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Banqueiro líder de fusões e aquisições diz que há boas
empresas a preço de banana
Para Ricardo Lacerda, do BR Partners, é preciso dar alívio a pequenas empresas para
preservar empregos
22.mar.2020 à 1h35
EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/03/22/)

Fim do Túnel Na liderança dos rankings de fusões e aquisições
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/01/br-partners-lidera-mercado-brasileiro-de-fusoes-e-aquisicoes-em2019.shtml),

tendo movimentado mais de US$ 21 bilhões no ano passado, Ricardo
Lacerda, sócio-fundador do BR Partners Banco de Investimento, diz que há
muitas empresas boas a preço de banana. “Não dá pra considerar os valores de
tela de bolsa e câmbio (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/bolsa-tomba-quase-20-na-semana-ese-aproxima-de-marca-de-2008.shtml) nesse momento de tanta incerteza. Com os níveis de
liquidez ainda altos, quando as coisas se estabilizarem, veremos uma
recuperação rápida, ao menos em parte”, afirma Lacerda.
Sonífera ilha De acordo com as previsões do banqueiro, o câmbio também
deve voltar aos níveis de R$ 4,20 a R$ 4,30 em agosto.
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Queda livre Lacerda avalia que a atividade econômica está desacelerando
muito rapidamente. Nas palavras dele, existe o risco de o país mergulhar em
um abismo.
Dor de cabeça “Estou particularmente preocupado com os seguintes temas:
crise de crédito, disrupção da cadeia produtiva e inversão da curva de
emprego. É preciso focar rapidamente em reformas que deem algum alívio às
pequenas e médias empresas (https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/uberizacao-dotrabalho-aprofunda-crise-diz-presidente-de-banco.shtml), para que possam manter suas atividades e
o emprego”, afirma.
Balança Lacerda vê no governo um ministério técnico, uma determinação em
reduzir o tamanho do estado e uma relação menos fisiológica com o
Congresso, aspectos que na opinião dele são lições positivas para a evolução
da democracia. Mas pondera que o presidente “jamais fez qualquer
movimento para tentar unir o país, nem mesmo no grave momento em que
vivemos”.
Hambúrguer O banqueiro também critica a crise após a declaração de
Eduardo Bolsonaro contra a China. “Essa atitude de agredir a China é como
um Barão do Rio Branco ao contrário. Uma política externa demente”, diz ele.
Prosa

Ricardo Lacerda, sócio-fundador do banco de investimentos BR Partners - Danilo Verpa
21.set.2015/Folhapress

“É triste ver na figura do presidente um estímulo à divisão da sociedade. Isso
só piora a grave crise que estamos vivendo."
Ricardo Lacerda, sócio-fundador do BR Partners
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A coluna Painel S.A. está disponível por temas. Para ler outros assuntos, clique
abaixo:
Cachaça 51 vai doar álcool para sistema de saúde
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/cachaca-51-vai-doar-alcool-para-sistema-de-saude.shtml)

Vereador quer horário exclusivo para idosos no comércio
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/vereador-quer-horario-exclusivo-para-idosos-no-comercio.shtml)

Coronavírus impulsiona oferta de alimentos e bebidas na internet
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/coronavirus-impulsiona-oferta-de-alimentos-e-bebidas-nainternet.shtml)

Bancos manterão biometria durante crise do coronavírus
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/bancos-manterao-biometria-durante-crise-do-coronavirus.shtml)
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