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Visão geral e objetivos da cartilha 

O atual cenário empresarial é caracterizado pela incerteza no ambiente de negócios e pela crescente internacionalização 

das empresas, resultando em alta competitividade. Neste cenário, somente as empresas mais eficientes e com forte 

poder de mercado sobrevivem.  

Uma opção eficiente para uma empresa conquistar novos mercados, se consolidar e expandir rapidamente é a sua 

combinação com outra empresa, por meio de processos de reestruturação societária conhecidos como fusões e 

aquisições. O termo fusões e aquisições, derivado da expressão em inglês Mergers and Aquisitions (“M&A”), refere-se 

genericamente a um conjunto de operações societárias que envolve compra e venda de participação societária, fusão, 

cisão e incorporação (“Fusões e Aquisições”). 

As operações de fusões e aquisições são uma realidade global no mundo dos negócios, uma vez que a globalização 

alterou o funcionamento dos mercados e aumentou a concorrência, impulsionando as empresas a buscarem estratégias 

de evolução e sobrevivência.  

No Brasil, estas operações ganharam importância somente no início da década de 90, quando a redução das barreiras de 

entrada ao capital estrangeiro e a inserção do país no mercado global aumentaram o número de fusões e aquisições. 

Sendo assim, por ser um tema relativamente novo no mercado brasileiro e que possui forte tendência de expansão, o 

Instituto Mineiro de Mercado de Capitais (“IMMC”) e seus parceiros elaboraram esta cartilha com o intuito de 

apresentar aos empresários a dinâmica das operações de Fusões e Aquisições, o seu passo a passo, os motivos 

específicos que levam as empresas a realiza-las e o papel de cada um dos assessores envolvidos nessas operações. 
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1. O que pode motivar uma empresa a realizar uma operação de 

M&A? 

As operações de Fusões e Aquisições tornaram-se comuns em diversos setores da economia ao redor do mundo, mas o 
que estaria motivando as empresas a realiza-las? 

Em geral, existem quatro tipos de estratégias para o crescimento dos negócios de uma empresa: (i) crescimento 
orgânico, (ii) aquisições de outras empresas da mesma área de conhecimento, (iii) alianças; ou (iv) aquisições de outros 
tipos de negócios.  

Por isso, as Operações de M&A são ótimas alternativas para empresas que: (i) buscam crescimento no mercado em que 
estão inseridas, (ii) desejam entrar em novos mercados, ou (iii) pretendem adequar sua estrutura organizacional.  

Diversos são os motivos para a realização de operações de fusões e aquisições, dentre os quais, alguns estão 
relacionados à existência de sinergias ou ganhos de eficiência. Abaixo destacamos alguns motivos considerados 
criadores de valor para os acionistas: 

 Economias de escala: empresas combinadas podem, muitas vezes, reduzir departamentos, operações e instalações 
que ficam duplicados; isso reduz seus custos enquanto as fontes de receitas são mantidas, aumentando os lucros; 

 Vendas cruzadas (cross-selling): ocorre quando os clientes de uma das sociedades envolvidas na operação também 
demandam serviços ou produtos que são oferecidos pela outra sociedade; dessa forma, as duas sociedades passam a 
ter acesso a uma carteira de clientes mais ampla, o que potencializa a sua capacidade de vendas; 

 Combinação de know how: a transferência de tecnologia e know how entre as empresas pode melhorar a qualidade 
e o tempo de fabricação dos produtos e de prestação de serviços, aumentando sua competitividade e reduzindo 
custos; 

 Fiscal: a união, em uma mesma pessoa jurídica, de duas unidades de negócios, uma lucrativa e outra deficitária, pode 
ser vantajosa do ponto de vista fiscal, reduzindo a carga tributária total incidente sobre os negócios ou utilizar 
isenções e compensações autorizadas por lei; 

 Crescimento da capacidade de endividamento: o aumento do porte do grupo consolidador e a maior previsibilidade 
e estabilidade de ganhos e fluxos de caixa que esse crescimento pode trazer viabilizam a obtenção de crédito a um  
custo menor e aumentam os benefícios fiscais;  

 Diversificação (geográfica ou outra): passar a atuar em novas regiões ou a oferecer produtos ou serviços adicionais;  

 Consolidação de mercado (roll up): processo de consolidação de várias pequenas empresas pertencentes ao mesmo 
setor para, juntas, se tornarem uma única grande companhia;  

Em resumo, as razões que levam as empresas a realizar operações de Fusões e Aquisições são: (i) acelerar velocidade de 
crescimento, (ii) aumentar poder de mercado, (iii) aumentar a eficiência operacional, ou (iv) outros fatores específicos 
(transição de gerações, conflitos familiares, etc.). 
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1.1  Classificação das operações: 

As operações podem ser classificadas em: horizontais, verticais e por diversificação. 

As operações denominadas “horizontais” são geralmente realizadas entre duas empresas do mesmo setor de atividade, 
ou seja, uma rede de supermercados adquire participação em outra rede de supermercados. Nestes casos, a sinergia 
pode ser obtida de várias formas como: redução de custos, aumento do poder de mercado, eficiência operacional e 
possibilidade de explorar novas oportunidades.  

Já as operações “verticais” são aquelas em que ocorre o chamado processo de verticalização da produção, ou seja, uma 
empresa adquire totalmente ou parcialmente o seu fornecedor. Um exemplo de aquisição vertical é a compra de uma 
indústria de alimentos por uma rede de supermercados. Esta modalidade de operação é realizada com o intuito de 
reduzir custos gerais da operação e aproveitar melhor os ganhos que ela pode oferecer, obter economia de escala e 
assegurar o fornecimento do insumo ou serviço. 

Por último, as operações “por diversificação” são realizadas entre empresas que atuam em setores de atividades 
completamente distints. Quando o contexto é de desaceleração econômica, esta é uma das principais modalidades 
utilizadas, já que a empresa que atua em diferentes segmentos de mercado consegue minimizar os riscos e diversificar 
fontes de receita e custos. É o que acontece, por exemplo, quando uma rede de supermercados adquire uma empresa 
de software, ramos completamente diferentes que sofreriam impactos econômicos distintos em relação ao cenário 
econômico.    

Desta forma, o foco do planejamento para obtenção de sinergia em aquisições está nas formas que permitam a 
aumento do poder de mercado da compradora, aumentando também a sua competitividade e valor da empresa. 

2. Como surge a conexão entre comprador e vendedor? 

A decisão de realizar uma operação de M&A é complexa, tanto para o vendedor como para o comprador. Não se trata 
de uma compra e venda qualquer (de um carro ou imóvel, por exemplo) em que se anuncia a oportunidade 
abertamente no mercado. Trata-se, provavelmente, do patrimônio mais valioso dos vendedores, não somente em 
função do valor financeiro, mas também do valor afetivo, presente principalmente em sociedades familiares. 

Com o objetivo de auxiliar e tornar o processo menos complicado e mais assertivo, o advisor é o parceiro que apoia a 
empresa  em todas as fases da operação de M&A, desde a definição da estratégia de abordagem e formatação do 
negócio, passando pelas etapas de identificação, contato e avaliação de alvos em potencial e apoio na auditoria (due 
diligence) até o fechamento da transação.  

Para isso, uma das principais tarefas do advisor financeiro é a elaboração de documentos que evidenciem todo o 
entendimento sobre a empresa alvo da operação, o seu mercado e os motivos, financeiros e estratégicos, que 
justifiquem o investimento e atraiam os potenciais targets (alvos). Dentre eles, podemos citar o Diagnóstico Estratégico, 
a Tese de Investimento e o Memorando de Informações. 

A condução da operação por profissionais experientes e capacitados em M&A garante, portanto, além de maior 
segurança para as partes, a maximização do retorno da operação. 
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3. Principais estruturas de aquisição de participação societária1 

Dentro do conceito amplo de Fusões e Aquisições, tratando especificamente das operações de aquisição de participação 
societária, diversos são os fatores que influenciam a sua estrutura. O percentual da participação adquirida e a forma de 
pagamento do preço são dois dos principais deles.  

No que diz respeito ao percentual da participação adquirida, as operações podem ser classificadas em: (i) 
aquisição de controle; e (ii) aquisição de participação minoritária. Por sua vez, as aquisições de controle podem 
ser divididas em: (i) aquisição de 100% do capital social; e (ii) aquisição de participação societária (inferior a 100% 
do capital social) que confira à compradora poder de controle2. Esta cartilha aborda os principais aspectos das 
operações de aquisição de controle (“Operação” ou “Operações”)3.  

 

Uma das justificativas mais comuns para a aquisição de participação societária (inferior a 100% do capital social) 
que confira à compradora poder de controle é a manutenção dos vendedores no negócio. Essa é uma decisão 
estratégica, motivada muitas vezes por serem os vendedores pessoas envolvidas nas atividades da sociedade alvo 
(denominada nesta cartilha como “target”) e que são referência no mercado ou têm a expertise do negócio (por 
exemplo, quando a compradora faz a aquisição para entrar em segmento no qual não atuava). Ao manter os 
vendedores como sócios, a compradora divide o risco do negócio e se assegura de que os vendedores 
permanecerão motivados no exercício de suas atividades. Nesses casos, é fundamental a negociação de acordo de 
acionistas estabelecendo regras relacionadas ao exercício dos direitos dos acionistas e à transferência de ações  
(tais como direito de preferência, obrigação de venda conjunta e direito de venda conjunta). 

Por outro lado, quando a compradora já possui o know how do negócio e a manutenção dos vendedores nas 
atividades da target não importará em diferencial relevante de desempenho, a aquisição de 100% do capital social 
passa a ser mais interessante por assegurar à compradora a totalidade do resultado de um negócio que considera 

                                                 
1 Apesar de não ser o foco desta cartilha, a Operação também pode ser estruturada através da compra de ativos dos vendedores.  
2 Nas sociedades limitadas, o direito de voto é exercido com base na participação do sócio no capital social. Tendo em vista os  quóruns de 
deliberação previstos no Código Civil, considera-se, regra geral, que o controle é adquirido com 75% (setenta e cinco por cento) das 
quotas de uma sociedade limitada. Já nas sociedades anônimas, ressalvadas as exceções previstas em lei, cada ação dá direito a um voto 
nas deliberações sociais. Em relação às sociedade anônimas, regra geral, o controle é adquirido com 50% (c inquenta por cento) mais uma 
ações com direito de voto. 
3 Apesar de serem formas de aquisição de participação societária, a aquisição de participação minoritária (por ter característi cas mais 
evidentes de investimento, uma vez que o comprador não assume a gestão da target) e a fusão (por ter características de joint venture ou 
parceria) têm aspectos relevantes diferentes daqueles envolvidos nas aquisições de controle e, portanto, não são abordadas ne sta 
cartilha.  

Participação 
Adquirida 

Aquisição de Controle 

Aquisição de participação 
(inferior a 100% do capital social) 

que confira poder de controle 

Aquisição de Participação 
Minoritária 

Aquisição de 100%  
do capital social 
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ser bom, além da condução da target sem interferências de minoritários que, eventualmente, podem não estar 
alinhados com seus objetivos. 

1.1. A forma de pagamento também é uma das questões importantes na estruturação de uma aquisição. Em síntese, o 
pagamento do preço de compra é mais comumente formatado em uma das seguintes modalidades: (i) 100% em 
dinheiro; (ii) parte em dinheiro e parte através de ações da compradora; e (iii) 100% através de ações da compradora. O 
pagamento através de ações pode ser realizado por meio da transferência ao vendedor de ações em tesouraria da 
compradora ou da subscrição, pelo vendedor, de aumento do capital social da compradora, integralizado com ações de 
emissão da target de titularidade dos vendedores (ou incorporação de ações). 

1.2. Existem inúmeras questões que devem ser consideradas na definição da forma de pagamento, havendo vantagens 
e desvantagens de acordo com as perspectivas do comprador e do vendedor. Abaixo sintetizamos algumas das 
vantagens e desvantagens de cada modelo: 

Pagamento em Dinheiro 

Todos os potenciais ganhos do negócio serão da compradora. 

Os vendedores passam a não participar dos riscos do negócio vendido. 

Sinaliza ao mercado uma confiança em relação ao negócio, tendo em vista que a compradora assumirá 
todos os seus riscos e ganhos. 

Os pagamentos podem gerar uma exposição de caixa para a compradora.  

 

Pagamento em Ações da compradora 

Os riscos e ganhos do negócio são divididos com os vendedores, na proporção da participação de cada 
uma das partes no negócio. 

Pode ser interpretada pelo mercado como falta de confiança da compradora em relação ao negócio, 
tendo em vista que dividirá os riscos e ganhos com os vendedores. 

Os vendedores manterão a sua atuação no mercado, em uma estrutura maior que poderá ser mais 
competitiva. 

Os vendedores precisarão ter um amplo conhecimento da compradora, uma vez que passarão a deter 
participação em seu capital social. 

 

Diversos outros aspectos influenciam, de forma menos significativa, a estrutura da Operação e podem tornar necessária 
a realização de reorganizações societárias da compradora, da target ou dos vendedores. A título de exemplo, na 
aquisição de 100% do capital social, a compradora pode optar por: (i) incorporar a target após a aquisição; (ii) manter a 
target como subsidiária integral da sociedade compradora; ou (iii) adquirir a target através de duas ou mais sociedades 
do grupo da compradora.  

Independente da estrutura adotada para a Operação, esta é formalizada por meio de uma série de contratos, que 
podem ser mais ou menos complexos, dependendo do nível de sofisticação da Operação. A seguir apresentamos os 
principais instrumentos de uma Operação típica de aquisição de participação societária. 

  



    

 

7 

Cartilha de Fusões e Aquisições 

4. Passo a passo das operações 
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As etapas de uma Operação podem ser resumidas da seguinte forma: 

 

1. Diagnóstico Estratégico: Estudo com o objetivo de avaliar a empresa e o seu mercado de atuação, 
definindo suas principais características bem como seu posicionamento e tendências do seu mercado.  

 

2. Tese de Investimento: Estratégia a ser utilizada para atração de potenciais compradores, a partir da 
identificação dos objetivos e expectativas tanto da empresa quanto do seu mercado. 

 

3. Avaliação de Empresas (Valuation): Visa determinar o valor intrínseco da empresa, através de 
diversas metodologias aceitas atualmente pela lei e pelo mercado. 

 

4. Memorando de Informações: Compilado de informações estratégicas sobre a empresa, seu 
mercado e a Tese de Investimento, visando detalhar aos potenciais compradores todas as informações 
relevantes sobre o negócio. Só deve ser disponibilizado após assinatura de Acordo de Confidencialidade. 

 

5. Teaser: Resumo dos pontos mais relevantes e diferenciais da empresa. Contempla, ainda, a 
estratégia de geração de valor para potenciais compradores. Não deve revelar a identidade da empresa. 

 

6. Acordo de Confidencialidade (NDA): Para que possa haver maior segurança na abertura de dados e 
informações de caráter estratégico e sigiloso da empresa, indispensáveis à análise do negócio, o potencial 
comprador assina documento comprometendo-se a não revela-los. 

 

7. Memorando de Entendimentos ou Carta de Intenções (MOU ou LOI): Acordos que formalizam o 
interesse comum de todos envolvidos na Operação nos termos e condições acordados para concretização 
do negócio. 

 

8. Due Diligence/Auditoria: Procedimentos de auditoria, pelo potencial comprador, de diversos 
aspectos da target, dentre eles documentos e informações contábeis, fiscais, financeiros, técnicos, 
operacionais e legais, cujo objetivo é a verificação da situação da target e a definição de providências para 
mitigação de possíveis riscos relacionados à Operação. 
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1º Passo: Diagnóstico Estratégico 

O Diagnóstico Estratégico tem como função compilar informações básicas e pertinentes sobre o posicionamento 
estratégico da empresa, visualizando os seus pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e ameaças do 
ambiente externo no qual ela se insere. O objetivo é conhecer muito bem a empresa e seu mercado para capacitar o 
advisor a elaborar a tese de investimento e escolher alvos mais adequados às particularidades da empresa e do mercado 
em que está inserida. 

2º Passo: Tese de Investimento 

A Tese de Investimento deve trazer claramente o objetivo da operação, ou seja, qual o cenário final ao qual se pretende 
chegar com a operação, em seus aspectos financeiros, societários e mercadológicos. Além disso, na Tese de 
Investimento define-se o processo mais adequado a ser adotado na negociação. 

3º Passo: Avaliação Financeira (Valuation) 

O Valuation tem como objetivo encontrar o valor de uma empresa ou projeto de forma sistematizada, ou seja, através 
de metodologias comumente aceitas pela legislação e/ou mercado.  

O Valuation é extremamente importante, se não imprescindível, nas Operações já que tem como objetivo estimar uma 
faixa de referência de valor a ser negociado. Seguindo a lógica de maximização do retorno, quanto maior a capacidade 
de geração de resultado da empresa, maior o seu valor. Nesse caso, é importante ressaltar que o intervalo de valor 
encontrado no processo de valoração é um ponto de partida das negociações, devendo ser entendido como valor 
potencial, mas não necessariamente aquele que será usado no fechamento do negócio.  

Em outras palavras, o valor de um ativo é aquele pelo qual vendedores e compradores concordam em realizar a 
Operação, e que nem sempre coincide com os valores encontrados no Valuation. A diferença entre o valor encontrado 
(avaliação dos especialistas) e o de mercado (valor negociado) é natural já em ativos menos complexos, como imóveis, 
por exemplo, e é ainda mais comum em processos subjetivos de valoração de empresas, em função das diferentes 
percepções de quem está analisando, do setor, do mercado, da maturidade da empresa, dentre outros. 

No intuito de diminuir essa subjetividade, a lei e o mercado reconhecem diversas metodologias de valoração. As mais 
recorrentes são o Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos de Mercado e o Valor Patrimonial. O método mais adequado 
poderá variar, por exemplo, de acordo com a maturidade da target, de modo que o critério utilizado para avaliação de 
uma startup será diferente daquele empregado na avaliação de uma empresa madura e com representatividade de 
mercado no setor em que atua. 

A metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é uma das mais amplamente aplicadas e consiste na determinação 
do valor de uma empresa de acordo com sua capacidade de gerar valor para o acionista. O processo de valoração, neste 
caso, envolve a projeção dos resultados futuros da empresa, através de estimativas de faturamento, custos e despesas 
operacionais, investimentos e financiamentos, levando em consideração informações relevantes, tais como crescimento 
do mercado, cadeia produtiva e tendências. Os fluxos de caixa são então descontados a uma taxa que reflete o risco do 
negócio, normalmente através de uma metodologia chamada WACC (Weighted Average Cost of Capital – Custo Médio 
Ponderado de Capital, que encontra a proporção entre capital de terceiros e capital próprio na estrutura de capital da 
empresa) e permite trazer os valores futuros projetados ao seu valor equivalente no presente. Este é combinado à 
capacidade de geração de caixa da empresa, formando um modelo capaz de calcular o seu valor. 
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Apesar da relativa padronização dos critérios de avaliação e de sua aceitação no mercado, o Fluxo de Caixa Descontado, 
a exemplo de qualquer outra metodologia de valoração, não é capaz de eliminar 100% da subjetividade do processo de 
avaliação. Tanto a taxa de desconto a ser aplicada, como a taxa de crescimento dos fluxos de caixa e o período de 
projeção, levam em consideração escolhas do avaliador para cada caso. Como não há apenas uma resposta certa para 
cada uma dessas premissas envolvidas na valoração, o entendimento profundo da metodologia e o distanciamento 
emocional em relação à empresa objeto da valoração conferem uma grande vantagem na negociação.  

É imprescindível, portanto, que os trabalhos de valoração recebam a devida importância dos gestores e acionistas das 
empresas avaliadas e dos compradores, que devem prezar por um trabalho de qualidade, desenvolvido por especialistas 
financeiros experientes e de acordo com as melhores técnicas do mercado a fim de assegurar um bom resultado. 

4º Passo: Memorando de Informações  

O Memorando de Informações é um compilado de informações estratégicas sobre a empresa e seu mercado e inclui, 
portanto, todo o estudo desenvolvido no Diagnóstico Estratégico e na Tese de Investimentos, bem como as projeções 
financeiras feitas para a valoração. O objetivo do Memorando de Informações é detalhar aos potenciais compradores 
todas as informações relevantes sobre o negócio para uma possível Operação. Trata-se, portanto, de um documento 
completo, que só deve ser disponibilizado após a assinatura de acordo de confidencialidade (NDA) entre as partes 
envolvidas, uma vez que revela todos os planos da empresa e contém dados financeiros e operacionais sigilosos.  

O Memorando de Informações é um dos principais aliados não só de acionistas que pretendam vender parte ou a 
totalidade de uma sociedade, mas também de sociedades que visam à captação de investidores como fundos de private 
equity e venture capital. 

5º Passo: Teaser 

O Teaser é um documento preparado pelo advisor dos vendedores e distribuído aos potenciais compradores da target. 
Ele traz um resumo dos pontos mais relevantes e diferenciais da sociedade (normalmente institucionais, financeiros e 
estratégicos) e contempla, ainda, a estratégia de geração de valor para tais compradores. É um documento que preserva 
a identidade da empresa, não devendo ser revelado o seu nome ou qualquer informação muito específica que venha a 
possibilitar a sua identificação. 

As informações veiculadas devem ser reais e destacar os benefícios da operação para o potencial comprador, com o 
objetivo de despertar nele o interesse pela empresa. 

6º Passo: Acordo de Confidencialidade (NDA – Non-Disclosure Agreement) 

Para verificar o seu interesse em adquirir participação na target, a possível compradora precisa avaliar diversos 
documentos e informações que, em grande parte, são estratégicos para a target e, por isso, não podem ser divulgados a 
terceiros, tampouco utilizados pela possível compradora para outras finalidades (informações confidenciais). As 
informações confidenciais podem estar relacionadas a aspectos financeiros, contábeis, comerciais, técnicos ou jurídicos 
da target, compreendendo listas e informações de clientes, parceiros ou fornecedores, análises de mercado, 
tecnologias, projetos, métodos (como o de composição de preços), know how e direitos de propriedade intelectual. 

Dessa forma, antes da disponibilização de informações confidenciais à possível compradora, inclusive por meio de 
materiais preparados por assessores dos vendedores, a compradora deve assinar um acordo de confidencialidade (non-
disclosure agreement ou NDA), comprometendo-se, por prazo determinado (normalmente de três a cinco anos), a: (i) 
não revelar a existência de negociações a respeito da Operação, tampouco quaisquer dos seus termos e condições, (ii) 
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manter as informações confidenciais em sigilo; (iii) não copiar ou reproduzir qualquer material relacionado à target, sem 
a autorização desta; (iv) mediante solicitação da target, destruir ou devolver-lhe todo o material que tenha recebido ou 
produzido com tais informações; (v) não utilizar as informações confidenciais para qualquer finalidade que não a 
avaliação da Operação; (vi) fazer com que seus representantes envolvidos na Operação (advogados, contadores, 
assessores financeiros, dentre outros) se comprometam, nos mesmos termos, a guardar sigilo acerca das informações 
confidenciais; (vii) tomar medidas, inclusive judiciais, para evitar que seus representantes descumpram o compromisso 
de sigilo.     

É possível que a target tenha assumido compromissos de confidencialidade em contratos celebrados com terceiros e em 
procedimentos arbitrais sigilosos. Caso a possível compradora precise ter acesso a informações relacionadas a esses 
contratos e procedimentos, a target deve: (i) fazer uma triagem e disponibilizar somente as informações que realmente 
forem essenciais; e (ii) certificar-se de que o compromisso de confidencialidade assumido pela potencial compradora 
inclui essas informações e é, no mínimo, igual ou mais abrangente do que a obrigação de confidencialidade assumida 
pela target (por exemplo, no que diz respeito ao prazo do compromisso e a eventuais exceções aplicáveis). 

Mesmo após a assinatura do acordo de confidencialidade, se a potencial compradora for concorrente da target, é 
recomendável que as informações e documentos mais sensíveis e estratégicos sejam disponibilizados à compradora 
apenas em momento mais avançado da Operação e cercados de cautela, não só para resguardar a target, mas também 
porque, nesses casos, a disponibilização das informações pode ser considerada gun jumping (conforme capítulo 5 desta 
cartilha). 

Não são consideradas informações confidenciais aquelas que já estavam ou se tornarem disponíveis ao público em geral 
(desde que não em violação ao acordo de confidencialidade) ou à compradora, por meio de fonte que não seja a target, 
os vendedores ou seus assessores, desde que tal fonte não esteja obrigada a manter o sigilo de tais informações. O 
compromisso de sigilo também não se aplica quando a divulgação for determinada por lei ou ordem judicial. 

Muitas vezes, a negociação da Operação é de conhecimento apenas de membros estratégicos da equipe da target. 
Nesses casos, não só para manter o sigilo da Operação, mas também para controlar as informações fornecidas, é 
recomendável que a target estabeleça quem são as pessoas que podem ser procuradas pela possível compradora para 
tratar dos documentos e informações que lhe foram ou serão fornecidos. O acordo de confidencialidade pode conter, 
ainda, compromissos da potencial compradora de, durante prazo determinado: (i) não ofertar emprego ou trabalho aos 
prestadores de serviços e empregados da target (não solicitação); e caso seja concorrente da target, não procurar 
clientes ou fornecedores dos quais tome conhecimento através das informações confidenciais, para a realização de 
negócios.  

Por outro lado, a possível compradora pode aproveitar o acordo de confidencialidade para obter da target e/ou dos 
vendedores: (i) declaração acerca da completude e precisão das informações fornecidas; (ii) compromisso recíproco de 
confidencialidade acerca da negociação da Operação e seus termos; (iii) sigilo com relação a informações confidenciais 
da compradora fornecidas aos vendedores - esta providência é especialmente relevante nos casos em que parte ou a 
totalidade do preço é paga com ações, pois os vendedores precisarão avaliar a possível compradora para verificar se 
concordam com a relação de troca proposta. 

7º Passo: Memorando de Entendimentos (MOU – Memorandum of Understanding) 

O memorando de entendimentos (memorandum of understandings ou MOU) é um documento normalmente assinado 
quando a potencial compradora já recebeu algumas informações sobre a target, que permitiram uma negociação inicial 
dos parâmetros de cálculo do preço e da estrutura da Operação, mas antes da realização da due diligence. 
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O objetivo do MOU é formalizar os entendimentos iniciais havidos entre as partes sobre os principais termos e 
condições da Operação. Justamente porque os entendimentos são iniciais e o resultado da due diligence pode alterar a 
intenção da compradora de realizar a Operação ou indicar a necessidade de negociação de uma estrutura diferente para 
o negócio, geralmente apenas parte das cláusulas do MOU é vinculante para as partes. 

As cláusulas vinculantes, ou seja, de cumprimento obrigatório, são aquelas que tratam do relacionamento das partes 
durante a negociação. Essas cláusulas costumam incluir: (i) compromisso de confidencialidade das partes acerca do 
conteúdo do MOU (e de outras informações consideradas confidenciais, caso um acordo de confidencialidade mais 
abrangente ainda não tenha sido assinado); (ii) período durante o qual os vendedores concedem exclusividade à 
potencial compradora para negociação e realização da Operação, bem como se comprometem a não realizar outros 
negócios que prejudiquem a conclusão da Operação (a título de exemplo, recebimento de investimento de terceiro 
através de aporte de capital ou venda parcial de participação na target); (iii) multa pelo descumprimento dos 
compromissos de confidencialidade e exclusividade; (iv) método de solução de controvérsias que eventualmente 
surgirem entre as partes a respeito a respeito das demais cláusulas vinculantes; (v) regras sobre custeio e rateio das 
despesas incorridas durante a negociação da Operação.  

As cláusulas não vinculantes são justamente aquelas que formalizam os entendimentos iniciais das partes acerca da 
estrutura, dos termos e das condições da Operação. Dentre elas podem estar: (i) o preço de compra e as premissas 
utilizadas para seu cálculo e definição (tais como, endividamento e capital de giro da target); (ii) forma de pagamento do 
preço; (iii) condições para o fechamento da Operação que já possam ser listadas, mesmo antes da realização da 
auditoria; (iv) responsabilidade por perdas, cujos fatos geradores sejam anteriores à data de fechamento; (v) premissas 
sobre a prestação de declarações e garantias pelas partes e as consequências da sua falsidade; (vi) eventuais garantias já 
identificadas para o pagamento do preço (quando houver parcelas à prazo) ou do cumprimento de obrigação de 
indenizar; (vii) obrigações de não concorrência e não solicitação a serem assumidas pelas partes; (viii) premissas do 
acordo de acionistas a ser assinado pelas partes, caso não se trate de aquisição da totalidade das ações ou quotas da 
target; e (ix) forma de solução de controvérsias a ser estabelecida nos documentos definitivos da Operação. 

Outros documentos podem servir a propósitos semelhantes, tais como carta de intenções (letter of intentions ou LOI), 
oferta não vinculante (non binding offer ou NBO) ou term sheet, diferenciando-se do MOU em razão da estrutura ou 
forma de organização do documento. 

8º Passo: Auditoria 

A auditoria ou due diligence da target pode ser dividida, com base no seu objeto, em quatro principais modalidades: (i) 
financeira; (ii) legal; (iii) contábil-fiscal; e (iv) técnica. Todas elas têm, em comum, o objetivo de retratar a realidade da 
target ao comprador, de modo que este possa tomar uma decisão bem informada sobre a Operação. Além dessas 
modalidades de auditoria, a análise e o entendimento das atividades operacionais da target (contas a receber e a pagar, 
recursos humanos, políticas comerciais, etc.) são importantes para o comprador: (i) verificar se as sinergias esperadas da 
Operação poderão, de fato, ocorrer; e (ii) definir o procedimento de integração da target no grupo comprador e a 
estratégia de gestão a ser aplicada. 

A auditoria financeira tem o objetivo de verificar, de forma mais detalhada, o desempenho da target e os números 
apresentados pelos vendedores para embasar as negociações iniciais a respeito do preço de compra e da sua forma de 
pagamento. A auditoria técnica tem por escopo validar a detenção, pela target, dos ativos ou expertise que constituam 
o atrativo visto pela compradora para consumar a aquisição. Já as auditorias legal e contábil-fiscal buscam identificar 
riscos e contingências que possam afetar o preço, implicar restrições à utilização dos ativos da target, a validade ou 
eficácia da Operação. As conclusões dessas auditorias também podem ser utilizadas na negociação dos contratos da 
Operação, embasando o estabelecimento de condições precedentes (que podem estar relacionadas ao saneamento de 
contingências identificadas) ou a exigência de garantias a serem prestadas pelos vendedores. 
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Os principais aspectos verificados na auditoria contábil-fiscal são: (i) existência e exatidão dos ativos monetários; (ii) 
provisões para perdas ou devedores duvidosos; (iii) existência física, avaliação e possíveis perdas de estoque (matérias-
primas obsoletas ou de movimentação morosa, estimativa de perdas na produção, produtos fora de linha ou de 
movimentação morosa); (iv) existência e depreciação dos bens do ativo imobilizado; (v) validação do saldo do ativo 
diferido e da metodologia de amortização; (vi) exatidão dos passivos monetários e da classificação de parcelas vencíveis 
a curto e longo prazo; e (vii) contingências passivas relacionadas, por exemplo, a processos judiciais e a práticas fiscais 
em desacordo com a legislação tributária em vigor, as quais são classificadas em prováveis, possíveis ou remotas. 

Na auditoria jurídica os principais aspectos analisados são: (i) titularidade das ações objeto da aquisição, existência de 
ônus ou de outras restrições à sua transferência; (ii) risco de fraude à execução ou fraude contra credores na venda da 
participação (análise relacionada à solvência dos vendedores); (iii) riscos decorrentes da existência de grupo econômico - 
através da participação de sócios da target em outras sociedades, ou da existência de pessoas jurídicas que, apesar de 
não terem vínculo societário com a target, se apresentem a terceiros de forma que aparente tal vínculo; (iv) 
regularidade das distribuições de lucro, das deliberações de sócios e das contas da administração; (v) contratos com 
cláusulas que vedam ou estabeleçam condições para alteração do controle da target; (vi) dependência em relação a 
certos fornecedores ou clientes; (vii) contratos estabelecendo exclusividade ou limitando as atividades da target em 
determinado setor ou região; (viii) contratos com partes relacionadas a acionistas ou administradores – verificação da 
adoção de parâmetros de mercado; (ix) existência de imóveis estratégicos e dos direitos da target em relação a tais 
imóveis; (x) direitos da target sobre marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e nomes de domínio 
por ela utilizados; (xi) licenciamento de softwares produzidos pela ou para a target, bem como dos softwares por ela 
utilizados; (xii) licenciamento ambiental dos empreendimentos; (xiii) regularidade do uso e ocupação do solo dos 
estabelecimentos (licenças de funcionamento e publicidade, habite-se, vistoria do corpo de bombeiros); (xiv) limitações 
e autorizações regulatórias aplicáveis à atividade da target; (xv) cumprimento da legislação trabalhista; (xvi) existência 
de títulos protestados, notificações relacionadas ao exercício das atividades da target, processos administrativos e 
judiciais trabalhistas, cíveis, ambientais, tributários e de direito público. 

Portanto, a auditoria é essencial para que o comprador: (i) conheça a sociedade que pretende adquirir; (ii) verifique se a 
aquisição realmente lhe interessa; (iii) negocie os termos da aquisição, resguardando-se de forma suficiente e adequada 
em relação às contingências e outros problemas identificados; (iv) defina sua estratégia para uma gestão eficiente da 
target após a aquisição, alterando práticas inadequadas identificadas na auditoria. 

9º Passo: Contrato de Compra e Venda 

Após a conclusão da due diligence e da definição dos principais termos da negociação, deverão os advogados da 
compradora e dos vendedores iniciar a preparação dos documentos legais definitivos da Operação. O Contrato de 
Compra e Venda de participação societária (também conhecido como Stock Purchase Agreement ou SPA) é o principal 
documento a ser produzido. 

Apesar de existir diferentes formas de estruturar uma Operação, os SPAs são similares em muitos aspectos. Dentre as 
suas matérias chave podemos elencar: (i) a descrição da participação que será comprada; (ii) o preço de compra, bem 
como as condições do pagamento; (iii) as declarações e garantias prestadas pelos vendedores; (iv) o tratamento das 
contingências da target e as responsabilidades dos vendedores pelos danos que a compradora vier a sofrer; (v) 
obrigações das partes após a conclusão da Operação (por exemplo, regras de não competição dos vendedores); entre 
outras regras específicas da Operação.  

Em termos práticos, o SPA materializa um esforço das partes de alocar o risco de perdas decorrentes de contingências 
legais e financeiras da target que se materializarem após a conclusão da Operação. A posição da compradora será a de 
buscar a responsabilidade do vendedor por todas as perdas decorrentes de eventos cujo fato gerador tenha ocorrido até 
a data da conclusão da Operação. Já a posição do vendedor, ao contrário, será a de tentar limitar ao máximo a sua 
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responsabilidade por contingências da target, inclusive através da estipulação de limites temporal (prazo máximo) e de 
valor para a sua obrigação de indenização. 

É muito comum a necessidade do cumprimento de atos prévios à conclusão da Operação, os quais são 
denominados como “Condições Precedentes”. Por exemplo, na hipótese da aquisição envolver apenas alguns 
ativos ou uma unidade de negócios da target (que nesse caso permanecerá com outras atividades), a conclusão da 
Operação deve ser precedida de uma reorganização societária que poderá envolver (i) a  cisão parcial4 da target; 
ou (ii) a realização de uma operação de drop down5 do acervo patrimonial (ativos e passivos) para a sociedade que 
será vendida. Nesse caso, o SPA deve regular a realização dessa reorganização e o posterior fechamento da 
Operação. Os atos ocorrem na seguinte ordem: primeiramente o SPA será assinado (esse momento é denominado 
como signing); após, será realizada a reorganização societária da target; e, por fim, ocorrerá o fechamento da 
Operação, momento no qual ocorre a transferência da participação societária e o pagamento integral ou parcial 
do preço (esse momento é denominado como closing). 

Outras Condições Precedentes que podem ser necessárias são a prévia aprovação da Operação pelo CADE (vide 
próximo item desta cartilha) ou por outras autoridades/agências governamentais. Isso significa que a Operação só 
poderá ser fechada após essas aprovações. Em regra, as Operações envolvendo sociedades que atuam em 
ambientes regulados pelo Estado, ou seja, que exercem as suas atividades por me io de concessão, permissão ou 
autorização, necessitam de aprovação prévia de autoridades/agências governamentais para o seu fechamento. 
Exemplos disso são Operações envolvendo sociedades que atuam nos ramos de geração de energia elétrica; 
rodovias, ferrovias e portos; aviação civil; saneamento básico, entre outros.  

Como regra geral, a compradora é a responsável pela elaboração da primeira minuta do SPA. É um grande erro 
assumir que essa questão não é importante, uma vez que ao elaborar essa minuta a compradora terá a 
possibilidade de (i) regular a responsabilidade pelas contingências apuradas durante o processo de due diligence; 
e (ii) definir a estrutura inicial das discussões. Ademais, para a compradora é mais difícil alterar o documento 
elaborado pelo vendedor do que defender o contrato que tenha elaborado. 

OBSERVAÇÕES: Controle de Atos de Concentração 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE é a entidade responsável pela defesa e promoção da livre 
concorrência no Brasil e possui como uma de suas funções a avaliação prévia de atos de concentração econômica, 
dentre os quais se incluem as operações de aquisição de controle ou de 100% do capital social de sociedade.  

Isso significa que as operações que preenchem determinados requisitos devem ser aprovadas pelo CADE antes de 
sua consumação, para que as partes envolvidas não sofram a aplicação de penalidades. Tais requisitos levam em 
conta, cumulativamente: (i) se a operação enquadra-se no conceito de ato de concentração (primeiro requisito); e 
(ii) se as partes envolvidas na operação (ou os grupos econômicos a que pertençam) faturaram determinados 
valores mínimos no ano anterior ao da operação (segundo requisito).  

Conforme indicado acima, a aquisição de controle de sociedade se enquadra no conceito de ato de concentração 
(primeiro requisito)6. O segundo requisito, por sua vez, é preenchido quando o faturamento bruto anual, ou o 

                                                 
4 A cisão parcial é a operação pela qual a sociedade transfere parte do seu patrimônio a uma ou mais sociedades, constituídas para este fim ou já 
existentes. Como resultado da cisão, os sócios da sociedade cindida adquirem participação na sociedade que recebeu o acervo cindido. 
5 O drop down é a transferência de determinados ativos e passivos de uma sociedade para sua subsidiária, por meio da integralização, pela 
sociedade, do capital social da subsidiária, com tais ativos e passivos. Como resultado do drop down, a sociedade que era titular dos ativos e 
passivos adquire participação na sociedade que os recebeu. 
6 No que diz respeito à aquisição de participação societária, também se enquadram no conceito de ato de concentração, as operações em que a 
aquisição conferir à compradora participação, direta ou indireta, de: (i) 20% ou mais do capital social, nos casos em que a target não seja 
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volume de negócios no Brasil, (i) de um dos grupos envolvidos na operação for equivalente ou superior a R$ 
750.000.000,00; e (ii) o de outro grupo envolvido na operação for equivalente ou superior a R$ 75.000.000,00.  

Ou seja, na avaliação de faturamento e volume de negócios, são levados em consideração não somente o 
faturamento das empresas diretamente envolvidas na operação, mas também do grupo econômico a que cada 
uma pertence. Para tanto, em síntese7, são consideradas partes de um grupo econômico: (i) as sociedade que 
estejam sob controle comum; e (ii) a sociedade nas quais qualquer das sociedades do item “i” tenha participação 
direta ou indireta de pelo menos 20% do capital social. 

Se a operação se enquadrar dentre aquelas que precisam ser previamente aprovadas pelo CADE, as partes não 
podem praticar atos que possam ser considerados antecipação da sua consumação (prática conhecida como “gun 
jumping”) antes da obtenção de tal aprovação. A título de exemplo, é considerada gun jumping a interferência da 
compradora na gestão da target. O descumprimento desta regra sujeita as partes às seguintes penalidades, 
cumulativa ou alternativamente, a depender do caso concreto: (i) nulidade do ato; (ii) multa, que poderá variar 
entre R$ 60.000,00 e R$ 60.000.000,00; e (iii) outras sanções administrativas.  

 

5. PREVISÃO DAS ATIVIDADES DE M&A PARA O TERCEIRO 
TRIMESTRE DE 2015 

Com uma taxa de crescimento de 14,6% na atividade de M&A em estágio inicial nos últimos 12 meses, Europa, 
Oriente Médio e África continuam a liderar a América do Norte, até 14% nos últimos 12 meses, como a região de 
crescimento mais rápido no mundo. A atividade de M&A em estágio inicial na região Ásia -Pacífico (APAC) diminuiu 
para 3,8% nos últimos 12 meses, contando com elevados níveis de atividade na Austrália, na Nova Zelândia e no 
Sudeste da Ásia, compensados por baixos níveis no Japão e no Sul da Ásia. A América Latina continua a mostrar 
fragilidade, com um declínio nos últimos 12 meses de 10,5% na atividade de M&A em estágio inicial, tornando o 
1º trimestre de 2015 o terceiro consecutivo no qual a atividade de M&A em estágio inicial na região diminuiu com 
base nos últimos 12 meses. 

No entanto, com base nos comparativos anual e trimestral, durante o primeiro trimestre de 2015, a atividade de 
M&A em estágio inicial na América Latina cresceu 3,2% e 2,1%, respectivamente, representando a primeira vez 
que a atividade de M&A em estágio inicial na região cresceu, nesse aspecto, desde o terceiro trimestre de 2013 e 
o segundo de 2014, respectivamente. Estes são indícios de que o ambiente de negociações na América Latina 
pode estar mostrando sinais de uma possível recuperação. 

Principais previsões para o terceiro trimestre de 2015: 

 O volume global de negociações de M&A anunciadas nos primeiros nove meses de 2015 será superior ao 
mesmo período de 2014. A previsão de crescimento é de 1%, com variação de -1% a 3%. 

 Crescimento moderado na atividade de M&A em estágio inicial global com previsão de crescimento de 6% 
para os volumes globais de M&A anunciados no primeiro semestre de 2015 em comparação com o 
primeiro semestre de 2014, com variação de 4% a 8%. A previsão é de que os EUA e Europa, Oriente 

                                                                                                                                                                   
concorrente, nem atue em mercado relacionado ao da compradora (ou do grupo a que esta pertença); e (ii) 5% ou mais do capital social, nos casos 
em que a target seja concorrente ou atue em mercado relacionado ao da compradora (ou do grupo a que esta pertença). 
7 Existem regras específicas para determinação de grupo econômico de fundo de investimento.  
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Médio e África (“EMEA”) sejam os principais propulsores deste crescimento. De acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (“FMI”), com o crescimento do PIB de 3,1%, a previsão é de que a economia dos 
EUA tenha o crescimento mais rápido das economias avançadas em 2015. Para os mercados de M&A, o 
crescimento econômico mais fraco de 1,5% na Zona do Euro deverá ser parcialmente compensado pelo 
programa de flexibilização quantitativa (QE) do Banco Central Europeu (BCE), que começou no início de 
março deste ano. 

 A região da Ásia-Pacífico continuará a ter um desempenho acima do nível de 2014, e o crescimento mais 
sólido na atividade de M&A provavelmente ocorrerá na Austrália, Nova Zelândia, Sudeste Asiático e Coreia 
do Sul. 

 A demanda global enfraquecida por commodities e baixos preços do petróleo continuarão a atuar como 
um empecilho para a atividade de M&A na América Latina.  

O volume e o valor dos negócios anunciados aumentaram significativamente no primeiro 
trimestre de 2015 

O volume e o valor das negociações de M&A globais anunciadas no primeiro trimestre de 2015 aumentou 14% e 
25% no comparativo anual, respectivamente, o melhor início de ano para as negociações no primeiro trimestre 
desde 2007. 

Expectativas para 2015: 

Nos primeiros nove meses de 2015, é esperado que o crescimento varie de -1% a 3% no comparativo anual em 
relação a 2014. 

Percebe-se que há uma variação significativa na atividade de M&A em estágio inicial nas diversas regiões do 
mundo. A Europa e América do Norte são atualmente os principais propulsores do crescimento geral de M&A, 
enquanto a região da Ásia-Pacífico continua a ter um bom desempenho geral, com exceção do Japão. A atividade 
de M&A em estágio inicial na América Latina continua a ser afetada negativamente pela forte desaceleração na 
maior economia da região, o Brasil, causada, em parte, pela redução de preços dos principais produtos exportados 
pelo país, como minério de ferro e petróleo.  

No nível setorial, estamos testemunhando os mais sólidos aumentos na atividade de M&A em estágio inicial nas 
áreas de Telecomunicações, Mídia e Entretenimento (TME), Produtos para o Consumidor, Tecnologia e 
Indústria/Manufatura. A tendência de aumento do número de meganegociações (aquelas com um valor superior a 
US$ 5 bilhões) tende a continuar: houve 28 meganegociações anunciadas  no primeiro trimestre de 2015, em 
comparação a 14 no primeiro trimestre de 2014, um aumento de 100%. Após o ótimo desempenho dos mercados 
globais de M&A em 2014 (o primeiro ano desde 2010 a ver o retorno do crescimento de M&A globais anunciadas, 
tanto em termos de volume de negociações quanto de valor), os anúncios de M&A no primeiro trimestre de 2015 
criaram expectativas de que 2015, de modo geral, será mais um ano de prósperos níveis de negociações (em 
termos de volume e de valor). 

Europa e EUA continuarão a apoiar o crescimento global de M&A 

A América do Norte, particularmente os EUA, tende a manter níveis animadores de operações de M&A em 
decorrência do crescimento da economia, do ambiente favorável de taxa de juros, da existência de compradores 
com disponibilidade financeira e do dólar forte. Embora o FED (Federal Reserve System, o sistema de bancos 
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centrais dos EUA) tenha sinalizado que começará a aumentar as taxas de juros, a maioria dos analistas de 
mercado espera que o aumento seja modesto e não seja implementado pelo menos até junho de 2015. Contudo, 
enquanto os americanos continuarão a se beneficiar dos baixos custos de financiamento e poderão adquirir ativos 
relativamente baratos no exterior, uma elevação do dólar americano poderá atuar com empec ilho econômico no 
resto do mundo. Isso porque, as empresas e os governos com dívidas em dólar provavelmente serão atingidos 
pelo aumento dos custos de amortização. 

Embora o crescimento econômico na maior parte da Europa esteja significativamente mais lento  que nos EUA, 
isso não parece impedir a atividade de M&A na região. Na realidade, a Europa continua a ser a região que mostra 
o maior crescimento na atividade de M&A em estágio inicial, impulsionada principalmente pelos ótimos níveis de 
atividade na Alemanha, na França e na Espanha. 

Na Zona do Euro, espera-se que os efeitos dos 60 bilhões de euros mensais do programa de flexibilização 
quantitativa (QE) do Banco Central Europeu (BCE) sejam benéficos para o mercado de M&A, especialmente nas 
economias em recuperação como França, Itália e Espanha. Maiores cotações em bolsa de valores, dívida barata, 
aumento da confiança nos negócios e melhoria no crescimento do PIB regional resultante da QE promoverão um 
ambiente de M&A favorável. 

O crescimento na Ásia-Pacífico continuará, embora em ritmo mais lento  

De acordo com o FMI, o Pacífico Asiático deverá permanecer o líder do crescimento global, embora a dinâmica de 
crescimento da região seja moderada. No Pacífico Asiático, tanto os chineses, quanto os japoneses têm rea lizado 
aquisições no exterior de modo ativo recentemente, mostrando interesse significativo em ativos dos EUA, da 
Europa e de outras partes da Ásia-Pacífico. À medida que as aquisições nos EUA se tornam mais caras, os 
adquirentes que procuraram negociações nesse país podem se deslocar para outras regiões, e os alvos na Zona do 
Euro parecem comparativamente mais baratos. Enquanto isso, na Índia, a melhoria do sentimento empresarial 
após a eleição do governo centrista de Narendra Modi, no ano passado, levou a  um aumento na atividade de M&A 
no subcontinente. Já o governo da China cortou as metas de crescimento do PIB para 7%, a meta mais baixa em 25 
anos, embora seja improvável que isso tenha qualquer impacto significativo na atividade de M&A na região. No 
Japão, o Abenomics, o plano do primeiro-ministro Shinzo Abe para reanimar a economia do Japão, parece estar 
em dificuldades: a atividade econômica decepcionou após o aumento de impostos sobre o consumo em meados 
de 2014, que causou uma contração no consumo mais acentuada que o previsto. Embora a atividade japonesa de 
M&A esteja lenta, os volumes de M&A além das fronteiras continuam a aumentar, já que as empresas japonesas 
continuam a adquirir empresas em mercados estrangeiros. 

A queda dos preços das commodities prejudica a atividade de M&A na América Latina  

Os fracos preços das commodities, a contração da demanda e a valorização do dólar americano continuarão a 
prejudicar a América Latina e a dificultar a atividade de M&A na região. No Brasil, alguns setores es tão sentindo o 
impacto mais do que outros. Muitas empresas de mineração, petróleo e gás, e transporte fizeram grandes 
empréstimos para expandir a produção no último aumento repentino da demanda por commodities e agora estão 
enfrentando o pagamento de dívidas incapacitantes e a queda das receitas. A instabilidade e os escândalos 
políticos em alguns países, dentre eles o próprio Brasil, servirão apenas para agravar a crescente crise de 
confiança e prejudicar ainda mais a atividade de M&A. 

  



    

 

18 

Cartilha de Fusões e Aquisições 

Publicação: 
 

Instituto Mineiro de Mercado de Capitais (IMMC) 
 

Edição: 

Maio de 2015 

 

Cooperação técnica e produção textual: 

 

Adriano Ferraz 

Alice Dourado 

Débora Resende 

Tatiana Campos Lisboa  

Renata Wanderley 

 

Coordenação: 

 

Instituto Mineiro de Mercado de Capitais 

Tatiana Campos Lisboa  

Eduardo Matias Campos 

 

Campos Fialho Canabrava Borja Andrade e Salles 

Adriano Ferraz 

Alice Cotta Dourado 

 

Investor Consulting Partners 

Renata Wanderley  

Rodrigo Coelho de Oliveira  

 

Diagramação: 

 

MZ Group 

Fernanda Guerreiro 

Denys Roman 

 

Aviso Legal: 

 

Este documento não pode ser distribuído ou reproduzido sem a autorização do IMMC 

 

 

 



    

 

19 

Cartilha de Fusões e Aquisições 

O IMMC 

O Instituto Mineiro de Mercado de Capitais (“IMMC”) é uma entidade sem fins lucrativos em atividade desde 2012, 

que promove o desenvolvimento econômico de Minas Gerais por meio do fortalecimento do Mercado de Capitais no 

Estado. 

Com base em três pilares de atuação: Educação, Assessoria e Networking; o IMMC realiza suas atividades com o 

objetivo de estimular uma maior inserção das empresas mineiras no cenário global de Mercado de Capitais, e 

disseminar a cultura do mercado financeiro e de capitais no Estado. 

Em relação ao pilar Educação, o IMMC criou o “Programa de Desenvolvimento em Mercado de Capitais”, que realiza a 

capacitação de executivos e acionistas de empresas mineiras por meio de seminários, cursos, treinamentos executivos 

de alto nível, no Brasil e no exterior, e reuniões temáticas com empresários e profissionais atuantes no mercado, 

proporcionando aos executivos participantes do programa um panorama geral das oportunidades e exigências do 

mercado. 

No que se refere à Assessoria, o IMMC articula a execução de projetos de melhorias técnicas e operacionais nas 

empresas do Grupo IMMC através de parcerias com outras instituições e players do mercado. O IMMC e seus parceiros 

visam apresentar à comunidade empresarial mineira as melhores práticas de governança corporativa, as modalidades 

de capitalização mais adequadas ao perfil da empresa e outros conhecimentos específicos, conforme demanda de cada 

companhia. 

Por fim, com base na execução do Programa de Desenvolvimento em Mercado de Capitais e projetos de Assessoria 

Direta, o IMMC construiu uma vasta rede de relacionamentos em Minas Gerais, proporcionando o fortalecimento do 

ambiente de negócios no Estado, na medida em que promove a troca de experiências entre empresários, o encontro 

com investidores e o apoio dos maiores players do mercado. 

Site: www.immc.org.br 

 

Eduardo Matias Campos (Gerente Executivo) 

eduardocampos@immc.org.br 

 

Tatiana Campos Lisboa (Executiva) 

tatianalisboa@immc.org.br 
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Parceiros 
 
O CAMPOS, FIALHO, CANABRAVA, BORJA, ANDRADE, SALLES ADVOGADOS é um escritório de advocacia fundado em 
1996 que assessora clientes brasileiros e estrangeiros em demandas complexas, que exijam alto nível de especialização 
e conhecimento multidisciplinar. Atuamos em vários segmentos da economia, em todo o território nacional, com uma 
equipe composta por advogados com experiência profissional no exterior e sólida formação acadêmica, inclusive em 
áreas complementares ao Direito. O atendimento aos clientes é feito principalmente por sócios e advogados seniores, 
comprometidos com estritos padrões de excelência, agilidade, eficiência e ética profissional. 
 

Alice Cotta Dourado (Sócia) 

alice.dourado@camposfialho.com.br 

 

Adriano Ferraz (Advogado Senior) 

adriano.ferraz@camposfialho.com.br 

 

 

A INVESTOR CONSULTING PARTNERS é uma Boutique de Investimentos, que atua nas áreas de Corporate Finance, 
M&A (Fusões & Aquisições), Avaliação Imobiliária e Organização Patrimonial. Conta com um corpo executivo e técnico 
altamente qualificado, que contribui para o objetivo de fornecer serviços de excelência e soluções inovadoras aos seus 
clientes: 
 
Corporate Finance: Avaliação de Empresas (Valuation), Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, Captação de 
Recursos, Project Finance e as mais diversas modalidades de assessoria financeira customizadas de acordo com a 
demanda de cada cliente. 
 
Avaliação Imobiliária e Organização Patrimonial: Tratam-se de Laudos Técnicos relacionados a Avaliações de Imóveis 
Residenciais, Comerciais e Industriais, e Laudos Técnicos relacionados a Bens Tangíveis. 
 
M&A – Fusões & Aquisições: Assessoria completa aos acionistas e investidores, que inclui a elaboração de Laudos de 
Valoração (Valuation), Memorando de Informações, Intermediação em processos de Fusões e Aquisições, Venda de 
Participação, Alianças Estratégicas e outras formas de investimento. 
 
Rodrigo Coelho de Oliveira (Diretor Geral) 

rodrigo.oliveira@investorcp.com 

 

Frederico Belém (Diretor de Novos Negócios) 

frederico.belem@investorcp.com 
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