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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

FUSÕES E AQUISIÇÕES 
CONCRETIZADAS EM 
2021 REPRESENTAM  

O MELHOR DESEMPENHO 
DOS ÚLTIMOS 25 ANOS

C
om total de 1.963 transações, as operações de fusões e aquisições encerraram o 

último ano registrando um recorde expressivo: além de ser a maior soma dos 

últimos 25 anos, a marca supera em 59% o total verificado em 2019, concluído 

com 1.231 negociações, e até então o melhor ano da série histórica produzida 

pela KPMG. 

O estudo indicou ainda que o último trimestre do ano passado também re-

gistrou recordes, com 602 negócios concluídos. Mantendo a tendência de alta  

observada nos meses anteriores, este foi o melhor trimestre da história em  

qualquer tipo de comparação e ainda apresentou um forte crescimento em comparação aos trimestres  

anteriores de 2021 (respectivamente, do primeiro ao penúltimo, 375, 429 e 557).

Na avaliação de Luís Motta, sócio responsável pelo M&A Proprietário da KPMG, os resultados consoli-

dam a tendência de investimento em transformação digital e inovação protagonizados pelas companhias 

brasileiras e multinacionais, que têm feito aportes estratégicos em diversos segmentos de negócios. “Isso 

indica ainda que a confiança em negócios relacionados com inovação permanece em uma rota crescente 

junto a investidores estratégicos e financeiros desde o início da pandemia, em 2020”, esclarece o executivo.

A liderança do ranking de transações ficou para as Empresas de Internet, que realizaram 658 operações de 

fusões e aquisições durante o ano passado, representando 34% do total das transações no ano. Na sequên-

cia, aparece o setor de Tecnologia da Informação, com 358 negócios, representando 18% do total. Juntos, 

os dois setores responderam por mais da metade do total de operações do Brasil realizadas em 2021.

Na entrevista a seguir, Motta elenca os aspectos que envolvem o cenário atual e mostra como tal contexto 

levou ao resultado recorde. O sócio responsável pelo M&A Proprietário da KPMG também aponta as ten-

dências que devem marcar este e os próximos anos, posicionando o setor de base florestal neste universo. 
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DIVULGAÇÃO KPM
G

Todos aqueles 
setores que estão 
contextualizados 
em plataformas que 
necessariamente 
demandam inovação 
se destacarão como 
setores em potencial 
para essas transações 
nos próximos anos”
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O Papel – Quais segmentos destacam-se 
no topo do ranking das transações de 
2021? Qual análise você faz a respeito 
destes resultados? 

Motta – Empresas de Internet, que 
oferecem plataformas digitais, somaram 
658 transações no ano. Mas outros seg-
mentos apresentaram resultados bem 
interessantes, como Instituições Finan-
ceiras, com 161 transações. Podemos 
constatar uma renovação desse setor, a 
partir das inúmeras aquisições de em-
presas de gestão de ativos e de conteú-
do para inteligência financeira. Vimos 
alguns bancos comprando empresas 
de pesquisa, assessorias a investimen-
tos, além de empresas com atuação em 
criptomoedas. Vale esclarecer que não 
foram transações entre grandes bancos, 
mas foram transações importantes do 
ponto de vista de inovação desse setor. 
O setor de Madeira e Papel ficou na 29.ª 
posição, demonstrando crescimento 
também. Mas como se trata de um setor 
já muito consolidado, a tendência é ter 
um movimento menor de transações, 
embora elas ainda ocorram. De 2020 para 
2021, pudemos notar um crescimento 
expressivo de duas para 12 operações. 
Contudo, muito provavelmente as tran-
sações concretizadas em 2021 já esta-
vam em andamento no ano anterior, só 
acabaram sendo postergadas por conta 
do início da pandemia.

O Papel – Como o Brasil se posiciona 
em  relação à tendência global de 
fusões e aquisições?

Motta – Normalmente, o total de  
fusões e aquisições é proporcional ao  
tamanho da economia de um país e às 
suas expectativas de crescimento. Sendo o 
Brasil um país de uma economia relevan-
te no contexto global, embora menor que 
China e Estados Unidos, apresenta um 
número robusto de transações. Somos o 
grande destaque da América do Sul e até 
mesmo da América Latina, registrando 

O Papel – Quais fatores justificam o 
desempenho recorde das operações de 
fusões e aquisições no Brasil em 2021? 

Luís Motta, sócio-líder em fusões e 
aquisições da KPMG – Tivemos o co-
meço da pandemia em 2020. Normal-
mente, quando temos um cenário de 
crise, há um reflexo negativo no contex-
to que envolve as transações de fusões e 
aquisições, pois as empresas tendem a 
preservar a sua existência, equacionan-
do suas dívidas, em vez de direcionar 
o olhar mais ao longo prazo, concreti-
zando transações dessa natureza. O fato 
é que a crise gerada pela pandemia de  
Covid-19 teve uma característica dife-
rente das crises anteriores e quebrou esse 
paradigma. A saída estratégica para mui-
tas empresas sobreviverem, uma vez que 
aconteceram as medidas de isolamento 
e distanciamento social, passava neces-
sariamente pelo planejamento de longo 
prazo, com destaque à transição digital. 
Para colocar em prática, em cerca de 
dois meses, um plano de digitalização 
que estava previsto para mais adiante, as 
empresas recorreram às aquisições. Por 
isso conferimos esse boom no segmen-
to de fusões e aquisições, em especial, 
aquisições de empresas de tecnologia/
plataformas digitais, tanto por empresas  
estratégicas, de vários setores da indús-
tria, como pelo varejo, educação, saúde e 
tantas outras. É como se os investimen-
tos programados para os próximos três 
anos tivessem sido realizados em dois 
ou três meses. Foi uma necessidade ala-
vancada pelo contexto. E, uma vez que as 
companhias ingressam neste mundo, é 
necessário investir em competitividade. 
Depois que a aquisição é concretizada,  
é preciso incorporar novas competências 
e atividades e assim por diante. Neste 
contexto, muitas startups nasceram, jus-
tamente por serem objeto de investimento 
dos fundos de venture capital. Este fenô-
meno provavelmente será um combustível 
para muitos anos de transações.

números maiores do que no México, por 
exemplo. Dentro das realidades compa-
ráveis, o Brasil tem um papel relevante e 
isso se intensifica com o passar dos anos. 
Particularmente, acompanho a pesquisa 
(que foi iniciada pela KPMG em 1994) 
desde 2007. De lá para cá, houve uma 
profissionalização muito grande do mer-
cado. Muitas empresas lançaram ações 
na bolsa ou tiveram aporte de recursos 
de fundos, fizeram bons processos de  
sucessão ou avançaram na profissiona-
lização e na governança corporativa. As 
regras tributárias e as fiscalizações tam-
bém evoluíram sob a ótica tecnológica, o 
que acabou contribuindo para este pro-
cesso. Atualmente, as práticas do ESG 
têm trazido reflexos positivos ao contexto 
de transações do Brasil, transformando-o 
em um ambiente mais favorável.

O Papel – Quais pontos positivos e ne-
gativos podem ser elencados quando 
falamos sobre o ambiente de negócios 
brasileiro a esses tipos de operações?

Motta – Como negativos, eu elen-
caria fatores externos que não ocorrem 
somente no Brasil. Quaisquer tipos de 
instabilidade, sejam econômicas ou po-
líticas, geram incertezas que aumentam 
riscos para investidores e criam maior 
volatilidade, o que acaba impactando o 
número de transações do ano, de acor-
do com o cenário apresentado. Já se 
avaliarmos a evolução histórica da pes-
quisa, com esse último registro recorde, 
podemos notar que as transações de  
fusões e aquisições atuam cada vez mais 
como um elemento de crescimento, de 
diferenciação, de ganho de competiti-
vidade e de competência por parte das 
empresas, o que considero um aspec-
to positivo. Conforme o crescimento 
vai ocorrendo, acentua-se a curva de 
aprendizado do mercado, com estru-
turas mais criativas de transações, nas 
quais é possível mitigar riscos e obter 
um desenvolvimento cada vez maior.  
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À MEDIDA QUE 
ACOMPANHAMOS 

UMA EVOLUÇÃO DOS 
CONCEITOS ESG NAS 
EMPRESAS E VEMOS 

AS IMPLEMENTAÇÕES 
DESSAS PRÁTICAS, 
O SETOR DE BASE 

FLORESTAL TENDE A 
EXERCER UMA MAIOR 

CONTRIBUIÇÃO 
NESTE PROCESSO, 

O QUE PODE 
REPRESENTAR 
UM ESPAÇO A 

SER EXPLORADO

O grau de profissionalização das empre-
sas é mais um aspecto positivo do contex-
to atual. Embora ainda vejamos alguns  
nichos que continuam apresentando 
uma defasagem neste aspecto, o grau 
de maturidade das empresas, de forma 
geral, evoluiu bastante, a ponto de re-
presentar um fator positivo. Os diversos 
polos de tecnologia que o Brasil dispõe 
hoje somam mais um ponto positivo 
dos dias atuais. Temos empreendedores 
de altíssimo nível, criando soluções de 
negócio inovadoras, e isso sem dúvida é 
um fator que está fomentando as tran-
sações mais recentes. A alta disponibi-
lidade de recursos por parte dos fundos 
de private equity e venture capital, prin-
cipalmente para transações de pequeno e 
médio porte, destaca-se como mais um 
diferencial positivo do mercado brasileiro.

O Papel – Operações de fusões e 
aquisições podem ser consideradas 
uma estratégia eficiente para superar 
alguns dos gargalos estruturais do 
Brasil? Empresas que passam por 
essas operações fortalecem a própria 
competitividade?

Motta – As transações de fusões e 
aquisições tendem a refletir estratégias 
de crescimento de mais longo prazo. 
Tais estratégias podem incluir amplia-
ção de portfólio, expansão geográfica 
para atendimento de outros mercados, 
inovação, incrementos tecnológicos, 
entre outros objetivos. Há uma série de 
motivadores estratégicos por trás da de-
cisão. No entanto, não vejo esse objetivo 
de superar gargalos estruturais relacio-
nados ao País ou aos contratempos ge-
rados pelo contexto externo como um 
motivador em si. Os desafios podem, 
claro, influenciar na decisão estratégica 
de uma empresa. Se o mercado de ca-
pitais estiver em baixa, por exemplo, as 
taxas de juros tendem a subir, tornando 
a captação de recursos mais difícil. A 
instabilidade econômica inibe o merca-

do, uma vez que cria menos condições 
de captação de recursos para efetivar as 
transações. Além disso, algumas em-
presas acabam tendo uma rentabilidade 
menor em períodos mais desafiadores. 
Equacionar todas essas variações é mais 
complexo em comparação a um contex-
to de crescimento econômico. Mas o ce-
nário atual pouco impactou o segmento 
de tecnologia, que liderou as transações 
do último ano, por exemplo.

O Papel – Como você avalia o cenário 
para os próximos anos? A tendência 
é que o desempenho desses tipos de 
operação seja crescente?

Motta – Teremos anos de bons re-
sultados pela frente, a começar por 

2022. A tendência de incrementos tec-
nológicos segue em alta e deve apre-
sentar novas opções ao mercado. Além 
de empresas capitalizadas fazendo 
aquisições, temos acompanhado o sur-
gimento de startups de uma série de 
polos tecnológicos, que são objetos de 
aquisição por investidores financeiros 
estratégicos. Existe também uma ino-
vação em curso no que diz respeito ao 
modelo de negócios de vários setores, 
incluindo os segmentos financeiro, 
de saúde e de educação. Todos aque-
les setores que estão contextualizados 
em plataformas que necessariamente 
demandam inovação, se destacarão 
como setores em potencial para essas 
transações nos próximos anos. Não dá 
para prever se teremos um novo recor-
de em 2022 – até porque estamos vi-
vendo um ano de bastante volatilidade 
por vários fatores –, mas a expectativa 
é registrarmos mais um ano de bons 
resultados em fusões e aquisições. A 
questão tecnológica nos faz crer que 
dificilmente voltaremos aos patamares 
de alguns anos atrás.

O Papel – Neste contexto, ainda há 
oportunidades para a indústria de  
celulose e papel? 

Motta – O setor de celulose e pa-
pel já é bastante consolidado. Logo, é 
pouco provável que vejamos um cres-
cimento expressivo de transações. Mas 
é válido lembrar que se trata de um se-
tor industrial que envolve uma cadeia 
ampla. Então podemos conferir tran-
sações de fundos florestais ou demais 
participantes de mercado relacionados 
à sustentabilidade, por exemplo. À me-
dida que acompanhamos uma evolução 
dos conceitos ESG nas empresas e ve-
mos as implementações dessas práticas, 
o setor de base florestal tende a exercer 
uma maior contribuição neste proces-
so, o que pode representar um espaço a 
ser explorado.          


