
Ciências Sociais Aplicadas  

 796 

 
AS FUSÕES E AQUISIÇÕES COMO MECANISMO DE AJUSTE ESTRUTURAL DA 
INDÚSTRIA DO RIO GRANDE DO SUL NOS ANOS 1990. Manoel Carlos Rivas Franco Junior, 
Maria Cristina Araujo Passos, Achyles Barcelos da Costa, Márcio Eloir Schweig (orient.) (Centro de 

Ciências Econômicas, UNISINOS). 
Na década de 1990 a economia brasileira passou por significativas transformações, com impactos na sua estrutura 
econômica, nos aspectos produtivo, financeiro e comercial. Entre elas pode-se citar principalmente a abertura do 
mercado interno, a estabilização dos preços, a privatização e a desregulamentação do mercado. Essas transformações 
no ambiente macroeconômico levaram as empresas a adotarem novas estratégias, passando por um processo de 
ajuste estrutural. Nesse sentido a pesquisa busca analisar as formas de ajuste do capital das empresas no Rio Grande 
do Sul, por meio do exame das transações de fusões e aquisições. Diversos estudos identificam que essas operações 
constituíram-se no principal objetivo do investimento estrangeiro direto no Brasil nos anos 1990, diferentemente de 
décadas anteriores quando estes investimentos destinavam-se, preferencialmente, à instalação de filiais e/ou 
construção de novas plantas. No caso da América Latina e, em particular, do Brasil, esses movimentos de fusões e 
aquisições acompanharam os processos de abertura e estabilização. Pode-se inferir que, no que se refere à indústria 
de transformação, o Rio Grande do Sul também não ficou a margem desse processo. No entanto, existem poucas 
análises empíricas relacionadas à magnitude e direção desses movimentos em âmbito regional.A pesar do trabalho 
ainda estar em andamento, já se pode inferir que, embora estas operações tenham começado ainda no início da 
década de 1990, foi só na segunda metade da década que houve uma aceleração do processo no Rio Grande do Sul, 
levando a um avanço da concentração de capital na estrutura produtiva do estado, assim como o aumento do poder e 
controle mais efetivo do mercado por parte desses grupos de capital. Também pode-se verificar que grande parte dos 
processos de fusões e aquisições estão relacionados a operações que envolvem grupos de capital estrangeiro. 
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