
por todo esse percurso leva muita gente a preferir comprar um
negócio pronto, já com as portas abertas e em pleno funciona-
mento. A oferta é tentadora e pode adiantar bastante o processo
de entrada e estabilização no mercado do novo empreendedor,
mas exige muita cautela e pode ser até mais trabalhosa do que a
criação de uma nova pessoa jurídica. "Ao comprar uma empresa,
você assume não só os ativos, como infra-estrutura e carteira
de clientes, mas também passa a ser responsável por todos os
passivos, de dívidas tributárias e trabalhistas a financiamentos
bancários e compromissos com fornecedores e clientes", afirma
Wilson Alves Polônio, sócio do escritório de advocacia Polônio
Associados e da consultoria contábil e tributária Wap.

Portanto, antes de fechar qualquer negócio de compra, é
preciso buscar uma série de informações e documentos
sobre a empresa e seus sócios para conhecer os problemas
existentes — que muitas vezes ficam ocultos à primeira
vista —, além dos pontos com potencial de gerar problemas
no futuro, como ex-funcionários insatisfeitos ou uma licença
de funcionamento com prazo de vencimento curto. Uma

brir uma nova empresa no Brasil, todos sa-
bem, é trabalho árduo. Muita burocracia,
altos custos para cumprir as exigências le-
gais e contratar advogados e contadores,
vaivém entre órgãos públicos, dificuldade
na obtenção de alvarás e licenças, além de
tempo, muito tempo, até ter o tão sonhado
CNPJ em mãos. Apenas a idéia de passar



pesquisa detalhada exige uma boa dose de dedicação, além da
ajuda de especialistas em direito, contabilidade ou até no seu
ramo de atuação. "O mais importante para fazer uma boa com-
pra é não deixar a ansiedade tomar conta, não se empolgar.
É preciso calma para procurar o negócio ideal e checar todos
os dados", diz José Carlos Pereira, co-autor do livro A Arte de
Comprar e Vender Empresas — Aprenda com quem faz e criador
do site de intermediação de transações Bolsa Brasil Negócios
(www.bo/sabrasz7negocios.com.br,).

Para ajudá-lo a fazer um raio-X da empresa que você cogita
comprar, conversamos com advogados, contadores e consulto-
res em gestão e reunimos nesta reportagem os principais cuida-
dos a serem tomados antes de bater o martelo na negociação.

mento, incluindo o número de tuncionários, cargos, salários,
datas de admissão e regularidade dos direitos trabalhistas. Veri-
fique se poderá arcar com os gastos referentes à equipe e se não
herdará dívidas como horas extras, 13º ou férias antigas e não
pagas. "A próxima etapa é pedir uma cópia de todos os contra-
tos da empresa, sejam de aluguel, com fornecedores, clientes ou
instituições financeiras. Você precisa saber se pode cumprir os
compromissos assumidos", afirma Pereira. Por último, caso a
negociação englobe também a compra de marcas, veja se estão
todas registradas no Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial (INPI) e a validade dos registros.

Apesar de trabalhosa, a pesquisa vale a pena. Com experiência
na área de segurança, Ronaldo Stoppa procurou uma consultoria
para ajudá-lo a encontrar um bom negócio em Joinville (SC).
"O mais difícil foi acertar o segmento de atividade, pois dificil-
mente encontraria uma empresa em funcionamento na mesma
área. Meu sócio e eu analisamos quatro negócios: pizzaria, cafe-
teria, metalúrgica e auto-escola. Acabamos ficando com a última
opção, pois nosso conhecimento é de prestação de serviços."

Stoppa conta que, mesmo tendo levantado todas as certi-
dões negativas de débito, um problema com o INSS surgiu
meses após a aquisição, devido a um erro de informação do
próprio órgão. "Já estamos resolvendo", diz aliviado e satisfeito
com a compra, que levou três meses para se concretizar, da
procura à assinatura do contrato. Segundo o empreendedor, o
fato de morarem em uma cidade menor auxiliou na busca por



informações sobre a auto-escola — já há dez anos
no mercado — e sobre os antigos proprietários.
Outro cuidado tomado pelos compradores foi es-
tabelecer um período de três meses, em que o ex-
proprietário deveria assessorá-los na gestão da
empresa e em que o faturamento declarado na
negociação seria comprovado.

A cautela do empresário ao fazer negócios, en-
tretanto, nem sempre foi tão minuciosa. Numa
experiência anterior, Stoppa herdou uma dívida

com o órgão previdenciário municipal ao adqui-
rir, anos atrás, uma empresa de segurança. "O
problema estourou há nove meses e fiquei com
uma conta de cerca de R$ 100.000. Até hoje,
pago rriais de R$ 4.000 todo mês por não ter le-
vantado a certidão negativa", afirma.

Lindomar Schmoller, diretor executivo de
tributos da Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e Contabilidade
(Anefac), destaca dois possíveis tipos de contin-
gências: as conhecidas e as ocultas. "Com as certi-
dões negativas, é possível saber se a empresa está
envolvida em processos judiciais ou administra-
tivos e se deve algum tributo. Mas alguns proble-
mas trabalhistas, por exemplo, podem surgir so-
mente após a compra." Por isso, é aconselhável re-
ter parte do pagamento pelo negócio por um tem-
po determinado em contrato, para cobrir even-
tuais despesas não detectadas durante a análise da
empresa. Também é importante deixar claro em
contrato que o antigo proprietário fica responsável
por futuras cobranças de tributos ou dívidas e por
ações trabalhistas referentes ao período anterior
à venda. Segundo Schmoller, apesar de a medida
não isentar o novo proprietário de responsabilida-
de, ela poderá ser essencial em decisões judiciais
sobre quem deve responder no caso.

Com tantos detalhes a serem avaliados, quan-
to mais o comprador conhecer a empresa, menor
a chance de ser surpreendido no futuro. As mi-
neiras Regina Coeli e Nalu das Graças Onofre
conheciam a rede de escolas de idiomas Brasas
há oito e 15 anos, respectivamente, quando deci-
diram comprar, em agosto de 2006, uma das três
unidades abertas em Belo Horizonte. As amigas
uniram a experiência de Regina nos departamen-
tos financeiro e pessoal da escola e a atuação de
Nalu nas salas de aula como professora de inglês
para tocarem sozinhas todo o processo de com-
pra. "Como tínhamos acesso às informações ad-
ministrativas, checamos por meio de planilhas o
número de alunos, o faturamento e os custos de-
clarados pelas antigas donas", diz Regina.

Para garantir que não assumiriam uma dívida
da unidade com a franqueadora, a dupla colocou
no contrato registrado em cartório que todos os
compromissos assumidos pelas vendedoras con-
tinuavam responsabilidade das antigas proprietá-
rias e compraram somente o chamado fundo de



comércio (infra-estrutura, ponto comercial e
clientela), abrindo um novo CNPJ. "Se não conhe-
cêssemos bem a escola, optaríamos por montar
uma nova unidade do zero, direto com a fran-
queadora" declara Regina.

A estratégia de adquirir somente o fundo de
comércio e abrir um novo CNPJ, ao contrário
do que muita gente acredita, não exime o novo
empresário de responsabilidade se sua empresa
atuar no mesmo ramo da anterior e com o mes-
mo quadro de funcionários. "Nestes casos, você
é o sucessor de direitos e obrigações, já que o es-
sencial daquele fundo de comércio foi transferi-
do", afirma Lindomar Schmoller, da Anefac. Por
esta razão, uma dica dada por Sandra Fiorentini,
consultora jurídica do Sebrae de São Paulo, é ava-
liar se os problemas encontrados durante a análi-
se da empresa são contorná-
veis e usá-los como poder de
barganha na negociação.

adequada, incluindo o imóvel
onde a indústria, o comércio
ou a prestadora de serviços
atua e os ativos fixos (mobí-
lia, equipamentos e maqui-
nários). A lição é simples e os
empresários Antônio Braz
Molez, Luis Roberto Yamada
e Cláudio Carvalho a apren-
deram na prática ao comprar,
em agosto de 2006, uma piz-
zaria em São Paulo, batizada
por eles de Don Altino.

Os três haviam pesquisa-
do os custos envolvidos na
abertura de uma pizzaria
nova e, quando encontraram
a oportunidade de comprar

uma já funcionando por 60% desses custos, cal-
cularam que valeria a pena — apesar da necessi-
dade de reforma — pela facilidade de adquirir um
negócio já estabelecido no mercado. "A casa apa-
rentemente estava em ordem, mas quando come-
çamos a trabalhar, vimos que a cozinha era pe-
quena demais para as nossas necessidades e os
dois fornos de pizza estavam em péssimo estado",
diz Molez. Conclusão: o orçamento de R$ 35.000
previstos para a reforma subiu para R$ 60.000,
incluindo R$ 12.000 apenas para a construção de
dois novos fornos.

Para evitar surpresas desagradáveis, o consul-
tor José Carlos Pereira aconselha a solicitar uma
planta do imóvel, com indicação das instalações
elétricas e hidráulicas, cópias das notas fiscais
dos principais ativos fixos imobilizados (com-

putadores, máquinas e equi-
pamentos usados na produ-
ção), além das notas fiscais
dos últimos serviços adqui-
ridos pela empresa. "Assim,
é possível descobrir se as
instalações e maquinários
têm recebido manutenção",
afirma Pereira.



do imóvel consegue tirar a empresa instalada
naquele local na hora em que quiser", diz. San-
dra também aconselha a observar se o prazo de
locação estabelecido é suficiente para, no míni-
mo, obter o retorno do dinheiro investido na
aquisição, mas o ideal é fechar contrato por
cinco anos. "A partir deste prazo, o locador tem
o direito de renovar a locação por mais um pe-
ríodo de cinco anos", diz.

de assumir o negócio, os empresários se depara-
ram com vendas de apenas um terço do volume
prometido nas negociações. "Erramos por entu-
siasmo e acabamos pagando só pela estrutura,
pelos ativos fixos", declara Molez. Atualmente,
um ano depois da aquisição, o faturamento já
cresceu 400%. "Apesar de estarmos revertendo a
situação, perdemos um ano de trabalho e desgas-
te. A barreira criada por um ponto comercial caí-
do é difícil de ser quebrada", afirma.

Segundo o consultor José Carlos Pereira, é pôs
sível comprovar a veracidade dos valores passa-
dos pelo vendedor de duas formas: antes ou de-
pois da compra. No primeiro caso, analise o ba-
lanço contábil do ano anterior e os balancetes do
últimos oito meses. "Outra dica é pedir cópia das
notas fiscais de compra de matéria-prima. Se as
compras são insuficientes para manter as vendas
declaradas, algo está errado", afirma Pereira, que
aconselha também a comparar as planilhas de
custos dos produtos vendidos com as planilhas
de fluxo de caixa, de contas a receber e a pagar.
No segundo caso, ao realizar a compra da empre-
sa, estabeleça em contrato o prazo de um ou dois
meses para que se comprove o faturamento. As-
sim, pode-se acompanhar o dia-a-dia de perto e,
caso a receita seja menor do que o combinado,
desfaz-se o negócio. Há quem redobre cuidados,
também, com o controle das contas bancárias da
empresa durante todo o prazo de comprovação d<

movimento. Isso porque, nesse período, o contra-
to social ainda não foi transferido e os cartões e
senhas ainda estão em poder do ex-proprietário.
Verifique se não há nenhum débito com os ban-
cos onde a pessoa jurídica tem conta e preste
atenção para que o vendedor não faça saques sem
o seu conhecimento. Além disso, Sandra Fioren-
tini recomenda estabelecer no contrato de com-
pra e venda a necessidade de comprovação de fa-
turamento, com margem de 10% para cima ou
para baixo, por um prazo determinado (geralmen-
te, durante o período de pagamento da transação).

Para a pernambucana Maria Betania de Oli-
veira, o movimento da Ótica Milão, que ela as-
sumiu em 2004, nunca foi motivo de preocupa-
ção. Funcionária da empresa desde que abriu as
portas em 2001, Maria Betania atuava nas áreas
administrativa e de vendas e conhecia bem a
oportunidade que teve em mãos quando a ex-
chefe mudou-se para o interior do estado e co-
locou o negócio à venda. "Foi tudo baseado em
nossa amizade, mas mesmo assim conversei
com um contador para saber se todos os impos-
tos estavam pagos e se a documentação estava
em ordem". Com a certeza de quanto a ótica
movimentava por mês, de seu fluxo de caixa e
do valor do ponto comercial, próximo a um pólo
médico, a empreendedora assinou o contrato,
com pagamento parcelado em oito vezes.

"O que pesa muito na hora de avaliar o preço
cobrado pelo vendedor é o retorno do investi-
mento. No Brasil, o prazo médio de retorno para
pequenas empresas é de dois anos e meio a três
anos", diz Pereira. Outro fator que influencia o
valor da transação é o ponto comercial e, segun-
do os consultores, a melhor maneira de avaliar
quanto vale determinado ponto é em conversas
com a vizinhança. "Vários aspectos devem ser



até nos produtos oferecidos. De acordo com João
Abdalla, consultor de marketing do Sebrae, as
questões mais importantes a serem analisadas
antes de implementar qualquer mudança são:
checar se a empresa depende muito de um núme-
ro pequeno de clientes e fornecedores, avaliar o
atendimento oferecido e a qualidade dos produ-
tos e serviços, e estudar a capacidade do mercado
de absorver os preços cobrados.

A primeira mudança promovida por Molez, da
pizzaria, foi justamente a adoção de um novo
nome e de novos números de telefone. "Mantive-
mos o número antigo por seis meses, para captar
a clientela existente, mas desde o início divulga-
mos somente o novo nú-
mero na fachada, nos car-
dápios de entrega e nas
caixas de pizza", afirma.
Dispostos a melhorar o
atendimento e ter estru-
tura para aumentar o fatu-
ramento da casa, os sócios
transformaram a velha
equipe de apenas dois
funcionários em seis e
contrataram serviços ter-
ceirizados de entrega.
"Acabamos trocando os
empregados. É muito
complicado herdar profis-
sionais, se você quer mu-
dar o ritmo e a forma de
trabalho", declara Molez.

Os novos donos tam-
bém enriqueceram e mo-
dernizaram o cardápio,
mas mantiveram a faixa
de preço cobrada pelo ex-
proprietário. A análise do
preço durante a negocia-
ção da compra foi, segun-
do o empreendedor, de-
terminante para fechar
negócio. "Estudamos
os valores cobrados pela
pizzaria e, se fossem
muito abaixo daquilo que
iríamos praticar, não a
compraríamos".
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