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A famosa due diligence, auditoria fiscal e contábil no processo de transação de compra e venda 
de companhias, está ganhando versões ampliadas. Além da checagem financeira, os processos 
de fusões e aquisições (F&A) começam a atentar para auditoria técnica e a chamada due 
diligence cultural.  
 
"Os números são apenas parte da equação de F&A. A grande lição hoje dessas transações é 
que o aspecto negligenciado é a due diligence cultural, que pode apontar sucesso ou não do 
negocio, manter divisões unidas ou separadas", diz José Orlando Lobo, sócio da Lobo & De 
Rizzo Advogados.  
 
Ele cita o caso da Autolatina, companhia formada pelas marcas Volkswagen e Ford, que foi 
desfeita. "Foi um divórcio litigioso porque as companhias tinham estratégias, valores e 
conceitos completamente diferentes."  
 
A falta de estratégia emocional, como fica conhecido no mercado, gera impacto direto no 
balanço financeiro. "Os processos de F&A envolvem medo de perder emprego, medo de dar 
errado, medo de perder dinheiro, ao invés de transmitirem confiança", diz Jean-Marc 
Laouchez, diretor na América do Sul do Hay Group, consultoria de gestão. "O processo de F&A 
envolve dois líderes de companhias que precisam definir qual é o objetivo da negociação. 
Parece óbvio, mas o que se percebe hoje é que no fogo da ação se perde um pouco do foco."  
 
A estabilidade emocional e cultural toma ainda mais importância no momento em que as 
companhias passam a ser apreçadas por valores intangíveis, não só pela quantia que tem em 
caixa ou número de ativos. A capitalização bursatil (valor em bolsa) é uma prova disso. "O 
valor de bolsa é muito maior que o valor de ativos, até 80% é intangível, e considera capital 
organizacional, relacional (com acionistas e investidores externos) e humano (formação da 
equipe, talentos internos)", avalia Laouchez. Entretanto, conforme pesquisa feita pelo Hay 
Group, mais de 90% das companhias envolvidas em transações de F&A só fazem due diligence 
financeira. Desse montante, apenas 22% das empresas considera o capital humano como fator 
diferencial.  
 
"Não é à toa que 90% das empresas perdem valor nas transações, ao invés de agregar valor. 
Na maioria dos casos, as razões são incompatibilidade cultural, seja de países ou atividades, 
ou porque a integração não acontece com a agilidade necessária, gerando desequilíbrio de 
caixa", diz o consultor.  
 
Para Tobias Bremer, CFO da Independência, exportadora de carne bovina, quando se compra 
uma empresa com cultura própria e forte tradição, o conflito é inevitável. O comprador precisa 
saber resolvê-lo. A companhia precisa se perguntar como será a segunda-feira seguinte e 
definir rapidamente a nova estrutura. Precisa fazer isso com humildade, afinal não está 
comprando a empresa porque é maior ou tem dinheiro em caixa, mas sim porque ela é boa no 
que faz".  
 
Lobo completa ainda que os processos de avaliação de F&A também estão considerando em 
maior dimensão o impacto ambiental gerado pelas atividades fins e empresas alvo de 
negócios. "A contaminação do solo e de água tomou atenção redobrada, é uma due diligence 
técnica fundamental", diz. O advogado ressalta ainda que essa auditoria financeira, cultural, 
técnica – também deve ser feita pelo vendedor em sua própria empresa. "A pior coisa que 
pode acontecer numa mesa de negociação é o comprador saber mais que o dono sobre sua 
empresa, como pontos fortes e fracos."  
 
Além da avaliação mais criteriosa antes da compra, os executivos começam a dedicar mais 
tempo e cuidado com o pós-compra, o chamado "PMI" (integração pós fusão, na sigla em 
inglês). "Ajudou muito nesse processo de governança e transparência o cenário 
macroeconômico do Brasil e o crescimento da bolsa de valores. Ainda que as fusões e 
aquisições sejam realizadas especialmente por equity, apesar da tendência de crescimento de 



transações por troca de ações, a bolsa é um balizador de preço para o mercado em geral", 
afirma Celso de Barros, sócio da Vergent Partners, que assessora processos de compra e 
venda.  
 
Informalidade e solicitações de pagamentos fora da órbita dos negócios reais eram os maiores 
obstáculos para processos de F&A no Brasil, e começam a mudar de cenário. "Mesmo em 
empresas pequenas, de capital fechado, há conhecimento hoje sobre múltiplo de Ebtida, 
potencial de caixa", diz. Por isso, mesmo com a volatilidade internacional, efeito da crise de 
crédito dos Estados Unidos, ainda há capital disponível e disposto para aportes no mercado 
brasileiro, ressalta Barros. "As empresas já começaram a se despertar para F&A, em áreas 
como maquinas pesadas e bens de consumos, surgindo grandes multinacionais brasileiras. E, 
com a volatilidade externa afetando o mercado de capitais aqui, pequenas e medias empresas 
que pensavam em IPO devem aquecer ainda mais o mercado de fusões e aquisições", diz.  
 
Para empresas que seguem o manual do F&A, os processos podem ser extremamente 
produtivos. Um dos frutos desse mercado é a CPM Braxis, resultado da união da COM e Braxis 
e que continua comprando - só este ano já tem dois memorandos de entendimento assinados 
e duas transações em processo de due diligence. Segundo levantamento da Thomson Reuters, 
o volume de transações no Brasil avançou mais 80% nos primeiros sete meses no Brasil, em 
comparação a igual período de 2007, enquanto o volume global tem retração da ordem de 
30%.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 ago. 2008, Finanças & Mercados, p. B1. 


