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Uma aquisição sempre tem um gosto especial; já, o processo de auditoria, de verificação de 
informações e números, é um mal necessário e burocrático. Essa afirmação, bastante comum, é 
uma  das razões pelas quais as aquisições costumam gerar tão pouco valor. Em uma pesquisa 
realizada pela Bain & Company com mais de 250 executivos, metade dos participantes afirmaram 
que seus processos de auditoria falham em revelar problemas estruturais e que os números são 
"maquiados" para aumentar o valor das empresas.  
 
Além disso, muitos admitem não desistir da aquisição mesmo tendo sérias dúvidas a respeito. 
Decidimos, então, analisar em detalhe operações bem-sucedidas. Seus processos tinham em 
comum uma abordagem consistente de questionamento da lógica estratégica do negócio que pode 
ser resumida em quatro questões: 
 
1. O que de fato estamos comprando? Consiste em validar uma opinião imparcial sobre a empresa 
e a indústria, a partir de uma pesquisa de campo com clientes, fornecedores e concorrentes. É 
preciso entender em profundidade o potencial da base de clientes, a dinâmica da competição, o 
quão saudável é a estrutura de custos da empresa, assim como de seus recursos humanos e 
tecnológicos.  
 
Em 2000, um dos maiores fundos de investimento em participações da Europa considerou a 
compra da divisão de processamento de frutas de um conglomerado francês. A oportunidade 
parecia promissora: empresa moderna, líder mundial no mercado de polpa para iogurtes, um 
segmento que cresce entre 5% e 10% ao ano mundialmente; o valor seria criado a partir de 
economias de escala a nível global. A auditoria mostrou, porém, que o que importava era escala 
regional. O principal componente de custo era a fruta e o custo de transporte inviabilizava a 
operação global. Também, apesar da categoria crescer em volume, a comoditização derrubava os 
preços, deteriorando a rentabilidade da indústria como um todo. O fundo desistiu da aquisição. 
 
2. Qual o valor da empresa antes de qualquer sinerg ia? Trata-se de transformar o diagnóstico 
estratégico acima descrito em projeções de receita, custos, resultados e fluxo de caixa, cujas 
hipóteses precisam ser evidenciadas e questionadas. É nesta parte que se deve prestar atenção a 
alguns truques de "maquiagem" como: canais de distribuição superestocados para inflar vendas, 
despesas decorrentes tratadas como excepcionais e subestimativa de investimentos futuros. 
Outros pontos de atenção, muitas vezes deixados de lado, são as alíquotas de impostos que 
podem, por exemplo, esconder uma depreciação acelerada. 
 
Os executivos devem ter na cabeça um valor definido   
 
3. Quanto valem, de fato, as sinergias? É difícil ser realista a esse respeito. 75% dos executivos 
afirmam que elas costumam ser de menor valor e maior dificuldade de implementação do que o 
imaginado. Num processo eficiente, vale a pena distinguir as diversas sinergias. A eliminação de 
funções duplicadas como, por exemplo, a estrutura corporativa, é a de maior grau de certeza de 
implementação. Seu valor deve ser adicionado integralmente ao valor da empresa. Em 
contrapartida, sinergias de receita como, por exemplo, vendas de novos produtos a novos canais, 
são muito elusivas.  
 
Neste caso, convém aplicar um percentual de probabilidade da sinergia se concretizar. 
Finalmente, não se pode esquecer o custo e o tempo de implementação, além de potenciais 
"dessinergias" (ou seja, aumento de custos em função de conflitos internos). Em um exemplo 
brasileiro, o custo de recontratação de funcionários, fundamental para que a fusão de duas 
empresas de transporte fosse criada sem passivo trabalhista, inviabilizou a operação. Problemas 
de integração na parte de tecnologia da informação também são bastante comuns. 
 



4. Quando desistir (ou melhor, por quanto)? Finalmente, é preciso saber a hora de deixar a 
empolgação de lado e parar. Os executivos envolvidos devem ter na cabeça um valor máximo 
definido, a partir do qual não há conversa.  
 
Em primeiro lugar, este valor não pode incluir o montante total de todas as sinergias, afinal, 
muitas podem não acontecer. Em segundo lugar, este número deve ser, de fato, o valor máximo e 
não apenas uma tática de negociação. O CEO da Kellogg´s, controlando sua ansiedade de 
comprar a Keebler, (2º maior fabricante de biscoitos dos EUA) "a qualquer custo" deixou claro que 
seu preço máximo era US$ 42 por ação, mesmo acreditando que o valor seria provavelmente 
muito baixo. A Keebler aceitou a oferta. 
 
O processo tradicional de auditoria é necessário, porém, de baixo valor se não houver o exercício 
de pensar no futuro de uma auditoria estratégica. Com uma abordagem estruturada, pragmática e 
crítica, ela permite aproveitar melhor o tempo dos executivos, o dinheiro dos acionistas e a 
probabilidade de sucesso da operação. 
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