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A relevância das fusões e aquisições

Alguns números...

• 2008: 
• Aproximadamente 150 operações registradas pela 
ANBID (acima de R$ 20 MM);

• Valor total negociado de R$ 300 bilhões;
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• Valor total negociado de R$ 300 bilhões;

• Algumas negociações:

– Siciliano e Saraiva (R$ 73 MM)
– BMF e Bovespa (R$ 34 B)
– Esso e Cosan (R$ 1,6 B)
– Company e Brascan (R$ 797 MM)
– Unibanco Seguros e AIG (R$ 1,9 B)
– Unibanco e Itaú (R$ 106 B)



A relevância das fusões e aquisições

Considerando...
• Tamanho médio do ativo das adquirentes pré-aquisição (R$ 4-5 B);
• Valor médio das operações de F&A (R$ 1-1,5 B);
• Verifica-se a relevância estratégica e financeira das F&A para as 
adquirentes, alterando rapidamente o perfil de risco e retorno.

AC PC + ELP
RPL
ROA
Margem líquida
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Os direcionadores externos das F&A

A relação entre as F&A e o mercado de capitais...

- Perspectivas de crescimento macro e microeconômicas incentivam as 
empresas a investir...

-Um mercado de capitais mais pujante fornece alternativas de financiamento 
para as empresas...

- Um maior número de alternativas de financiamento permite às empresas 
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- Um maior número de alternativas de financiamento permite às empresas 
captar recursos a custos menores...

- Um maior número de fontes de financiamento à custos menores favorece as 
atividades de investimento, e assim as F&A;

- Por fim, um mercado de capitais ativo fornece alternativas de saída para 
muitos investidores (private equity, fundos de pensão, etc), reforçando o ciclo.



Os direcionadores externos das F&A

Mercado de 
capitais ativo

Liquidez mundial

06.05.091 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 224

Potencial de crescimento macro 
e microeconômico

Fragmentação 
Setorial 

e pressão financeira
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Estabilidade macroeconômica, 
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Mensurando o resultado das F&A

Por serem decisões relevantes de investimento, as F&A 
valem a pena?

Como mensurar seu impacto sobre a empresa adquirente?

-Alteração no preço das ações da empresa adquirente e da empresa alvo no dia 
do anúncio
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-Evolução do preço das ações da empresa adquirente e alvo no médio prazo

-Rentabilidade patrimonial da adquirente (RPL)

-Rentabilidade dos ativos da adquirente (ROA)

-Margem líquida da adquirente

-Risco de curto prazo e de longo prazo



Evidências dos estudos e pesquisas

Resultados gerados para os acionistas da empresa 
adquirente (contábil e de mercado):

-Dos 70 estudos conduzidos no mercado americano...
� 35% apontam destruição de valor; 
� 30% apontam manutenção de valor; 
� 35% indicam criação de valor;
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Resultados unânimes gerados para os acionistas da 
empresa alvo (contábil e de mercado):

- Os acionistas das empresas adquiridas auferem retornos de curto e de 
longo prazo positivos.



As motivações para as F&A

Redução de 
risco

Comportamento 
de  massa

Orgulho 
Gerencial
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A redução do risco como motivação 
para as F&A

Teoria de carteiras:
- Todos investidores seriam diversificados

Na prática
- Investidores institucionais seriam diversificados
- Executivos teriam sua riqueza concentrada na empresa:

-Fluxos de caixa individuais atrelados aos da empresa
-Alta concentração dos investimentos na empresa – instrumentos como 
opções de ações concentram ainda mais a carteira individual
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opções de ações concentram ainda mais a carteira individual
-Responsabilidades e obrigações legais em caso de insolvência e 
dificuldades financeiras

As F&A seriam utilizadas pelos gestores na redução do risco 
empresarial



O problema da redução de risco

Teoria de carteiras:
- Risco é dado pela volatilidade dos retornos das ações, ou pelo desvio 

padrão destes retornos.

- Risco tem dois componentes;
- sistêmico
- não-sistêmico 
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-A redução do risco total decorrente da redução do risco sistêmico 
geraria um custo de agência aos sócios, gerando portanto um conflito 
entre sócios e gestores quanto ao nível de risco que a empresa deveria 
assumir.



O estudo

Objetivos:

• Verificar a influência das F&A sobre o perfil de risco e rentabilidade das 
ações das empresas adquirentes

• Relacionar uma eventual redução de risco com os conflitos de agência entre 
acionistas e gestores

Modelo de pesquisa:
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O estudo

24 meses 24 meses

Determinação do risco 

sistêmico, não-sistêmico  e 

total ex ante.

Determinação do risco 

sistêmico, não-sistêmico e 

total ex post.

2 meses 2 meses

Período amostral desprezado

24 meses 24 meses

Determinação do risco 

sistêmico, não-sistêmico  e 

total ex ante.

Determinação do risco 

sistêmico, não-sistêmico e 

total ex post.

2 meses 2 meses

Período amostral desprezado

Procedimento para mensuração das variáveis de interesse:
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Aquisição

t

Aquisição

t



O estudo

Amostra utilizada:

- F&A realizadas entre 1995 e 2005

- Empresas adquirentes listadas na BOVESPA;

- 34 operações

Exemplos de operações da amostra:
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Exemplos de operações da amostra:

- AMBEV e Embodon 
- Aracruz e Riocel
- Bunge e Fosfértil
- Frasle e Meritor Heavy Vehicles
- Ideiasnet e Flynet
- Lojas Americanas e Shoptime
- Suzano e Ripasa
- Ultrapar e Shellgás



O estudo

Resultados encontrados:

- Não há evidências de alteração no retorno acionário

- Há evidências estatísticas de redução no risco total:

- Redução decorreu da redução do risco não-sistêmico

- Não houve alteração no risco sistêmico, não influenciando portanto o custo 
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- Não houve alteração no risco sistêmico, não influenciando portanto o custo 
de capital da empresa e não influenciando no balanceamento da carteira de 
investimentos dos investidores institucionais;

- Há evidências de redução no retorno sobre o patrimônio líquido (RPL)



Análise da redução do risco não-sistêmico

Objetivo:

- Relacionar a redução do risco não-sistêmico com o objetivo gerencial de 
redução do risco pessoal. 

- Este objetivo seria mais difícil de se alcançar quanto mais fortes fossem os 
mecanismos de alinhamento de objetivos entre sócios e gestores.

Metodologia
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Metodologia

- Aplicação de modelo de regressão linear para se verificar a relação entre a 
variável dependente e as variáveis independentes

Hipótese central

- Empresas que apresentassem uma maior redução do risco teriam uma 

estrutura de governança corporativa mais branda.



Análise da redução do risco não-sistêmico

Descrição das variáveis de interesse e dependentes Tipo Valor Descrição

Mudança percentual na variância residual dos 

retornos da empresa adquirente quantitativa _

Descrição das variáveis independentes

Tipo de controle quantitativa 0 a 1 Controle

Independência do conselho de administração (CA) quantitativa -1 a 1 Indep

DE qualitativa, binária 0 ou 1 DE

Se cargo de presidente do CA e de diretor executivo 

exercido pela mesma pessoa 1

2
eσ

%∆
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exercido pela mesma pessoa 1

Se cargo de presidente do CA e de diretor executivo 

exercido por pessoas distintas 0

Tamanho do CA quantitativa >1 Total

Tamanho relativo da aquisição quantitativa 0-> Tamanho

Mudança percentual na Alavancagem quantitativa _

Tipo de aquisição (quatro variáveis indicadoras) qualitativa, binária

Horizontal 0 ou 1 H

Vertical 0 ou 1 V

Product Concentric 0 ou 1 PC

Market Concentric 0 ou 1 MC

Conglomerado

%
Alav

∆



Análise da redução do risco não-sistêmico

( )2σ
α β ε∆ =

e
i i

i

% + *VI +

Representação algébrica dos testes de hipótese conduzidos

( )2σ
∆

e i

% = variação percentual no risco não-sistêmico da empresa adquirente
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i

i
VI = variável independente a ser testada

α β ε
i

, , = coeficientes do modelo a serem testados



Análise da redução do risco não-sistêmico

Resultados encontrados

- Não se encontrou evidências estatísticas que confirmassem a 
hipótese central do estudo:

- Não foi possível relacionar a redução do risco não-sistêmico com 
variáveis relacionadas a governança corporativa;

- Todas as variáveis independentes não se mostraram, de forma 
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- Todas as variáveis independentes não se mostraram, de forma 
individual ou combinada, estatisticamente relevantes na explicação da 
redução do risco;



Considerações sobre o estudo

- As F&A não parecem aumentar o valor das ações da empresa 
adquirente, nem a rentabilidade patrimonial;

- As F&A reduzem o risco empresarial, mas apenas a parcela não-
sistêmica, não desbalanceando a carteira dos investidores 
institucionais;
- A redução do risco não parece relacionada ao conflito de agência entre 

gestores e acionistas;
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gestores e acionistas;

- As F&A aumentam significativamente o valor das empresas 
adquiridas ou alvo;
- Há evidências portanto de que o ágio pago está elevado, transferindo 

riqueza dos adquirentes para os acionistas da empresa alvo;



FinanceiraFinanceira

EstratégicaEstratégica

Rentabilidade e direcionadores históricos da adquirente e alvo
Reflexo financeiro da motivação e projeções

Direcionadores do ágio e do valor – tempo de recuperação e riscos
Estruturação da forma de pagto

Conflitos de interesse entre participantes

Rentabilidade e direcionadores históricos da adquirente e alvo
Reflexo financeiro da motivação e projeções

Direcionadores do ágio e do valor – tempo de recuperação e riscos
Estruturação da forma de pagto

Conflitos de interesse entre participantes

Motivação para a aquisição
Reflexo financeiro da motivação e timing

Sinergias e direcionadores de valor

Motivação para a aquisição
Reflexo financeiro da motivação e timing

Sinergias e direcionadores de valor

Forma de aquisição: incorporação, participação, fusão, etc.
Due-diligence

Forma de aquisição: incorporação, participação, fusão, etc.
Due-diligence

As vertentes dos processos de F&A (pré-fechamento)
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Tributária/LegalTributária/Legal

Recursos humanosRecursos humanos

TecnológicaTecnológica

Due-diligence
Elaboração dos contratos

Estruturação da forma de pagto
Proteção legal

Due-diligence
Elaboração dos contratos

Estruturação da forma de pagto
Proteção legal

Formação de equipe pré-aquisição
Plano de comunicação

Análise organizacional e projeção da estrutura pós-negociação
Identificação da relevância do capital humano no valor gerado

Formação de equipe pré-aquisição
Plano de comunicação

Análise organizacional e projeção da estrutura pós-negociação
Identificação da relevância do capital humano no valor gerado

Infra-estrutura tecnológica da adquirente e da alvo
Investimentos e tempo de migração

Infra-estrutura tecnológica da adquirente e da alvo
Investimentos e tempo de migração
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Fatores críticos de sucesso observados

- Formação de equipe de gestão do processo, envolvendo líderes das 
principais áreas da empresa adquirente;

- Direcionadores do valor pago (e ágio) conhecidos por toda equipe

- Equipe de gestão com conhecimentos econômicos e analíticos 
diferenciados

- Entendimento conjunto do posicionamento estratégico
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- Entendimento conjunto do posicionamento estratégico

- Habilidades negociais

- Expertise jurídica

- Comunicação constante

- Alta capacidade de implantação e execução, e processo focado na 
busca dos resultados planejados
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Fatores críticos das F&A problemáticas

- Preço pago elevado 
- Mesmo com modelo estratégico e implantação adequados, o preço elevado pode inviabilizar a 

obtenção de retornos acima do custo de oportunidade.

- Ausência de motivação ou noção estratégica para as F&A.
- F&A de conglomerado são as que se mostram menos viáveis. Na maior parte dos casos, há uma 

falta de sensibilidade econômico-financeira.

- Processo e planejamento dirigidos por poucas pessoas, não envolvidas no dia a dia da 
empresa.
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- Implantação, execução e reestruturação de pessoal lentos.
- Velocidade inadequada de execução consome atenção e gera ansiedade nos colaboradores da 

empresa resultante. A empresa deixa de focar no mercado, nos clientes e na concorrência, e 
passa a gerenciar ansiedade, rumores, entre outros.

- Impaciência para o alcance de resultados.
- É natural observar uma queda de rentabilidade. As sinergias, as vantagens competitivas da F&A 

são geradas no médio e longo prazo.

- Perda de talento.
- As principais “cabeças” da empresa alvo geralmente acabam deixando a empresa resultante, 

devido ao processo lento de integração e a comunicação inadequada.
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