócios. No ano passado, no mesmo período, foram 
registrados 11 negócios. 
 
Grandes negócios 
 
O destaque nos quatro primeiros meses do ano foi o aumento no número de negócios com 
valores anunciados acima de US$ 100 milhões. Entre janeiro e abril deste ano, foram 13 
transações. A cifra dessas negociações chegou a US$ 4,5 bilhões. Em 2005, essa soma chegou 
a US$ 2 bilhões. 
 
Em termos de volume, foram registradas 135 transações no período. Esse foi o melhor 
desempenho desde 2001. 
 
Além dos prognósticos de crescimento da economia brasileira, o economista da 
PriceWaterHouseCoopers enfatiza também que o bom desempenho da Bolsa brasileira tem 
contribuído para animar os investidores. "Quanto mais desenvolvida estiver a Bolsa, mais as 
empresas conseguem captar recursos. Com isso, elas têm maior capacidade de investir, o que 
favorece o mercado de fusões e aquisições", avaliou. 
 
Quanto ao ânimo dos investidores estrangeiros, Beers afirmou que ele é suscetível às 
variações cambiais. Os ativos em reais no Brasil estão mais caros para os estrangeiros. Antes 
de partir para empreendimentos no país, diz Beers, os estrangeiros vão fazer uma análise mais 
criteriosa sobre as estimativas de comportamento da taxa cambial.  
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 10 maio 2006, Dinheiro, p. B12. 


