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As M&As nas Américas se recuperaram fortemente em todas 
as regiões ao longo de 2021, mesmo com a interrupção do 
COVID-19 persistindo em alguns países da América do Sul, 
América Central e o Caribe.

No entanto, apesar das taxas de vacinação 
desiguais, as economias regionais se 
recuperaram amplamente do impacto inicial 
da pandemia. Os mercados de ações estão 
negociando em alta e em todas as jurisdições. 
O volume e o valor das transações mostraram 
ganhos de pelo menos dois dígitos nos 
primeiros nove meses do ano.

O mercado dos EUA tem sido o motor indiscutível da 
recuperação. O país gerou operações no valor de US$ 1.96 
trilhão em 5.643 transações durante os primeiros nove meses 
de 2021. Isso representou a maior parte do valor total das 
operações na região (2,2 milhões de dólares) e volume (7.019 
transações).

Prefácio: A febre de  
negociações se estabelece 
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Entrada de capital
Os mercados americanos se beneficiaram do programa de 
vacinação bem-sucedido, que só foi igualado pelo Canadá, 
permitindo que a economia se reabrisse totalmente. Embora 
a atividade comercial na América do Sul e no Caribe também 
tenha melhorado, a disponibilidade de vacinação nessas 
regiões limitou a escala de recuperação.

A atividade de negociações nos EUA também se beneficiou 
de estímulos governamentais em andamento, das baixas 
taxas de juros e de um ambicioso programa de mitigação 
e de mudança social e climática defendido pelo governo 
Biden. Embora a proposta inicial de Biden de gastar US$ 
3,5 trilhões em saúde, assistência social e infraestrutura 
verde tenha enfrentado oposição, mesmo um pacote 
truncado representaria uma injeção significativa de capital.

Fora dos Estados Unidos, a recuperação dos preços das 
commodities tem favorecido os países exportadores da 
América Latina e melhorado as perspectivas econômicas. 
Isso atraiu novamente negociadores e contribuiu para 
aumentar o volume e o valor das operações fora dos 
EUA, após um ano difícil de 2020 caracterizado por 
uma queda acentuada nas atividades de M&A.



Source: Mergermarket

Gráfico de calor baseado em empresas potenciais para venda
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Nota: Os gráficos de calor de inteligência são 
baseados em “empresas à venda” rastreadas pela 
Mergermarket nas respectivas regiões entre 1 de abril 
de 2021 e 30 de setembro de 2021. As oportunidades 
são capturadas com base na geografia e o setor da 
empresa alvo potencial.

QuenteMornoFrio

Serviços financeiros

TMT

Farma, saúde  
e biotecnologia

Indústrias e  
produtos químicos

Consumo

Serviços comerciais

Energia, mineração 
e serviços públicos

Lazer

Transporte

Bens Imóveis

Construção

Agricultura

Defesa

TOTAL

Ca
na

dá

EU
A

O
ci

de
nt

al

Ce
nt

ro
-o

es
te

do
s 

EU
A

Su
l d

os
EU

A

N
or

de
st

e 
do

s 
EU

A

Br
as

il

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
e 

Ca
rib

e

TO
TA

L

12 271 142 287 358 39 26 1,135

31 343 84 241 315 61 14 1,089

24 175 99 171 238 19 726

14 88 73 104 126 20 6 431

13 110 35 82 106 49 12 407

7 92 42 95 98 23 4 361

31 38 20 47 55 37 14 242

1 40 15 24 38 15 4 137

2 13 8 15 15 20 3 76

7 13 8 13 12 8 7 68

2 5 4 8 14 14 2 49

10 7 6 5 6 3 2 39

6 1 15 3 25

154 1,201 537 1,107 1,384 308 94 4,785

Perspectivas:  
Gráfico de calor 
das Américas
Os negociadores podem esperar um aumento nas atividades de 
curto prazo no setor de serviços financeiros nas Américas. Esta 
é a previsão de nosso gráfico de calor, que mapeia a distribuição 
de casos de “negócios à venda” na ferramenta de inteligência 
Mergermarket.

Do início do segundo trimestre ao final do terceiro, a ferramenta 
de inteligência registrou 1.135 casos de empresas de serviços 
financeiros chegando ao mercado nas Américas, quase 24% do 
total de 4.785 casos em todos os setores. O sempre popular 
setor de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT) ficou 
em segundo lugar, com 1.089 (23%) casos, seguido a alguma 
distância pelo setor farmacêutico, saúde e de biotecnologia 
(PMB) com 726 (15%).

Os Estados Unidos e suas várias sub-regiões dominam o 
gráfico de calor, enquanto outras economias nas Américas 
mostram níveis de atividade notavelmente frios. Juntas, as 
quatro sub-regiões dos EUA contribuíram com 4.229 casos, 
quase 90% do total, com o Nordeste dos EUA (região do 
enorme mercado de Nova York) liderando. Essa sub-região 
contribuiu com a maioria dos casos de muitos setores 
importantes, como serviços financeiros, farmacêutico e 
industrial. O oeste dos Estados Unidos, região de muitos dos 
gigantes da tecnologia do país, contribuiu com o maior volume 
de histórias de TMT nas Américas, com 343 (31%) casos.



Os players dos EUA no controle 
As altas no acumulado do ano foram registradas apesar da 
queda do mercado na comparação trimestral, com o terceiro 
trimestre (2.010 transações no valor de 655 bilhões de dólares) 
abaixo do segundo trimestre (2.564 operações no valor de 824 
bilhões de dólares).

Apesar da queda trimestral, os números do terceiro trimestre 
de 2021 permanecem favoráveis em relação aos  do terceiro 
trimestre dos anos anteriores. Os players deram uma pausa 
depois de um primeiro semestre frenético no qual as empresas 
de PE, propósito especial de aquisição (SPACs) e corporações 
se apressaram para colocar os cronogramas de implantação 
de capital de volta nos trilhos. Essa atividade inicial também foi 
estimulada por players ansiosos por fechar negócios antes de 
um planejado endurecimento das regulamentações antitruste, 
de tecnologia, de alavancagem e climáticas nos Estados 
Unidos. Eles também puderam recuar e fazer um balanço.

A recuperação do M&A foi observada em toda a região, mas 
o aumento foi impulsionado principalmente pelo mercado 
americano. A região contou com os Estados Unidos pelo valor de 
operações de 2 trilhões de dólares, que representaram 89% das 
Américas. Os Estados Unidos também conduziram oito das dez 
maiores operações nas Américas no terceiro trimestre.

Resumo: Um ano 
excepcionalmente esperado 
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As atividades de negociações nas Américas atingiu novos 
máximos nos primeiros nove meses de 2021, com o valor dos 
negócios na região quebrando recordes, já que o mercado 
recuperou os níveis anteriores à pandemia.

O valor agregado das operações nas Américas totalizou US$ 
2.2 trilhões  nos nove meses até o final do terceiro trimestre de 
2021, 185% a mais do que os US$ 765.000 bilhões registrados 
no período correspondente de 2020. O volume de operações 
também aumentou significativamente, com aumento de 51%, 
para 7.019 operações, ante 4.648 realizadas no mesmo período 
do ano passado.

Tamanha foi a magnitude da recuperação 
que o valor total das operações na região já 
ultrapassou - por uma margem significativa - 
os totais de todo o ano registrados em 2020, 
2019 e 2018, o que coloca o mercado na 
trajetória de um ano excepcional.

Atividade de M&A nas  
Américas,  2018-Q3 2021

Fonte: Mergermarket
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Principais setores das Américas por valor  I Q3 2021

Principais setores das Américas por volume I Q3 2021

Principais licitantes das Américas por valor I Q3 2021

Principais licitantes das Américas por volume I Q3 2021

US$(m)

TMT 217,760
Farma, saúde e biotecnologia 84,984
Serviços financeiros 72,627
Energia, mineração e serviços públicos 68,833
Indústrias e produtos químicos 66,948

Qtd de deals

EUA 1,390
Canadá 191
Brasil 137
Reino Unido 53
Suécia 25

Qtd de deals

TMT 602
Indústrias e produtos químicos 313
Serviços comerciais 240
Farma, saúde e biotecnologia 193
Serviços financeiros 192

US$(m)

EUA 498,062
Suécia 31,284
Canadá 29,671
Alemanha 11,205
França 10,078
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A injeção na América do Norte
De acordo com dados do Our World in Data, o Canadá está 
na vanguarda da vacinação nas Américas, com 73% da 
população totalmente vacinada, enquanto nos EUA 64,8% 
das pessoas receberam pelo menos uma dose, e 56% estão 
totalmente vacinados. Outros países das Américas ficaram 
para trás, como o México, onde apenas 40% da população 
está totalmente vacinada. Brasil e Argentina, em comparação, 
alcançaram taxas mais elevadas de vacinação completa, de 
50% e 55%, respectivamente.

O programa de vacinação dos EUA reforçou as perspectivas 
econômicas do país, uma vez que o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) prevê um crescimento do PIB de 6% em 
2021 e 5,2% em 2022, após um declínio de 34% a partir de 
2020. Isso coloca os EUA em uma trajetória mais rápida de 
crescimento do que outras economias avançadas. O histórico 
de crescimento econômico positivo impulsionou os mercados 
de ações dos EUA (o Dow Jones Industrial Average ganhou 
25% nos últimos 12 meses) e a atividade de negócios.

A América Latina e o Caribe também devem experimentar um 
forte crescimento, com aumento do PIB projetado em 6,3% 
em 2021 e 3% em 2022. No entanto, essas regiões têm que 
recuperar mais terreno do que os EUA, após uma queda de 
7% no PIB em 2020, de acordo com o FMI. A melhoria das 
perspectivas econômicas impulsionou as ações da América 
Latina, embora o risco COVID tenha limitado os ganhos, uma 
vez que o índice S&P Latin America subiu apenas 11,9% no 
ano passado.



Os 10 principais deals anunciados nas Américas, Q3 2021
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Data 
anunciada

Status* Empresa licitante Empresa alvo Setor Empresa 
fornecedora

Valor de negócios 
(US$m)

12-Jul-21 P Lionheart Acquisition Corporation II MSP Recovery, LLC TMT 44,334

04-Ago-21 P VICI Properties Inc. MGM Growth Properties LLC Bens Imóveis MGM Resorts 
International

16,579

13-Set-21 P Intuit Inc. The Rocket Science Group 
LLC

TMT 12,000

02-Set-21 P Baxter International, Inc. Hill-Rom Holdings, Inc. Farma, saúde e 
biotecnologia

11,858

30-Set-21 P Merck & Co., Inc. Acceleron Pharma, Inc. Farma, saúde e 
biotecnologia

11,560

28-Set-21 P Agnico Eagle Mines Limited Kirkland Lake Gold Ltd. (100% 
Stake)

Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

10,625

20-Set-21 P ConocoPhillips Company Royal Dutch Shell Plc 
(Permian Basin assets)

Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

Royal Dutch 
Shell Plc

9,500

02-Ago-21 C Ecopetrol SA Interconexion Electrica SA  
(51.4% Stake)

Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

Ministry of 
Finance and 
Public Credit

9,379

15-Set-21 P EJF Acquisition Corp. Pagaya Technologies Ltd. Serviços 
financeiros

8,525

02-Jul-21 P EQT Partners AB; Goldman Sachs 
(private equity operations)

PAREXEL International 
Corporation

Farma, saúde e 
biotecnologia

Pamplona 
Capital 
Management 
LLP

8,500

*C = Concluído; P = Pendente
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Um gigantesco mercado de tecnologia
Do ponto de vista da indústria, TMT representou o maior 
valor das operações nas Américas no terceiro trimestre, com 
transações no valor de US$ 217,8 bilhões. As megaoperações 
de TMT, como a compra da empresa de sistemas de pagamentos 
médicos MSP Recovery pela Lionheart II por US$ 44,3 bilhões, 
aumentaram muito o valor das operações no setor.

O setor de PMB ocupa um distante segundo lugar, com um valor 
agregado de operações no terceiro trimestre de pouco menos 
de 85 bilhões de dólares, seguido por serviços financeiros, com 
operações totalizando 72,6 bilhões de dólares.

O setor de TMT também foi o mais ativo em termos de volume, 
com 602 operações anunciadas no terceiro trimestre, quase 
o dobro das 313 operações registradas no setor  de indústria 
e produtos químicos, que ocupa o segundo lugar. Os serviços 
comerciais foram o terceiro setor mais ativo em volume, com 
240 transações.



Canadá



Uma nação saudável cria  
um mercado de M&A feliz
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Fonte: Mergermarket
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As taxas de vacinação, que estão entre as mais altas do 
mundo, e o aumento dos preços das commodities, que 
impulsionaram os setores de mineração e energia do país, 
forneceram uma base sólida para a atividade de M&A no 
Canadá durante os primeiros nove meses de 2021.

De acordo com o FMI, o Canadá está a 
caminho de registrar um crescimento 
econômico de 5,7% em 2021 e 4,9% em 
2022, já que um extenso programa de 
vacinação (78% dos canadenses receberam 
pelo menos uma dose e 73% estão 
totalmente vacinados) reabriu e apoiou a 
economia nacional.

Os mercados de ações canadenses têm se mostrado 
otimistas nesse contexto. O índice S&P TSX 60, que 
acompanha as principais empresas listadas na Bolsa de 
Valores de Toronto, registrou ganhos de mais de 30% nos 
últimos 12 meses. Isso, por sua vez, tem apoiado a atividade 
de M&A no país.

Boas perspectivas de negócios
O volume das operações no Canadá aumentou 73% nos 
primeiros nove meses de 2021, passando de 402 operações 
no mesmo período de 2020 a 696 até o terceiro trimestre de 
2021. O valor das operações gerou lucros ainda maiores, se 
multiplicando por mais de 23 bilhões de dólares em 2020 
para 113 bilhões neste ano. A atividade tem sido tão intensa 
que, com um quarto do ano pela frente, o valor e o volume das 
operações canadenses já ultrapassaram os valores anuais 
correspondentes para cada um dos últimos três anos.

Fortes ganhos foram garantidos, apesar do mercado cair 
ligeiramente a cada trimestre. O volume de operações, 218 
no terceiro trimestre, diminuiu em comparação com 247 
no segundo. No entanto, o valor das operações aumentou 
ligeiramente, de US$ 26,5 bilhões no segundo trimestre para 
US$ 27,3 bilhões no seguinte.

Espera-se que a atividade permaneça forte no quarto 
trimestre de 2021 e no início de 2022. O gráfico de calor do 
Mergermarket tem pelo menos 154 transações potenciais 
em andamento para o Canadá.



Principais setores do Canadá por valor I Q3 2021

Principais setores do Canadá por volume I Q3 2021

Principais licitantes do Canadá por valor I Q3 2021 

US$(m)

Energia, mineração e serviços públicos 12,839
Indústrias e produtos químicos 4,933
TMT 3,404
Farma, saúde e biotecnologia 2,256
Lazer 2,210

Qtd de deals

Indústrias e produtos químicos 56
TMT 47
Energia, mineração e serviços públicos 30
Serviços financeiros 18
Consumo 15

US$(m)

Canadá 14,518
EUA 10,891
Japão 598
Austrália 376
África do Sul 356
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Principais licitantes do Canadá por volume I Q3 2021

Qtd de deals

Canadá 125
EUA 67
Reino Unido 4
Austrália 4
Suécia 3

Os principais licitantes canadenses, em volume, também foram 3 operações da França e do Japão.

A melhora nos preços levou a operações como a compra 
de Kirkland Lake Gold pela Agnico Eagle Mines por US 
$10,6 bilhões, a maior operação realizada no Canadá 
no terceiro trimestre. A união dos dois produtores de 
ouro criará um player global de escala. Isso colocará o 
grupo combinado em uma boa posição após o recente 
período de consolidação na indústria do ouro.

Capitalizando com o boom das commodities
O setor de energia, mineração e serviços públicos do país foi o 
principal no terceiro trimestre, com operações no valor de US 
$12,8 bilhões. Esse montante foi derivado de 30 deals, o que 
torna o setor o terceiro mais ativo em número de transações. 
Ambas as métricas estão acima dos níveis do terceiro 
trimestre de 2020, com 23 deals no valor de US$2,2 bilhões.

Os crescentes mercados de commodities, onde os preços 
do aço e do alumínio atingiram seu pico em 10 anos, 
impulsionaram as mineradoras canadenses. O aumento dos 
preços do petróleo, que quase dobrou nos últimos 12 meses, 
fez o mesmo com as empresas de energia canadenses.
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Data 
anunciada

Status* Empresa licitante Empresa alvo Setor Empresa fornecedora Valor de 
negócios (US$m)

28-Set-21 P Agnico Eagle Mines Limited Kirkland Lake Gold Ltd. 
(100% Stake)

Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

10,625

09-Ago-21 P Blackstone Real Estate 
Income Trust, Inc.

WPT Industrial Real Estate 
Investment Trust

Indústrias 
e produtos 
químicos

3,106

23-Ago-21 P Pfizer Inc. Trillium Therapeutics Inc. 
(98.13% Stake)

Farma, saúde e 
biotecnologia

2,223

08-Set-21 P Cascade Investment, LLC Four Seasons Hotels Limited 
(23.75% Stake)

Lazer Kingdom Holding 
Company

2,210

05-Ago-21 P Penn National Gaming, Inc. Score Media and Gaming, Inc. 
(100% Stake)

TMT Relay Ventures 1,926

28-Jul-21 P Spartan Delta Corp. Velvet Energy Ltd. Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

Warburg Pincus LLC; 
Canada Pension Plan 
Investment Board; 
Trilantic North America; 
ZAM Ventures, L.P.

591

01-Set-21 P TerrAscend Corp. Gage Growth Corp. Consumo 499

16-Ago-21 P Brandt Tractor Ltd. Cervus Equipment Corporation Indústrias 
e produtos 
químicos

364

13-Jul-21 P AngloGold Ashanti Limited Corvus Gold Inc. (81.38% Stake) Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

356

08-Set-21 P Contemporary Amperex 
Technology Co., Ltd.

Millennial Lithium Corp. Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

319

*C = Concluído; P = Pendente
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Faça suas apostas
O setor de energia, mineração e serviços públicos estrelou 
três outras operações no top 10 do Canadá. Após a fusão 
Kirkland / Agnico, o próximo maior negócio na indústria 
foi a saída de US$ 591 milhões da Velvet Energy para a 
Spartan Delta, realizada por um consórcio liderado por 
Warbug Pincus.

O setor de indústria e produtos químicos foi o segundo maior 
do Canadá em valor no terceiro trimestre, com operações 
no valor de US$ 4,9 bilhões, e o mais ativo em termos de 
volume (56). A maior operação do setor, e a segunda maior 
no Canadá, foi a compra pela Blackstone Real Estate da WPT, 
administradora e incorporadora de imóveis de distribuição e 
logística, por US$ 3,1 bilhões.

O setor de TMT foi o terceiro mais ativo em valor, com 
operações na casa dos US$ 3,4 bilhões, e o segundo mais 
ativo em volume (47). O maior deal canadense de TMT no 
terceiro trimestre foi a aquisição da Score Media and Gaming 
pela Penn National Gaming por US$ 1,9 bilhão. Score opera 
a plataforma de apostas esportivas theScore, que expandirá 
o portfólio de apostas esportivas da Penn National e dará 
acesso aos 4 milhões de usuários diários da Score.

Os 10 principais deals anunciados no Canadá, Q3 2021



Oeste dos EUA



Atividade de M&A no Oeste  
dos EUA, 2018-Q3 2021

Fonte: Mergermarket

O consumo dispara novamente  
na capital tecnológica do mundo 
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Nos primeiros nove meses do ano, o valor das operações no oeste 
dos EUA foi de 710 bilhões de dólares, o que representa um aumento 
de 167% em relação aos 266 bilhões de dólares registrados 
no mesmo período do ano anterior. Já o volume das operações 
aumentou 68%, passando de 1.157 para 1.942 transações.

No geral, esses aumentos significativos 
no valor e no volume das operações pós-
pandemia ajudaram a garantir a posição da 
região como o mercado de M&A mais valioso 
das Américas no terceiro trimestre de 2021.

O mercado recuou um pouco durante o verão na América do 
Norte, com um volume de operações no terceiro trimestre 
chegando a 515, abaixo de 748 no segundo trimestre, enquanto 
o valor das operações caiu de 285.000 milhões de dólares para 
193.000 milhões de dólares no terceiro trimestre.

O desperdício da Silicon Valley
A área de TMT foi a principal responsável por este aumento. O 
valor das operações de TMT no terceiro trimestre foi de US$ 
85,3 bilhões, representando quase metade do valor total das 
operações na região, graças em grande parte ao setor que 
produziu 6 das 10 maiores operações da região no trimestre. 
Em volume, o setor de TMT, com 215 operações anunciadas, 
foi mais de três vezes mais ativo do que o setor de indústria 
e produtos químicos, que ocupa o segundo lugar, com 64 
transações.

O maior negócio de TMT - depois que o acordo anunciado 
entre a Zoom e a 5Nine foi cancelado - foi a aquisição pelo 
grupo de software fiscal Intuit do The Rocket Science Group, 
desenvolvedor da ferramenta de distribuição de e-mails 
MailChimp, por US$ 12 bilhões. O contrato fornecerá à Intuit 
recursos adicionais para processar e analisar dados dos clientes 
em sua plataforma.

Outras grandes operações de TMT incluíram a Reinvent 
Technology Partners SPAC, liderada pelo cofundador do LinkedIn 
Reid Hoffman e o fundador da Zynga, Mark Pincus, que adquiriu 
o grupo de software de direção autônomo Aurora Innovation 
por US$ 8 bilhões, e a Thoma Bravo, empresa especializada em 
compras de tecnologia, que adquiriu a empresa de software 
empresarial Medallia por US$ 6,7 bilhões.
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Principais setores do Oeste dos EUA por volume I Q3 2021

Principais setores do Oeste dos EUA por volume I Q3 2021

Principais licitantes do Oeste dos EUA por valor I Q3 2021

Principais licitantes do Oeste dos EUA por volume I Q3 2021 

US$(m)

TMT 85,256
Bens Imóveis 23,487
Farma, saúde e biotecnologia 18,008
Serviços financeiros 17,875
Indústrias e produtos químicos 16,539

Deal count

EUA 418
Canadá 21
Reino Unido 12
Japão 9
Alemanha 8

Qtd de deals

TMT 215
Indústrias e produtos químicos 64
Farma, saúde e biotecnologia 54
Consumo 46
Serviços comerciais 46

US$(m)

EUA 166,659
Alemanha 9,140
Suécia 4,329
Austrália 2,015
Japão 1,382
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Jogando suas cartas direito
O setor imobiliário foi o próximo em importância em valor, 
com US$ 23,5 bilhões em transações no terceiro trimestre. 
Isso se deveu principalmente à grande contribuição de uma 
grande operação: a aquisição da MGM Growth Properties 
pela VICI Properties por US $16,6 bilhões foi a maior no 
terceiro trimestre no Oeste dos Estados Unidos.

A transação adicionará 15 propriedades da MGM ao portfólio 
da VICI e tornará a VICI a maior proprietária de terras em Las 
Vegas. O negócio é a mais recente venda de bens imóveis pela 
MGM, que separou e deu origem à MGM Growth Properties em 
2016. O deal impulsionará o balanço da MGM e trará dinheiro 
para investir em suas operações de cassino e entretenimento.

O setor de biotecnologia é o terceiro em valor (US$ 18 
bilhões) no Oeste dos EUA, e a operação da PerkinElmer 
de US$ 5,3 bilhões para a Biolegend é a maior da região. 
A operação fornecerá à PerkinElmer, fabricante de testes 
genéticos e várias ferramentas de diagnóstico, um conjunto 
mais amplo de serviços e produtos, incorporando as 
capacidades de anticorpos e reagentes da Biolegend.
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Data 
anunciada

Status* Empresa licitante Empresa alvo Setor Empresa fornecedora Valor de 
negócios   

(US$m)

04-Ago-21 P VICI Properties Inc. MGM Growth Properties 
LLC

Bens Imóveis MGM Resorts 
International

16,579

13-Set-21 P Intuit Inc. The Rocket Science 
Group LLC

TMT 12,000

15-Jul-21 P Reinvent Technology Partners Y Aurora Innovation, Inc. TMT 8,084

21-Set-21 P US Bancorp MUFG Union Bank, N.A. Serviços 
financeiros

Mitsubishi UFJ Financial 
Group, Inc.

7,971

26-Jul-21 P Thoma Bravo, LLC Medallia, Inc. TMT 6,661

07-Set-21 P Deutsche Telekom AG T-Mobile USA, Inc. 
(3.61% Stake)

TMT SoftBank Group Corp. 6,120

09-Jul-21 P Thoma Bravo, LLC Stamps.com Inc. TMT 6,045

27-Set-21 P MGM Resorts International; 
Stonepeak Infrastructure Partners; 
Cherng Family Trust; Blackstone 
Real Estate Income Trust, Inc.

The Cosmopolitan of Las 
Vegas

Lazer Blackstone Real Estate 
Partners VII, LP

5,650

26-Jul-21 P PerkinElmer, Inc BioLegend Inc. Farma, saúde e 
biotecnologia

5,250

05-Ago-21 P Clearlake Capital Group, L.P. Cornerstone OnDemand, 
Inc. (91.67% Stake)

TMT 4,883

*C = Concluído; P = Pendente

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Os 10 principais deals anunciados no Oeste dos EUA, Q3 2021Vida após o lockdown
O valor das operações de serviços financeiros no terceiro 
trimestre atingiu US$ 17,9 bilhões, bem abaixo do PMB, e foi 
impulsionado pela venda do MUFG Union Bank pela Mitsubishi 
UFJ Financial para o US Bancorp. Com esta operação, a 
Mitsubishi sai do mercado bancário de varejo dos Estados 
Unidos para se concentrar em suas operações de varejo na Ásia 
e no Japão, embora continue a operar no mercado corporativo 
americano e europeu. A transação segue tendência de 
consolidação entre bancos americanos de médio porte.

Outro tema interessante que surgiu no Oeste dos Estados 
Unidos no terceiro trimestre foi o aumento das operações 
em setores diretamente afetados pelos lockdowns. O setor 
de consumo foi o quarto mais importante em volume (46 
operações, o mesmo que serviços empresariais), enquanto o 
setor de lazer realizou uma das 10 principais operações: um 
consórcio liderado pela MGM Resorts International pagou 5,7 
bilhões de dólares pelo The Cosmopolitan of Las Vegas. Esta 
transação se tornou popular entre os clientes mais jovens e 
permitirá que a MGM mantenha sua estratégia de “ativos leves”, 
permitindo que seus coinvestidores comprem e aluguem a 
propriedade enquanto operam o cassino e hotel no local.



Centro-Oeste dos EUA



Arquétipo regional para  
M&As pós-COVID, a era Biden 

Atividade de M&A no Centro-Oeste  
dos EUA,  2018-Q3 2021
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O mercado de M&A do Centro-Oeste dos EUA registrou ganhos 
impressionantes durante os primeiros nove meses do ano, com os 
setores PMB e Indústria e produtos químicos firmando a atividade 
de transações da região.

O valor das operações do Centro-Oeste até o final do terceiro 
trimestre de 2021 triplicou em relação ao mesmo período em 
2020, de US$ 108 bilhões em 2020 para US$ 297 bilhões. O 
volume de negócios também aumentou, mas registrou um 
aumento mais modesto de 39%, de 662 transações para 923 
transações.

O valor e o volume das transações diminuíram 
um pouco entre o segundo e o terceiro 
trimestres, de 325 deals no valor de US$ 115 
bilhões anunciados no segundo trimestre 
contra 249 no valor de US$ 79 bilhões no 
terceiro. No entanto, o M&A no Centro-Oeste 
deve continuar a mostrar bons volumes, uma 
vez que o relatório Mergermarket Intelligence 
Heat Charts rastreia 537 casos de “empresas 
à venda” na região.

Saúde é riqueza 
O PMB e o setor de indústria e produtos químicos têm sido 
os mais valiosos em valor no Centro-Oeste, com valores 
operacionais de US$ 21,9 bilhões e US$ 14,6 bilhões, 
respectivamente. Serviços financeiros (US$ 8,7 bilhões) e 
consumo (US$ 6,8 bilhões) estão em um distante terceiro e 
quarto lugar.

O valor dos negócios de PMB recebeu um aumento significativo 
no terceiro trimestre, já que a Baxter International, com sede em 
Illinois, investiu na Hill-Rom, especialista em camas hospitalares, 
em uma transação no valor de US$ 11,9 bilhões. A Baxter, 
um grupo medtech que produz produtos de monitoramento 
e diagnóstico de pacientes, adicionará camas hospitalares 
inteligentes.

A operação se soma a outras semelhantes no setor de saúde, 
em que os grupos viram como ampliar sua oferta de produtos 
por meio de aquisições. A Thermo Fisher Scientific, por 
exemplo, adquiriu o grupo de pesquisa PPD, enquanto o grupo 
de dispositivos médicos Medtronic comprou a Intersect, uma 
empresa que desenvolve stents revestidos com esteróides 
usados em cirurgia sinusal.

Fonte: Mergermarket
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Principais setores do Centro-Oeste dos EUA por valor I Q3 21

Principais setores do Centro-Oeste dos EUA por volume I Q3 21

Principais licitantes do Centro-Oeste dos EUA por valor I Q3 21 

Principais licitantes do Centro-Oeste dos EUA por volume  
Q3 21 

US$(m)

Farma, saúde e biotecnologia 21,856
Indústrias e produtos químicos 14,629
Serviços financeiros 8,688
Consumo 6,770
TMT 6,334

Qtd de deals

EUA 212
Canadá 9
Reino Unido 4
Austrália 4
Holanda 3
Finlândia 3

Qtd de deals

Indústrias e produtos químicos 74
TMT 40
Serviços comerciais 34
Farma, saúde e biotecnologia 24
Serviços financeiros 21

US$(m)

EUA 73,652
Canadá 3,770
Reino Unido 673
Irlanda (República) 365
Suécia 305
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Vendendo enquanto a venda é boa
O setor de PMB conduziu duas outras negociações no terceiro 
trimestre. Uma delas foi a aquisição da Masterflex pelo grupo 
de produtos de laboratório Avantor, fabricante de bombas 
peristálticas da controladora Antylia Scientific por US$ 2,9 bilhões. 
A outra foi a transferência de US$ 2,7 bilhões da ICU Medical para 
a Smiths Medical, fabricante de seringas e dispositivos de infusão 
ambulatorial. Esta última operação irá constituir um provedor de 
terapia por infusão com uma receita de 2.500 bilhões de dólares.

A maior operação no setor de indústrias e produtos químicos 
no Centro-Oeste viu o The Duchossois Group, de propriedade 
familiar, fechar um acordo de US$ 5 bilhões para vender o The 
Chamberlain Group para a Blackstone. O investimento apoiará a 
Chamberlain, fabricante de sistemas para portas de garagem e 
produtos de segurança, na medida em que digitaliza sua oferta, 
desenvolve produtos com software e se expande para novos 
mercados.

Este acordo é indicativo de uma tendência mais ampla de 
empresas e escritórios familiares pesando suas opções e 
considerando a possibilidade de vender para a PE antes que os 
planos da Casa Branca para aumentar o imposto sobre ganhos de 
capital entrem em vigor. Muitos empresários que se abstiveram de 
fechar negócios durante a pandemia agora podem tentar reduzir o 
risco antecipando qualquer reforma tributária.
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Data 
anunciada

Status* Empresa licitante Empresa alvo Setor Empresa fornecedora Valor de 
negócios 

(US$m)

02-Set-21 P Baxter International, Inc. Hill-Rom Holdings, Inc. Farma, saúde e 
biotecnologia

11,858

01-Jul-21 C DTE Energy Company 
(Shareholders)

DT Midstream Inc Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

DTE Energy Company 7,089

09-Jul-21 C Bath & Body Works, Inc. 
(Shareholders)

Victoria's Secret & Co. Consumo Bath & Body Works, Inc. 5,142

07-Set-21 P Blackstone Group Inc The Chamberlain Group, Inc. Indústrias 
e produtos 
químicos

The Duchossois Group, 
Inc.

5,000

19-Jul-21 P Kite Realty Group Trust Retail Properties of America, 
Inc.

Bens Imóveis 4,525

05-Jul-21 P Brookfield Business Partners L.P. DexKo Global, Inc. Indústrias 
e produtos 
químicos

The Sterling Group L.P; 
KPS Capital Partners, LP

3,400

18-Ago-21 P Aldel Financial Inc. The Hagerty Group, LLC Serviços 
financeiros

3,354

02-Set-21 P Quanta Services, Inc. Blattner Energy Inc. Construção 3,000

07-Set-21 P Avantor, Inc. Masterflex, LLC Farma, saúde e 
biotecnologia

Antylia Scientific 2,900

08-Set-21 P ICU Medical, Inc. Smiths Medical Farma, saúde e 
biotecnologia

Smiths Group plc 2,700

*C = Concluído; P = Pendente
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Os 10 principais deals anunciados no Centro-Oeste dos EUA, Q3 2021Spin-off secreto
Na operação de serviços financeiros mais proeminente do 
terceiro trimestre no Centro-Oeste dos Estados Unidos, a Aldel 
Financial SPAC pagou pouco menos de US$ 3,4 bilhões para a 
Hagerty Group, uma seguradora de automóveis especializada. 
A Hagerty diferenciou sua oferta desenvolvendo um modelo de 
distribuição de seguro omnicanal e uma plataforma de afiliados 
que usa para interagir com os usuários.

No setor de consumo, por sua vez, houve uma transação de US$ 
5,1 bilhões para separar a marca de lingerie Victoria’s Secret 
da Bath & Body Works, já que a controladora L Brands decidiu 
que as empresas seriam mais bem atendidas se operassem de 
forma independente.

Em relação ao volume de operações, a classificação do terceiro 
trimestre foi ligeiramente diferente. O setor de indústria e 
produtos químicos foi o mais ativo, com 74 operações no 
terceiro trimestre, enquanto o setor de TMT veio em segundo 
lugar, com 40 operações. Os serviços comerciais ocuparam a 
terceira posição, com 34 operações, enquanto o PMB registou 
24, seguido dos serviços financeiros, com 21 operações.



Sul dos EUA



Um aumento de três dígitos no valor das transações fez com que 
o Sul dos EUA fosse considerado o terceiro mercado de M&A 
mais valioso das Américas até agora este ano.

O valor das operações realizadas na região até o terceiro 
trimestre de 2021 atingiu US$431bn, o que representa um 
aumento ano-a-ano de 168% em relação aos US$161bn 
registrados no mesmo período de 2020. O volume de operações 
também aumentou nos primeiros nove meses de 2021, 
crescendo 38%, passando de 1.078 operações no Q3 de 2020 
para 1.484 operações no terceiro trimestre de 2021.

Em relação às M&As na região Sul, o valor dos 
negócios aumentou de US$ 136 bilhões no Q2 
para US$ 162 bilhões no Q3, embora o volume 
tenha caído de 531 no Q3 para 416 deals no Q2.

Uma tempestade de SPACs
A maior operação do Sul no terceiro trimestre também foi a 
maior das Américas, pois a Lionheart Acquisition II, uma SPAC, 
se fundiu com a MSP Recovery, empresa com sede na Flórida 
que desenvolve tecnologia e sistemas para recuperar o dinheiro 
dos pagamentos secundários do Medicare e do Medicaid, em 
uma megaoperação de 44,3 bilhões de dólares.

No momento do anúncio, a transação era a segunda maior 
transação SPAC já registrada, atrás apenas da fusão em abril 
entre a plataforma de caminhões Grab e a Altimeter.

Embora a emissão de IPOs de SPACs tenha esfriado no segundo 
semestre deste ano, o mercado estava tão ativo durante os 
primeiros seis meses de 2021 que a arrecadação de fundos 
de SPACs já ultrapassou os níveis recorde de arrecadação de 
fundos registrados no ano de 2020. Os SPACs têm dois anos 
para aplicar seus fundos antes que o capital seja devolvido aos 
investidores. Espera-se que isso apoie a atividade sustentada de 
M&A dos SPACs nos próximos 24 meses.

Atividade de M&A no Sul  
dos EUA,  2018-Q3 2021

Fonte: Mergermarket
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Sem perdas nos meses de verão  
para operações de alto valor no Sul



Principais setores do Sul dos EUA por valor I Q3 2021

Principais setores do Sul dos EUA por volume I Q3 2021

Principais licitantes Sul dos EUA por valor I Q3 2021

Principais licitantes Sul dos EUA por volume I Q3 2021 

US$(m)

TMT 90,429
Energia, mineração e serviços públicos 20,376
Serviços financeiros 14,472
Indústrias e produtos químicos 10,773
Consumo 7,299

Qtd de deals

TMT 116
Serviços comerciais 68
Indústrias e produtos químicos 60
Serviços financeiros 48
Energia, mineração e serviços públicos 32

US$(m)

EUA 131,015
Suécia 10,009
Canadá 8,861
Coreia do Sul 2,587
Espanha 2,510
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Qtd de deals

EUA 354
Canadá 17
Reino Unido 11
Suécia 5
França 4

Cabeças nas nuvens
Além dos SPACs, as empresas de capital de risco também 
têm níveis recordes de capital para implantar e as empresas 
de compra de ações foram muito ativas no Sul no terceiro 
trimestre.

A Apollo realizou uma transação de US$ 7,5 bilhões pelos 
ativos de rede de telecomunicações locais da Lumen 
Technologies. A operação surgiu em um momento em que 
a Lumen passou a focar em oportunidades nos espaços 
corporativos e de fibra quântica. Espera-se que a venda faça 
com que os ativos recebam mais atenção direta e capital.

Em outra grande transação apoiada por PE, a compradora 
sueca Nordic Capital liderou um consórcio na compra da 
Inovalon, uma desenvolvedora de software baseado em nuvem 
para o setor de saúde, em uma aquisição de US$ 7,2 bilhões.

Em termos de valor de negócios, essas transações 
garantiram que o setor de TMT fosse o mais importante em 
valor na região Sul, com operações totalizando US$ 90,4 
bilhões no terceiro trimestre. Esse número é mais de quatro 
vezes superior aos US$ 20,4 bilhões do segundo setor, 
energia, mineração e serviços públicos, em que a operação 
de maior destaque foi a aquisição pela ConocoPhillips dos 
ativos da Royal Dutch Shell na bacia do Permian, em uma 
transação de US$ 9,5 bilhões. O desinvestimento faz parte 
do movimento da Royal Dutch Shell em direção a uma maior 
produção de energia renovável.

Os maiores licitantes do Sul dos EUA, por volume, também 
receberam 4 negociações da Alemanha e do Japão.
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Data 
anunciada

Status* Empresa licitante Empresa alvo Setor Empresa 
fornecedora

Valor de 
negócios 

(US$m)

12-Jul-21 P Lionheart Acquisition Corporation II MSP Recovery, LLC TMT 44,334

20-Set-21 P ConocoPhillips Company Royal Dutch Shell Plc 
(Permian Basin assets)

Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

Royal Dutch Shell Plc 9,500

03-Ago-21 P Apollo Global Management, LLC Lumen Technologies, Inc 
(ILEC incumbent local 
exchange carrier business)

TMT Lumen Technologies, 
Inc.

7,500

19-Ago-21 P Nordic Capital; Insight Partners; 
22C Capital; Keith Dunleavy 
(Private Investor)

Inovalon Holdings, Inc. TMT 7,209

19-Ago-21 P Nordic Capital - Insight Partners Inovalon Holdings, Inc. TMT 7,209

09-Ago-21 P Brookfield Asset Management 
Reinsurance Partners Ltd.

American National Group, Inc. Serviços 
financeiros

5,111

09-Ago-21 P Cargill, Incorporated; ContiGroup 
Companies, Inc

Sanderson Farms, Inc. Consumo 4,619

08-Set-21 P Highgate Capital Investments; 
Aurora Health Network

DigitalBridge Group, Inc. 
(Wellness Infrastructure 
business)

Farma, saúde e 
biotecnologia

DigitalBridge Group, 
Inc.

3,210

13-Set-21 P TransUnion LLC NeuStar, Inc. TMT Golden Gate Capital; 
GIC Private Limited

3,100

07-Set-21 P Enbridge Inc Moda Midstream, LLC Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

EnCap Flatrock 
Midstream

3,000

*C = Concluído; P = Pendente
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Os 10 principais deals anunciados no Sul dos EUA, Q3 2021Entrando no ramo de seguros
Depois de TMT e energia, os serviços financeiros foram o terceiro 
maior setor em valor, com US$ 14,5 bilhões no terceiro trimestre. 
O principal contribuinte para esse total foi a compra do American 
National Group pela Brookfield Asset Management Reinsurance 
Partners.

O grupo canadense Brookfield adquiriu essa seguradora familiar, 
fundada em 1905, por US$ 5,1 bilhões. As seguradoras tiveram 
uma forte recuperação do lucro em 2021, após um difícil 2020, e 
viram uma alta demanda por anuidades e ativos semelhantes.

O setor industrial e químico encerrou operações semelhantes às 
de serviços financeiros no terceiro trimestre (pouco menos de 
US$ 10,8 bilhões).



Nordeste dos EUA



A alta potência do mercado de M&A  
diminui após o aumento pós-pandemia

25

Fonte: Mergermarket

Atividade de M&A no Nordeste  
dos EUA,  2018-Q3 2021
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O Nordeste dos EUA classificou-se como o segundo mais 
valioso das Américas até o final do terceiro trimestre de 
2021, com forte desempenho em uma série de setores que 
aumentaram o volume e o valor das operações na região. 

O valor das operações no Nordeste aumentou 189% nos 
primeiros nove meses do ano, passando de 175 bilhões 
de dólares no mesmo período de 2020 para 507 bilhões 
de dólares em 2021. O volume das operações aumentou 
44%, passando de 898 operações em 2020 para 1.294 
até o final de setembro deste ano. No entanto, em uma 
base trimestral, o volume e o valor das negociações 
no terceiro trimestre caíram drasticamente para 368 
negócios no valor de US$ 140 bilhões, ante 487 no 
valor de US$ 231 bilhões no segundo trimestre.

Apesar desse declínio, o pipeline de projetos 
continua forte. Os gráficos de inteligência 
do Mergermarket indicam que há mais 
operações potenciais no horizonte no 
Nordeste do que em qualquer outra região 
das Américas.

Saúde em alto astral
A região tem visto uma atividade constante em vários setores 
de alto valor. O setor de TMT tem sido o mais ativo em termos 
de volume de negociação, com 124 deals anunciados no 
terceiro trimestre. Este número é mais do que o dobro das 
50 operações realizadas nos setores de serviços comerciais 
e PMB. Os serviços financeiros ficaram em terceiro (43), 
seguidos por indústria e produtos químicos (35).

Em termos de valor das operações, o setor de PMB foi o mais 
próspero do Nordeste no terceiro trimestre, com valor de US$ 
38 bilhões. Os serviços financeiros ficaram em segundo lugar 
com US$ 27,2 bilhões, seguidos de perto por TMT com US$ 
27 bilhões.

A maior transação no Nordeste foi no setor de PMB,  já que 
a alemã Merck realizou uma transação de US$ 11,6 bilhões 
com a Acceleron Pharma. A operação expande a posição 
da Merck na arena das doenças raras, onde a Acceleron 
avançou no desenvolvimento de um medicamento para tratar 
a hipertensão arterial pulmonar. Para a Merck, expandir seu 
portfólio de produtos reduz o risco de que seu medicamento 
contra o câncer, Keytruda, chegue ao fim do período de 
proteção de patente.



Principais setores do NE dos EUA por valor I Q3 2021

Principais setores do NE dos EUA por volume I Q3 2021

Principais licitantes do NE dos EUA por valor I Q3 2021 

US$(m)

Farma, saúde e biotecnologia 38,024
Serviços financeiros 27,170
TMT 26,985
Indústrias e produtos químicos 17,376
Serviços comerciais 3,581

Qtd de deals

TMT 124
Serviços comerciais 50
Farma, saúde e biotecnologia 50
Serviços financeiros 43
Indústrias e produtos químicos 35

US$(m)

EUA 104,737
Suécia 16,607
França 10,010
Reino Unido 4,095
Hong Kong 1,302
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Principais licitantes do NE dos EUA por volume I Q3 2021 

Qtd de deals

EUA 302
Reino Unido 11
Canadá 10
Suécia 7
França 6

Os players de PE estão pagando
O PMB também realizou a terceira maior operação do 
Nordeste, com a Pamplona Capital Management garantindo 
a saída da PAREXEL, no valor de US$ 8,5 bilhões, para a EQT 
Partners e Goldman Sachs. A organização de pesquisas 
por contrato (CRO) PAREXEL planeja se concentrar no 
investimento em seus ensaios clínicos descentralizados, 
bioestatística e gerenciamento de dados pós-negociação.

Os CROs têm visto um crescimento significativo nos últimos 
anos, à medida que as empresas farmacêuticas concentraram 
suas operações na descoberta de medicamentos e buscaram 
a terceirização de testes e administração regulatória. Esse 
crescimento tem despertado o interesse de PE, com várias 
empresas investindo no mercado.

A segunda maior operação na região ocorreu no setor de 
serviços financeiros, onde a EJF Acquisition Corp SPAC 
fechou uma transação de US$ 8,5 bilhões com a Pagaya 
Technologies. O grupo fintech americano-israelense Pagaya 
é especializado no desenvolvimento de ferramentas de 
IA para gerenciar ativos para instituições financeiras, 
ganhando taxas quando os investidores compram 
produtos usando sua plataforma alimentada por IA.
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Mudança
Embora transporte não estivesse entre os principais 
setores em valor no terceiro trimestre, foi o quarto maior 
no Nordeste durante o trimestre, já que a XPO Logistics 
desmembrou sua divisão GXO Logistics em um negócio no 
valor de 6,5 bilhões de dólares.

O spin-off fará com que as duas entidades operem de 
forma independente, com a XPO se concentrando em 
transporte de carga e rodoviária. A GXO focará em serviços 
de logística e se posicionará para capturar o crescimento 
no espaço de e-commerce e terceirização da cadeia de 
suprimentos.

A TMT gerenciou apenas uma operação entre as 10 
primeiras, apesar de ter gerado mais de 26 bilhões 
de dólares no total. Nesta operação, a SPAC Concord 
Acquisition Corp realizou uma fusão de pouco menos de 
6 bilhões de dólares com o negócio digital e criptomoeda 
Circle Internet Finance.

Data 
anunciada

Status* Empresa licitante Empresa alvo Setor Empresa 
fornecedora

Valor de 
negócios 

(US$m)

30-Set-21 P Merck & Co., Inc. Acceleron Pharma, Inc. Farma, saúde e 
biotecnologia

11,560

15-Set-21 P EJF Acquisition Corp. Pagaya Technologies Ltd. Serviços 
financeiros

8,525

02-Jul-21 P EQT Partners AB; Goldman Sachs 
(private equity operations)

PAREXEL International 
Corporation

Farma, saúde e 
biotecnologia

Pamplona Capital 
Management LLP

8,500

13-Jul-21 C XPO Logistics, Inc. (Shareholders) GXO Logistics, Inc. Transporte XPO Logistics, Inc. 
(to be XPORemainCo)

6,450

08-Jul-21 P Concord Acquisition Corp. Circle Internet Financial, 
Inc.

TMT 5,985

14-Jul-21 P EQT Partners AB Covanta Holding 
Corporation

Indústrias 
e produtos 
químicos

5,290

06-Jul-21 P Platinum Equity, LLC Solenis LLC Indústrias 
e produtos 
químicos

Clayton, Dubilier & 
Rice, LLC; BASF SE

5,250

28-Jul-21 P Citizens Financial Group, Inc. Investors Bancorp, Inc. Serviços 
financeiros

3,663

06-Ago-21 P CM Life Sciences III Inc. EQRx, Inc Farma, saúde e 
biotecnologia

3,650

21-Jul-21 P Empower Retirement, LLC Prudential Financial, Inc. 
(Full-service retirement 
business)

Serviços 
financeiros

Prudential Financial, 
Inc.

3,550

*C = Concluído; P = Pendente
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Os 10 principais deals anunciados no Nordeste dos EUA, Q3 2021



Brasil



Retorno promissor à estabilidade    
após 18 meses de dificuldades
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Atividade de M&A no Brasil,   
2018-Q3 2021

Fonte: Mergermarket
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Os M&As brasileiros se recuperaram de forma encorajadora 
em 2021, depois de um 2020 desafiador, caracterizado pela 
incerteza maciça da COVID e pela interrupção econômica.

Em 2021, o valor das operações até o final do terceiro trimestre 
aumentou 237%, para US$ 68 bilhões, ante US$ 20 bilhões no 
mesmo período de 2020. O valor e o volume das operações se 
recuperaram de forma tão forte que os números combinados 
para o primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2021 excedem 
facilmente os totais anuais que remontam a 2018.

Ao contrário de outras regiões das Américas, onde os mercados 
pararam para respirar no terceiro trimestre após um primeiro 
semestre agitado, a atividade brasileira permaneceu constante. 
O valor de negócios do segundo trimestre foi de US$ 18 bilhões 
em 155 transações, praticamente igualando os 155 deals no 
valor de US$ 16 bilhões no terceiro trimestre.

Um mundo de oportunidades
Espera-se que os mercados de transações do Brasil continuem 
a superar os de seus pares latino-americanos, com os gráficos 
de inteligência da Mergermarket registrando 308 transações 
potenciais, mais do que o triplo das registradas no resto da 
América Latina e Caribe.

O país tem se beneficiado da estabilização da situação da 
COVID-19 e do aumento dos níveis de vacinação. Segundo 
Nosso Mundo em Dados (Our World in Data), 51% dos brasileiros 
estão totalmente vacinados e outros 22% receberam a primeira 
dose da vacina.

Com a melhora das perspectivas para a saúde 
pública, o FMI espera expansão econômica de 
5,2% para o Brasil em 2021 e alta de 1,5% em 
2022 após PIB contrair 4,1% em 2020. Isso, 
junto com os preços das commodities, tem 
incentivado as M&As no país.



Principais setores do Brasil em valor I Q3 2021

Principais setores do Brasil em volume I Q3 2021

Principais licitantes do Brasil por valor I Q3 2021

Principais licitantes do Brasil por volume I Q3 2021 

US$(m)

Energia, mineração e serviços públicos 7,578
TMT 1,971
Indústrias e produtos químicos 1,386
Farma, saúde e biotecnologia 826
Serviços financeiros 312

Qtd de deals

Brasil 122
EUA 14
Canadá 6
Suíça 3
Japão 3

Qtd de deals

TMT 42
Energia, mineração e serviços públicos 22
Farma, saúde e biotecnologia 20
Serviços comerciais 15
Serviços financeiros 15

US$(m)

Brasil 7,794
EUA 5,353
Tailândia 1,300
Canadá 564
Suíça 410
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Retorno dos Investidores Globais ao Brasil
Com a melhoria das perspectivas econômicas, os investidores 
internacionais voltaram a olhar para o Brasil. Os investidores 
domésticos ainda são os principais players em volume 
(122 deals) e valor (US$ 7,8 bilhões), mas os investidores 
americanos investiram mais de US$ 5,4 bilhões no Brasil no 
terceiro trimestre, enquanto os tailandeses investiram US$ 1,3 
bilhão e os canadenses US$ 564 milhões. 

Em termos de setores específicos, o setor de energia, 
mineração e serviços públicos foi o mais importante em valor 
no terceiro trimestre, com o valor das operações atingindo 
7,6 bilhões de dólares no trimestre. O setor de TMT ficou 
muito atrás, com um valor de operações de pouco menos de 
US$ 2 bilhões, e o setor de construção ficou em terceiro, com 
operações no valor de US$ 1,4 bilhão.

Em volume, no entanto, TMT liderou com 42 deals anunciados 
no terceiro trimestre, seguidos por energia, mineração e 
serviços públicos (22) e PMB (20). Os serviços comerciais (15 
transações) e os serviços financeiros (15) completaram os 
cinco principais setores em número de transações.

A maior operação realizada no Brasil no terceiro trimestre teve 
origem no setor de energia, mineração e serviços públicos, 
com a petrolífera nacional Petrobras vendendo seu campo 
de petróleo offshore de Albacora por US$ 4 bilhões para um 
consórcio que incluía Petro Rio e Cobra. Essa venda é a mais 
recente da Petrobras, que desvia ativos para reduzir seu 
endividamento e concentrar sua operação e capital na zona de 
produção do pré-sal.
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Data 
anunciada

Status* Empresa licitante Empresa alvo Setor Empresa 
fornecedora

Valor de 
negócios 

(US$m)

30-Set-21 P Cobra Instalaciones Y Servicios, S.A.; 
Petro Rio SA; Enauta Participacoes 
S.A.; EIG Global Energy Partners; 3R 
Petroleum Oleo e Gas S.A.

Petroleo Brasileiro SA 
(Albacora oil fields in the 
Campos Basin); Petroleo 
Brasileiro SA (Albacora Leste 
oil fields in the Campos Basin)

Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

Petroleo Brasileiro 
SA

4,000

16-Ago-21 P Indorama Ventures Public Company 
Limited

Oxiteno S.A. – Industria e 
Comercio

Indústrias 
e produtos 
químicos

Ultrapar 
Participacoes S.A.

1,300

10-Set-21 P Companhia Siderurgica Nacional LafargeHolcim (Brasil) S.A. Construção LafargeHolcim Ltd 1,025

23-Jul-21 C Equatorial Energia SA Companhia Estadual de 
Distribuição de Energia 
Elétrica (95.12% Stake)

Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

CEEE Companhia 
Estadual de 
Energia Eletrica

990

15-Ago-21 C Vitru Limited CESUMAR – Higher Education 
Center of Maringa Ltd

Serviços 
comerciais

609

17-Jul-21 P Magazine Luiza S.A. Kabum Comercio Eletronico 
S.A.

Consumo 531

27-Ago-21 C Accel; Insight Partners; Qualcomm 
Ventures; Tiger Global Management, 
LLC; VMG Partners; Kaszek Ventures; 
Owl Rock Capital Partners LP; Sunley 
House Capital Management; ThornTree 
Capital Partners LP; Alkeon Capital 
Management, LLC; Kevin Efrusy 
(Private Investor)

Nuvemshop (16.13% Stake) TMT 500

25-Ago-21 C Lineage Logistics Holdings, LLC; 
Stonepeak Infrastructure Partners; D1 
Capital Partners L.P.

Emergent Cold LatAm 
Management LLC

Transporte 450

01-Ago-21 P EuroChem Group AG Serra do Salitre phosphate 
project

Energia, 
mineração 
e serviços 
públicos

Yara International 
ASA

410

11-Ago-21 P Lojas Americanas SA Hortigil Hortifruti S.A. Consumo Partners Group 
Holding AG

402

*C = Concluído; P = Pendente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Os 10 principais deals anunciados no Brasil, Q3 2021Ativos de energia abundantes
O setor de energia também gerou a quarta maior operação do 
Brasil no terceiro trimestre, com a Equatorial Energia pagando 
990 milhões de dólares pelo grupo estatal de eletricidade 
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. A 
transação significará uma nova injeção de capital após um 
período de dificuldades financeiras.

Em outro negócio de energia entre os top 10, a empresa 
suíça EuroChem Group, produtora de fertilizantes de fosfato, 
nitrogênio e potássio, pagou US$ 410 milhões para adquirir 
o projeto de fosfato de Serra do Salitre no Brasil. A operação 
reduzirá a dependência da EuroChem do fornecimento de 
fosfato de terceiros e apoiará o aumento da produção no Brasil.

A segunda maior operação no terceiro trimestre no Brasil foi no 
setor industrial e produtos químicos, uma vez que a tailandesa 
Indorama Ventures pagou US$ 1,3 bilhão pela aquisição do 
negócio de produtos químicos especiais Oxiteno da controladora 
Ultrapar, um conglomerado industrial. Para a Ultrapar, a 
operação faz parte de uma reorganização societária na qual o 
grupo também alienou seus negócios Conectcar e Extrafarma.

A terceira maior operação do país ocorreu no setor de 
construção, já que a fabricante de cimento LafargeHolcim 
planejou a venda de seus ativos brasileiros no valor 
de 1 bilhão de dólares para a siderúrgica Companhia 
Siderúrgica Nacional. A LafargeHolcim havia preparado o 
desinvestimento da unidade como parte de um plano para 
agilizar as operações e usar os recursos da venda de ativos 
para saldar dívidas. No início do ano, a siderúrgica adquiriu 
outro grupo de cimento, a Elizabeth Cimentos, e espera se 
beneficiar do aumento dos preços do cimento no Brasil.



América Latina e Caribe (exceto Brasil)



O momentum começa a crescer  
apesar da resposta irregular ao COVID
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Fonte: Mergermarket

Atividade de M&A na América Latina e 
Caribe (excluindo Brasil), 2018-Q3 2021
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Após sofrer uma queda acentuada durante o período do 
COVID, no qual o volume e o valor das operações caíram 
drasticamente, o mercado da América Latina e Caribe 
(excluindo o Brasil) teve uma reviravolta este ano.

O valor das transações mais do que dobrou durante os três 
primeiros trimestres de 2021 para US$ 50 bilhões, 348% 
a mais do que os US$ 11 bilhões registrados no mesmo 
período de 2020.

Os valores maiores de cheques impulsionaram o aumento 
no valor, mas o volume de negócios também aumentou no 
ano até o final do terceiro trimestre. No entanto, é 21% mais 
modesto, já que foram registradas 229 operações, ante 190 
anteriormente.

Aceleração da recuperação 
Os números também refletem o ímpeto crescente. 88 deals 
no valor de US$ 22 bilhões por ano foram anunciados no 
terceiro trimestre, ante 71 negócios no valor de US$ 12 
bilhões no segundo trimestre. Olhando para o futuro, pode 
haver outros 94 deals nos próximos meses, de acordo com o 
Mergermarket Heat Charts.

A recuperação ocorre apesar de as taxas 
de distribuição da vacinação serem 
desiguais na região. Embora países como 
Chile e Uruguai tenham alcançado taxas 
impressionantes de vacinação completa 
de 75%, de acordo com o Nosso Mundo 
em Dados (Our World in Data), outras 
economias importantes têm enfrentado 
dificuldades. No México e na Colômbia, 
por exemplo, as taxas de vacinação 
completa ainda são de 40% ou menos.

Mas, embora as taxas de vacinação irregulares tenham 
desacelerado o ritmo da recuperação econômica da região, 
houve um impulso positivo suficiente para ver uma melhora 
acentuada nos riscos de COVID em 2020 e no início de 2021.



Principais setores de LatAm por valor  I Q3 2021

Principais setores de LatAm por volume I Q3 2021

Principais fornecedores em LatAm por valor I Q3 2021

US$(m)

Energia, mineração e serviços públicos 10,874
Serviços financeiros 3,681
TMT 3,380
Lazer 1,296
Serviços comerciais 654

Qtd de deals

TMT 18
Energia, mineração e serviços públicos 15
Indústrias e produtos químicos 13
Serviços financeiros 13
Serviços comerciais 11

US$(m)

Colombia 9,379
EUA 5,754
China 1,360
Reino Unido 1,201
Bermuda 1,199

Os principais licitantes em LatAm em volume I Q3 2021

Qtd de deals

EUA 23
Brasil 10
Reino Unido 10
Mexico 3
República Dominicana 3

34Os principais licitantes da América Latina em volume também viram 3 negócios da Espanha, Canadá, China, Bermuda e Colômbia.

Os preços das commodities convalescem 
As perspectivas econômicas para a região são certamente 
mais promissoras, já que o FMI projeta crescimento na 
América Latina e Caribe de 6,3% em 2021 e mais 3% no 
próximo ano. Os mercados de ações também estão mais 
estáveis, e o Índice S&P da América Latina subiu quase 12% 
nos últimos 12 meses.

Como grande exportador de commodities, a região também 
se beneficiou do aumento dos preços do petróleo e dos 
metais. A melhora dos preços se refletiu nas operações 
nos setores de energia, mineração e serviços públicos, 
que foi o setor mais importante por valor das operações no 
terceiro trimestre, com transações no valor total de 10,9 
bilhões de dólares. O setor também se classificou bem em 
termos de volume de negócios, com 15 deals anunciados no 
terceiro trimestre, apenas três a menos do que os 18 deals 
registrados pelo setor de TMT, que ocupa o primeiro lugar.

A maior operação na região ocorreu no setor de energia, 
mineração e serviços públicos, com a petroleira colombiana 
apoiada pela estatal Ecopetrol a firmar um acordo de 
9,4 bilhões de dólares para a aquisição de 51,4% da 
empresa de transmissão de energia elétrica Interconexion 
Electrica. Como suas contrapartes globais, a Ecopetrol 
está tomando medidas para reduzir as emissões e investir 
em energia renovável à medida que o sistema de energia 
global se desacopla dos hidrocarbonetos. Petróleo e gás 
continuarão sendo o negócio principal da Ecopetrol, mas 
o deal com a Interconexion sinaliza seu afastamento da 
dependência total das vendas de hidrocarbonetos.
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Data 
anunciada

Status* Empresa licitante Empresa alvo Setor Empresa 
fornecedora

Valor de 
negócios 

(US$m)

02-Ago-21 C Ecopetrol SA Interconexion Electrica 
SA (51.4% Stake)

Energia, mineração 
e serviços públicos

Ministry of Finance 
and Public Credit

9,379

13-Set-21 P Kape Technologies plc ExpressVPN Limited TMT Access Global 
Limited

936

20-Jul-21 C SoftBank Group Corp.; Thoma Bravo, LLC; 
Sequoia Capital; Insight Partners; New Enterprise 
Associates; Lightspeed Venture Partners; Third 
Point LLC; Senator Investment Group LP; Van 
Eck Associates Corporation; Ribbit Capital, L.P.; 
Altimeter Capital Management, LP; Circle Internet 
Financial, Inc.; Hudson River Trading LLC; Alan 
Howard (Private Investor); Multicoin Capital 
Management, LLC; Bond; Coinbase Ventures; 
Paradigm; 40 North Ventures; Willoughby Capital; 
Sino Global Capital

FTX Trading Ltd. 
(5% Stake)

Serviços 
financeiros

900

24-Ago-21 P GuideWell Mutual Holding Corporation Triple-S Management 
Corporation

Serviços 
financeiros

890

15-Jul-21 P Enstar Group Limited Enstar Group Limited 
(16.9% Stake)

Serviços 
financeiros

Hillhouse Capital 
Management, Ltd.

879

19-Jul-21 P Chico family RLH Properties, S.A.B. 
de C.V. (71.25% Stake)

Lazer 818

06-Jul-21 P CF Acquisition Corporation V Satellogic Indústrias e 
produtos químicos

722

22-Set-21 C General Catalyst Partners; SoftBank Corp.; 
Tiger Global Management, LLC; Ribbit Capital, 
L.P.; Sea Limited; D1 Capital Partners L.P.; The 
Founders Fund Growth Management, LLC

Uvi Tech, S.A.P.I. de 
C.V. (8.04% Stake)

TMT 700

28-Set-21 P Country Garden Services Holdings Company 
Limited

Link Joy Holdings 
Group

Serviços 
comerciais

Colour Life Services 
Group Co., Ltd.

510

18-Jul-21 C SoftBank Group Corp.; T. Rowe Price Group Inc.; 
Baillie Gifford & Co Ltd; GIC Private Limited; 
Sequoia Capital; DST Global; Y Combinator LLC; 
Andreessen Horowitz LLC; Third Point Ventures 
L.P.; Octahedron Capital

Rappi S.A.S. (9.52% 
Stake)

TMT 500

*C = Concluído; P = Pendente
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Vida na ilha
Os serviços financeiros foram o segundo maior setor da 
região em valor e o terceiro em volume, com 13 transações 
no valor de US$  3,7 bilhões no segundo trimestre.

Os serviços financeiros realizaram três das dez maiores 
vendas da região, das quais a maior foi a aquisição por 
um consórcio que inclui SoftBank e Thoma Bravo de 5% 
de participação na bolsa de criptomoedas FTX Trading, 
com sede em Antígua, como parte de uma rodada de 
financiamento da Série B de US$ 900 milhões. A receita 
da FTX aumentou dez vezes em 2021 à medida que a 
plataforma, que atende investidores de varejo, day traders e 
instituições, aumentou seu número de usuários.

O setor de TMT foi o terceiro mais importante em valor na 
América Latina e Caribe (excluindo o Brasil) no terceiro 
trimestre, registrando um valor de operações de 3,4 bilhões 
de dólares. O setor registrou a segunda maior transação na 
região, quando a desenvolvedora de software de segurança 
cibernética anglo-israelense Kape Technologies adquiriu 
o ExpressVPN por US$ 936 milhões. Com sede nas Ilhas 
Virgens Britânicas, a ExpressVPN desenvolve tecnologia 
de rede privada virtual (VPN) e ajudará a Kape a dobrar 
sua base de clientes para mais de 6 milhões de usuários. 
A demanda por serviços de VPN aumentou à medida que 
os consumidores se tornaram mais conscientes de como 
proteger sua identidade quando estão online.

Os 10 principais deals anunciados na América Latina e Caribe (exceto Brasil)
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