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A crise financeira teve um impacto forte no mercado de fusões e aquisições, com o total de 
negócios entre empresas de países desenvolvidos e emergentes caindo no primeiro semestre 
deste ano para níveis de cinco anos atrás. Mas já há um movimento de recuperação acelerada 
desde agosto, segundo a consultoria KPMG. 
 
Os 374 negócios realizados no primeiro semestre representam uma queda de 25% em relação 
ao semestre anterior e de quase 40% na comparação com as 611 transações da primeira 
metade de 2008, o maior volume de uma série que começa em 2003. Os números de 2009 
são os menores registrados desde o segundo semestre de 2003, quando aconteceram 305 
negócios.  
 
A KPMG monitora as transações entre 12 economias desenvolvidas e 11 emergentes. São 
anotadas as compras que as companhias do primeiro grupo fazem no segundo e o inverso. 
Não fazem parte da pesquisa aquisições entre países desenvolvidos nem negócios entre 
empresas de países emergentes. 
 
O levantamento mostra que a compra de ativos por empresas de países emergentes no 
primeiro mundo teve uma queda brusca no primeiro semestre. Depois de ensaiar um ataque 
mais incisivo nos países desenvolvidos, os emergentes reduziram suas incursões. O número de 
negócios caiu para 70, abaixo do movimento da segunda metade de 2008 e o menor desde 
2005. 
 
A atividade mais intensa dos emergentes em 2008 aliada a um recuo dos desenvolvidos fez 
com que a relação entre as duas curvas (veja gráfico acima) fosse a menor na série histórica, 
já que por motivos óbvios os desenvolvidos compram muito mais os emergentes do que o 
contrário. 
 
"Em 2003, para cada transação de emergente comprando desenvolvido havia cinco no sentido 
contrário", diz Luís Motta, sócio da KPMG. "No ano passado, a relação foi de um para dois." 
 
A crise explica o movimento, mas em momentos diferentes. Seus efeitos nos países 
desenvolvidos vieram antes, já em 2007, o que forçou uma desaceleração. Enquanto isso, os 
emergentes continuaram embalados até setembro de 2008, quando resolveram pisar no freio 
diante do agravamento da situação. 
 
Além do movimento instintivo de preservar o caixa no momento de incerteza, houve 
claramente uma mudança de percepção. "A atração para uma empresa emergente nos países 
desenvolvidos era o risco baixo e o mercado com potencial de crescimento", diz Motta. "Agora 
o risco aumentou e o cenário é de recessão." 
 
As empresas brasileiras só fizeram um negócio no primeiro semestre, comparado a 11 na 
segunda metade de 2008. A Índia também reduziu drasticamente suas compras, de 39 para 
10, enquanto a China manteve-se relativamente estável, de 21 para 16. 
 
Mas se a agenda dos consultores for um bom termômetro, a temperatura está em elevação. 
"Nunca trabalhei tanto como nas últimas semanas, nem mesmo nos momentos de pico de 
2007 e 2008", afirma. "Houve um aumento expressivo a partir de julho." São seis negócios 
entre empresas brasileiras em setores como os de tecnologia, serviços e educação, segundo 
Motta, também já há movimentação de volta às compras por parte dos estrangeiros.  
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