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                                                        RESUMO 

 

Este trabalho focaliza as transações de fusões e aquisições (F&A) cross-border 

na indústria de óleo e gás, buscando analisar seus motivadores e tendências. 

Primeiramente, são demonstrados os motivadores para as F&A cross-border a partir de 

uma revisão literária de Economia Industrial. Adiante, a partir de uma análise de dados 

que abrangem o período de 2000 a 2009, é feita uma análise das tendências de valor e 

geográficas das F&A cross-border. Por último, através da análise de múltiplos, é feita 

uma comparação regional do valor pago por reservas de óleo e gás nas transações 

analisadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

As fusões e aquisições são apresentadas na Economia Industrial como uma 

estratégia de crescimento para as empresas, junto com o crescimento endógeno.  

Enquanto as fusões e aquisições consistem na compra de ativos e empresas já 

existentes, o crescimento endógeno ocorre quando a empresa constrói novas plantas 

produtivas. 

 

Nas últimas décadas foi possível observar o surgimento de novas tendências na 

economia mundial como a globalização, a desregulamentação dos mercados e a 

privatização de empresas públicas. Essas tendências levaram a um expressivo aumento 

no investimento externo direto, que pode ser dividido em investimentos greenfield 

(crescimento endógeno) e fusões e aquisições cross-border (trans-fronteiriças). Segundo 

estatísticas da UNCTAD, os investimentos externos diretos na forma de fusões e 

aquisições cross-border são maiores que os investimentos greenfield. 

  

A indústria de óleo e gás possui características que fazem com que ela obtenha 

diversos tipos de benefícios através das fusões e aquisições cross-border. Logo, ela vem 

lançando mão dessa estratégia com uma freqüência crescente. 

  

Neste contexto, o presente trabalho objetiva realizar uma análise das fusões e 

aquisições cross-border na indústria de óleo e gás na última década, que compreende o 

período entre os anos 2000 e 2009. A compreensão dos motivadores que levam as 

empresas a realizarem esse tipo de transações e a determinação das tendências 

regionais, de valor e de preço são o foco deste trabalho. 

  

Visando este objetivo, o presente trabalho é dividido em três partes. O primeiro 

demonstra uma fundamentação teórica para os motivadores das fusões e aquisições 

cross-border. Através da literatura da Economia Industrial, serão demonstrados quais os 

incentivos e benefícios que levam uma empresa a seguir a estratégia de fusões e 

aquisições cross-border. Além disso, também são estudados fatores que desestimulam 

as empresas a buscarem esse tipo de estratégia. No segundo capítulo é demonstrada uma 

análise das fusões e aquisições cross-border com valores acima de US$500 milhões 

realizadas no período que compreende a década de 2000 a 2009. Este capítulo analisa, 
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além de tendências históricas de valor e número de transações, uma análise regional, 

procurando determinar as maiores regiões compradoras e as maiores regiões alvo, e 

buscando relacioná-las com dados de consumo de óleo e gás e de reservas de óleo e gás, 

respectivamente. Por fim, o terceiro capítulo dá continuidade à análise das tendências 

nas transações de fusões e aquisições cross-border na indústria de óleo e gás. Nele, 

através de uma análise de múltiplos que levam em conta as reservas de óleo e gás em 

cada transação, é realizada uma análise comparativa entre os preços pagos por região 

nas transações consideradas, buscando determinar se existem regiões mais valorizadas 

que outras.  
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CAPÍTULO 1 – Principais Motivadores para as Fusões e Aquisições Cross-

border 

 
 

Segundo Penrose (1959), as decisões de uma firma são guiadas por 

oportunidades de gerar lucro, sendo esse o seu principal objetivo. Para a autora o lucro 

deve ser distribuído em duas partes: dividendos distribuídos aos acionistas e 

reinvestimento na própria empresa. Os dividendos mantêm os acionistas interessados no 

empreendimento, garantindo financiamento e liquidez para a empresa. O reinvestimento 

dos lucros na empresa visa lucros ainda maiores para o próximo período. Esse 

mecanismo de reinvestimento visando aumento nos lucros é o que leva ao crescimento 

da empresa.  

 

A vulnerabilidade também é considerada uma motivação para o crescimento da 

firma pela autora. Quanto mais especializada uma firma, mais vulnerável a mudanças 

tecnológicas e de gostos ela é. Assim, a expansão de sua produção através da 

diversificação é uma forma de reduzir sua vulnerabilidade. 

 

Existem duas formas de crescimento para empresas: (i) crescimento endógeno, 

quando a empresa constrói novas plantas produtivas e entra em novas linhas de 

atividades; ou (ii) fusões e aquisições (F&A), quando a empresa compra plantas já 

operadas por outras empresas.  

 

Nos investimentos externos diretos, as F&A têm prevalecido sobre os 

investimentos greenfield desde a década de 90, devido à globalização, que facilita o 

acesso a crédito no mercado internacional; a remessa de lucros às suas matrizes 

originais; e, o acesso a diferentes formas de captação de recursos financeiros. Além 

disso, as F&A trazem diversas vantagens competitivas segundo a Economia Industrial: 

i) acesso a mercados ou aumento de poder de mercado de forma imediata; ii) obtenção 

ganhos de eficiência produtiva, seja do ponto de vista estático, ou dinâmico iii) 

diversificação das atividades produtivas; e, (iv) internacionalização das suas atividades. 

(Iootty, Pinto Jr.). 
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Este capítulo tem como objetivo analisar os motivadores que levam as empresas 

a decidirem crescer dessa forma para além de suas fronteiras nacionais, através de 

realização de fusões e aquisições cross-border.  Também serão analisados fatores que 

impedem ou dificultam a realização desse tipo de transação. 

 

O capítulo é dividido em duas seções. Na primeira, serão analisadas as 

influências positivas paras as fusões e aquisições cross-border, tanto macro quanto 

microeconômicas. Já na segunda seção será feita uma análise sobre fatores que 

influenciam negativamente as F&A cross-border. 

 

1.1.  Influências Positivas para as F&A Cross-border 

 

Nesta seção serão analisados os fatores relacionados positivamente às F&A cross-

border. Quatro deles serão fatores macroeconômicos, descritos na subseção 1.1.1: (i) 

diversificação; (ii) acesso a novas tecnologias e recursos humanos; (iii) políticas 

governamentais; e (iv) condições econômicas dos países envolvidos. A subseção 1.1.2 

contém uma análise de fatores microeconômicos, inerentes à firma, que afetam também 

de forma positiva as F&A cross-border. São eles: (i) sinergias; (ii) maximização do 

valor da firma e (iii) subavaliação da empresa-alvo. 

 

1.1.1 Influências Positivas das Variáveis Macroeconômicas 

 

Nesta subseção, serão analisadas as variáveis macroeconômicas que afetam as 

transações de F&A cross-border de maneira positiva. 

 

i.) Diversificação 

 

A diversificação da produção, como foi citado anteriormente, é uma boa forma 

de reduzir a vulnerabilidade da empresa. A diversificação internacional, que ocorre 

quando a empresa passa a atuar em diferentes países, também é uma forma de reduzir a 

vulnerabilidade da empresa. Através da diversificação internacional as empresas 

diminuem sua exposição ao risco não sistemático, ou seja, aquele inerente a cada 

investimento. A lógica por trás dessa afirmação está no fato de que a covariância dos 

retornos em diferentes economias, mesmo que se levando em consideração uma mesma 
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indústria, será provavelmente menor do que a de uma única economia. O risco 

geográfico pode ser reduzido com investimentos em mais de uma região. 

 

Chandler (1990) analisa outros benefícios da expansão geográfica. Quando uma 

empresa se expande geograficamente, ela consegue atingir novas economias de escala 

ou de escopo.  Ele cita também uma redução de custos para produzir e vender seus 

produtos nos novos mercados, aumentando seu market share na região. Além disso, são 

citadas pelo autor a maior facilidade de acesso a recursos naturais escassos no país de 

origem da empresa, redução nos custos de transporte de matérias primas, intermediários 

e produtos finais, acesso a mão-de-obra mais barata e contorno de barreiras e 

regulamentações que visam o protecionismo das indústrias domésticas. 

 

ii.) Acesso a Novas Tecnologias e Recursos Humanos 

 

Um atributo fundamental para uma empresa ser competitiva em seu mercado de 

atuação é a tecnologia. Quando a tecnologia usada por uma empresa em sua produção é 

defasada, ela sofre desvantagem ou nos custos de produção, ou na qualidade de seu 

produto. No caso da empresa ser incapaz de desenvolver a tecnologia necessária através 

de pesquisa e desenvolvimento, ela pode tentar adquirir uma empresa estrangeira que 

possua a tecnologia, garantindo sua presença em um mercado estrangeiro e transferindo 

a tecnologia de volta para seu país de origem, melhorando também sua posição no 

mercado doméstico. Além disso, ela também poderá ter acesso a mão-de-obra 

especializada. Dessa forma, a empresa tem a oportunidade de se diversificar, se 

especializar e de ter acesso a novos mercados.  (Kish e Vasconcellos, 2006). 

 

 Hitt et al. (2004) analisam a aquisição de recursos complementares como fator 

determinante para aquisições de F&A cross-border. Ele considera os recursos 

intangíveis, como a tecnologia e a informação, como sendo um dos recursos mais 

visados pelas empresas nesse tipo de transação: 

 

“The types of resources most commonly valued by investing firms 

are intangible and, mainly knowledge- based resources. [...] Cross-

border M&As are pursued to expand the knowledge base of the firm. 

They suggested that the exploitation of the firm’s knowledge base 
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through greenfield ventures creates a path dependence that eventually 

produces inertia in a firm. In contrast, cross-border M&As broaden 

the firm’s knowledge base and decrease organizational inertia.” (Hitt 

et al, 2004, pg. 319) 

 
Por outro lado, podemos ver a tecnologia também como fator facilitador para as 

F&A cross-border. O avanço tecnológico gerou uma redução significativa nos custos de 

comunicação e transporte, facilitando a expansão geográfica das empresas. A tecnologia 

de informação facilita também o escopo do controle corporativo das empresas, 

possibilitando um aumento maior das empresas nos dias de hoje (Kang e Johansson, 

2000). 

 

iii.) Políticas Governamentais 

 

Fatores relacionados ao Governo são importantes influências para as F&A cross-

border, tanto positiva como negativamente. Políticas favoráveis à liberação do 

movimento de capital internacional e incentivos ao investimento nos países-alvo são 

formas de influência positiva de um Governo. Kang e Johansson (2000) citam o caso da 

Coréia do Sul em seu trabalho: 

 

“For example, in the case of Korea, all remaining restrictions on 

acquisitions by foreign investors were repealed in 1998 as one of the 

structural reforms in the wake of the economic crisis. As a result, the 

share of M&A investments in total FDI inflows into Korea increased 

to 53% in 1998.” (Kang e Johansson, 2000, pg. 33) 

 

 Os autores também consideram a promoção de integração regional como forma 

de influência positiva para as F&A cross-border. Um bom exemplo disse é o caso da 

União Européia, onde a integração é regional e monetária. Segundo eles, a moeda 

comum elimina os riscos relacionados á taxa de câmbio e reduz os custos de transação. 

Em 1998, ano em que foi aprovado o acordo de criação do Euro,o valor total das 

transações de F&A cross-border na Europa Ocidental atingiu US$229 bilhões, número 

65% maior do que o de 2007, quando esse valor foi de US$138 bilhões. 

 

iv.) Condições Econômicas dos Países Envolvidos 
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O crescimento econômico tanto nos países alvo quanto nos países compradores é 

positivamente relacionado com o número de transações cross-border. Quando o país 

comprador apresenta uma expansão econômica, ocorre um aumento nos lucros e uma 

melhora no desempenho do mercado de capitais, aumentando o capital disponível para o 

investimento externo. Da mesma forma, quando o país alvo apresenta crescimento 

econômico, a rentabilidade em curto prazo das empresas-alvo aumenta, tornando-as 

mais atraentes para aquisição. (Kang e Johansson, 2000) 

As taxas de câmbio também são consideradas fatores de influência nas F&A 

cross-border. A depreciação da taxa de câmbio de um país o torna um ambiente atraente 

para o investimento externo direto, já que passa a ser mais barato. Assim, as empresas 

do país tendem a se tornar alvos para aquisições. A recíproca também é verdadeira: 

quando há uma apreciação do câmbio, as empresas do país tendem a se tornar 

compradoras e não alvos (Kish et al, 1990). 

 

 

1.1.2. Influências Positivas das Variáveis Microeconômicas 

 
i.) Sinergias 

 
Os ganhos de sinergia são uma consideração fundamental nas transações de 

fusões e aquisições. Exemplos de sinergias que podem transcender fronteiras entre 

países são economias de escala, melhorias nas técnicas de produção, aumento no market 

share e o uso mais rentável de ativos já existentes. Kish e Vasconcellos afirmam que 

“This suggests the existence of a direct relationship between the perceived degree of ex-

ante synergy and the number of host country’s firms acquired by foreign companies.” 

(Kish e Vasconcellos, 2006, p. 670). Assim, as sinergias estimadas pelas empresas 

compradoras antes da transação acontecer são também um fator decisivo para a 

realização da aquisição. Os ganhos de sinergia fazem com que a performance tanto da 

empresa alvo quanto da empresa expandida pós-fusão melhore. 

 
ii.) Maximização do Valor da Firma 

 

Segundo Kish e Vasconcellos (2006), o principal objetivo de empresas de capital 

aberto deve ser o de maximizar a riqueza dos acionistas. Assumindo essa hipótese como 
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verdadeira, quando a aquisição de uma empresa-alvo é um projeto com valor presente 

líquido maior do que zero, ela está gerando riqueza para o acionista. Assim, o critério do 

valor presente líquido assume que há uma relação positiva entre esses fatores e a 

probabilidade de uma empresa estrangeira adquirir uma empresa-alvo.  

 
iii.) Subavaliação da Empresa-Alvo 
 

A hipótese da subavaliação é considerada por Gonzalez, Kish e Vasconcellos 

(1998a,b) como fator contribuinte para as fusões e aquisições cross-border. 

Imperfeições de mercado como custos de transação e custos associados a barreiras à 

entrada podem levar à subavaliação de uma empresa. Isso ocorre porque o valor da 

compra de uma empresa já existente compensa os custos que a empresa compradora 

teria para criar novas instalações no país. A má administração de uma empresa também 

pode acarretar na sua subavaliação. Quando isso acontece, os recursos da empresa não 

são utilizados de forma a atingir seu potencial máximo, prejudicando o desempenho da 

empresa.  Assim, empresas compradoras buscam empresas subavaliadas e/ou mal 

administradas como alvos para aquisições.  

 
1.2 Influências Negativas para as F&A Cross-border 

 
Assim como alguns fatores são positivamente relacionados com as transações de 

F&A cross-border, outros exercem influências negativas sobre elas. Nesta seção, quatro 

deles serão analisados: (i) indisponibilidade de informação; (ii) ineficiência 

administrativa; (iii) poder monopolista e (iv) restrições governamentais. 

 

i.) Indisponibilidade de Informação 
 

Informação detalhada sobre o alvo em potencial é parte crucial para a tomada de decisão de 

uma empresa no processo de aquisição. Exemplos de informações necessárias são: market 

share, comparativos com a concorrência, vendas, estimativas de fluxo de caixa, detalhamento 

dos ativos e pontos fortes e fracos da empresa.  Quando a empresa-alvo é situada em um país 

estrangeiro, a obtenção desse tipo de informação pode ser mais difícil, fazendo com que a 

empresa compradora atrase ou descontinue seus planos. A compra de uma empresa sem uma 

análise precisa sobre ela pode levar a conseqüências danosas à empresa compradora. É válido 

ressaltar que os efeitos de informação nem sempre são negativos, enquanto a falta de 

informação é daninha, a informação privilegiada é um benefício para uma empresa compradora 

em relação a suas concorrentes (Kish e Vasconcellos, 2006). 
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ii.) Ineficiência Administrativa 

 
Quando a empresa-alvo é mal administrada, a compradora deve repor a gerência da empresa 

para garantir um melhor aproveitamento dos ativos da empresa, na expectativa de que a nova 

administração seja capaz de aumentar a eficiência da empresa gerando maiores retornos. Esta 

estratégia empresarial carrega consigo um custo:  

 

“A drawback of this action is the cost of replacing inefficient 

management. The negative aspects of the inefficiencies argument 

apply to the resistance that may materialize from the foreign 

managers who are left in place after the shake-up, emerging in the 

form of negative attitudes directed at the ‘‘outsiders’’ taking over the 

firm.” (Kish e Vasconcellos, 2006, pg. 667) 

 

iii.) Poder Monopolista 

 

Diversos países contam com órgão de defesa da concorrência (e.g. o brasileiro CADE, 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica) que impedem a maioria das indústrias de 

representarem um monopólio ou oligopólio. No entanto, quando isso ocorre, a entrada de novas 

firmas na indústria, tanto por F&A como pela criação de novas empresas é dificultada por 

barreiras. Segundo Fagundes e Pondé (1998) existem quatro tipos de barreiras: diferenciação de 

produtos, quando os consumidores consideram mais vantajosa a compra de um produto já 

conhecido; vantagens absolutas de custo, quando a empresa já estabelecida consegue produzir 

na mesma escala da entrante a custos menores; economias de escala reais ou pecuniárias; e a 

exigência de investimentos iniciais elevados. Na análise das F&A cross-border, no entanto, 

algumas dessas barreiras não podem ser aplicadas, já que a entrada na indústria se dá através da 

compra de uma empresa já existente. No entanto, podem ser consideradas em certos casos a 

diferenciação de produtos, no caso da empresa compradora decidir não manter a marca da 

empresa-alvo em seus produtos, e vantagens absolutas de custos, quando a empresa estabelecida 

tem maior facilidade de obtenção de capital no país e compra de matéria-prima mais barata 

devido a contratos exclusivos, por exemplo. Além disso, em casos de monopólio, a empresa 

estabelecida costuma oferecer mais resistência à aquisição.  

 
iv.) Restrições Governamentais 

 

 Kish e Vasconcellos (2006) levam em conta as formas de influência negativa 

que podem ser feitas pelo Governo: 
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“Most governments have some form of takeover regulations in place. 

In many instances, government approval is mandatory before 

acquisition by a foreign business can occur. In addition, government 

restrictions may exist on capital repatriations, dividend payouts, 

intra-company interest payments, and other remittances.” (Kish e 

Vasconcellos, 2006, pg. 667) 

  Os autores mencionam o fato de que esse tipo de restrição é mais comum, 

atualmente, em países menos desenvolvidos. No entanto, existem casos em que a 

regulação de países desenvolvidos foi usada para desencorajar aquisições por empresas 

estrangeiras. Em 1986, por exemplo, uma reforma tributária nos Estados Unidos gerou 

barreiras para a compra de empresas americanas por empresas de outros países. Assim, 

podemos concluir que o governo é um agente que pode gerar vantagens nas F&A cross-

border, como foi visto na seção 1.1, como também pode gerar impedimentos e 

dificuldades. 
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CAPÍTULO 2 – Tendências das Fusões e Aquisições Cross-Border na Indústria de 
Óleo e Gás 
 
 As características inerentes ao setor de óleo e gás trazem fortes incentivos ao 

emprego da estratégia de F&A. Entre esses incentivos estão: (i) as importantes economias 

de escala na indústria de óleo e gás; (ii) a diversificação do risco político e geológico, ou o 

risco do esforço na busca de novas jazidas não ser recompensado: “Para diluir os riscos, as 

empresas petrolíferas desenvolveram uma estratégia de integração horizontal onde fosse possível, 

operando com grande escala, em muitos países, com diferentes níveis de risco político e geológico 

(...)” (Clô, 2000, p.5); (iii) a forma de organização oligopolizada devido às economias de 

escala presentes no setor; (iv) a integração vertical observada nas principais empresas do 

setor. (Nakamura, 2005).  

 

 Neste capítulo, serão analisadas a evolução e as tendências geográficas, de valor 

e de número das transações de F&A cross-border na indústria de óleo e gás. Para isso, 

foram analisados dados da base Thomson Banker, abrangendo 137 transações de F&A 

cross-border na indústria de óleo e gás com valores acima de US$500 milhões no 

período de 2000 a 2009.  Os valores considerados levam em consideração, além do 

valor pago na transação, o endividamento ou caixa líquido do ativo. 

 

 O capítulo é dividido em duas seções. A primeira demonstra como se deu a 

evolução das F&A cross-border na indústria de óleo e gás no período estudado, com 

base no número de transações realizadas e no valor total delas. Na segunda seção é feita 

uma análise geográfica dos dados estudados, demonstrando quais as regiões mais ativas 

nas transações analisadas. 

2.1 Evolução, Valores e Números das F&A Cross-Border entre 2000 e 2009  

Nesta seção, será fornecida uma análise mais detalhada da base de dados 

utilizada, em termos de número e valor das transações. Será analisada também a 

evolução histórica das transações de F&A cross-border no setor de óleo e gás no 

período de 2000 a 2009. 

As transações analisadas totalizam um valor de US$394 milhões, e as transações 

têm em média um valor de US$2,88 bilhões.  
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O Gráfico 1 apresenta uma comparação do valor total investido em transações de 

F&A cross-border acima de US$500 milhões no setor de óleo e gás com o número de 

transações do tipo concluídas por ano.  

 

Gráfico 1 

  

 Em geral, a série de valor das transações variou de acordo com o número de 

transações. A grande exceção foi em 2004, ano que representa um ponto fora da curva: 

enquanto a variação do número de transações de 2003 para 2004 foi de 60%, a variação 

no valor total foi de 603%. A discrepância pode ser explicada pela maior transação em 

termos de valor da base de dados analisada: a unificação da Shell Transport & Trading 

Company e da Royal Dutch Petroleum Company, avaliada US$80,3 bilhões. Apesar das 

empresas terem incorporado suas operações em 1907, através da criação do Grupo 

Royal Dutch/Shell, no qual a holandesa Royal Dutch possuía 60% de participação e a 

britânica Shell 40%, a unificação das empresas Royal Dutch e Shell Tansport foi 

anunciada em 2004, levando à criação da Royal Dutch Shell plc. A transação se deu 

através de uma troca de ações, na qual acionistas da Royal Dutch e da Shell Transport 

receberam ações da nova empresa. A transação por si só representou 92% do valor total 

das transações anunciadas no ano de 2004.  

 A fusão ocorreu após uma série de acontecimentos envolvendo as declarações de 

reservas de óleo e gás da Shell Transport & Trading Company, que divulgou números 
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de reservas que não refletiam a realidade, abalando a imagem e credibilidade da 

empresa.  

 Em 09 de janeiro de 2004, foi anunciado que as reservas provadas de óleo e gás 

divulgadas pela Shell haviam sido revisadas. O número declarado foi reduzido de 19,5 

boe para 15,6 boe, representando uma redução de 20%. O impacto do anúncio levou a 

uma queda de 17% no preço das ações da Shell Transport & Trading e de 10% no preço 

das ações da Royal Dutch Petroleum no mês de janeiro de 2004. O acontecimento foi 

seguido de mais três anúncios de redução nas estimativas de reservas em março, abril e 

maio de 2004, levando a uma redução total de 26% em relação à estimativa inicial de 

19,5 boe. 

 A situação levou a questionamentos em relação à forma como a empresa era 

administrada. O grupo Royal Dutch/Shell era uma joint venture organizada da seguinte 

forma: (i) dois grupos de acionistas: os da Royal Dutch Petroleum, registrados na 

Holanda e com controle de 60% do capital, e os da Shell Transport & Trading, 

registrados na Bolsa de Londres com 40% do capital; (ii)  dois conselhos de 

administração, cada um contando com seu próprio presidente; (iii) duas sedes, uma em 

Hague, na Holanda, e uma em Londres. A administração era difusa e em diferentes 

países sujeitos a diferentes leis e códigos de governança. Em outubro de 2004, após 

reclamações dos acionistas de que a estrutura era antiquada e desorganizada, e que ela 

deveria ser simplificada, as empresas anunciaram uma fusão e uma unificação dos 

conselhos administrativos, levando à transação que gerou um ponto fora da curva em 

2004 na análise feita neste trabalho. (Taylor, 2006) 

 É possível notar um padrão crescente nas séries de valor e número de transações, 

com algumas interrupções. A primeira delas é observada no biênio 2002-2003, e é 

possivelmente explicada pelas incertezas geradas pelos ataques de 11 de setembro de 

2001 e pela Guerra do Iraque, também conhecida como a Segunda Guerra do Golfo, 

iniciada em março de 2003: 

 

“Diminuição da produtividade em função de um mundo mais 

incerto, aumento dos custos de transação no mercado 

internacional, problemas com o financiamento da própria 
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Guerra, dentre outros, são alguns dos elementos aqui levantados 

que conferem uma perspectiva de médio prazo negativa.” 

(Gremaud e Fernandes, 2003, p.14) 

 

O próximo ponto de interrupção da trajetória crescente das transações ocorre em 

2005, e é explicado pela já mencionada unificação da Royal Dutch com a Shell 

Transport em 2004, que levou a um valor total das transações extraordinário em 2004. A 

série de número de transações, no entanto, segue com sua trajetória crescente de 2004 

para 2005. 

 

O ano de 2008 apresentou um crescimento fora do comum com um aumento de 

44% no valor total das transações em relação ao ano anterior, e com o maior número de 

transações realizadas do período estudado. O fato coincidiu com uma expressiva alta 

nos preços do petróleo ocorrida em 2008. A alta dos preços foi explicada por uma 

combinação de uma forte demanda com uma oferta que não a acompanhou. Nas 

economias modernas, a dependência do petróleo para o desenvolvimento é alta. 

Enquanto economias emergentes como a China e a Índia se somaram ao crescimento 

contínuo dos EUA e da Europa, a produção em poços de petróleo na Nigéria e no Iraque 

foi reduzida no ano de 2008, levando a uma redução da oferta entre outros países. A 

produção de petróleo se aproximou da sua capacidade produtiva máxima. Além disso, 

um declínio do dólar nesse período levou a um aumento dos preços cobrados pela OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), de forma a manter sua margem de 

lucro estável. Isso fez com que os preços do petróleo atingissem um pico maior do que o 

observado em 1980, que ocorreu devido ao choque de oferta causado pela Revolução 

Islâmica de 1979, seguida pela Guerra Irã-Iraque, como pode ser observado no Gráfico 

2. Esses fatores comprometeram as exportações de petróleo dos países membros da 

OPEP, levando à Segunda Crise do Petróleo. (Brown et al., 2008). 
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Gráfico 2: Evolução dos Preços do Barril de Petróleo de 1979 a 2009  

 

 
 Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2010 

 

 Uma alta nos preços do petróleo significou maiores receitas para as produtoras 

de óleo e gás. Além disso, o fato de a alta nos preços ter sido causada em parte por uma 

escassez de demanda criou um incentivo para a busca de novas fontes de reservas de 

óleo e gás. A combinação de maiores receitas com o incentivo para a compra de novas 

reservas é um fator explicativo para o aumento das transações de F&A no ano de 2008. 

 

O último ponto de interrupção é em 2009, e sua causa foi a crise financeira 

internacional iniciada no segundo semestre de 2008, que ficou conhecida como a Crise 

dos Subprimes. 

 

A crise foi desencadeada a partir de insolvências no segmento de crédito 

americano do subprime, que consistiam em empréstimos hipotecários concedidos a 

tomadores que não apresentavam capacidade de pagamento adequada.   Os subprimes 

eram financiados através da securitização das hipotecas, criando cotas (tranches) de alto 

risco, porém alta rentabilidade. Através de manobras financeiras os papéis gerados pela 

securitização do subprime se tornaram parte de produtos financeiros considerados de 

menor risco: 
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“Essas cotas eram transferidas a um Fundo CDO, junto com 

outros títulos de dívida, derivativos e até mesmo outros 

investimentos imobiliários. (...) Com isso, esperava-se produzir a 

máxima diluição do risco de cada hipoteca individualmente e, 

assim, obter uma carteira que, por sua distribuição estatística, 

alcançasse níveis risco superiores às classificações dos títulos 

que lhe deram origem.” (Torres, 2008, p. 6) 

 

Com a melhor classificação, as cotas do fundo CDO atraíam mais investidores. 

As cotas de risco extremo eram financiadas por fundos chamados SIV, que emitiam 

títulos de curtíssimo prazo, conhecidos como commercial papers. Enquanto os 

commercial papers tinham duração de três ou seis meses, os créditos mantidos em 

cartiera pelo SIV chagavam a 30 anos, gerando a necessidade de emissões recorrentes 

dos commercial papers.  Dessa forma, os empréstimos subprime se atrelaram ao sistema 

financeiro norte-americano de forma significativa. 

  

Com a desaceleração do mercado imobiliário dos EUA em 2006 e 2007, os juros 

pós-fixados cobrados em hipotecas sofreram um aumento, gerando uma inadimplência 

em massa dos tomadores dos empréstimos subprime, desencadeando a crise. (Torres, 

2008). 

 

 No segundo semestre de 2008, essa crise acumulada levou à falência e à quebra 

instituições financeiras como o banco de investimentos Lehman Brothers e a corretora 

Merrill Lynch.   A crise levou a uma queda nos índices de bolsas de valores do mundo 

inteiro e tornou mais difícil a obtenção de crédito para as empresas. Uma redução nas 

atividades produtivas foi uma das conseqüências, reduzindo então a demanda por 

derivados de petróleo. A economia enfraquecida e o crédito mais caro levaram a uma 

queda do preço do petróleo em 2009 de 36% (Gráfico 2). Todos esses fatores foram 

determinantes para a queda nos investimentos em F&A cross-border analisadas em 

60% no ano de 2009. 

 

 A Tabela 1 apresenta as 10 maiores transações de F&A analisadas em termos de 

valor: 
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Tabela 1 

As 10 Maiores Transações de F&A Cross-Border no Setor de Óleo e Gás 

Ano Empresa Target  País 
Target Empresa Compradora País Comprador 

Valor 
(US$ 

milhões) 

2004 Shell Transport & Trading Co 
Reino 
Unido Royal Dutch Petroleum Co Holanda 80.305 

2008 Cenovus Energy Inc Canadá EnCana Corp EUA 23.491 
2007 Alinta Ltd Austrália Temasek Holdings e outros Singapura 11.453 
2009 Addax Petroleum Corp Suiça Sinopec China 9.024 
2001 Westcoast Energy Inc Canadá Duke Energy Corp EUA 8.246 

2000 Dordtsche Petroleum Holanda ABN-AMRO e Dresdner bank 
Holanda e 
Alemanha 8.115 

2008 Origin Energy-Coal Seam Gas Austrália ConocoPhillips EUA 7.938 
2006 Shell Canada Ltd Canadá Royal Dutch/Shell Group Reino Unido 7.640 
2003 Alfa,Renova-Russian Assets Rússia BP PLC-Russian Assets Reino Unido 7.600 

2006 EnCana Corp-Upstream Partnership Canadá 
ConocoPhillips Co-
Downstream EUA 7.500 

  

 

2.2 Tendências Geográficas 

Nesta seção, serão analisadas as tendências geográficas das transações 

estudadas, procurando as principais regiões compradoras e target, e comparando-as com 

o consumo de energia e com as reservas de óleo e gás por região. 

2.2.1. Principais Regiões Target 

 Primeiramente, serão demonstrados quais foram os principaos países target do 

banco de transações analisadas, tanto por número quanto por valor das transações 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 3 

 

 O país alvo do maior número de transações foi o Canadá. Das transações que 

tiveram o Canadá como alvo, 65% tiveram como comprador uma empresa dos EUA. O 

fato pode ser explicado pela proximidade geográfica dos dois e pela facilidade de 

investimentos entre os países criada por acordos comerciais como o NAFTA. 

 O segundo país mais visado como alvo para aquisições no período foi o Reino 

Unido. Nele é possível observar uma tendência parecida com a do Canadá: 56% das 

transações tiveram como compradores países europeus. Assim como no caso canadense, 

a proximidade geográfica e a União Européia são fatores que influenciam positivamente 

as F&A cross-border. 

 A proximidade entre os países envolvidos nos dois casos citados acima pode 

facilitar os ganhos com sinergias com as transações, como é mencionado no item i da 

subseção 1.1.2 deste trabalho. 

 A tendência não se repete no terceiro colocado no ranking, os EUA. Enquanto 

apenas 14% dos compradores tinham origem norte-americana, 71% das empresas 

compradoras eram européias.  

 A comparação do Gráfico 3 de países target por número de transações com o 

Gráfico 4 de países target por valor das transações permite a observação de uma 

variação na ordem dos maiores países-alvo: 
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Gráfico 4: 

 

 A colocação do Reino Unido como maior país-alvo na comparação por valor 

pode ser explicada pela já mencionada unificação da Royal Dutch com a Shell, 

transação esta que representou 67% do valor total das transações com o Reino Unido 

como país-alvo.  

 O Canadá figura como segundo maior alvo para transações em relação ao valor, 

sendo ele o primeiro em relação ao número de transações. 

 Os EUA, terceiro país-alvo em número de transações é o quinto em valor total. 

A média de valor das transações com os EUA como país-alvo é de US$1.453 milhões, 

50% a menos que a média geral de US$2.879 milhões. 

A Figura 1 demonstra uma comparação das reservas de óleo e gás por continente com o 

valor total das transações de F&A cross-border por continente-alvo: 
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Figura 1: Reservas de óleo e gás e valor total das F&A por continente-alvo 

 

 É possível perceber que a quantidade de reservas por continente não é 

proporcional à quantidade de transações em que o continente é alvo, especialmente no 

caso asiático, que apesar de deter as maiores reservas mundiais de óleo e gás foi alvo de 

transações em escala bem menor do que a América do Norte, a Europa e a Oceania. No 

caso desses continentes, o valor total das transações é proporcionalmente maior à 

quantidade de reservas de óleo e gás. 

 A discrepância entre as reservas e à quantidade de F&A na Ásia pode ser em 

grande parte explicada pela OPEP, organização composta por 12 países, que detém 

controle sobre as maiores reservas mundiais de petróleo (Figura 2). O domínio das 

reservas pela OPEP, comumente considerada um cartel, inviabiliza a entrada na região 

por empresas estrangeiras através das F&A.  
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Figura 2: Parcela da OPEP de Reservas Munidiais de Petróleo 

 

 O fato pode ser relacionado aos fatores explicados nos itens iii e iv da seção 1.2 

deste trabalho. O item iii menciona como a criação de barreiras em indústrias que 

representam monopólio ou oligopólio dificulta a entrada de novas firmas. O item iv 

disserta sobre como restrições feitas pelos governos dos países-alvo podem ser 

prejudiciais para as F&A cross-border. 

Os continentes que foram alvos da maior parte das transações, Europa, América 

do Norte e Oceania, obtiveram resultados contrários àqueles da Ásia: a proporção de 

transações de F&A nas quais foram alvos é significativamente maior do que sua 

proporção nas reservas mundiais de óleo e gás. Além de a regulação para a entrada de 

firmas estrangeiras ser mais branda nessas regiões do que no Oriente Médio, por 

exemplo, uma outra explicação para o fato é o aproveitamento de capacidade instalada, 

tecnologia e mão-de-obra especializada que se pode obter com a aquisição de uma 

empresa de uma região mais desenvolvida, especialmente em uma indústria intensiva 

em tecnologia como a de óleo e gás. Esses dois incentivos são mencionados no primeiro 

capítulo deste trabalho, nos itens ii e iii da subseção 1.1.1. No item ii é explicado como 

o acesso a novas tecnologias e recursos humanos servem de incentivo para as F&A 

cross-border, e no item iii é apresentada uma descrição de como políticas 
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governamentais favoráveis a entrada de firmas estrangeiras são importantes para a 

realização das F&A cross-border. É também válido ressaltar que, como será 

demonstrado mais adiante, a Europa e a América do Norte são os maiores consumidores 

de energia mundiais. A entrada nesses mercados é, portanto um incentivo a ser 

considerado. O ambiente econômico das regiões em questão também é visto como um 

que oferece menos riscos ao investimento. Esses fatores podem ser relacionados ao  

item iv da subseção 1.1.1 do presente trabalho, que cita as condições econômicas dos 

países envolvidos como fator de influência importante para as F&A. 

 

2.2.2. Principais Países Compradores 

 O Gráfico 5 demonstra os maiores países compradores dentre as transações 

analisadas:   

Gráfico 5: 

 

Os EUA e o Reino Unido foram os maiores países compradores considerando o 

número de transações realizadas. Segundo estatísticas da UNCTAD, os países são 

também os maiores compradores nas F&A cross-border em geral, sendo os EUA o 

primeiro em número de transações seguido do Reino Unido, e o Reino Unido o primeiro 

em termos de valor total seguido dos EUA.   
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 A China é o terceiro maior comprador por número de transações.  

“With economic growth has com a massive increase in demand for 

energy. [...] Over the last 10 years,while China’s crude oil production 

hás grown from 3.3 million to 3.7 million barrels per Day, its demand 

for oil hás continued to grow rapidly, such that by 2025 China is 

expected to import more than three quarters of its oil.” (KPMG, 2009, 

p.21) 

A comparação dos maiores países compradores por número de transações com 

os maiores por valor total das transações traz resultados semelhantes (Gráfico 6): 

Gráfico 6: 

 

 Apesar de a Holanda ser o segundo maior em termos de valor, isso se deve 

exclusivamente à unificação da Royal Dutch com a Shell. Desconsiderando essa 

transação, os primeiros países compradores permanecem sendo os EUA, o Reino Unido 

e a China. Apesar de tanto os EUA como o Reino Unido terem feito 20 transações do 

gênero analisado, o valor total dos EUA foi 104% maior do que o do Reino Unido. A 

média de valor das transações com os EUA como comprador foi de US$4.265 milhões, 

enquanto a média do Reino Unido foi de US$2.094 milhões. O fato se deve em parte ao 

spin-off da canadense Cenovus Energy pela americana EnCana Corp. em 2008, segunda 

maior transação da base de dados analisadas, com um valor de US$23.491 milhões. 
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 A seguir será demonstrada uma comparação entre o consumo de energia por 

continente no período de 2000 a 2009 e as F&A cross-border em óleo e gás por 

continente comprador. 

 A Figura 3 demonstra uma comparação entre os dados citados acima: 

 

Figura 3: Consumo de óleo e gás e valor total das F&A por continente comprador 

 

   

 O maior consumidor de óleo e gás foi a Ásia, terceiro maior continente 

comprador nas transações de F&A analisadas. Dentre os países asiáticos, o maior 

consumidor foi a China, responsável por 42% do consumo do continente. O país foi 

também o maior comprador asiático das F&A analisadas, representando 39% do valor 

total. 

  O maior comprador foi a Europa, segundo maior consumidor empatado com a 

América do Norte, que foi o segundo maior continente comprador nas transações 

analisadas. 
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 Assim, é possível perceber uma relação positiva entre os continentes que mais 

consomem óleo e gás com aqueles que mais se envolvem em transações de F&A cross-

border como compradores. A maior demanda representa, então, um importante 

incentivo para a aquisição de ativos de óleo e gás em outras regiões. 

 No primeiro capítulo deste trabalho, no item iv da subseção 1.1.1, as condições 

econômicas dos países compradores são mencionadas como fator de influência positivo 

para as F&A cross-border. Os resultados observados para os países que atuaram como 

maiores compradores nas transações analisados podem ser relacionados com a descrição 

presente neste item do presente trabalho.  
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CAPÍTULO 3 – Valoração Relativa das Transações de Fusões e Aquisições Cross-

Border na Indústria de Óleo e Gás 

 No segundo capítulo deste trabalho, as transações analisadas foram comparadas 

em relação a número, valor e região realizada. O objetivo deste capítulo é comparar o 

valor pago nas transações em relação às reservas de petróleo, demonstrando em quais 

regiões as reservas são mais valorizadas. Para isso, serão comparados múltiplos 

específicos da indústria de óleo e gás, que levam em conta suas reservas.  

 O capítulo é dividido em duas seções. A primeira objetiva explicar os princípios 

e objetivos da análise de múltiplos, além da metodologia usada no trabalho. Na segunda 

seção, serão demonstrados os resultados das análises de múltiplos das transações 

analisadas.  

 

3.1 Valoração Relativa por Múltiplos 

 Esta seção demonstrará os princípios e a teoria da análise de múltiplos, além da 

metodologia usada neste trabalho.  

3.1.1 Múltiplos 

 A valoração relativa permite a comparação do valor de ativos similares, já que 

seus valores absolutos não podem ser comparados. Segundo Damodaran: 

“In relative valuation, the value of an asset is compared to the values assessed 

by the market for similar or comparable assets. To do relative valuation then, (i) 

we need to identify comparable assets and obtain market values for these assets; 

(ii) convert these market values into standardized values, since the absolute 

prices cannot be compared This process of standardizing creates price 

multiples; (iii) compare the standardized value or multiple for the asset being 

analyzed to the standardized values for comparable asset, controlling for any 

differences between the firms that might affect the multiple, to judge whether the 

asset is under or over valued “ (Damodaran Online) 
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Os preços podem ser padronizados através do uso de variáveis comuns como 

receitas, fluxo de caixa ou lucros. Além disso, a variável comum pode ser uma 

específica da indústria analisada, como as reservas, no caso da indústria de óleo e gás.   

Como é explicitado na Figura 4, no cálculo de múltiplos é feita uma razão entre 

o que é pago por um ativo e o que se recebe de volta, que são as variáveis 

mencionadas acima. Quanto mais alto o múltiplo em relação à média do mercado, 

mais caro se está pagando pelo ativo. 

 

Figura 4: Esquema de Cálculo de Múltiplos 

 

Fonte: Damodaran Online 

 Damodaran (2002; p. 638-640) descreve quatro formas de realizar uma 

valoração relativa através do uso de múltiplos: (i) múltiplos de lucros; (ii) múltiplos de 

valor contábil ou de custo de reposição; (iii) múltiplos de receita e (iv) múltiplos 

específicos da indústria. 

(i) Múltiplos de Lucros: 

 Através de múltiplos de lucros, realiza-se uma avaliação do ativo a partir dos 

lucros gerados por ele. Para avaliar uma empresa listada em bolsa, pode-se calcular 

esse tipo de múltiplo através da razão entre o preço atual da ação e o lucro por ação 

gerado pela empresa. Outra forma de calcular um múltiplo de lucros é usando o 
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valor de mercado da firma, seu enterprise value, ou o valor a pagar por um ativo em 

uma aquisição como numerador, e seus lucros antes de juros, impostos, depreciação 

e amortização (LAJIDA). 

(ii) Múltiplos de valor contábil ou de custo de reposição: 

O múltiplo de valor contábil apresenta uma razão entre o valor de mercado ou 

o enterprise value da empresa e seu valor contábil. A análise permite uma 

comparação entre o valor estabelecido no mercado para uma empresa e o valor 

estimado através de regras contábeis. Esse múltiplo é comumente usado para 

determinar se as ações de uma empresa estão super ou subvalorizadas.  Uma 

medida alternativa é o uso do custo de reposição dos ativos da empresa como 

denominador, no lugar do valor contábil. A razão entre o valor de mercado de uma 

firma e seu custo de reposição é conhecida como Q de Tobin. 

(iii) Múltiplos de Receitas: 

Múltiplos de lucros e de valor contábil são determinados por princípios e regras 

da contabilidade. O cálculo de um múltiplo que consiste da razão entre o valor do 

ativo analisado e as receitas geradas por ele é menos influenciado por escolhas de 

métodos contábeis. O múltiplo de receitas facilita a comparação entre ativos e 

empresas situados em diferentes mercados, que muitas vezem usam diferentes 

métodos contábeis. 

(iv)  Múltiplos específicos da indústria: 

Enquanto os múltiplos de lucros, valor contábil e receitas podem ser aplicados 

a empresas de todos os segmentos da economia, múltiplos específicos de uma 

indústria podem ser aplicados e empresas de um segmento em questão. 

 

“For instance, when Internet firms first appeared on the market 

in the later 1990s, they had negative earnings and negligible 

revenues and book value. Analysts looking for a multiple to value 

these firms divided the market value of each of these firms by the 

number of hits generated by that firm’s web site. Firms with a low 
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market value per customer hit were viewed as more under 

valued.” (Damodaran, 2002, p. 640)  

Outros exemplos de múltiplos específicos de indústria são os 

múltiplos de valor do ativo por kWh de energia produzida, na indústria 

elétrica, de valor do ativo por tonelada de aço produzida na indústria de aço, 

ou de valor do ativo por tonelada de reserva de minério, na indústria de 

mineração. Na indústria de óleo e gás, é possível calcular um múltiplo de 

produção através da razão entre o valor do ativo e a produção de barris de 

petróleo ou metros cúbicos de gás. Além disso, também é possível calcular 

um múltiplo de reservas, através da razão entre valor do ativo e barris 

equivalentes de reservas de óleo e gás.  

 

3.1.2 Metodologia 

 A valoração relativa por múltiplos permite uma comparação entre os valores 

pagos em diferentes transações de F&A. Assim, esse tipo de análise foi utilizada neste 

trabalho com o intuito de comparar geograficamente os valores pagos nas transações 

realizadas. Através da separação das transações por região dos alvos, objetivou-se 

observar quais as regiões mais valorizadas em relação às suas reservas de óleo e gás.  

 Neste trabalho, os múltiplos analisados tiveram como numerador o enterprise 

value da transação, que além do valor pago leva em consideração o endividamento ou 

caixa líquido do ativo comprado. Como denominador foram usadas as reservas de óleo 

e gás em barris equivalentes de petróleo, sendo eles então múltiplos do tipo específicos 

ao setor. Dessa forma, foi possível comparar o preço pago por barril equivalente de 

petróleo em cada transação. 

 As transações analisadas no segundo capítulo deste trabalho abrangem as 

transações de F&A cross-border na indústria de óleo e gás como um todo, incluindo 

ativos e empresas relacionadas a transporte, distribuição e equipamentos. Dessa forma, 

nem todas elas envolviam reservas de óleo e gás. Além disso, algumas empresas não 

divulgaram informações sobre reservas dos ativos comprados. Dessa forma, das 137 
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transações analisadas no capítulo 2 do trabalho, 42 foram analisadas e comparadas neste 

capítulo através do cálculo de múltiplos.  

 

3.2 Análise dos Resultados 

 Nesta seção serão demonstrados os resultados dos múltiplos calculados. 

Primeiramente, serão demonstradas as características dos múltiplos em geral. Em 

seguida, os resultados serão comparados por região, buscando demonstrar se os 

resultados são homogêneos ou se alguma região parece ser mais valorizada que as 

demais.  

3.2.1 Resultados Gerais 

 A média dos múltiplos analisados foi de US$12,26/boe, significando que esse foi 

o preço médio pago por barril equivalente em reservas de óleo e gás nas transações 

analisadas.  

 Como foi demonstrado na seção 2.1 deste trabalho, o número de transações do 

tipo analisado apresentou uma tendência crescente ao longo dos anos, o que, por 

conseguinte afetou também o número de transações passíveis de terem seus múltiplos 

calculados por ano. Como o número de observações foi maior na segunda metade da 

década estudada, o número de múltiplos calculados foi também maior nesse período. 

 A Tabela 2 demonstra a média anual dos múltiplos e o número de transações que 

tiveram seus múltiplos calculados. É possível perceber que o número de múltiplos 

analisados é maior na segunda metade de década, de 2005 em diante. 
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Tabela 2: Média de Múltiplos Anual 

 

Ano Média dos Múltiplos Número de Transações 
2009 15,69 9 
2008 5,77 6 
2007 12,24 11 
2006 16,20 7 
2005 15,75 3 
2004 2,77 1 
2003 - 0 
2002 - 0 
2001 8,22 5 
2000 - 0 

 

3.2.2 Múltiplos Regionais 

 Para comparar os múltiplos de forma regional, foram calculadas as médias dos 

múltiplos por continente-alvo (Gráfico 7).  

 

Gráfico 7: Múltiplos por Continente Alvo (US$/boe) 

 

 

 

 As regiões com as maiores médias de múltiplos coincidiram com as maiores 

regiões-alvo das F&A analisadas, como demonstrado no capítulo 2.  A Europa foi o 
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único continente com o múltiplo acima da média geral, em 51%. A América do Norte 

teve o resultado mais próximo da média geral, estando 8% abaixo dela. A América do 

Sul e a Ásia apresentaram os múltiplos mais baixos, 71% e 76% abaixo dela, 

respectivamente. 

 

 O fato de as regiões com os múltiplos mais altos terem sido as mesmas que 

foram os maiores alvos de aquisição, pode ser relacionado com os motivadores citados 

no Capítulo 2 deste trabalho, na seção 2.2.1. São eles: 

(i) As regiões mais desenvolvidas são vistas como mais seguras para investimentos, 

sendo, portanto mais valorizadas. O fator pode ser relacionado com os itens iii e iv da 

subseção 1.1.1. deste trabalho, que descrevem como políticas governamentais 

favoráveis a entrada de empresas estrangeiras e como a estabilidade e o crescimento 

econômico dos países-alvo podem ser benéficas para o emprego da estratégia de F&A 

cross-broder. 

 

(ii) A compra de empresas nessas regiões muitas vezes inclui a aquisição de novas 

tecnologias e pessoal qualificado, o que valoriza mais os ativos. 

 

“Em determinados casos, a estratégia de F&A pode ser também 

uma alternativa ao caminho incerto do investimento em P&D. 

F&A podem visar a introjeção de tecnologias e/ou outras formas 

de conhecimento desenvolvidas pela concorrência, geralmente, 

conferindo à empresa adquirente substancial vantagem 

competitiva.” (Nakamura, 2005, p.20). 

 

Na subseção 1.1.1. deste trabalho, no item ii, o motivador para as F&A 

cross-border de acesso novas tecnologias e recursos humanos é descrito. 

 

 
(iii)   A Europa e a América do Norte figuram entre os maiores mercados 

consumidores de energia no mundo, sendo este também um possível motivo da 

valorização da região. A proximidade e o acesso a novos mercados consumidores é um 

importante motivador para as F&A cross-border,  
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 A Ásia foi a região com a média de múltiplos mais baixa. As transações 

consideradas tiveram como alvo países como o Uzbequistão e o Cazaquistão, países 

pouco desenvolvidos econômica e tecnologicamente. Ao contrário dos casos da Europa 

e da América do Norte, as regiões em questão não contam com grande demanda 

energética, ou com a estabilidade econômica dos continentes mais desenvolvidos. 

Recursos humanos e tecnológicos também são mais escassos nos países em questão. 

 

 É possível, portanto, perceber que algumas regiões parecem ser mais valorizadas 

que outras através da análise de múltiplos. As mesmas regiões que são os maiores alvos 

são aquelas mais valorizadas, por serem ambientes mais seguros para o investimento, 

com tecnologia mais avançada e com maior mercado consumidor.    
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, procurou-se demonstrar e relacionar os principais motivadores e 

tendências das fusões e aquisições cross-border na indústria de óleo e gás. Mais 

especificamente, buscou demonstrar as regiões mais atuantes, tanto como alvo quanto 

como compradora, e os possíveis motivos, assim como buscou demonstrar quais as 

regiões mais valorizadas. 

Com esse intuito, foi analisada uma amostra que apresentava as transações de 

fusões e aquisições cross-border acima de US$500 milhões na indústria de óleo e gás, 

que ocorreram entre os anos 2000 e 2009. 

A América do Norte, a Europa e, em menor escala, a Oceania, foram os maiores 

continentes alvo analisados em relação ao valor total de transações, resultado que não 

coincidiu com os continentes com maiores reservas de óleo e gás.  O primeiro fator que 

vale ser ressaltado é que no continente asiático, que contém as maiores reservas 

mundiais de óleo e gás, essas reservas são em sua maior parte controladas pela OPEP. É 

também importante considerar o fato de que a aquisição de novas tecnologias e a 

entrada nos maiores mercados consumidores são importantes incentivos para as 

aquisições nesses continentes.  

Como regiões mais atuantes como compradoras figuraram a Europa, a América 

do Norte e a Ásia, respectivamente. O resultado coincidiu com as regiões que mais 

consomem óleo e gás mundialmente. Assim, foi possível observar uma relação positiva 

entre os dois fatores. 

Por fim, foi observado através da análise de múltiplos que relacionavam os 

valores das transações com as reservas de óleo e gás de cada uma, que os continentes 

mais valorizados foram os mesmos que foram os maiores alvos nas aquisições, e 

possivelmente por motivos semelhantes, como a maior tecnologia e mercado 

consumidor. 

Portanto, os continentes mais visados e valorizados como alvo nas fusões e 

aquisições cross-border em óleo e gás são aqueles mais desenvolvidos, que oferecem 

menos riscos e possuem ativos mais desenvolvidos tecnologicamente, além de maior 

mercado consumidor, e não aqueles que oferecem uma maior quantidade de reservas de 

óleo e gás,  

Os mais atuantes como compradores foram aqueles que possuem mais demanda 

de oleo e gás. A estratégia das fusões e aquisições cross-border permite que eles 
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busquem abastecer essa demanda através da compra de ativos de oleo e gás em outras 

regiões do mundo. 

As fusões e aquisições cross-border, portanto, são cada vez mais usadas na 

indústria de oleo e gás como estratégia de crescimento da firma, principalmente pelas 

regiões com maior demanda por esse tipo de energia. 
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