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Mais de 500 fusões e aquisições ocorridas no Brasil movimentaram no ano passado volume 
recorde de recursos, em torno de R$ 150 bilhões. Processos, no entanto, exigem série de 
verificações das condições das empresas 
 
No ano passado, as mais de 500 fusões e aquisições ocorridas no Brasil movimentaram em 
torno de R$ 150 bilhões, um recorde. A perspectiva para este ano é positiva. Pensando neste 
cenário de consolidação, gestores inteligentes podem escolher vender o negócio problemático 
ou conseguir um bom dinheiro pelo bem estabelecido. 
 
Segundo especialistas consultados pelo Jornal do Commercio, os setores mais promissores 
para este tipo de operação são varejo especializado para classe C e D, tecnologia da 
informação (TI), construção civil e o setor de óleo e gás. 
 
Vender a empresa exige o “dever de casa” feito pelo gestor. Trabalho que, de acordo com o 
sócio da V2Finance Acácio Alves, quase nunca está feito. "O processo de compra nunca se dá 
quando o investidor bate à porta. O primeiro passo é o negócio ser auditado. Das pequenas e 
médias empresas, menos de 15% fazem isso." A V2Finance ajuda neste trabalho, além de 
fazer a ponte entre os vendedores e os investidores. Miguel Abdo, diretor da Naxentia, 
empresa que realiza reestruturações, identificação e avaliação de oportunidades de fusão e 
aquisição e relacionamento com fundos de investimento, afirma que a principal parte do 
trabalho é a avaliação dos passivos. Nesta conta são incluídos as dívidas com o fisco, os 
encargos trabalhistas e os riscos gerais que o comprador pode incorrer ao adquirir o negócio. 
"O potencial de venda é calculado a partir da receita, da participação do mercado e potencial 
de crescimento. Desse valor, nós reduzimos os riscos e os passivos", explica Abdo. 
 
Os prós e os contras da aquisição são avaliados no chamado due diligence realizado pela 
compradora. Para o sócio do escritório de advocacia Lino, Beraldi, Bueno e Belluzzo, Roberto 
Belluzzo, é difícil encontrar uma empresa 100% em ordem. "O que é preciso é se organizar 
para dar ao comprador a segurança de que ele não está comprando gato por lebre." A firma, 
especializada em fusões e aquisições, intermedia estas operações e realiza o due diligence 
necessário na hora da compra. Para ele, mais importante que negociar bem, é fazer uma 
limpeza na casa. "A preparação para venda é um trabalho de um a dois anos, com um plano 
de ação definido", afirma Abdo. A informalidade é uma das questões que leva tempo para 
serem resolvidas. "A empresa tem que ter um plano para parar de contratar de maneira 
informal e melhorar sua margem operacional para bancar os novos encargos trabalhistas." Na 
análise de Alves, a informalidade está presente na maior parte das empresas brasileiras. "Isso 
é um problema para investidores estrangeiros", avalia. 
 
A atenção dada aos números contábeis também precisa ser alta, acredita o sócio da 
V2Finance. "Cerca de 90% das pequenas e médias têm números contábeis bagunçados. Você 
fica sem saber que esqueletos estão no armário." A solução para não repassar os riscos aos 
compradores é fazer o que muitas vezes é o primeiro balanço da empresa. "Vira e mexe 
sentamos com o pessoal do financeiro da companhia para ajudar a fazer o balanço." Lidar com 
as dívidas, segundo Abdo, é mais fácil. "Não é complicado alongar os prazos. 
 
Não se pode ter um endividamento maior que 50% do faturamento anual." O especialista 
afirma que endividamento acima de 20% já é considerado um risco. A questão tributária faz 
parte do planejamento para venda. Segundo Abdo, muitas vezes é necessário modificar o 
contrato social e lidar com métodos "criativos" de tributação utilizados pelas companhias. "É 
muito comum que eles tenham vários CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Temos 
um cliente com mais de cem CNPJs para as suas cem lojas." O processo de simplificação da 
parte societária pode ser demorado, levando de seis a 24 meses. 
 
Apesar do tempo demandado para reestruturar a empresa para venda, Abdo garante que vale 
a pena. "Se trata de um processo autosustentável, que trará retorno no futuro." Belluzzo 



compara com a venda de um carro. "Se você for vender o seu carro como ele está agora, o 
preço é um. 
 
Vendendo depois de colocar um rádio novo e banco de couro, o preço é outro." O advogado 
enfatiza a necessidade de passar confiança para o comprador e de se ter contratos celebrados 
com clientes e fornecedores. Na falta desta confiança, sempre existe a possibilidade de se 
estabelecer um comum acordo entre as partes garantindo que o ex-dono arcará com os custos 
advindos de irregularidades legais, tributárias ou trabalhistas. 
 
CONFIDENCIALIDADE 
 
Dada a natureza deste tipo de transação, as empresa que intermediam o processo firmam 
acordos de confidencialidade. "O nome das empresas que atendemos não é revelado. Só 
informamos o potencial investidor após ele assinar um acordo de confidencialidade", afirma o 
sócio da V2Finance Acácio Alves. 
 
A Naxentia também mantém em segredo o nome de seus clientes, mas dá uma noção a 
respeito de quais setores estão sendo atendidos pela consultoria. 
 
"Temos clientes na indústria gráfica, varejo e infraestrutura", informa Abdo. Outro fator 
mantido em segredo é o valor da empresa avaliado pelas consultorias. "Este é um número 
interno", diz Alves. 
 
Para facilitar a venda, as consultorias preparam material publicitário e informativo a respeito 
do cliente, distribuído aos possíveis investidores. "Montamos um book e um teaser com os 
detalhes da empresa. Depois, são cerca de seis a oito meses buscando fundos de 
investimento, empresas parceiras ou competidores", explica Abdo. 
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