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As Fusões e Aquisições (F&A) empresariais ocorridas no período de 2003 a 2010 possuem características 

impares se colocadas em comparação as da década anterior (de 1990). Assim sendo, o presente trabalho tem 

como finalidade realizar uma reflexão acerca do tema das F&A dentro da economia brasileira, apontando 

peculiaridades da política econômica empreendida pelo Governo Lula que vieram a somar ao processo de F&A 

das empresas nacionais.  

A estratégia metodológica utilizada foi dividida em duas etapas: em um primeiro momento, a coleta de dados 

gerais, como crescimento do PIB, evolução das exportações, indicadores de inflação que foram obtidos através 

de órgãos oficiais e não oficiais de pesquisa, como IBGE, IPEA, Ministério da Fazenda, BNDES, FGV, 

Fipe/USP, DIEESE, jornais de circulação nacional e publicações ligadas a organizações empresariais; e 

posteriormente, em um segundo momento, o levantamento sistemático e a discussão da bibliografia pertinente ao 

período, especialmente sobre a política econômica adotada e suas implicações econômicas e políticas.  

Nossa pesquisa ainda está em processo, mas mesmo assim já possuímos algumas constatações. Como exemplo, 

citamos: (i) a maior participação do Estado brasileiro na gestão Lula exercendo papel de financiador e 

fomentador do processo fundamentado em uma estratégia de vantagens comparativas, e (ii) a maior inserção do 

capital nacional em mercados estrangeiros por meio de conquista de espaço competitivo devido a criação de 

grandes grupos empresariais nacionais (como são os casos da AMBEV e Brazil Foods), diferentemente da 

década anterior, onde a abertura econômica pós 1994 abriu precedente para um maior aporte de capitais 

internacionais na economia brasileira, como foi o caso das privatizações de empresas estatais. 
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