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No passado recente, as grandes empresas buscavam adquirir organizações de setores 
diferentes como forma de minimizar riscos por meio da diversificação de atividades. Mas a 
situação se inverteu.  
 
Hoje, o principal risco é tornar-se pequeno. A queda das barreiras e a concorrência direta 
entre economias desenvolvidas e emergentes fazem com que as empresas tenham de adquirir 
porte para concorrer em escala global, pois os padrões de produtividade, custo e preço não 
são mais definidos pelo mercado local, mas por competidores internacionais.  
 
Essa realidade ganha força ainda maior em setores globalizados e de capital intensivo, nos 
quais o tamanho traz vantagens fundamentais, como geração de sinergia, economia de escala, 
maior portfólio de produtos e serviços e poder de negociação com os clientes e os 
fornecedores.  
 
No entanto, se a consolidação é mesmo uma tendência no Brasil e no exterior, é preciso estar 
preparado para não ficar à margem desse processo. Nesse sentido, a qualidade das 
informações gerenciais e contábeis da empresa-alvo e a necessidade de a negociação ser 
conduzida com base em critérios técnicos remetem à conveniência de preparar 
adequadamente as corporações para a transação de venda.  
 
Observar algumas etapas desse processo é essencial para o sucesso da operação: a definição 
do perfil dos potenciais compradores, o estabelecimento de uma faixa de valor mínimo para a 
negociação, a elaboração de um memorando com as principais informações operacionais e 
financeiras do negócio e a identificação do valor que a empresa agrega para cada potencial 
investidor, o que pode justificar um prêmio maior pela organização.  
 
A qualidade das informações financeiras da empresa-alvo fica fortalecida se ela tiver suas 
demonstrações contábeis auditadas e seguir princípios de governança corporativa. Esse 
processo de preparação implica também realizar uma análise prévia de eventuais riscos fiscais, 
trabalhistas, ambientais e outros aos quais a empresa possa estar sujeita. Esses riscos 
poderão ser classificados como contingências pelo comprador e, portanto, representar um fator 
de redução no valor da empresa.  
 
Seja qual for a motivação para a venda de participação societária na empresa, preços 
atraentes são obtidos por empresas com bons fundamentos e que se preparam para 
atravessar um processo de venda de forma organizada e profissional. Vender uma empresa é 
uma tarefa muito mais complexa do que se imagina à primeira vista. Com a estruturação 
adequada do processo, as chances de maximizar o valor do negócio são muito maiores.  
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