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A palavra “Joint” significa um conjunto, uma associação e a palavra
“Venture” quer dizer um negócio, um projeto, uma aventura. Assim, juntando as
duas palavras temos a expressão “Joint Venture”, acarretando por um lado uma
série de esforços conjuntos e riscos e de outro, a possibilidade de um resultado
positivo.
Joint Venture é a celebração de um contrato entre duas ou mais empresas,
que se associam, criando ou não uma nova empresa para realizar uma atividade
econômica produtiva ou de serviços, com fins lucrativos.
Uma Joint Venture pode ser criada para desenvolver uma série de
atividades, tais como, projetos industriais, execução de obras, pesquisas e
desenvolvimentos, atividades financeiras, prestação de serviços, etc.
Para a formação de uma Joint Venture devemos seguir os seguintes
passos:
a) Em primeiro lugar, o mais importante é pesquisar o mercado, analisando
o seu potencial, as possibilidades de expansão, cenários alternativos e definições
do projeto básico da Joint Venture;
b) Para se definir o projeto básico de implantação de uma Joint Venture é
necessário uma análise profunda do próprio tipo de negócio. É importante
também, nesta fase, uma análise do potencial consumidor do mercado,
verificação das facilidades para aquisições de matéria prima, suprimentos e
demais matérias. Não se pode esquecer de verificar se a localização do
empreendimento é de fácil acesso, visando a locomoção geral e escoamento da
produção no caso de indústria. Outro aspecto importante a ser analisado na fase
de elaboração do projeto, é a tecnologia a ser empregada e a forma como o
empreendimento deve ser administrado. E por fim, é de fundamental importância
um eficaz estudo sobre a forma como os custos e despesas serão controlados;
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c) É necessário durante a fase de estudos para a formação de uma Joint
Venture, uma avaliação sobre o montante dos investimentos a serem empregados
e seu futuro retorno, bem como as formas de captação de recursos. É importante
também, uma análise sobre os aspectos legais, formas jurídicas, riscos
ambientais, vantagens e eventuais riscos do negócio;
d) Uma vez definido o projeto básico de Joint Venture, o empreendedor
deverá identificar os sócios potenciais e a melhor forma para a criação da
sociedade, ou elaboração do contrato. Uma vez definida a parceria, é importante
a elaboração de um estudo sobre as práticas comerciais da empresa selecionada,
visando a idoneidade da mesma, tanto comercialmente como financeiramente.
A formação de uma Joint Venture, muitas vezes pode levar alguns anos até
se chegar à assinatura do contrato. Normalmente, são formadas por grandes
empresas, envolvendo empreendimentos de alta envergadura.
A Joint Venture é uma moderna forma de associação de empresas,
originária do direito norte-americano, podendo ir de um simples contrato de
fornecimento até a união quase total de sociedades numa única empresa.
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