
Brasil é preferido dos investidores internacionais para fusões de ativos 
 
Mas o país peca, junto com a Índia, na formalização de joint ventures e, neste caso, perde 
clientela para a China e para a Rússia, de acordo com relatório produzido pela E&Y. 
 
O Brasil é o preferido dos investidores internacionais, entre os emergentes, para realizar 
fusões ou aquisições de ativos. Mas peca, junto com a Índia, na formalização de joint 
ventures. Neste caso, perde clientela para a China e para a Rússia. As conclusões são do 
relatório Global Transactions Leaders Study 2007, produzido pela Ernst & Young. A pesquisa 
teve a particicipação de mais de 300 executivos de 95 empresas em 15 países (incluindo o 
Brasil), que estiveram envolvidos em cinco mil transações nos últimos dois anos. 
 
O estudo revela que 83% dos entrevistados pensam em investir em ativos nos países 
emergentes. No Brasil, 64% deles participam, ou fizeram recentemente, negociações para 
fusões ou aquisições. Já joint ventures e alianças caem para 24% e 12% respectivamente no 
País. Foi a China que recebeu mais atenção dos investidores para as joint ventures, ficando 
com quase a metade (46%) do total. Foi seguida pela Rússia (32%), Brasil (24%) e Índia 
(22%). 
 
Para o sócio de Transações Corporativas da Ernst & Young, Carlos Miranda, as empresas estão 
cada vez mais atentas a chances de fusões e aquisições em mercados emergentes para 
alcançar objetivos estratégicos. Mas o sucesso não depende apenas da vontade e do capital 
disponível. É preciso planejar, definir expectativas, compreender a cultura e a política, para só 
depois enquadrá-las à estratégia corporativa. E conclui: do contrário, as chances de fracasso 
aumentam consideravelmente. 
 
Nesta linha, o estudo mostra que um terço dos 693 negócios iniciados nos mercado 
emergentes não foi concluído. Apenas 68% das empresas se declararam satisfeitas nas etapas 
finais da negociação. As equipes geralmente falham na tentativa de aliar estratégias com 
táticas locais necessárias para fechar o negócio - explica Miranda. 
 
A incerteza política e informações financeiras pouco confiáveis também são apontadas como 
obstáculos para as transações. Para Carlos Miranda, consolidar alianças com governos, 
empresas-alvo, formadores de opinião e consultores é essencial para o sucesso. É necessário 
também investir tempo e energia para pesquisar aspectos culturais, legais e do mercado 
financeiro local antes de iniciar uma conversação - completa. 
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