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Acordos chegam a US$ 86,8 bilhões, um aumento de 125% em relação ao início de 2008. 
 
As atividades de fusão e aquisição envolvendo empresas dos países emergentes já alcançaram 
US$ 86,8 bilhões desde janeiro, numa alta de 125% em relação ao mesmo período do ano 
passado, ilustrando a aposta nas economias em maior expansão e contrastando com o 
marasmo global nesse segmento. 
 
Dados da Dealogic , de Londres, obtidos pelo Valor, mostram que empresas de países 
desenvolvidos aumentaram em 365% em valor as aquisições nos emergentes nesse período, 
alcançando US$ 67,3 bilhões, comparado a US$ 14,4 bilhões no mesmo período de 2009. 
Empresas de emergentes foram alvo de 481 operações, contra 437 no ano passado. 
 
Já as aquisições de emergentes fora de seus mercados cresceram ligeiramente em número 
(183, comparado a 161), mas declinaram 19,6% em valor. O montante caiu a US$ 19,4 
bilhões após aos US$ 24,1 bilhões negociados no mesmo período de 2009. 
 
Neste ano, somente a aquisição anunciada no começo de março do AIA Group, de Hong Kong, 
pela Prudencial, do Reino Unido, representou US$ 35,5 bilhões. No entanto, operações mais 
corriqueiras já tinham elevado as operações nos mercados emergentes em cerca de 60% em 
janeiro e fevereiro. 
 
A segunda maior aquisição nos emergentes foi feita pela cervejaria holandesa Heineken, que 
pagou US$ 7,6 bilhões pela Femsa, do México, em janeiro. Em fevereiro, ocorreu a terceira 
maior operação com a associação entre anglo-holandesa Shell e a brasileira Cosan, avaliada 
em US$ 5,88 bilhões. 
 
Quanto às operações de emergentes fora de seus mercados, a maior foi da companhia de 
genéricos Teva, de Israel, que fechou a compra da alemã Ratiopharm por US$ 4,990 bilhões. A 
China Investment Corporation pagou US$ 1,5 bilhão pela britânica Apax Partners em fevereiro. 
A Bright Foods, também chinesa, pagou US$ 1,3 bilhão pela australiana CSR, do ramo de 
açúcar e energia renovável, em janeiro. 
 
O ritmo envolvendo emergentes difere fortemente do que ocorre no resto do mundo. 
Globalmente, a média de atividades de fusões e aquisições nos últimos 12 meses tem ficado 
abaixo de US$ 50 bilhões mensal. Representa o menor nível desde o inicio da crise econômica 
global e apenas 35% do valor de dois anos atrás, conforme a Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
 
Para se ter uma ideia da situação atual, em 2007 o fluxo total de investimento direto 
estrangeiro bateu o recorde de US$ 1,6 trilhão, dos quais US$ 1,4 bilhão foram na forma de 
fusões e aquisições. 
 
Os investidores de fora dos países ricos passaram a fazer 25% das atividades internacionais de 
fusões e aquisições em 2008, comparado a apenas 4% em 2000. A China, Brasil, Índia, 
Indonésia e África do Sul emergiram com peso no fluxo de investimentos diretos estrangeiros. 
O fluxo internacional de fusões e aquisições desses países pulou de US$ 7 bilhões em 2000 
para US$ 111 bilhões em 2008, numa média de crescimento anual próxima de 200%. 
 
Mas desde meados do ano passado caiu tanto a tendência de mais operações Sul-Sul, entre 
países em desenvolvimento, como também dos emergentes para os mercados ricos em plena 
crise e com potencial duramente afetado para os próximos anos. 
 
Em todo caso, o fluxo líquido de investimentos diretos estrangeiros para os países em 
desenvolvimento poderá crescer 30% em 2010, pelas projeções do Banco Mundial, depois do 
recuo de 35% no ano passado, que representou a maior queda em mais de 20 anos. 
 



Da mesma maneira, a Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 
(Unctad) projeta que o total dos investimentos diretos estrangeiros para esse grupo poderá 
alcançar US$ 520 bilhões neste ano em termos brutos comparado a US$ 400 bilhões em 2009, 
com a maior parte tomando o rumo da Ásia. 
 
Globalmente, o fluxo de investimentos diretos estrangeiros é estimado em cerca de US$ 1,3 
trilhão no rastro da queda para US$ 1 trilhão no ano passado, como destaca James Zhan, 
economista-chefe de investimentos da Unctad 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 mar. 2010, Eu & Investimentos, p. D4. 


