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RESUMO 

 

Objetivo – Propor uma análise investigativa sobre um estudo exploratório para compreender 

os fatores críticos na escolha do advisor nas negociações de M&A no Brasil.  

Metodologia - A pesquisa foi realizada de forma qualitativa, intencional e semiestruturada, 

por meio de entrevistas. E através da análise de conteúdo, foram realizados recortes 

fragmentados para purificar as observações, originando novas categorias e arranjos. 

Resultados – O conhecimento e track record (histórico) são pilares para credibilidade e alto 

poder de prospecção; e alinhando relacionamento ao peso das instituições, como fator 

decisivo na escolha do advisor. Ressaltando-se, portanto, que este “não é um mercado de 

taxa”, e sim de confiança e qualidade.  

Limitações - A principal limitação foi a alta confidencialidade nas operações pela natureza da 

transação de M&A. O que também influenciou na decisão da pesquisa qualitativa, uma vez 

que, foi possível acessar as informações, com base no conhecimento e experiência 

profissional do pesquisador neste mercado. Contudo, não elimina que no futuro faça o 

cruzamento de dados quantitativos, para ratificar e validar a veracidade do dado encontrado.  

Aplicabilidade do trabalho – Sobre as confirmações práticas e análises teóricas, o assunto é 

salutar e relevante na análise desta temática para instituições financeiras, empresas e grandes 

corporações. Posto que esta obra efetivou um estudo aprofundado dos fatores críticos que 

influenciam a decisão na escolha do advisor nas negociações de M&A no Brasil.  

Contribuições para a sociedade – O estudo permite a oportunidade de multiplicar a 

compreensão na capilaridade ao acesso das informações para pequenas, médias e grandes 

empresas no Brasil. Além de, potencialmente, transmitir à sociedade características e 

atribuições que valorizam a formação dos indivíduos e empresas na procura de um resultado 

final promissor, sobre a ótica do desenvolvimento, crescimento, e aprimoramento intelectual e 

social.  

Originalidade – A partir da pesquisa bibliográfica, pode-se afirmar que este é o primeiro 

estudo com foco nas negociações de M&A no Brasil sobre os fatores críticos na escolha do 

advisor, mostrando o ineditismo do tema, e sobre uma ótica qualitativa, e não quantitativa.  

Palavras-chave: Negociação; M&A; Negociações no Mercado de Capitais brasileiro; Fusões 

e Aquisições no Brasil; Relação de Confiança; Advisor; Dealmaker; Negociações no Mercado 

Financeiro; Negociação em M&A; Critérios na escolha do advisor. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original.  



ABSTRACT 
 

Objective - To propose an investigative analysis on an exploratory study to understand the 

critical factors in choosing the advisor in the M & A negotiations in Brazil.  

Methodology - The research was conducted in a qualitative, intentional and semi-structured 

manner, through interviews. And through content analysis, fragmented cut-outs were made to 

purify the observations, giving rise to new categories and arrangements.  

Results - knowledge and track record are pillars for credibility and high prospecting power, 

aligning relationship to the weight of institutions, as a decisive factor in choosing advisor. 

And that this "is not a market of rate", but of confidence and quality.  

Limitations - The main limitation was the high confidentiality of operations, not only in 

Brazil, but also due to the nature of the M&A transaction. And that also influenced the 

decision of the qualitative research, since it was possible to access the information, based on 

the knowledge and professional experience of the researcher in this market. And it provided 

accessibility to the main players within the scope of the research. However, it does not 

eliminate the crossing of quantitative data, to ratify and validate the truth of the data found.  

Applicability of work - On practical confirmations and theoretical analyzes, the subject is 

salutary and relevant in the analysis of this theme for financial institutions, companies and 

large Corporations. For this work made an in-depth study of the critical factors that influence 

the decision in choosing the advisor in the M&A negotiations in Brazil.  

Contributions to society - The study allow the opportunity to multiply the comprehension in 

capillarity to access information for small, medium and large companies in Brazil. And 

potentially transmit to society characteristics and attributions that value the formation of 

individuals and companies in the search for a promising final result, on the optics of 

development, growth, and intellectual and social improvement.  

Originality - From a bibliographic research, one can affirm that this is the first study focused 

on the M & A negotiations in Brazil on the critical factors in choosing the advisor, showing 

the unpublished of the theme, and within a qualitative view, not quantitative, of the 

characteristics and decision influencers.  

 Keywords: Negotiation; M&A; Negotiations in the Brazilian Capital Market; Mergers and 

Acquisitions in Brazil; Trust relationship; Advisor; Dealmaker; Negotiations in the financial 

market; Negotiation in M&A; Main rules for choosing the advisor.  

Article category: Master Thesis / Original article.  

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1: Oportunidades de retorno de receita ......................................................................... 28 

Figura 2: Variação do PIB nos últimos 50 anos no Brasil........................................................ 29 

Figura 3: Grau de Investimento – Brasil .................................................................................. 34 

Figura 4: Escala de risco ........................................................................................................... 34 

Figura 5: Evolução de M&As no Brasil nos últimos 16 anos .................................................. 35 

Figura 6: Transações de M&A (2020 - 2017) .......................................................................... 35 

Figura 7: Transações anunciadas por mês – 2010-2017 ........................................................... 36 

Figura 8: M&A por regiões no Brasil ....................................................................................... 37 

Figura 9: Evolução das modalidades até 2017 ......................................................................... 48 

Figura 10: Ranking Anbima de M&A – julho de 2018. ........................................................... 82 

Figura 11: Número de negócios realizados em dezembro (2002 a 2017) .............................. 107 

Figura 12: Investimento por país de origem ........................................................................... 108 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Razões para a ocorrência de Fusão e Aquisição.............................................26 

Quadro 2: Barganha Posicional x Negociação baseada em princípios............................42 

Quadro 3: Comparativo de dados....................................................................................62 

Quadro 4: Perfil do Negociador......................................................................................71 

 



LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Perfil de transações 2016/2017 ............................................................................... 47 

Tabela 2 - Entrevistados: Advisor e Empresa .......................................................................... 61 

Tabela 3 - Perfil dos Entrevistados ........................................................................................... 74 

Tabela 4 - Principais características para a escolha do advisor ................................................ 77 

Tabela 5 - Escolha do Advisor ................................................................................................. 81 

Tabela 6 - Critérios ................................................................................................................... 98 

Tabela 7 - Distribuição do PIB mundial em 1989 .................................................................. 103 

 
 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Anbima   Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

Batna   Best Alternative To a Negotiated Agreement 

Bope   Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Militar 

Cade   Conselho Admistrativo de Defesa Econômica 

CDB   Certificado de Depósito Bancário 

CVM   Comissão Mobiliária de Valores 

DCM   Debit & Credit Market 

F&A   Fusões e Aquisições 

FCD   Fluxo de Caixa Descontado  

FI   Fundo de Investimento 

FMI   Fundo Monetário Internacional 

IB   Investment Bank 

IBGE  

IG 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 Investment Grade 

IPO   Inicial Public Offering 

IR   Imposto de Renda 

JV   Joint Venture 

LCA   Letras de Crédito Agrícola 

LCI   Letras de Crédito Imobiliário 

M&A   Mergers and acquisitions 

Macna 

MM  

 Melhor Alternativa em Caso Não Acordo 

 Multimercado 

MP   Medida Provisória 

NDA   Non-Disclosure Agreement 

PE   Private Equity 

PF   Pessoa Física 

PIB   Produto Interno Bruto  

PJ   Pessoa Jurídica 

PwC   PricewaterhouseCoopers  

RF   Renda Fixa 

RJ   Rio de Janeiro 



RM   Relationship Manager 

S&P   Standard & Poor’s 

SP  

TD 

 São Paulo 

 Tesouro Direto 

TR   Thomson Reuters 

VP   Vice-presidente 

Zopa   Zona de Possível Acordo 

 



SUMÁRIO 

 

1         INTRODUÇÃO  .......................................................................................................... 16 

1. 1     Contextualização .......................................................................................................... 16 

1. 2     O advisor e a complexidade das negociações de M&A ............................................. 17 

1. 3     Relevância do tema ...................................................................................................... 20 

1. 4     Justificativa .................................................................................................................. 20 

2         PROBLEMÁTICA ...................................................................................................... 21 

2. 1     Problema de pesquisa .................................................................................................. 21 

3         OBJETIVOS ................................................................................................................ 22 

3. 1     Principal ....................................................................................................................... 22 

3. 2     Intermediários .............................................................................................................. 22 

3. 3     Delimitação da pesquisa .............................................................................................. 23 

4         REFERENCIAL TEÓRICO ...................................................................................... 24 

4. 1     Visão geral em fusões e aquisições ............................................................................. 24 

4. 1. 1 Introdução ...................................................................................................................... 24 

4. 1. 2 Motivos chave para Fusões e Aquisições ...................................................................... 26 

4. 1. 3 M&A no Brasil .............................................................................................................. 30 

4. 1. 4 Principais razões para utilizar o advisor ........................................................................ 37 

4. 2     As fases de M&A ......................................................................................................... 44 

4. 3     A complexidade da negociação na indústria de M&A ............................................. 48 

4. 4     Características desejadas no advisor .......................................................................... 50 

4. 5     A confiança em M&A .................................................................................................. 53 

4. 6     Hipótese ........................................................................................................................ 55 

5         METODOLOGIA DE PESQUISA ............................................................................ 56 

5. 1     Tipo de pesquisa .......................................................................................................... 56 

5. 2     Procedimento de coleta de dados ............................................................................... 63 

6         RESULTADOS ............................................................................................................ 66 

6. 1     Análise dos resultados ................................................................................................. 66 

6. 1. 1 “Qual é o seu nível de conhecimento, atuação e histórico nos processos de M&A?” .. 69 

6. 1. 2 Qual é o perfil da empresa: Buyside ou Sellside? Quais as principais diferenças? ....... 71 

6. 1. 3 Quais as principais razões e características desejadas na contratação do advisor? ....... 74 

6. 1. 4 Qual a influência do crédito na operação de M&A? Existe conflito de interesse? Qual é 

a relevância do pricing na escolha do advisor (Banco ou Boutique)? .......................... 78 



6. 1. 5 Qual é o peso da Confiança na escolha do advisor?...................................................... 88 

6. 1. 6 Qual é o principal critério na tomada de decisão para a escolha do advisor? ............... 92 

6. 1. 7 Quais são os fatores críticos um uma negociação de M&A? ........................................ 99 

7         DISCUSSÃO .............................................................................................................. 102 

8         CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 104 

8. 1     Implicações gerenciais e acadêmicas........................................................................ 104 

8. 2     Limitações da pesquisa .............................................................................................. 105 

8. 3     Recomendações para trabalhos futuros .................................................................. 107 

           REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 110 

           GLOSSÁRIO ............................................................................................................. 115 

           APÊNDICE ................................................................................................................ 117 



16 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

1. 1 Contextualização 
 

O propósito central desta dissertação foi realizar uma análise dos fatores críticos nas 

negociações envolvendo compra e venda de empresas no Brasil, via Mergers and Acquisitions 

(M&A), sigla em inglês que define fusões e aquisições (F&A), termo utilizado para definir 

esses processos. E, condicionalmente, apresentar um estudo exploratório sobre as 

características desejadas no perfil do Advisor, o agente financeiro que irá intermediar as 

transações entre os mais variados setores no mercado local e global. Todavia, vale ressaltar 

que esse recorte da pesquisa em análise ocorre no mercado brasileiro e sobre as operações de 

até USD 1 bilhão. Nesse cenário, foram levantados dados da indústria de M&A, informações 

do mercado financeiro, contribuições trazidas das entrevistas realizadas com relevantes 

executivos, tanto de empresas quanto de Bancos e Boutiques (empresas financeiras).  

Ressalta-se que, na pré-parte cotidiana e empírica a importância de saber quem está 

fazendo o deal (negócio) é grande. Como além de pesquisar este tema também atuo como 

executivo nesta área e convivo com a importância deste assunto, sei da sua alta relevância no 

mercado e por isso o enfoque desta dissertação nesta temática: a expectativa de transformar o 

empírico em pesquisa acadêmica. Todavia, ao me debruçar no estudo desta importante etapa 

do M&A, não encontrei literatura do assunto, e percebi uma lacuna – e por isso me interessei 

ainda mais pelo tema. Li vários artigos, trabalhos acadêmicos, dissertações e teses sobre este 

tema; e constatei muitos trabalhos voltados para a perspectiva quantitativa. Sendo assim, me 

interessei ainda mais por não encontrar estudo que aborde o enfoque das negociações com 

uma visão qualitativa de M&A, assim como do perfil almejado do advisor.  

Nesse contexto, foram analisadas as negociações com buyside (BS) e sellside (SS), 

empresa compradora e vendedora, respectivamente; e advisor, o intermediador, figura central 

sobre o contexto do perfil pleiteado. Diante disso, o estudo tem por objetivo compreender as 

negociações de M&A no Brasil, sobre um cenário complexo, com informação e diversidade, e 

este será o ponto chave do estudo: fatores críticos para a escolha deste advisor.  

Acerca desse aspecto, precisamos ter um entendimento mais amplo das 

potencialidades envolvendo a sua escolha, entre Banco ou Boutique de Investimento, uma vez 

que existem pontos relevantes na análise desse processo. O Investment Bank (IB), sigla em 

inglês que usualmente é utilizado no mercado para definir Banco de Investimento, tem um 

potencial maior, evolvendo o vínculo com o cliente, operações de crédito e outras 
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modalidades, gerando uma maior capilaridade. Todavia, faz-se necessário investigar se não 

existe um conflito de interesses entre crédito e M&A, e por isso foram analisados o 

entendimento e as influências dessas questões. Já as chamadas Boutiques têm uma maior 

especialização setorial, e maior conhecimento em determinados nichos de mercado.  

Diante desses aspectos foram analisadas as características e pontos relevantes do 

advisor que determinam os aspectos preponderantes da negociação. Além disso, é importante 

ressaltar que o processo de M&A, como um todo, é longo e complexo, mas não serão 

expostos, tampouco estudados, neste trabalho, todos os detalhes das demais peças dessa 

engrenagem da operação, como confecção da estratégia, processo de due diligence, valuation, 

signing e closing, integração e consolidação final. O foco foi analisar as negociações e os 

fatores críticos na escolha do advisor, peça-chave do M&A. Uma vez que além da 

contribuição acadêmica, também irá influenciar na análise dos players deste mercado, que 

passa por todos os setores da economia, sem distinção. E gerando assertividade e 

entendimento das empresas e advisors, tanto dos Bancos (IB), quanto das Boutiques de 

Investimento.  

Dessa forma, a estrutura do estudo e o questionamento que o originou são delineados 

na introdução do trabalho. Na sequência, o referencial teórico traz o marco literário sobre o 

foco de negociações e processos de M&A, que são relevantes e estão devidamente abordados 

nesta obra. Na terceira seção, será detalhada a metodologia de pesquisa; e na quarta, os 

resultados alcançados na análise de dados. E, finalmente, as conclusões centrais, que irão 

contribuir para a comunidade científica e, também, de forma empírica, ao mercado financeiro.  

 

1. 2 O advisor e a complexidade das negociações de M&A 
 

 Será dado o enfoque nas complexas e dinâmicas negociações de M&A sobre o prisma 

do Advisor, termo este originário do Financial Advisor (Consultor Financeiro). E este estudo 

explora a relevância deste advisor principal, o dealmaker, dealnegotiation ou dealmanager. 

Ou seja, ressalta-se, portanto, que o estudo realizou uma análise do negociador principal, e 

não dos advisors secundários, que cuidam de outros processos de M&A, como jurídico (legal) 

e contábil/financeiro (financial), por exemplo, os quais são geralmente escolhidos pelo 

advisor que lidera a negociação.  

O IB é geralmente uma área dentro de outro Banco, de porte ainda maior; como 

exemplo, podemos citar todos os grandes bancos de varejo, Itaú, Santander, Bradesco, etc. 

Essa abordagem requer um entendimento mais amplo, considerando-se que a mesma empresa 
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pode ser cliente do Banco para operações diversas, como crédito corporativo, derivativos, 

câmbio e serviços em geral, até mesmo através dos sócios na pessoa física ou Wealth (Gestão 

de Riquezas) dos acionistas. Nesse aspecto, os bancos têm um potencial histórico e 

familiaridade com o cliente, até pelo fato de ser mais regulado (Banco Central, por exemplo) e 

cria segurança, gerando mais uma variável nessa diferenciação. Já as boutiques são formadas, 

em sua maioria, por especialistas em M&A que geralmente são ex-banqueiros oriundos de 

bancos e/ou grandes executivos; e com um alto nível de sofisticação.  

Outro ponto relevante é entender a conjuntura na qual a empresa está inserida, no lado 

comprador ou vendedor, conhecidos no mercado por buyside ou sellside; e isso irá influenciar 

todo o processo, desde o perfil até a quantidade de advisors na operação. Uma vez que no 

buyside, é possível, e se costuma utilizar mais de um advisor, podendo ou não ser 

efetivamente quem realiza o M&A. De acordo com pesquisa de campo, existe o risco de este 

ou estes advisors não serem remunerados, pois o mercado majoritariamente trabalha com o 

chamado success fee (comissão de sucesso); ou seja, o advisor só será remunerado se for este 

a realizar a operação, do contrário não irá receber pelos serviços prestados. Mas, em 

compensação, no buyside, o cliente está sempre comprando, e, na maior parte do tempo, o 

advisor terá muitas opções para construir novas operações de M&A junto a esse cliente.  

No sellside é diferente, pois em geral se utiliza apenas um advisor, que será o 

responsável pelo processo em sua plenitude, com um ganho financeiro potencialmente maior. 

Visto que há um alto nível de confidencialidade das operações, se faz necessário apenas um 

advisor ir a mercado vender o ativo em questão, passando uma maior credibilidade e 

segurança, com um melhor fluxo de informações (flow), e aumentando a consistência da 

transação de M&A (transaction), termo em inglês muito utilizado para definir esta operação. 

Em contrapartida, o ciclo se encerra, pois, a empresa sendo vendida não fará novas operações, 

a não ser que tenha ocorrido um spin off, ou uma cisão de uma parte específica que será 

separada. Sendo assim a remuneração é um diferencial, já que, na venda, a probabilidade de 

ser bem-sucedido aumenta, ao contrário da compra que eventualmente podem ter mais 

advisors; e um não receberá se outro advisor realizar o deal ou transaction, termo que define 

como o acordo, ou a transação negociada por fusões e aquisição, tendo sido fusionada ou por 

adiquirência (adiquirida ou adiquirente).  

Nesse contexto, foram analisados os cenários existentes nas possibilidades de M&A 

no Brasil, assim como contextualizada a dinâmica entre setores e tamanho dos players. Pois, 

perante tantos vetores, só aumenta a complexidade das negociações, portanto um fator 

relevante é ter o entendimento amplo do cenário, nos mais variados aspectos como: histórico, 
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estratégia da empresa, tamanho de faturamento, perfil dos acionistas, potencial do setor em 

análise, cenário político e macroeconômico entre outras variáveis.  

Os valores em cheque são extremamente relevantes para medir a magnitude e o 

impacto da operação, além de potenciais imbróglios legais e fiscais que devem ser mitigados 

pelos especialistas, os advisors periféricos, como o time de legal, a assessoria jurídica. 

Ressalta-se ainda a relevância do processo de análise financeira e acesso a informações 

sigilosas para devida medição dos riscos contábeis e financeiros, no intuito de realizar o 

Valuation, termo em inglês para designar a medição de valor do ativo em questão.  

Destacam-se ainda as métricas de análise econômico-financeira, o perfil da dívida e a 

geração de caixa, considerando-se a etapa de condução da due diligence, que funciona na 

prática como uma auditoria sobre os dados informados e negociados, para ratificar e validar a 

transação, assim como a etapa do closing/fechamento da operação; e a programação do pós-

deal, a consolidação e integração final entre pessoas e áreas das empresas.  

É importante ressaltar que essas etapas acabam por cobrir a extensão total do processo 

de M&A. Contudo, para alcançar o objetivo principal do estudo foram utilizados e analisados 

os conceitos teóricos na literatura do tema e confrontados com os dados da pesquisa sobre o 

enfoque dos fatores que definem a escolha do advisor. E em função deste objetivo serão 

debatidos modelos, critérios e interesses, em ambos os lados desse processo, dando sequência 

à análise para identificar a melhor estratégia de negociação para a realização do negócio, com 

a devida rentabilização dos acionistas para que o acordo entre as partes seja consolidado.  

 Nesse aspecto, foram analisadas as características deste negociador, considerando a 

preparação dos dados, planejamento das ações, análise do mercado avaliado e a comunicação 

eficaz com ambos os lados da mesa (comprador e vendedor), que é fundamental para 

conquistar a confiança das partes envolvidas. E na utilização das técnicas relevantes de 

negociação, tais como o “efeito da ancoragem”, termo utilizado por Kahneman (2011), 

psicólogo e prêmio Nobel de economia, e que apresentou ricos experimentos na abordagem 

do tema. Assim como legitimar os interesses e opções da outra parte, para criar “melhores 

novas alternativas caso não haja acordo” (Macna) ou, do inglês, Best Alternative To a 

Negotiated Agreement (Batna), uma abordagem original desenvolvida na década de 1970 pelo 

grupo de Negociação de Harvard; em que segundo Carvalhal et al (2014) possuir opções, 

significa controle e poder na negociação. Pois o negociador que controla as circunstâncias sob 

as quais decide recuar e/ou retira-se da mesa no caso de um acordo potencialmente frustrante, 

para assim negociar com mais poder; e esta é a função da Batna: 
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Para desenvolver alternativas aos impasses ou defender posições nos limites 
aceitáveis para um acordo (máximo ou mínimo), é preciso pensar em formas 
de proteção. Como planejar, a fim de evitar pagar mais do que se deseja, ou 
receber menos pelo que se oferece à outra parte, se comparando com outras 
alternativas? Em suma, o negociador precisa dispor ou criar alternativas 
“fora da mesa”? Qual é o seu plano B”? (CARVALHAL et al, 2014, p. 59).    

 

E para tal se ratifica a importância da utilização de outras ferramentas que serão 

abordadas sobre a “arte científica da negociação”, termo escolhido pelo autor para definir a 

amplitude de cobertura sobre os aspectos científicos e técnicos, ligados ao ambiente racional; 

e também a arte de negociar, coberta pelo campo emocional.  

Dessa forma, evidencia-se o ponto central desta pesquisa: quais são os fatores críticos 

nas negociações de M&A no Brasil para a definição do advisor? A resposta se fundamenta na 

análise dos pontos abordados neste trabalho. E o principal ponto de inflexão do tema é 

encontrar a convergência de interesses e valores, e procurar o entendimento fundamental nas 

características desejadas do advisor para realizar uma negociação de M&A bem-sucedida.  

 

1. 3 Relevância do tema  
 

A pesquisa em questão tem como essência relevante a demanda existente no mercado, 

que é clarificar as razões de escolha do advisor, apresentando os pontos-chave nas 

negociações no mercado financeiro, em especial na indústria de M&A, envolvendo o sellside, 

o buyside, e os advisors, tanto nos Bancos, quanto nas Boutiques de Investimento.  

Pretende-se, com esse entendimento, preencher as lacunas existentes acerca das bases 

fundamentais para ressaltar as principais razões e motivações na escolha do advisor, trazendo 

a percepção e a compreensão dos fatores críticos nas negociações desse importante setor para 

a economia nacional, que representa as fusões e aquisições no mercado brasileiro.  

  

1. 4 Justificativa  
 

A justificativa do tema tem uma motivação mercadológica, neste caso o mercado 

financeiro, e com especial atenção ao mercado de capitais - sobre a indústria de M&A – e 

com foco no ineditismo. A sua relevância se estende ao mundo acadêmico, uma vez que 

foram encontrados muitos estudos do tema na linha quantitativa; mas não foram encontrados 

trabalhos voltados ao tema. Pois, além da complexidade que envolve sigilosas informações 

corporativas, o tema justificou uma pesquisa minuciosa, qualitativa e detalhada para explorar 

os pontos centrais do estudo.  
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2 PROBLEMÁTICA 
 

2. 1 Problema de pesquisa  
 

A análise realizada é sobre os pontos-chave das negociações de M&A no mercado 

nacional, e transações com volumes de até USD 1 bilhão. E como problema central, o estudo 

busca explorar os fatores críticos na escolha do advisor, o dealmaker da operação. Por possuir 

um relevante papel no deal, a sua definição, por parte da empresa, tem por base premissas e 

características que são preponderantes nessa conquista – ou seja, o processo de escolha 

fatalmente determinará o sucesso (ou insucesso) na realização do M&A.  

Portanto, a principal contribuição tem um enfoque qualitativo, uma vez que os estudos 

sobre Fusões e Aquisições se baseiam, na sua grande maioria, em mensurar valores e métricas 

financeiras. Bem como o trabalho em questão é avaliado por aspectos do comportamento 

humano nesses processos, pelo prisma das negociações, e o advisor como elemento central. 

Os resultados em questão permitem avaliar que, além de valores e dados, uma negociação 

exitosa possui parâmetros que não aparecem em nenhum relatório, mas que efetivamente 

podem gerar os ganhos finais ao business de M&A.  
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3 OBJETIVOS 
 

3. 1 Principal 
 

O objetivo é, através de um estudo exploratório, analisar os fatores críticos na escolha 

do advisor nas negociações de M&A no Brasil; e assim ressaltar as características 

determinantes para o êxito dessas operações. Pois dentro da conjuntura complexa de M&A, 

este trabalho possui uma análise que visa qualificar os fatores preponderantes para a 

realização do deal; assim como as principais ações e comportamentos destes negociadores, 

que efetivamente os diferenciam no mercado, e qualificam a sua escolha.  

 

3. 2 Intermediários 
 

O presente estudo também serve de referência para a realização de um cruzamento de 

critérios no contexto das negociações do mercado financeiro de uma forma geral, e mais 

objetivamente no corporate banking, que são as operações de atacado dos bancos. Ou seja, 

sobre uma análise no corte de faturamento e delineamento de governança corporativa, trata-se 

de perfil muito similar da maioria das empresas apontadas na pesquisa.  

Todavia, embora nem todas façam M&A, ou estejam focadas nessas operações, 

rotineiramente têm negociações diversas com os Bancos, sobre grandes operações, estruturas 

de créditos mais sofisticadas, serviços em geral, câmbio, mesa de derivatos, entre outras. 

Neste contexto, existe uma forte semelhança no perfil do banker, chamado Relationship 

Manager (RM) ou Gerente de Relacionamento, que está no dia a dia da empresa, 

intermediando outras negociações, sobre contextos diversos, mas com similiaridade em 

M&A, especialmente com relação ao perfil dos principais players nesta negociação, como o 

do banker, na figura do advisor; e da empresa, buyer ou seller, seus acionistas e executivos.  

Dessa forma, a contextualização dos critérios utilizados para a escolha do advisor, terá 

uma similaridade na contratação deste banker para fomentar novas operações do mercado 

financeiro, ou seja, a escolha do banco que irá efetivar a estrutura de crédito, por exemplo. 

Assim, como existe uma forte associação sobre o peso do relacionamento em ambas as 

escolhas; ou seja, o relacionamento pessoal, na reputação do indivíduo, ou o relacionamento 

institucional, na reputação da marca, da “placa”, da bandeira da instituição que irá prevalecer 

na decisão final.  
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3. 3 Delimitação da pesquisa 
 

A delimitação foi estabelecida no intuito de explorar as operações de M&A no Brasil 

que sofrem influência dos advisors e do cenário nacional. Ressalta-se que, as transações acima 

de USD1 bilhão, na maioria, são influenciadas pelo capital estrangeiro, e estão fora do perfil 

explorado nesta pesquisa.  

Como o objetivo desta dissertação é analisar as operações no âmbito nacional, 

excluindo, portanto, a variável cultural nessas negociações, assim como, também as operações 

de valores abaixo de R$50 milhões, por exemplo, que nem sempre entram no radar dos 

Bancos e grandes Boutiques e por isso foram excluídas, para não contaminar a amostra, sob a 

ótica do peso das análises que embasarão o triunfo do advisor nas negociações.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

4. 1 Visão geral em fusões e aquisições 
 

4. 1. 1 Introdução 
 

Gitman (2010, p. 681), traz um recorte peculiar sobre o estudo de fusões e aquisições. 

Segundo ele:  

 

Na atualidade, início do séc. XXI, existem algumas áreas do conhecimento 
nas ciências sociais aplicadas que ainda não possuem teoria consolidada 
capaz de explicar, previamente, o comportamento dos agentes econômicos, 
financeiros e administrativos. A atividade fusões e aquisições (M&A) é um 
dos exemplos. De acordo Klockner (1994), instrumentos como a Teoria da 
Firma e a relação Agente-Principal, provenientes da Teoria Econômica, são 
utilizados para legitimar M&A, explicando como e porque acontecem.  

    

Na continuidade desse processo, podemos confirmar a tese das cinco ondas na visão 

de Damodaran (2004), ao citar esse ciclo sobre um viés exploratório dos targets (setor alvo), 

razões e motivações para o M&A. Com isso, estabeleceu-se um paralaleo do início da 

atividade de fusões e aquisições nos EUA, o maior mercado de M&A do mundo.  

 

A primeira, no início do século XX, empresas como U.S Steel e a Standard 
Oil foram criadas, com o objetivo de dominar e criar monopólios. A segunda 
coincidiu com o mercado em alta dos anos 20, quando empresas 
empenharam-se em aquisições como forma de ampliar mercados e expandir 
participação. Nesse período, empresas como General Foods e Allied 
Chemical passaram a existir. A terceira onda ocorreu nos anos 60 e 70, 
quando a Guf and Western buscaram outras linhas de negócios - diversificar 
e formar conglomerados. A quarta, em meados de 80, para reestruturar 
ativos e recapitalização. Em alguns casos, iniciadas pelas adquiridas. E 
alcançou seu pico com a aquisição na RJR Nabisco pela KKR, mas perdeu 
força, à medida que os acordos tornaram-se caros e tornou-se difícil 
encontrar financiadores. As fusões em 1990 ocorreram nas 
telecomunicações, entretenimento e serviços financeiro, com consolidações 
sobre desafios tecnológicos e novo mercado. Ao final de década, para alta 
tecnologia e internet, e com ações como moeda de aquisições 
(DAMODARAN, 2004, p. 678).  

 

Por conseguinte, é importante referendar que o mercado de M&A, no modelo que 

conhecemos hoje, é fortemente influenciado pelo planejamento das empresas, geralmente 

embasados desde a estratégia central para fusões e aquisições, majoritariamente no buyside. 

Entretanto, no sellside quando estas passam a orbitar nesse mercado, imediatamente colocam 

nas suas análises, estratégias e componentes relevantes sobre os fatores que influenciam o 
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radar de potenciais compradores. E uma vez mais “assediadas”, passam a se preparar, gerando 

maior valor e relevância para ganhos adicionais, por elevação de poder na negociação.  

Sendo assim, a estrutura central na preparação passa desde o pré-deal, iniciando-se as 

primeiras conversas, sob a chancela tática e programática da organização. E depois se faz 

necessário o uso das técnicas de negociação, com o objetivo de influenciar o valor negociado 

favoravelmente. Nesse aspecto, Kahneman (2011) ressalta a ideia de uma heurística de ajuste-

e-âncora como estratégia para estimar quantidades incertas. Ou seja, o que é muito comum em 

cenários de M&A com empresas que se diferenciam, e são únicas e exclusivas no serviço, não 

é fácil mensurar sem um paralelo no mercado, da concorrência, por exemplo. Além de que, se 

orbita nessas operações a variável interna, motivações intrínsecas da empresa e seus 

acionistas; assim como a influência do ambiente externo, motivações extrínsecas, como 

influências de políticas internas e externas, e fatores macro e microeconômicas; ou seja, o que 

pode influenciar positiva ou negativamente em uma negociação de M&A.  

Nesse sentido, a ferramenta (o efeito da ancoragem) pode ser utilizada, já durante a 

transição do processo, e em paralelo com as fases de avaliação (valuation) e due diligance, até 

o closing (fechamento); e no pós-deal, com os processos finais de consolidação e integração.  

Nessa narrativa, podemos detalhar as fases antes do deal, na prospecção dos targets 

(alvos) e no alinhamento com a estratégia delineada pela empresa, e principalmente na 

definição do advisor. Ou seja, nessa fase, o ponto chave é exatamente a escolha do 

intermediador, que irá assessorar a empresa, e levantar as características principais que 

sustentam a escolha; e, na sequência, a fase central, estudar os fatores críticos da negociação 

de M&A, apontando os pontos mais relevantes até o êxito do deal, assinatura e formalização.  

Com base nessas informações, se constatou que as operações de fusões e aquisições 

enfrentam uma forte influência externa ao da corporação, o que pode vir a gerar grandes 

variações e possibilidades. No entanto, isso dependerá da sapiência e da velocidade das 

avaliações e decisões. Dessa forma, em momentos como esses, é relevante a participação do 

advisor, utilizando as principais características de um negociador para aproximar as partes 

interessadas, mesmo antes de saberem que a operação de uma parte interessa à outra. É 

exatamente o conhecimento e o nível de especificidade que irão nortear o foco do advisor, 

com base na sua experiência. O conhecimento horizontal e vertical compõe a diversificação 

setorial e a profundidade no conhecimento, o que gera maior amplitude na visão estratégica 

para medir o tamanho potencial e identificar os principais players do setor.  
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4. 1. 2 Motivos chave para Fusões e Aquisições  
  

Brealey, Myers e Allen (2013) apresentam dois motivos relevantes para M&A. São as 

fusões horizontais, com combinações de empresas na mesma linha de negócios; e as fusões 

verticais, envolvendo diferentes estágios produtivos, estendendo-se para trás, na direção da 

fonte de matérias-primas, ou para frente, aproximando do consumidor final. E ainda segundo 

os autores, uma grande motivação de M&A são as possibilidades de sinergia: Economias de 

escala; Economias de integração vertical; Recursos complementares; Fundos excedentes; 

Eliminar ineficiências; e Consolidação da indústria.  

Gitman (2010, p. 648) diz que o objetivo maior de M&A é a maximização das 

riquezas, entre outros motivos específicos como: Crescimento ou Diversificação; Sinergias, 

Captação de Fundos; Capacidade Gerencial ou Tecnológica; Fiscais; Aumento de Liquidez; e 

Defesa de Aquisições Hostis. Todavia, um aspecto central resume o conceito de sinergia: “Há 

sinergia quando o todo é maior do que a soma das partes, quando 1 + 1 = 3”.  

Alam, Kan e Zafar (2014) corroboram com a afirmação de que o conceito primordial, 

por trás das transações de M&A, é a premissa de que duas empresas juntas conseguem gerar 

um valor ainda maior, do que duas companhias apartadas. E Haspeslagh e Jaminson (1991) 

também retratam a importância do tema, e afirmam que o principal objetivo no M&A é a 

criação de valor decorrente da sinergia diante de duas novas empresas em apenas uma.  

Martelanc, Pasin e Pereira (2010) apontam que uma das principais razões para M&A é 

a partir da teoria da eficiência, levando em conta a sinergia, a que mais merece a atenção dos 

pesquisadores. Assim, pode-se relacionar os possíveis benefícios decorrentes do aumento do 

valor das empresas sobre o aproveitamento dessa sinergia no Quadro 1 a seguir.  

 

Teoria Caracterísiticas 
Eficiência Melhorar o desempenho ou obter algum ganho sinérgico.  

Informação e Sinalização A fusão informa ao mercado e a à administração  
que a empresa está subavaliada.  

Poder de marcado Vantagens 
fiscais 

Aumenta a participação de mercado da empresa.  
Através da aquisição, beneficia-se de créditos fiscais.  

Status e vaidade Comissionamento  
De executivos 

A compra é ocasião de festejar o próprio sucesso.  
Alguns executivos ganham prêmios e promoções  
quando a transação é concluída.  

Quadro 1: Razões para a ocorrência de Fusão e Aquisição 
Fonte: Martelanc; Pasin; Pereira, 2010, p. 89.  
 

Jensen (1982) relata que os motivos para realizar um M&A passam basicamente pela 

maximização no acesso ao ambiente/setor; novas tecnologias; profissionais do setor – captura 
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de talentos; expansão geográfica; acessar novos mercados e/ou produtos; e diversificação de 

risco – sair de eventual concentração, por setor, produto, geografia, etc.  

Harari (1997) aponta que as principais explicações dos executivos para justificar um 

processo de M&A sugerem diretamente o aumento da sinergia na operação da empresa; a 

redução de custos gerais – centralização; a economia de escala – aumentando volume; a 

entrada em novos business ou mercados não atingidos pela empresa; a abertura de novos 

canais de distribuição; a sinergia de distribuição – crescimento de produtos no mesmo canal; e 

o crescimento no sentido de ser o maior e liderar/dominar o mercado.  

Hubbard (2013) sugere que as razões de realizar o M&A se encontram em aquisição 

de recursos, novos produtos, tecnologias, marcas, talentos e recursos naturais; integração 

vertical por setor; entrada em novos mercados; seguindo a estratégia do seu cliente – 

demanda; economia de escala – tamanho; crescimento de marketshare (participação de 

mercado); estratégia fiscal; e aumento da competitividade da empresa.  

Dessa forma, podemos sintetizar os pontos abordados em cinco pilares principais: o 

crescimento geral (novas marcas e produtos, marketshare e expansão geográfica); o aumento 

da eficiência operacional (canais de distribuição, aquisição de talentos, expansão geográfica e 

novos produtos e marcas); a diversificação de risco (verticalização e acesso a novos recursos); 

a avaliação de novas oportunidades (mais alinhadas a demandas externas – forte influência em 

mercados e setores específicos); e, em alguns casos, a vaidade do acionista/executivo.  

Como exemplo das atuais influências na eficiência operacional de receitas, podemos 

citar o relatório da McKinsey escrito por John Chartier, do escritório de Boston (US) da 

McKinsey, Alex Liu, partner - Minneapolis office; Nikolaus Raberger partner - Vienna office; 

e Rui Silva senior partner - New York Office (ENGERT et al, 2010). Nele, evidencia-se que 

as empresas que buscam sinergias de receita não podem tomá-las como garantidas. Os líderes 

precisam ter uma noção clara de onde estão essas sinergias – e a persistência para capturá-las. 

A intensa atividade de M&A dos últimos anos não mostra sinais de desistência, tampouco há 

pressão para extrair o máximo valor de cada transação, o que se constata no recorte abaixo:  

 

O custo do dinheiro nunca foi menor, a concorrência por acordos nunca foi 
maior e as sinergias de receita estão desempenhando um papel mais 
significativo na lógica de aquisição. Mas, embora sua importância possa 
estar crescendo, as sinergias de receita estão se tornando difíceis de capturar 
(CHARTIER et al, 2018, s/p).  

 

Conforme evidenciado (a seguir) a pluralidade e a potencialidade na amplificação 

sinergética, sinalizam como o M&A irá influir nas diretrizes operacionais da empresa.  
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Figura 1: Oportunidades de retorno de receita 
Fonte: Chartier et al, 2018.  

  

Martelanc, Pasin e Pereira (2010), apontam como principais fontes de sinergia entre as 

empresas: aumento de receitas; redução de custos e despesas; benefícios fiscais; e redução de 

custo de capital. Assim, podemos concluir que a razão para realizar um M&A varia, 

basicamente, de acordo com a estratégia da corporação e potenciais oportunidades. E, 

posteriormente, é a decisão do board que vai direcionar a implementação avaliada, ou não.  

Todavia, ao analisarmos os cenários de M&A por diferentes ângulos, percebemos 

outras influências, como a do fator externo; por exemplo, a variação cambial, ou seja, se 

desvalorizar a moeda local favorece o investidor externo – capital estrangeiro; assim como o 

preço das commodities, não apenas pelo câmbio, mas pela lei de mercado (oferta e demanda). 

Entretanto, se esta variação ocorre, apenas, por premissas externas, e não pelo declíneo da 

economia local, este fato se torna extremamente atrativo ao investidor; o contrário ocorre, por 

exemplo, caso esta variável sofra inluência da política interna, fiscal ou econômica, este fato 

gera uma avaliação negativa no investimento; ou seja, o cenário do investidor é sempre 

avaliado sobre um contexto amplificado, e não sobre uma variável isolada interna e/ou 
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externa. E abordando o viés econômico e suas influências, na Figura 2 (a seguir), podemos 

observar o crescimento brasileiro do Produto Interno Bruto (PIB), que é o indicador de maior 

relevância para medir o tamanho da economia do país. No qual se faz a mediação sobre a 

soma (em valores monetários) da totalidade de bens e serviços finais produzidos no Brasil. 

Em 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB do Brasil 

cresceu 1% em relação a 2016, totalizando R$6,56 trilhões. Esse pequeno crescimento 

verificou-se após duas quedas consecutivas, ambas acima de 3%, em 2015 e 2016. Mas ainda 

com decréscimo, o Brasil foi a oitava economia mundial em 2017, segundo o Fundo 

Monetário Internacional (FMI).  

Portanto, observa-se que, segundo esse modelo de medição do PIB, pela primeira vez 

nos últimos cinquenta anos, a economia do país tem dois anos seguidos de queda no índice, o 

que naturalmente afeta o crescimento da atividade econômica. Com isso, enfraquece a moeda 

local, permitindo a elevação do câmbio, aumentando as análises sobre as melhorias do 

investidor, especialmente ao capital estrangeiro, que mesmo assim, este cenário pode permitir 

uma avaliação favorável de compra, a depender da visão de longo prazo, com base nos dados 

disponíveis. Ou seja, com a economia do país instável, e sobre fortes influências política e 

fiscal, pode favorecer o comprador estrangeiro e local, em melhores condições financeiras; e 

isso mexe com o mercado de M&A, mas também pode tirar o valor das empresas, tudo será 

influenciado pela atualização dos acontecimentos e variação deste cenário.  

 

 

Figura 2: Variação do PIB nos últimos 50 anos no Brasil 
Fonte: A Teoria..., 2018. 
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4. 1. 3 M&A no Brasil 
 

Pode-se afirmar que o processo de M&A realizado no Brasil possui os mesmos 

componentes e fases realizadas em qualquer outro cenário ou cultura do mundo. Todavia, 

realizar M&A no Brasil possui particularidades ímpares, especialmente no que se refere à 

avaliação das possibilidades dos cenários econômicos, político e fiscal do país em suas 

variações históricas.  

Por isso é importante entender por que as operações de M&A no Brasil 

verdadeiramente se expandiram à partir da segunda metade da década de 1990, e tiveram uma 

forte impulsão em sua ampliação, como o mercado financeiro nacional. E assim veio o 

crescimento, com a abertura para novos investimentos, o que resultou no aumento das 

transações de M&A. Isso aconteceu após a estabilização da economia nacional, com a 

implantação do plano Real, ocorrida no dia 1º de julho de 1994, cujo principal objetivo foi o 

combate à hiperinflação, que no ano anterior (2013) alcançou 2.700%; e a incrível marca de 5. 

153%, nos doze meses anteriores ao lançamento do plano, conforme Sayad (1996, p. 7): 

 

Aqui jaz a moeda que acumulou, de julho de 1965 a junho de 1994, uma 
inflação de 1,1 quatrilhão por cento. Sim, inflação de 16 dígitos, em três 
décadas. Ou precisamente, um IGP-DI de 1.142.332.741.811.850%. Dá para 
decorar? Perdemos a noção disso porque realizamos quatro reformas 
monetárias no período e em cada uma delas deletamos três dígitos da moeda 
nacional. Um descarte de 12 dígitos no período. Caso único no mundo, desde 
a hiperinflação alemã dos anos 1920.  

 

Pode-se dizer que, após esse período, a economia brasileira mostrou a “musculatura” 

necessária para não apenas estabilizar a estrutura dos mercados, mas controlar a inflação. A 

nova conjuntura macroeconômica positiva gerou previsibilidade cambial, entre outros fatores 

que serviram como alicerce e pedra fundamental da economia. Assim, o Brasil iniciou uma 

nova fase para os investimentos no país, com o controle inflacionário e a consequente 

estruturação do mercado financeiro, pois antes existiam apenas fundos de ações e renda fixa 

(RF); e atualmente a Comissão Mobiliária de Valores (CVM) valida categorias distintas de 

fundos, nas quais são utilizadas Depósito Interbancário (DI) e RF, Certificado de Depósito 

Bancário (CDB), Multimercados (MM), Ações, Cambial, Previdência, operações com juros 

pré-fixados e outras, que não existiam antes do plano real. Além de LCI (Letras de Crédito 

Imobiliário) e LCA (Letras de Crédito Agrícula), que são isentas de Imposto de Renda (IR) 

para pessoa física (PF), exatamente para fomentar os negócios nestes setores, e Tesouro 

Direto (TD), com venda de títulos do governo para o público em geral, o que antes só era 
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possível para fundos. Todas estas possibilidades só se tornaram viáveis em função do 

desenvolvimento do mercado de capitais nacional.  

Sendo assim, toda a estrutura ficou mais sofisticada e sobre um mercado mais 

previsível, o que é absolutamente necessário para a consolidação do crescimento efetivo do 

país. Neste novo cenário, entram as operações de M&A no mercado nacional, através da 

criação dos bancos de investimento brasileiros e demais pilares e estrutura econômica, 

jurídica e fiscal necessárias.  

 Visto isso e dando continuidade a este entendimento, podemos ressaltar a origem da 

verdadeira evolução no início das operações de M&A no Brasil. Todavia, é importante dizer 

que, embora já tivessem ocorrido compras ou vendas de empresa antes disso no Brasil, ainda 

não existia um mercado formal, ou algum tipo de setor para centralizar, desenvolver e 

fomentar essas transações no mercado financeiro brasileiro. Ou seja, a partir desse momento, 

se desenvolveu um mercado de capitais mais voltado para especialistas, o que chamamos de 

IB (que se diferencia dos bancos existentes, que têm agência bancária, atendimento ao cliente 

PF, doador de crédito, etc.). Os IB possuem foco e restringem as operações de Debit & Credit 

Market (DCM), operações de RF (Renda Fixa, Fundos, etc) e M&A. Entretanto, os bancos 

grandes também podem atuar com uma área de IB, operando no “atacado” com a Pessoa 

Jurídica (PJ), com as médias e grandes empresas do país, diferenciando-se totalmente da 

operação chamada “varejo”.  

Martelanc, Pasin e Pereira (2010) definem que os Private Equity (PE) são a 

modalidade de investimento nas quais investidores institucionais investem em empresas, por 

meio de compra de participação societária em uma negociação privada. Tanto através de uma 

holding ou por um fundo de investimento (FI), são empresas administradas por gestores 

especializados, podendo ser Banco ou empresa independente. No Brasil, os principais (em 

volume) são: Advent, AIG, Gávea, GP, Pátria e Tarpon. E assim, faz-se necessário avaliar a 

necessidade do entendimento sobre a visão dos fundos de PE, que são players relevantes em 

M&A, e, naturalmente, com especial atenção do Brasil.  

Assim, chegamos à importante figura do advisor, que se desenvolveu e ampliou com o 

negócio de M&A no mundo todo, e também no Brasil, desde os primeiros Bancos de 

Investimento. O advisor e seu time assumem a parte técnica de desenvolvimento e análises 

financeiras, o dealmaker da operação, quem de fato desenha e estrutura o business, e que vai 

ter, como advisor, a responsabilidade de atuar como negociador externo, especialista nos 

dados e informações da empresa; e mais ainda: trata-se do grande conhecedor do cenário 

externo, ou seja, quem realmente conhece o potencial mercado de prospecção e tem mais 
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relacionamento, entrada na indústria, e usa isso a favor da empresa, cujo objetivo final é 

comprar ou vender.  

O advisor é uma figura tão relevante nesse mercado que, em muitos deals, é utilizado 

nos dois lados da mesa, e, em vários casos, mais de um advisor por operação; porém, 

conforme se aproxima o closing (fechamento do negócio), o dealmaker da transação se faz 

notar ao mercado com mais clareza. É geralmente figura imprescindível das grandes fusões no 

mercado interno e externo, segundo Ermel e Martelanc (2018), em cujo artigo é ressaltado o 

papel do advisor nas últimas 7.000 operações de M&A no mercado brasileiro de 1994 até 

2016, segundo a base de dados de Thomson Reuters (TR), num total de USD 700 bilhões em 

deals nesses 22 anos. Todavia, vamos traçar um paralelo de avaliações dos últimos 16 anos 

para acompanhar o crescimento real recente da indústria de M&A.  

Sobre o dado, é necessário um paralelo com o mercado de M&A norte-americano, o 

maior do mundo. No Brasil (1994-2016), segundo TR, tivemos USD 700 bilhões. Todavia, no 

mercado estadunidense, apenas em 2006, foram USD 1.5 trilhão em transações de M&A.  

Brealey, Myers e Allen (2013), citam que o Journal of Financial Economics publicou 

o número de fusões nos EUA entre 1962 e 2008; sendo que nos anos de 1970, e na segunda 

metade da década de 1990, atingiu 6 mil operações por ano. Entre 2000 e 2001 alcançou o 

recorde de 11 mil e 12 mil operações por ano; enquanto no Brasil tivemos 7 mil operações 

entre 1994 e 2006 (média de 318 operações por ano). E justificando esse corte na análise:  

 

A recente onda de fusões e aquisições (F&A) pela qual passaram – e 
continuará a passar – praticamente todos os setores da economia em escala 
mundial, o número expressivo de aberturas de capital (IPOs – Inicial Public 
Offering) que ocorreram entre 2004 e 2007 no Brasil, a disseminação dos 
programas e das estratégias de gestão baseada em valor, que são 
caracterizadas pela busca da maximização dos lucros e da riqueza dos 
acionistas, e a necessidade de calcular o preço justo das ações e das 
empresas são as principais razões para avaliar uma empresa 
(MARTELANC; PASIN; PEREIRA, 2010, p. 1).  

 

Martelanc, Pasin e Pereira (2010, p. 237) citam que o comportamento do mercado 

nesse período influenciou as transações, uma vez que o movimento das privatizações na 

segunda metade da década de 1990 foi responsável pela maior parte dos deals de M&A. Entre 

1999 e 2002, ocorreu a crise cambial de 1999, passando pelo “estouro da bolha das ponto-

com”, escândalo da Enron, atentados terroristas nos EUA e crise da Argentina em 2001, 

terminando com a crise de sucessão presidencial no Brasil em 2002, quando o país registrou a 

menor atividade de M&A desde 1999. Já a partir de 2003, em razão da estabilidade 
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econômica do país, proporcionada pelo Plano Real e pelo controle da inflação, iniciou-se a 

recuperação de M&A, concomitantemente a uma fase de expansão do mercado de capitais.  

Almada e Policarpo (2016) relatam que no Brasil, as práticas de M&A começaram nos 

anos 1990, com foco em setores industriais de maior domínio na época, com a criação do 

Conselho Admistrativo de Defesa Econômica (Cade), resultado da Lei Antitruste nº 

8.884/1994 alterada pela Medida Provisória (MP) do Plano Real.  

Com o crescimento da economia, o mercado financeiro sofreu uma verdadeira onda de 

otimismo, devido às estruturas jurídicas e econômicas, anteriormente estabelecidas, e 

necessárias para a devida expansão do mercado financeiro no Brasil. Por isso, ao longo dos 

anos 2000, experimentamos o início dessa crescente onda de Inicial Public Offering (IPO) e 

M&A no mercado mundial, e também no Brasil, já que começamos a entrar no radar de 

grandes investidores internacionais.  

Vale ressaltar o fato que veio em consequência desse processo - o grau de 

investimento internacional, o chamado investiment grade (IG). É uma chancela, um 

“certificado de segurança”, e validado, primeiro, pela Standard & Poor’s (S&P):  

 

A agência de classificação de risco Standard and Poor's concedeu ao Brasil o 
patamar de grau de investimento nesta quarta-feira (30/04/08). A decisão 
representa uma melhora na recomendação do Brasil, que passa a ser 
considerado investimento seguro para investidores estrangeiros. A assessoria 
de imprensa, nos Estados Unidos, confirmou a informação. De acordo com a 
agência, a nota para os títulos da dívida brasileiros em moeda nacional é 
agora BBB+, enquanto os emitidos em moeda estrangeira são considerados 
BBB-. Aguardada há alguns anos, a notícia foi vista com surpresa no 
mercado, já que não era esperada ainda no primeiro semestre (SHELLER; 
LIMA; GUIMARÃES, 2008, s/p).  

 

O grau de investimento do Brasil foi retirado, primeiro, pela mesma S&P em 2014, 

rebaixado para grau especulativo, cenário este remanescente até o fechamento do trabalho 

(Novembro de 2018). Assim como a avaliação de risco das outras duas principais agências de 

risco no mundo, a Fitch e a Moody’s, acompanharam a precificação da S&P; onde as mesmas 

também possuem métricas de classificação de crédito ou rating, que parametrizam as análises.  

Dessa forma geram avaliações específicas para uma corporação, e até mesmo para 

governos, como é o caso citado do Brasil. E que, basicamente, mensuram a capacidade (ou 

não) de honrar as suas dívidas; o que proporciona para o investidor, especialmente 

estrangeiro, uma melhor capacidade na tomada de decisão financeira sobre o cenário. A 

Figura 3, a seguir, exemplifica os movimentos detalhadamente. 
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Figura 3: Grau de Investimento – Brasil 
Fonte: Brasil..., 2014.  

 

Para efeito de entendimento final sobre IG, segue, nos dados da Figura 4, um 

panorama de como funciona a compreensão da escala de risco, e, na sequência, o paralelo de 

comparação das três principais agências.  

 

 

Figura 4: Escala de risco 
Fonte: Brasil..., 2014.  

 

Todavia, com base nas métricas quantitativas, começamos a entrar no entendimento-

chave deste trabalho, que é o enfoque nas negociações de M&A, o que é bem apontado por 

Martelanc; Pasin e Pereira, (2010, p. 2): 
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A determinação do valor das empresas é o fator-chave nas negociações de 
M&A e tem como objetivo estimar uma faixa de referência que sirva como 
base nessas negociações. Muitas fusões e aquisições deixam de ser bem-
sucedidas principalmente quando começam mal, ou seja, quando se paga 
caro demais pela aquisição – eis o pecado mortal de algumas transações que 
deve ser evitado. Por outro lado, compradores que não se mostram dispostos 
a pagar um preço adequado pelas empresas que pretendem adquirir podem 
não obter êxito em suas estratégias de crescimento por meio de aquisições.  

 

Visto isso, voltemos à modelagem utilizada nesta pesquisa. A partir da década de 

2000, deu-se uma forte expansão na economia, dada a consolidação estabelecida e aspectos 

internacionais também favoráveis. A Figura 5, a seguir, mostra a evolução anual dos últimos 

dezesseis anos nas operações de M&A anunciadas no Brasil, e nela podemos acompanhar um 

crescimento de 106% no recorte feito pela PricewaterhouseCoopers (PWC) de 384 operações 

entre 2002 e 2005 para 793 operações entre os anos recentes de 2010 a 2015.  

 

 

Figura 5: Evolução de M&As no Brasil nos últimos 16 anos 
Fonte: Fusões..., 2017.  

 

Seguindo o relatório, podemos acompanhar uma linha histórica crescente no mês de 

dezembro, conforme se observa na Figura 6 a seguir:  

 

 

Figura 6: Transações de M&A (2020 - 2017) 
Fonte: Fusões..., 2017.  
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As elevações ocorridas em dezembro mostram, a partir da Figura 7, o quão 

significativa é essa operação sobre o fechamento anual das empresas, o que exemplifica a sua 

importância para o mercado.  

 

 

Figura 7: Transações anunciadas por mês – 2010-2017 
Fonte: Fusões..., 2017.  

 

No entanto, em função do elevado sigilo das operações, do total de 643 transações 

anunciadas em 2017, apenas 216 tiveram seu valor divulgado, somando o total de USD 48,9 

bilhões movimentados no mercado de M&A Brasil, sendo USD 11,25 bilhões superiores que 

2016 (USD 37,65 bilhões). O que demonstra o alto valor que o setor de fusões e aquisições 

agrega sobre a economia de uma forma geral, assim como a sua relevância e potencial.  

Desse total anunciado, apenas 16 transações apresentaram valor de compra acima de 

USD 1 bilhão, totalizando USD 32,9 bilhões. Já no caso das transações até USD 100 milhões, 

lideraram a totalidade dos negócios com valores divulgados, com 159 transações (74% das 

216 transações); e as de médio porte, representaram 19% dessas operações.  

Brealey, Myers e Allen (2013, p. 739) fazem um paralelo com o mercado 

estadunidense de M&A: “Em 2006, que foi um ano recorde de fusões, as companhias norte-

americanas estiveram envolvidas em operações cujo total foi cerca de USD 1. 5 Trilhão”.  

Nesse contexto, reforça-se o recorte desta pesquisa para o estudo de operação com 

valor de até USD 1 bilhão, o que confirma que os dados levantados na pesquisa refletem a 

realidade das transações feitas em 2. 5% dos casos (16 das 643 transações no Brasil).  

Quando a abordagem é feita por região, percebe-se que a maior parte das transações 

ocorre em São Paulo (52%), mas 61% dos casos entre Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), e 

68% do total na região Sudeste, com 440 transações. São exatamente os locais em que se 

encontra a grande parte das transações anunciadas (Figura 8): 
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Figura 8: M&A por regiões no Brasil 
Fonte: Fusões..., 2017.  
 
4. 1. 4 Principais razões para utilizar o advisor  

 

Sobre as razões, motivações e importância do advisor em M&A, é analisada a 

importante figura do advisor, que se desenvolveu e ampliou com o negócio de M&A no 

mundo todo e também no Brasil, de onde vieram os primeiros Bancos de Investimento. Neles, 

o intermediador da transação e seu time têm uma parte técnica de desenvolvimento e análises 

financeiras importantes, o dealmaker da operação, que realiza e conduz o deal, o business.  

A responsabilidade da negociação está na figura do advisor, que, assessorando como 

negociador externo, vai se tornar o especialista nos dados e informações da empresa; e mais 

ainda: o grande conhecedor do cenário externo à empresa, ou seja, quem realmente conhece o 

potencial público de prospecção, quem tem mais relacionamento e entrada na indústria, e usa 

tudo isso a favor da empresa, e será utilizado como fonte de poder na negociação de M&A, 

cujo objetivo final é comprar ou ser vendida.  

Robbins (2012) joga luz sobre os processos de negociação, na forma de que dois ou 

mais lados da mesa trocam bens ou serviços e para buscar um ponto de interesse em comum 

sobre as vantagens dessa troca – exatamente como em uma negociação de M&A. 

Ermel e Martelanc (2018) apontam que o resultado encontrado no Brasil sugere que os 

negócios feitos por companhias abertas possuem um papel ativo, e ainda mais importante dos 
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advisors, ficando evidente e fundamental a sua presença, especialmente em negócios de maior 

calibre e relevância. Nesse contexto, a pressão recai no advisor sobre as avaliações de ativos e 

passivos, estratégia da companhia e as tomadas de decisões na negociação.  

Nesse aspecto, podemos prever a complexidade das métricas, como valuation e outros 

aspectos quantitativos e qualitativos. Diante disso, vale ressaltar o entendimento sobre essa 

métrica muito utilizada no mercado, que Martelanc, Pasin e Pereira (2012, p. 238) descrevem:  

 

A principal diferença entre um investimento de renda variável e um 
investimento de private equity é que no primeiro a aquisição ocorre por meio 
da compra de ações em mercado público (bolsa de valores), enquanto no 
último o investidor adquire as quotas (ou ações) por meio de uma 
negociação provada com os sócios da empresa alvo. A avaliação da empresa 
é central em um processo de investimento de private equity, dado que as 
ações da companhia não estão precificadas no mercado e, portanto, seu 
valuation é suscetível a um maior grau de subjetividade. Nesses casos, a 
avaliação tem por objetivo definir uma faixa de referência que servirá como 
base para a negociação da quantidade de quotas/ações que o private equity 
receberá em decorrência de seu aporte de capital.  

 

Thompson (2009, p. 39) define que o valuation servirá de base quantitativa nas 

negociações; e por isso o desafio é atingir o acordo mais favorável e não abrir mão de muito 

na “zona de barganha” para convergir a uma mesma “zona de interesse”, e viabilizar o pleito.  

Fisher, Ury e Patton (2014) relatam que a ferramenta permite negociar pelos méritos, 

construindo sempre uma segunda opção, um “plano B”, caso a primeira não tenha a adesão 

planejada, criando assim a Batna do negociador.  

Carvalhal et al (2014) citam que possuir opções e a capacidade de fazer escolhas 

significa ter liberdade; mas quando se trata de negociações, significa ter poder e controle. O 

negociador que controla as circunstâncias sob as quais decide recuar e retira-se da mesa no 

caso de um acordo potencialmente frustrante, negocia com mais poder.  

Carvalhal et al (2014) definem que a linguagem corporal revela a emoção e o 

pensamento, e sua expressão é ponto de partida para estabelecer um clima emocional positivo: 

cumprimentar adequadamente, sorrir e apresentar-se. Quando existe incoerência entre a 

comunicação oral, expressões corporais e atos, as palavras perdem credibilidade. Visto isso, o 

poder da comunicação é primordial para o advisor, pois estabelece o tom da negociação, 

elimina ou cria obstáculos até o acordo, enquadra as expectativas, confirma ou questiona as 

ideias e revela ou esconde o que pretendem os negociadores.  

Pease e Pease (2005, p. 19) explicam que “a linguagem do corpo é o reflexo externo 

do estado emocional da pessoa. Cada gesto ou movimento pode ser uma valiosa fonte de 
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informação sobre a emoção que ele está sentindo num dado momento”. Assim, pode-se dizer 

que, por meio da leitura da linguagem corporal do interlocutor, o negociador pode obter sinais 

sobre o grau de adesão do argumento que precede determinada proposição.  

Lax e Sebenius (2009) citam que os principais executivos são muito bons na dimensão 

interpessoal, e têm muito êxito “na mesa de negociação”, na influência sobre o outro lado. 

Todavia, o ponto-chave em uma negociação está no desenvolvimento da estratégia, 

planejando a tática negocial, com o ponto central na maximização do resultado, focando para 

configurar o melhor cenário, mas antes que a negociação se inicie, influenciando, e 

arquitetando, antes de negociar. E assim explorando a necessidade de um profissional 

efetivamente preparado e especializado para encarar grandes negociações. E de acordo com 

Lax e Sebenius (2009, p. 107 a 201), existem três dimensões em uma negociação eficaz: 

 

1ª Dimensão - Negociação na Mesa - Processo.  
Quando a maioria das pessoas pensa em negociação, elas pensam em 
comportamento, comunicação e tática “à mesa”. O comportamento 
interpessoal “à mesa” é um aspecto significativo da negociação. No entanto, 
é apenas uma das três dimensões e, por vezes, é menos importante em 
termos de influência no resultado. Muitos executivos seniores já são 
razoavelmente proficientes no processo 1-D, e mais fracos nas dimensões 
discutidas abaixo.  
 
2ª Dimensão - Negociação na prancheta - Substância.  
A maioria dos livros e seminários sobre negociação “ganha - ganha” exorta 
os participantes a serem criativos e encontrar soluções que sejam boas para 
ambas às partes. Nós vamos muito além de tais conselhos, estabelecendo 
poderosos princípios que podem ser usados para criar ganhos conjuntos 
baseados na economia e estrutura subjacentes. Podem, então, construir 
soluções mutuamente benéficas com propostas que sejam de baixo custo 
para uma das partes, mas geralmente tenham grande valor para o outro lado.  
 
3ª Dimensão - Negociando a tática - Escopo, Sequência e Opções Processos.  
Maximizar as chances de sucesso na negociação envolve, configurar ou 
alterar a situação antes que a negociação real ocorra, para que o acordo 
apetecido pareça desejável ao outro lado em relação às alternativas de não 
acordo. Além do processo interpessoal (1-D) e da substância (2-D); pois 
nessa abordagem 3-D envolve um processo empreendedor de colocar as 
pessoas certas na mesa, na sequência certa, as questões certas, o processo 
certo, no momento certo e enfrentando as alternativas corretas. E nesse 
contexto a execução na 3ª dimensão envolve habilidade tática, empregá-la 
efetivamente é mais estratégico do que o típico. Os negociadores mais 
eficientes geralmente investem energia significativa na 3ª dimensão.  

 

Sinteticamente, a eficiência da ferramenta envolve assessoria, treinamento e 

capacitação, uma vez que devemos olhar de forma expansiva e pensar criativamente para 

estruturar a configuração com maior probabilidade de fornecer os resultados desejados e 
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desenvolver negócios que atendam aos interesses das partes (LAX; SEBENIUS, 2009). Na 

continuidade da análise dos autores, os compromissos de treinamento e capacitação não só 

aumentam a eficácia interpessoal dos participantes, foco este usual de seminários e 

treinamentos de negociação, mas gera a essência como designers de negócios que criam valor 

em uma base sustentável. Agindo antes para criar a situação mais promissora quando o 

processo face-to-face começar, estarão mais preparados e elevando substancialmente as 

chances de sucesso na negociação, uma vez que as “peças estarão mais bem encaixadas” 

quando o “jogo começar”.  

Seguindo nessa direção sobre o processo mais específico e profissional, tão necessário 

para o advisor em uma negociação de M&A, a característica da isenção em um negociador 

tem um poder muito forte nesse processo. Por vezes, são processos entre empresas familiares, 

concorrentes ou com pontos de vistas totalmente antagônicos, e tais características fazem os 

lados se afastarem, em vez de se aproximarem, numa mesa de negociação.  

Zanini; Neto; e Colmerauer (2011) enriquecem o tema com a excelência operacional 

sobre forte relevância da preparação prévia. Ao realizar uma analogia entre a complexidade 

da negociação de M&A e a equipe tática do Batalhão de Operações Especiais, da Polícia 

Militar (Bope) do Rio de Janeiro ele evidencia o valor da habilidade tática, em que os 

combates são frequentes e intensos, assim como em M&A, e com fortes variáveis. Os autores 

ressaltam ainda a importância de planejar o combate, com treinamento intensivo, com o uso 

da razão, e não da emoção, gerando novas alternativas para encarar momentos sob alta tensão 

e risco – o que torna a operação menos arriscada e garante a vitória. O que se evidencia na 

instrução especializada do Bope: “Treinamento duro, combate fácil”. 

Fischer, Ury e Patton (2014, p. 93) trazem a relevância na análise do comportamento, 

em ser “afável com as pessoas e áspero com os problemas”, com critérios objetivos que 

aproximam o resultado positivo na convergência de valores e não na divergência: 

 

Uma constante batalha pelo domínio das discussões ameaça o 
relacionamento; a negociação baseada em princípios o protege. “As pessoas 
se entenderão melhor se os dois lados estiverem discutindo padrões objetivos 
com vista à resolução de um problema, em vez de tentar forçar um ao outro a 
recuar de sua posição” (FISCHER; URY; PATTON, 2014, p. 93).  

 

Fisher, Ury e Patton (2014, p. 22) apontam que devemos negociar por méritos, 

baseado em princípios, e separando as pessoas dos problemas – sem precisar ser soft ou hard:  
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As pessoas se veem diante de um dilema. Acreditam que existam duas 
formas de negociar: afável ou dura. O negociador afável evita entrar em 
conflitos pessoais e faz concessões sempre que necessário para que se 
chegue a um acordo. Mas existe um terceiro modo de negociar, que não é 
nem afável nem duro, mas as duas coisas ao mesmo tempo. O método de 
negociação baseada em princípios desenvolvidos pelo Projeto de Negociação 
de Harvard, consiste em deliberar sobre as questões em pauta levando em 
conta os seus méritos. O método sugere que se busquem ganhos mútuos, 
sempre que possível, e que, no caso, de conflitos de interesses, se insista em 
que o resultado tenha padrões justos. O método de negociação em princípios 
é duro em relação aos métodos (problema) e afável em relação as pessoas.  

 

Podemos diferenciar a negociação baseada em princípios ou negociação dos méritos 

(método Harvard) das demais através de uma abordagem colaborativa, em que os 

negociadores se tornam parceiros na busca da melhor solução para todos os envolvidos. Eis, 

portanto, os quatro Princípios, segundo Fisher, Ury e Patton (2011): 

 

1º Princípio: Separe as pessoas do problema: 
 Ponha-se no lugar do outro, e discuta as percepções de cada um; 
 Evite deduzir intenções no outro pelo seu medo e cuide da 

comunicação; 
 Busque uma abordagem colaborativa: os negociadores se sintam e 

ajam como colegas colaborando na busca da melhor solução para 
ambos;  

 Mantenha o controle emocional e evite reagir às explosões emocionais 
de outros; 

 Envolva a outra parte para particpar ativamente em busca da solução 
(FISHER; URY; PATTON, 2011, p. 34). 
 

2. º Princípio: Concentre-se nos interesses, não nas posições: 
 A finalidade de negociar é atender aos interesses das partes; 
 Nas posições opostas, é possível ver interesses compatíveis ou 

complementares, além de conflitantes; e torna-se fácil a posição 
alternativa que os interesses; 

 Persiga seus interesses, mas permaneça flexível; 
 Se a proposta for recusada, evite defender de imediato; explique 

novamente os interesses e pergunte se o outro tem melhor forma de 
atender os interesses de todos; 

 Coloque o problema antes de oferecer sua solução: mostre interesses e 
razões e depois as conclusões e propostas (FISHER; URY; 
PATTON, 2011, p. 56). 

 
3º Princípio: Invente Opções de Ganhos Mútuos: 

 Crie várias possibilidades, Opções, antes de decidir o que fazer - 
brainstorming ou soluções hipotéticas, seguindo método científico; 

 Crie soluções mutuamente vantajosas; 
 Identifique os interesses comuns e harmonize os diferentes; 
 Indague sobre as preferências do outro, pois saber o que é preferível 

permite apresentar novas opções, com ganhos comuns (FISHER; 
URY; PATTON, 2011, p. 72). 
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4. º Princípio: Insista em Critérios Objetivos: 

 Elabore critérios objetivos, legitimando-os, na forma de padrões 
justos: valor de mercado, tradição, opinião científica/ especializada, 
padrões profissionais ou morais, reciprocidade, tratamento 
igualitário etc.  

 Elabore critérios objetivos, legitimando, na forma de procedimentos 
justos: um corta e o outro escolhe, revezamento, uso de terceiros 
(mediação, arbitragem, justiça); 

 Jamais ceda à pressão: convide o outro a explicar suas razões e espere, 
ou sugira critérios objetivos aplicáveis (FISHER; URY; PATTON, 
2011, p. 91). 

 

Fisher, Ury e Patton (2014) apontam a barganha posicional com dois perfis - soft 

(suave) ou hard (firme). O primeiro evita conflitos, fazendo concessões para solução rápida e 

amigável, mas, muitas vezes, é explorado. Já o segundo quer vencer sempre, a negociação é 

uma disputa, e pode acabar prejudicando o outro, seus recursos, e a si próprio confomre 

Quadro 2 a seguir:  

 

 
Quadro 2: Barganha Posicional x Negociação baseada em princípios 
Fonte: Fisher; Ury; Patton, 2014.  

 

Golemam (1996) relata os cinco pilares da inteligência emocional, que permitem a 

construção desse conhecimento e sua devida aplicação, partindo das premissas de 

autoconhecimento; autocontrole (ou consciência emocional); automotivação; empatia 

(utilizada em rapport); e relacionamento interpessoal.  
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Nessa análise, a relevância do tema se faz absolutamente necessária para o controle 

das emoções em uma negociação, que é fundamental. E assim percebe-se o quanto é 

importante tomar as decisões de forma harmônica, no sentido emocional, para que a decisão 

esteja isenta de sentimentos específicos, e não do todo, como devem ser as nossas 

negociações, sempre avaliando num contexto geral, e não sendo influenciado por um 

momento específico.  

Carvalhal et al (2014, p. 90) ressaltam a importância do rapport, uma importante 

ferramenta na construção de uma negociação de sucesso:  

 

O rapport é capacidade de estimular o outro a sentir que há uma sintonia 
entre ambos. Ao espelhar a comunicação verbal e não verbal. Assemelhando 
a sua postura, velocidade dos gestos, tom, volume e velocidade da voz, 
quantidade de contato visual, o negociador aumenta as chances de 
estabelecer o rapport, que ajusta a sintonia emocional, harmoniza, facilita o 
diálogo, a cooperação e aproxima as partes. De maneira complementar, no 
plano relacional os negociadores fazem uso da empatia, a capacidade de 
perceber o sentimento e a disposição emocional do outro, que evidencia a 
tendência de se sentirem como se estivesse no lugar do outro, o que é uma 
característica importante quando o produto da negociação depende tanto do 
nível de entendimento mútuo quanto da eficiência do processo cooperativo. 
Ao interpretar, pela ótica do emissor, o tom emocional nas palavras 
proferidas, concentrar-se na escuta e comunicar sua compreensão do que foi 
dito pelo outro, o negociador demonstra que entendeu a que o outro atribuiu 
valor. Ao refletir sentimentos e parafrasear sem distorções, a empatia sai 
fortalecida.  

 

Fisher, Ury e Patton (2011, p. 28) relatam à histórica e perigosa barganha de posições 

de 1961, num caso real de negociação durante a guerra fria entre USA e URSS.  

 

Na conferência para o banimento de testes nucleares na corrida 
armamentista. E a negociação entre as superpotências era para realizar as 
inspeções e impedir a proliferação do eminente risco. E a Rússia autorizou 
três inspeções e o EUA não concordou com menos de dez; e este impasse 
quase gerou ataques nucleares nos anos seguintes.  

 

A avaliação é que o erro de JFK ocorreu na quantidade de visitas e não à forma ou à 

qualidade, pois o ego se apegou à posição, criando um novo interesse: salvar as aparências. 

Essa passagem histórica nos contextualiza com uma grande lição: saber lidar com as emoções, 

especialmente num ambiente complexo, de alta pressão. Por isso, o paralelo com o M&A, e 

alta relevância para o advisor utilizar a inteligência emocional nessas negociações.  
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4. 2 As fases de M&A 
 

É importante ressaltar que as informações trazidas na pesquisa relatam que a primeira 

fase se inicia antes de negociar a transação, com o processo de prospecção (avaliação e 

abordagem do alvo), e, no estágio inicial das sondagens, e definição do advisor, conversas e 

medições, avaliando-se desde a estratégia da empresa; e com o início gradual das negociações 

e primeiras “investidas” no mercado, para avaliar potenciais targets e buscar o alinhamento na 

conversão de interesses, medindo os pontos críticos do processo. E, em paralelo, já com 

valuation e due diligence para consolidar o signing, validação e closing. Após o deal, a 

avaliação dos pontos-chave na consolidação e integração final de áreas e equipes no pós-deal.  

Todavia, é relevante atestar que neste estudo foi analisado, essencialmente, o processo 

decisório na definição do advisor, sobre as negociações entre buyside e sellside, na 

intermediação do(s) advisor(s). Assim, pode-se afirmar que estas negociações terão um ponto 

de partida relevante, que é premissa quantitativa para estabelecer um “norte” de valor. 

Naturalmente, esse processo tem métricas objetivas, mas que são influenciadas sobre 

variáveis qualitativas do processo, e estas nos servirão de base para o início das negociações.  

Nesse contexto, o processo de M&A possui fases-chave extremamente relevantes, e 

eventualmente uma é dependente da outra. Por isso, a sinergia entre as equipes e a fluidez dos 

dados pode definir o êxito ou não, na realização do deal, e o prazo em que pode ocorrer. 

Dentro dessa abordagem, podemos definir as três fases relevantes num processo de M&A.  

A fase pré-deal é o início da prospecção e outros processos, e depende de variáveis 

diversas de análises e modalidades de mensuração local e global do setor – como podemos 

observar, por exemplo, na Figura 2 (apresntada na página 16 desta dissertação), sobre a 

variação do PIB do Brasil em 2015 e 2016, com quedas seguidas acima de 3%, 

comprometendo o crescimento da atividade econômica, com alta do câmbio entre outras, e 

afetando potenciais riscos e especificidades do público-alvo.  

Assim, o planejamento é vital na negociação de M&A, e se constrói na atuação, 

alinhando a estratégia corporativa, estilos, e preferencialmente conhecendo os “dois lados da 

mesa”. A importância da preparação é um fator de sucesso, conforme Tzu (2006, p. 23):  

 

Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo; se tiveres cem combates a 
travar, cem vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti 
mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao 
mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas 
derrotas.  
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Carvalhal et al (2014) definem a criatividade na busca de um “plano B” como uma 

ação primordial no planejamento; ou seja, dispor de alternativas no caso de não chegar a um 

acordo aceitável. Assim, a Batna aumenta o poder na negociação, e esse “ponto de recuo” 

pode variar dentro do processo. Com isso, ao se planejar melhor, antes da negociação, e 

identificar novas opções para satisfazer os interesses de ambos os lados temos um fator 

decisivo para o sucesso na realização de transação de M&A.  

Na continuidade, e ao longo do deal, faz-se necessária a utilização das ferramentas 

estabelecidas para a avaliação e auditoria - due duligence, e com base nas premissas se 

executa a negociação de valores e ajustes sobre o ativo e passivo da empresa.  

Finalmente, o pós-deal, com a validação final nos dados e informações levantadas, em 

que assina e formaliza o contrato, executando a consolidação da estrutura com a integração 

das equipes e áreas afins. No entanto, tais métricas sofrem influência de interesses de buyside 

e sellside, sob a mesma perspectiva, mas com análises e avaliações sobre diferentes prismas, 

mas negativamente interligados; ou seja, por interesses opostos: 

 

Para o comprador, o que interessa é determinar o valor máximo que pode ser 
pago por uma empresa, ao passo que, para o vendedor, o que interessa é 
determinar o valor mínimo aceitável para negociá-la. Essas duas cifras são as 
que se confrontam na negociação na qual se acerta o preço, que está 
geralmente em algum ponto intermediário entre elas (MARTELANC; 
PASIN; PEREIRA, 2010, p. 3).  

 

Lax e Sebenius (2009, p. 195) discorrem sobre esse ponto intermediário da negociação 

que se estabelece a citada Zona de Possível Acordo (Zopa) da operação.  

 

Obviamente, aprender a respeito da verdadeira zopa é a chave, pois se 
descobre o verdadeiro limite do outro lado, você pode fazer com que o outro 
lado concorde com uma oferta que lhe permite apropriar-se do máximo de 
valor. Além disso, precisas influenciar a percepção do outro a respeito do 
que lhe é aceitável. O ideal é que ele lhe perceba o valor máximo que pode 
pagar como o mínimo que você aceitaria.  

 

 Martelanc, Pasin e Pereira (2010, p. 6) corroboram este raciocínio em que, por essas e 

outras razões, “as expectativas de valor costumam ser irrealistas, e normalmente atribui um 

valor maior do que a empresa efetivamente vale. E por isso a importância da análise externa, 

pois a ausência de envolvimento emocional torna a avaliação mais confiável”. E observam 

que “nenhum modelo fornece um valor preciso e único para a empresa, mas sim uma 

estimativa de valor. Isso porque as decisões que afetam receitas, custos, despesas, capital de 
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giro e investimentos, aliadas à conjuntura econômica local e global, influenciam nos 

resultados e alteram o valor” – e ainda: 

 
É importante ressaltar que o valor de um negócio é definido pelo processo de 
negociação entre comprador e o vendedor e que o “valor justo” de uma 
empresa, estabelecido pelos processos de avaliação, representa o valor 
potencial de um negócio em função de expectativa de geração de resultados 
futuros. O preço pelo qual o vendedor e o comprador concordam em realizar 
uma operação de compra e venda não precisa necessariamente coincidir com 
o valor da empresa determinado por um método de avaliação, até porque 
cada acionista ou comprador pode calcular esse valor com base em suas 
próprias premissas e critérios - e tentar negociá-la.  

 

Martelanc, Pasin e Pereira (2010, p. 3) definem que o valuation e demais modelos de 

avaliação são “modelos de avaliação essencialmente quantitativos; entretanto, contempla 

muitos aspectos subjetivos, inseridos nas premissas de modelos que, analisadas 

cuidadosamente, são fundamentais para a qualidade e confiabilidade dos resultados”.  

Dando continuidade aos métodos de avaliação de empresas, a partir de 1960 tiveram 

início diversas abordagens, e muitas metodologias foram criadas, desde métodos contábil-

patrimoniais, fluxo de caixa descontado, múltiplos – avaliação relativa, e EVA/MVA.  

 

Segundo uma pesquisa da Apimec (Associação de Analistas e Profissionais 
de Investimento do Mercado de Capitais) de 2001, 88% dos avaliadores 
usam o método de fluxo de caixa descontado e suas avaliações e 82% 
empregam o método dos múltiplos. De acordo com essa mesma pesquisa, 
apenas 23% preferem utilizar uma única abordagem, ao passo que 60% 
preferem usar duas abordagens, 18% três (MARTELANC; PASIN; 
PEREIRA, 2010, p. 4).  

 

Martelanc et al (2005) discorrem sobre a pesquisa que confirmou e aprofundou o 

método de fluxo de caixa descontado (FCD), amplamente difundido no mercado financeiro, 

sendo o mais utilizado pelas Boutiques de Investimento e Bancos – e, portanto, o mais 

indicado para a avaliação de empresas nos processos de M&A – Cisões, Joint-Ventures, 

compra e venda de participação, abertura e fechamento de capital, análise de novos 

investimentos e determinação de “preço justo”.  

Sobre o pós-deal, a fase da integração é fundamental e os ganhos sinergéticos podem, 

eventualmente, não aparecer imediatamente na reestrutuação após a transação. E por isso 

quanto maior a velocidade, maior serão as chances para efetivar o M&A. Martelanc, Pasin e 

Pereira (2010, p. 92) assinalam os principais desafios de integração de empresa no pós-fusão:  
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 Manter a continuidade normal dos negócios e das atividades; 
 Integrar culturas organizacionais diferentes; 
 Conseguir a adesão dos funcionários e dos executivos aos novoso 

programas e processos, e reter os executivos mais importantes; 
 Manter a concentração dos funcionários em suas responsabilidades, e 

não no processo de M&A; 
 Manter os funcionários informados sobre as mudanças que ocorreram; 
 Integrar os benefícios e as políticas de remuneração.  

 

As transações de M&A têm aplicações mais abrangentes do que Mergers (Fusões) e 

Acquisitions (Aquisições), mas de naturezas similares. A abrangência das operações tem 

variações adicionais, como Compras, Joint Venture (JV), Incorporação e Cisão da corporação. 

Em 2017, as aquisições, de controle majoritário superaram 2016 em 9%, sendo assim a 

modalidade com maior volume com 385 transações, conforme Tabela1.  

 

Tabela 1 - Perfil de transações 2016/2017 
Perfil de  

Transação
Total 

2017 2016
Variação % 
2016-2017 

Aquisições 385 352 
Compras 216 203 
Joint Ventures     6   11 
Fusão   20   18 
Incorporação   16   11 
Cisão     0    2 
Fonte: Fusões..., 2017.  

 

E aproveitamos para citar as principais diferenças entre os demais perfis de operação, 

de acordo com o Relatório da Price (FUSÕES..., 2017, s/p.):  

  

 Aquisição são aquelas em que o comprador obtém o controle da 
empresa. Enquadram-se na categoria compra de 100%, de 
participação majoritária (maior que 50%), participações que 
transferem o controle para o comprador (por exemplo, o acionista 
com 30%, ao comprar uma participação de 21%), ou afins.  

 Participações não-controladoras - o controle da empresa não é 
transferido com as ações - tipicamente, são transações menores do 
que 50% do capital.  

 Joint venture caracteriza-se por ser um empreendimento de dois ou 
mais sócios em uma nova empresa, sendo que os sócios continuam a 
existir com suas operações independentes. É diferente de um acordo 
comercial (uma representação, por exemplo), em que não existe a 
criação de uma nova Cia.  

 Fusão é quando duas empresas juntam suas operações e deixam de 
existir isoladamente, dando origem a uma terceira nova empresa.  

 Incorporação, quando absorve as operações de outra empresa, e deixa 
de existir.  

 Cisão é o tipo de transação em que uma empresa é dividida, surgindo 
outra. É quando a empresa quer separar os negócios em unidades 
independentes.  
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Na sequência, de acordo com Figura 9, seguem as variações desde 2002, de acordo 

com o perfil das operações citadas.  

 

 

Figura 9: Evolução das modalidades até 2017 
Fonte: Fusões..., 2017.  

 

4. 3 A complexidade da negociação na indústria de M&A 
 

Carvalhal et al (2014, p. 146) citam que as negociações empresariais denominadas 

complexas são exatamente as que englobam o conceito de M&A: 

 

Empresas também vão às compras para adquirir outras empresas e o fazem 
para ampliar ou preservar sua competitividade de mercado. E as operações 
de M&A, cujo objetivo é alcançar benefícios como sinergia para gerar 
vantagens competitivas. O sucesso desse tipo de negociação é criticamente 
dependente do acesso à informação confiável e da qualidade na projeção de 
riscos. O problema de assimetria de informação pode ser resolvido ou 
atenuado por uma due diligence, para quantificar os pontos críticos. 
Negociações de M&A são extremamente complexas, de longa duração, 
envolvem diversos players e equipes de negociação – advisors. Além disso, 
são passíveis de órgãos reguladores.  

 

Fisher, Ury e Patton (2005, p. 120) afirma que “as pessoas negociam para produzir 

algo melhor do que seria possível obter sem negociar”. E sobre a complexidade do processo 

de negociação, conclui-se ser tão difícil quanto a decisão final, pois, em ambientes complexos 
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e altamente dinâmicos, pessoas e grupos raramente conseguem reunir-se antes de tomar uma 

decisão, munidos de todas as informações relevantes associadas a um problema.  

Na sequência do entendimento, toda a fase da negociação requer muita atenção e 

comprometimento. No que tange a técnicas, ferramentas e conceitos, devem ser utilizados 

com maestria em M&A; no qual temos valores e interesses relevantes que devem ser 

ressaltados; e assim aplicar as práticas negociais, com total aderência na análise em questão.  

No correto entendimento e utilização do poder da ancoragem na negociação, o 

potencial para o resultado desejado está bem alicerçado na efetiva utilização desta ferramenta. 

O fenômeno das Âncoras é tão comum e tão importante no mundo cotidiano, que foi 

abordado por Kahneman (2011, p. 152) sobre o efeito de ancoragem.  

 

Acontece quando as pessoas consideram um valor particular para uma 
quantidade desconhecida antes de estimar esta quantidade. O que ocorre é 
um dos resultados mais confiáveis e robustos da psicologia experimental: a 
estimativa fica perto do número que as pessoas consideram – por isso a 
imagem da âncora. Se lhe perguntassem se Gandhi tinha mais do que 114 
anos quando morreu, você acabaria com uma estimativa muito mais elevada 
da idade da morte dele do que teria se a pergunta de ancoragem se referisse a 
morte com 35 anos. Se você considera quanto deveria pagar por uma casa, 
vai ser influenciado pelo preço perguntando. A mesma casa parecerá mais 
valiosa se o preço fornecido pelo corretor for elevado, não baixo, mesmo que 
você esteja determinado a resistir à influência do número; A lista de efeitos 
de ancoragem é infinita. Qualquer número que lhe peçam para considerar 
como solução possível do problema de estimativa induzirá um efeito de 
ancoragem.  

 

Thompson (2009) relata que a criatividade na negociação segue normalmente o padrão 

de “artilheiro de segunda-feira”, que, após um grande jogo, avalia as oportunidades perdidas; 

o que significa que, olhando para trás é fácil identificar as oportunidades perdidas para ser 

criativo.  

Na negociação, devem estar atentos e abertos, a novas e constantes avaliações do 

ambiente (interno e externo), e suas variáveis (local e global). Sobre esse entendimento, o uso 

da criatividade é fundamental em uma negociação de M&A. Contudo, essas opções fogem no 

momento necessário em que ocorrem, assim como algumas opções criativas: (i) Racionar 

problemas em partes solucionáveis; (ii) Descobrir diferenças: alinhamento e realinhamento de 

questões; (iii) Aumentar o tamanho do montante; (iv) Conexão entre as partes separadas; (v) 

Corte de custos; (vi) Compensação não específica; (vii) Estruturar contingências 

(THOMPSON, 2009). 
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Fisher, Ury e Patton (2005), ao citarem as negociações baseada em princípios, alertam 

sobre a importância de estarem abertas para a criatividade para gerar opções que pareçam 

aceitáveis. Pois, a relevância de criar novas opções na negociação é enorme, ainda mais em 

M&A, tão rico, abundante e aberto a novas ideias, dada multiplicidade de cenários. Para 

Carvalhal et al (2014, p. 61), as opções, quando criativas, podem levar ao resultado ótimo, e 

assim nos enriquecer sobre a solução ótima de Pareto:  

 

A solução ótima de Pareto é aquela que, na situação considerada, representa 
o melhor para as partes, em que a eficiência do acordo pode ser medida pela 
comparação do resultado negociado com uma solução que crie a maior 
utilidade para cada. O ótimo de Pareto é um conceito de economia que 
afirma que o resultado é ótimo se não for possível melhorar a situação para 
uma parte (ou, genericamente, a utilidade), sem degradar a situação ou 
utilidade para qualquer outra parte.  

 

Cohen (1980), em sua visão geral de conflitos, aponta que esta abordagem aceita os 

conflitos como inevitáveis e oferece ferramentas para resolvê-los de forma que haja uma 

contribuição no crescimento e integração da equipe, fortalecendo o relacionamento. Uma vez 

identificados esses itens, torna-se mais fácil unir as partes em uma negociação colaborativa.  

Dessa forma, conclui-se que as negociações estudadas apresentaram um componente 

altamente complexo sobre as suas variáveis, algo que é absolutamente comum na difícil arte 

de convergir interesses tão distintos, como uma transação de M&A, não apenas de 

compradores e vendedores, mas acionistas, famílias e stakeholders em geral.  

 

4. 4 Características desejadas no advisor  
 

Wanderley (1998) define que toda decisão é baseada em critérios. E para decidir entre 

as alternativas existentes, é necessário estabelecer os critérios utilizados. Há dois tipos de 

critério: os desejáveis e os necessários. Os desejáveis são aqueles que seriam bons se a 

solução comtemplasse. Os necessários são aqueles que devem, obrigatoriamente, ser 

atendidos pela solução. Entre estes recursos estão os fatores limitativos ou restrições.  

E tais características desejadas na definição do advisor constituem um fator decisivo 

no momento em que a empresa for tomar a decisão. E, considerando essa premissa, esta será a 

base da análise que irá decidir quem será o advisor da transação, o dealmaker.  

Fiani (2004) cita que as ações integrativas (ou colaborativas), visam obter ganhos 

superiores nos planos relacional e substantivo. Carvalhal et al (2014, p. 62) apontam: 
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Chegar o mais próximo possível do resultado ótimo é um desafio, 
especialmente nos jogos de soma variável, em que a cooperação levará a 
resultados, para todos, melhores do que teriam se tentassem otimizar os 
resultados desconhecendo as decisões dos outros. De forma ampla, o 
resultado é aquele que possa satisfazer as necessidades das partes 
envolvidas, nos planos relacionais e substantivos, com o menor ônus para 
todos. A busca do resultado ótimo requer confiança e lealdade. Todavia, em 
muitos jogos de estratégia e em muitas negociações distributivas o resultado 
ótimo não é desejado, e neles os negociadores escolhem o uso de moedas 
negativas, que retiram valor, em detrimento de positivas, que geram valor.  

 

Varian (2000) define que os negociadores tendem a fazer seus movimentos a partir das 

ações da outra parte, visando maximizar seus ganhos e minimizar as perdas, como ocorre no 

“dilema do prisioneiro”, embasada pela perspectiva de John Nash, matemático norte 

americano que contribuiu na formulação deste, como no conceito da teoria dos jogos (1951). 

No qual, de forma simplificada, apresenta que a busca do equilíbrio começa com cada 

negociador procurando municiar-se com elementos de informação a respeito da estratégia do 

outro, de modo a fazer suas escolhas numa série de decisões neste espaço de negociação.  

Nasar (2008), sobre essa visão, nos traz o ensinamento de estar sempre focando no 

sucesso global, como um processo de sinergia, e não como um jogo de soma zero, no qual 

apenas um lado sairá vencedor. Carvalhal et al (2014, p. 64) trazem o seguinte retrato sobre a 

essência da teoria de equilíbrio de Nash, que ocorre quando um negociador maximiza os seus 

ganhos com base no comportamento do outro.  

 

Na busca do equilíbrio de Nash, as partes se sentirão encorajadas a 
maximizar os ganhos mútuos decorrentes da cooperação. A criação de valor 
passa a ser fruto da aliança. Distribuir valor, depois de tê-lo criado, é uma 
consequência atraente para os negociadores, e menos difícil, dado que as 
partes já superaram a desconfiança.  

 

Carvalhal et al (2014, p. 78) retratam que o dilema entre cooperar e competir é 

constante nas negociações, por isso vale relacionar estilos com estratégia, podendo ser 

negociadores com estilos de engajamento, valorizando as relações. Dessa forma, dispor de 

modelos que ajudem na percepção estruturada, destinada a entender seus estilos e o dos seus 

interlocutores funciona como subsídio para a composição de equipes de negociação e para a 

seleção das intervenções táticas dos negociadores.  

Neste formato se baseia a negociação colaborativa (ou integrativa) e com foco no 

resultado global, como solucionadores de problemas, trocando informações e usando táticas 

que integram as partes, inspirando confiança e respeito. Os interesses dos outros fazem parte 

do problema, e as ações são sempre voltadas para o resultado global, em que os 
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relacionamentos são valorizados. Já na negociação competitiva, as ações visam ao resultado 

imediato e individual, e o foco é no resultado individual, e como consequência, o conflito. 

Quase como regra, os negociadores usam a informação como fonte de poder, adotam posições 

extremadas e invariavelmente o ego se apega à posição.  

Sobral, Carvalhal e Almeida (2008) citam que no Brasil, o estilo negocial 

predominante é o colaborativo, e não o competitivo, prezando por uma abordagem relacional.  

 

Os negociadores brasileiros têm uma visão mais colaborativa (menos 
competitiva), relacional (menos substantiva), da natureza negocial; 
consideram que um negociador deve estar subordinado aos interesses do 
grupo e que as decisões devem ser tomadas por consenso ou maioria; têm 
uma elevada aversão ao risco, o que significa uma necessidade de segurança 
e previsibilidade. Os negociadores brasileiros utilizam pouco os períodos de 
silêncio, são normalmente exagerados na disputa verbal, elevando o tom de 
voz e interrompendo o interlocutor. Mas, ainda sim, preferem argumentos 
lógicos e factuais e valorizam o controle emocional. Assumem que a 
confiança é um elemento fundamental na dinâmica interpessoal na relação 
entre as partes e declaram a importância da formalidade na vertimenta, que 
diminui quando se trata do formalismo na interação. Por fim, a pesquisa 
revelou que o brasileiro valoriza mais os acordos escritos, elaborados de 
forma específica e detalhados num processo de construção de acordos, como 
um processo top down (SOBRAL; CARVALHAL; ALMEIDA, 2008, p. 
114, tradução nossa). 

 

Visto isso, o que se confirmou nas entrevistas, é que as empresas procuram mais do 

que características, procuram pelo perfil de advisor, o que se confirma na citada pesquisa, de 

que no Brasil o perfil predominante é do negociador colaborativo, menos competitivo e mais 

focado no relacionamento interpessoal (institucional ou pessoal).  

Carvalhal et al (2014) citam o poder de persuasão como ponto fundamental para um 

negociador eficiente que utiliza pontos subjetivos, entra em aspectos emocionais e busca 

sensibilizar com argumentos corretos. Entretanto, se faz necessário o convencimento e a 

utilização de dados e fatos, que servirão como base para uma boa contextualização do tema e 

argumentações assertivas. A negociação é, na sua essência, um processo de convencimento. 

Cada parte procura induzir a outra, seduzindo, por um lado, e usando a coerção, por outro 

lado, para buscar a satisfação dos seus interesses.  

Cialdini (2006) relata que podemos usufruir de seis mecanismos de persuasão: (i) 

Reciprocidade: A obrigação de dar quando se recebe – seja o primeiro a dar e assegure-se de 

que o que está dando é personalizado e inesperado; (ii) Escassez: As pessoas querem mais das 

coisas que têm menos – mostre os benefícios, mostre que são únicos e o que eles podem 

perder; (iii) Autoridade: As pessoas seguem o que e quem os experts reconhecidos e com 
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conhecimento indicam; (iv) Consistência: As pessoas tendem a ser consistentes com os 

compromissos que assumem – busque dar contraparte, compromissos voluntários e públicos; 

(v) Preferência: As pessoas preferem dizer sim para aqueles de quem gosta – pessoas que são 

similares a nós nos elogiam e cooperam conosco; (vi) Consenso: As pessoas olham as ações e 

o comportamento dos outros para definir os seus – mostre ações e comportamentos similares.  

Contudo, não há persuasão que nos faça vencedor se estivermos negociando com uma 

força notadamente maior, e por isso as fontes de poder são tão relevantes na negociação. 

Dessa forma, a estratégia de negociação de Cohen (1980) traz questões primordiais para 

alcançar o objetivo, e com a visão que trata o conflito como sendo inevitável. O entendimento 

da origem daquele interesse e a forma como será abordado o fator preponderante ao sucesso 

contribuem para gerar a tríade, segundo o autor: informação, tempo e poder.  

Sendo assim, podemos citar uma clássica situação sobre o tema, em que o negociador 

se recusa a negociar tendo uma baixa fonte de poder perante o oponente. Assim como o 

registro de McCarten (2017) que teve acesso às atas das reuniões do gabinete de guerra de 

Churchill; e traz revelações a partir de pesquisas nos arquivos britânicos ao citar Sir. Winston 

Churchill, Premier Britânico na Segunda Guerra Mundial (1940-45), e mais especificamente 

durante as temidas “negociações de paz” com a Alemanha, em maio de 1940, num momento 

de grande pressão da negociação, Churchill esbraveja, e ao seu estilo diz: “Não se pode 

negociar com um tigre, quando a nossa cabeça está dentro de sua boca” (MCCARTEN, 2017).  

 

4. 5 A confiança em M&A 
 

Ouchi (1980) retrata que quando transações econômicas se tornam mais complexas, 

duradouras, especialistas e complicadas, como contratos de trabalho (que é o caso do advisor 

de M&A), estas se transformam em relacionamentos entre parceiros de interatividade, 

exigindo diferentes tipos de mecanismos de controle mais eficientes. Ou seja, a confiança em 

M&A, é de extrema relevância para o sucesso na conclusão do deal.  

Ripperger (1998) relata que a presença de confiança pode reduzir a necessidade da 

aplicação de mecanismos formais contra comportamentos oportunistas entre parceiros de 

interatividade e, assim, reduzir os custos de monitoramento formal e controle. Fato este que 

foi confirmado na pesquisa, uma vez que a confiança gera maior velocidade e êxito em M&A.  

Beckert, Metzner e Rohel (1998) trazem o recorte que certo nível de confiança está 

presente dentro das estruturas organizacionais, essa confiança possibilita maior flexibilidade, 

descentralização e adaptação, o que é fundamental na relação entre empresa e advisor. E por 
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isso torna-se mandatória para os processos de M&A, alcançar um nível desejado de confiança, 

uma vez que o advisor representa a empresa nas tratativas de negociação.  

Dirks e Ferrin (2001) corroboram com a variável da relação de confiança sobre a 

importância de informações. Pesquisas empíricas recentes revelam que a confiança 

interpessoal possui um papel de mediação e está diretamente relacionada a vários elementos 

de gestão, tais como compartilhamento de informações, redução de conflitos, satisfação e 

motivação dos empregados, e finalmente eficiência e desempenho superior.  

Wanderley (1998, p. 97) confirma que: 

 

a confiança é um pulo no escuro – está ligada à credibilidade e pressupostos. 
Pois com desconfiança as negociações serão lentas e cautelosas, 
necessitando comprovação e garantias. Às vezes, perde-se mais tempo 
buscando mecanismos para não ser enganado do que com o negócio 
propriamente dito.  

 

E prossegue: 

 

A confiança que temos no outro negociador, e a confiança que ele tem em 
nós, em certo sentido, é um ato de fé. Confiança refere-se a algo que não 
pode ser comprovado. Eu confio que as promessas feitas serão cumpridas. 
Eu confio que as informações que me foram dadas estão corretas. A 
necessidade da confiança vem da incerteza. Quando há certeza, por poder 
haver comprovação efetiva, não há necessidade de confiança. Quando existe 
confiança na intenção sincera do outro, a certeza de que não seremos 
enganados, e as informações dadas não serão usadas contra nós, as 
negociações são mais rápidas, pois a revelação adequada das informações 
facilita identificar oportunidades e soluções e encontrar os termos para 
definir o acordo. Confiança é muito relevante numa negociação. É difícil de 
ser construída e muito fácil de ser desconstruída. Se, por um lado, quando 
existe confiança as negociações fluem com mais rapidez, por outro, quando 
confiamos ficamos mais vulneráveis e expostos. Numa negociação, a relação 
de confiança costuma andar entre o ponto que vai da confiança absoluta a 
desconfiança total. A confiança costuma estar relacionado a dois parâmetros: 
a conduta e competência (WANDERLEY, 1998, p. 97).  

 

Dessa forma, com base na teoria, se ratifica a relevância do tema confiança nas 

negociações empresariais de uma forma geral, ampla e irrestrita. Pois é um fator de absoluta 

importância das relações de confiança nas negociações de M&A – evidenciando-se como um 

instrumento ímpar na tomada de decisão na escolha do advisor.  

Malhotra e Bazerman (2007) retratam que a confiança é um elemento essencial em um 

relacionamento; trata-se de ingrediente crítico na negociação. Os gênios da negociação 

consideram a desconfiança o maior obstáculo para a negociação.  
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Dessa forma, a literatura citada confirma a ênfase e importância que o tema confiança 

possui nas relações formais e informais nos diferentes business, este é um fato de extrema 

relevância e instrumento de sucesso nas transações de M&A.  

 

4. 6 Hipótese 
 

Vergara (2000) analisa que a hipótese é a antecipação da resposta ao problema e, é 

formulada sob a forma de afirmação. A investigação é realizada de modo que possa se 

confirmar, ou refutar, a suposição, uma vez que esta se associa à pesquisa qualitativa, não 

implicando a testagem estatística.  

Com base na atuação deste pesquisador no mercado financeiro, e atualmente no 

mercado de capitais nas operações de M&A. A experiência gera o pressuposto de que, neste 

mercado, o relacionamento pessoal é um ponto preponderante na decisão de escolha do 

advisor.  

Todavia, o peso das relações institucionais tem uma influência muito forte para a 

efetividade da transação. Uma vez que, esta negociação depende de inúmeras variáveis, como 

a oscilação do mercado, a especificidade do setor em análise, as questões financeiras, 

influências de crédito, entre tantas outras exploradas nos temas centrais desse recorte.  

Portanto, o pressupoto é que o peso das instituições se consolida com considerável 

relevância; mas ainda assim a relação pessoal, a reputação do indivíduo, é algo de natureza 

única, e que acaba por direcionar a escolha do advisor para a conquista almejada na 

negociação, e consequente êxito no deal.  
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5 METODOLOGIA DE PESQUISA  
 

5. 1 Tipo de pesquisa  
 

Flick (2009, p. 277) cita que “a interpretação de dados é a essência da pesquisa 

qualitativa. Algumas vezes, como, por exemplo, na hermenêutica objetiva e na análise da 

conversação, a pesquisa abstém-se de utilizar outros métodos específicos”.  

A escolha da metodologia foi influenciada pela natureza desta pesquisa, no intuito de 

absorver os valores subjetivos. Uma vez que o problema central se concentra em explorar os 

processos críticos nas negociações de M&A no Brasil, em que este setor específico de 

mercado de capitais possui particularidades ímpares, e outra forma de pesquisa, fatalmente, 

não permitiria acessar as informações relevantes e necessárias para atingir a plenitude tão 

almejada nesta obra, dada a elevada confidencialidade das transações e dificuldade no acesso 

aos principais players deste mercado.  

Lüdke e André (1986) e Triviños (1987) já descreviam as análises qualitativas como 

caracterizadas pela descritividade, utilizando, com frequência, transcrições de entrevistas e de 

depoimentos, e citações que permitem corroborar os resultados e oferecer alguns pontos de 

vista. E Yin (2016, p. 7), aponta as cinco características da pesquisa qualitativa: 

 

1. Estudar o significado da vida das pessoas, nas condições da vida real; 
2. Representar as opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo; 
3. Abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem; 
4. Contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que 
podem ajudar a explicar o comportamento humano social; 
5. Usam múltiplas fontes de evidência em vez de única fonte.  

 

Como método, entrevistas foram realizadas de forma intencional e semiestruturada, 

com um roteiro flexível de sete perguntas, de forma presencial ou remotamente. As dezessete 

entrevistas com 1 hora de duração (média), foram devidamente registradas, gravadas e 

transcritas.  

Os entrevistados foram selecionados de acordo com o alto nível de influência na 

indústria de M&A. A importância desses executivos varia majoritariamente pela sua 

experiência no mercado de atuação, quantidade de deals já realizados e pela posição 

estratégica que ocupam. O que permitiu um nível de atualização da informação muito 

elevado, até porque alguns deals estavam sendo negociados, por essas empresas e advisors, no 

momento das entrevistas.   
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Do total dos dezessete entrevistados, doze atuam como empresa no sellside ou 

buyside; como advisors, tivemos cinco experiências, com abundantes informações, o que 

permitiu acessar a essência no estudo, em face da distribuição igualitária da amostra. E assim 

seguimos o contexto qualitativo da pesquisa sobre as premissas desta.  

 

O modus operandi da análise qualitativa pode ser dividido em duas fases: 
purificação das observações e decifração dos enigmas. Na primeira, 
tematiza-se o objetivo por diversos ângulos e opta-se por uma abordagem. A 
seguir, procede-se a análise dos dados iniciais, que são acomodados a uma 
teoria já existente ou utilizados para construção de uma nova teoria 
(ALASUUTARI, 1996, p. 11).  

 

Alasuutari (1996, p. 16) relata que na análise qualitativa, o ato de decifrar significa 

que “na base das pistas e dicas disponíveis, dá-se uma explanação interpretativa do fenômeno 

estudado”. E assim, as observações que permeiam a pesquisa são combinadas, podendo-se 

utilizar as entrevistas de profundidade e demais instrumentos de análise. O material resultante 

da coleta é, por suas características multifacetadas, comportando diversos ângulos de análise. 

Vieira e Zouain (2009) relatam que a pesquisa qualitativa geralmente oferece 

descrições ricas e bem fundamentadas, além de explicações sobre processos em contextos 

locais identificáveis. Além disso, ajuda o pesquisador a avançar em relação a concepções 

iniciais ou a revisar a sua estrutura teórica. Mesmo tendo a natureza subjetiva, oferece maior 

grau de flexibilidade na estrutura teórica ao estudo do fenômeno organizacional que deseja.  

Vasconcelos (2001, p. 100) relata sobre as entrevistas que “essa visão mais ampla do 

conhecimento conduz à ideia de que o sábio não é somente aquele que conhece todas as 

respostas, mas também aquele que sabe fazer as perguntas certas”. E este, sem dúvida, foi um 

desafio, para estruturar as perguntas pertinentes e explorar o epicentro da pesquisa.  

Tais questionamentos nos remetem à procura por respostas, e Vasconcelos (2001) 

complementa que o pensamento humano, ao mesmo tempo em que reduz a ignorância pela 

descoberta de soluções antes desconhecidas, também cria ignorância em um nível superior 

pela abertura de novas questões que decorrem do novo conhecimento – abrindo novos 

horizontes e impulsionando novas perguntas. Fato ocorrido nas entrevistas, ao trazer recortes 

adicionais, se enfatizou novos ligados à importância no resultado final do processo.  

Nesse contexto, o trabalho de pesquisa em questão atendeu a sua efetividade pré-

definida e trouxe as respostas procuradas para as lacunas ainda não preenchidas sobre o tema 

pesquisado; confirmou pontos teóricos relevantes e trouxe novas informações ao contexto 

estudado, enriquecendo esta obra com consistentes fontes de informação.  



58 
 

Vergara (2000, p. 55) conceitua uma entrevista como:  

 

Um procedimento no qual você faz perguntas a alguém que, oralmente, lhe 
responde. Se dispuseres de mídia interativa, a presença física é dispensável. 
Na entrevista por pauta, o entrevistador agenda vários pontos para serem 
explorados com maior profundidade. E após, é sugerido que apresente ao 
entrevistado o conteúdo. O procedimento é gentil e evita dissabor.  

 

As entrevistas seguiram exatamente esse padrão citado e foram realizadas entre os 

meses de junho e agosto de 2018. E efetivadas um total de dezessete entrevistas individuais, 

com executivos e profissionais em empresas com forte atuação e experiência, além de advisor 

M&A, ficando divididos entre 40%, 30% e 30%, respectivamente representados por buyside, 

sellside e advisor.  

Sobre os entrevistados, foram definidos conforme a sua alta relevância no mercado de 

M&A e foram acessados por contatos e indicações profissionais do pesquisador. Houve, no 

momento da seleção dos participantes da pesquisa, a intenção de estabelecer um forte 

equilíbrio entre advisor (Banco e Boutique), empresas (sellside e buyside) e fundos de private 

equity. Todavia para a validade da pesquisa se fazia necessário encontrar o ponto de saturação 

nas respostas dos sete itens centrais da pesquisa, sendo estes: Entrevistado (Histórico e 

Experiência); Empresa (Perfil e viés); Advisor (Precepções); Crédito (Influências desta 

variável no processo de M&A); Confiança; Tomada de Decisão (Definição do Advisor); e 

Negociação (Fatores críticos).  

Todavia, o objetivo inicial era entrevistar entre dez e doze profissionais do mercado de 

M&A, mas se fez necessário chegar ao número de dezessete para gerar o maior equilíbrio 

possível na amostra até validar a saturação nas respostas de todos estes pontos citados.  

Em relação ao ponto de saturação, as entrevistas atingiram os pontos principais na 

décima entrevista. Todavia, eram sete pontos focais, e até que todos fossem saturados foi 

necessário confirmar mais algumas. Na sequência, a confirmação da saturação em sua 

totalidade se deu com o décimo sétimo entrevistado, então, o processo foi interrompido. Ao 

final de cada uma, foi realizada sua transcrição, identificando os principais pontos. Por uma 

questão ética, será mantido o sigilo da identidade dos entrevistados, e das empresas em que 

atuam.  

Com base nos resultados das entrevistas, foram criados dois grupos na análise, o 

Advisor (A) e a Empresa (E), e foi sendo explorado tanto o lado da empresa compradora 

(buyside) como o lado do vendedor (sellside). Todavia, é relevante ressaltar que, conforme 

explorado neste trabalho, uma mesma empresa terá sempre autonomia para avaliar 
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possibilidades de comprar ou vender a empresa, em sua totalidade ou uma parte do ativo; mas 

isso irá depender das variáveis existentes, de mercado e setor de atuação, e estratégia da 

empresa, por exemplo. Assim, o intuito da distinção é explorar as características e tendências 

do viés de cada, e por isso o buyside, o mercado comprador, e o sellside, mais voltado para o 

mercado de venda.  

Além disso, na sequência da análise dos dados dos respondentes, outro fator relevante 

é o tempo de experiência na indústria de M&A, que, conforme foi apontado na pesquisa, 

variaram de três a mais de trinta anos de atuação no setor, tanto na ponta compradora (buyer), 

como na ponta vendedora (seller), ou em ambos, ou como Advisor, intermediando e 

assessorando, assim como a quantidade de transações efetivadas (deals), de três até 

quinhentas operações. E, como um dado adicional, a relevância, consta na Tabela 2 que será 

apresentada ainda neste capítulo, essa informação foi categorizada como alta e muito alta.  

Sobre o advisor, vale ressaltar que é geralmente uma figura central e relevante nas 

negociações, dotada de um conhecimento técnico baseado no perfil analítico sobre avaliações 

complexas das empresas envolvidas para validar os interesses de ambos, gerando 

credibilidade, empatia, transparência e segurança; e assim mostrando imparcialidade, 

senioridade na análise e intepretação no trato com dados sigilosos, e usando network, através 

da rede de relacionamento profissional, sobretudo sua experiência e compreensão do setor.  

A base conclusiva para essa medição é a congruência de todos os itens citados, mas 

como um componente adicional – o conhecimento e a experiência do pesquisador, uma vez 

que este atua profissionalmente neste setor do mercado financeiro, na indústria de M&A, o 

que permite uma leitura geral mais acurada e a utilização do network para acessar 

profissionais nesse setor e com alto grau de importância, de acordo com o foco da pesquisa.  

Dessa forma, o padrão de relevância leva em consideração majoritariamente o 

histórico (track record) do profissional; aliás, esse dado é apontado como uma das principais 

características de destaque em M&A, de acordo com as respostas. E isso é influenciado não 

apenas pelo tempo que atua com M&A, ou pela quantidade de transações realizadas, mas 

também pela posição e influência no setor, assim como a atuação na indústria.  

A pesquisa em questão teve uma abordagem investigativa e exploratória no âmbito das 

ideias, no sentido de subjetivamente interpretar os principais recortes e trazer o entendimento, 

de acordo com as experiências e realizações de cada entrevistado. Nesse aspecto, segundo 

Vergara (2000), faz-se necessário a importância do papel da hermenêutica; pelo qual o seu 

olhar busca a compreensão de significados ocultos, ligando a linguagem própria do mercado 

financeiro, ambiente este já conhecido do pesquisador, e adequar corretamente neste contexto 
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acadêmico pesquisado. Tais como foram utilizados na análise de conteúdo desta pesquisa os 

relatos do cotidiano, estudos de casos ocorridos, observação do ambiente e análise do 

contexto de M&A, e conteúdos das transcrições.  

E por isso, a possibilidade de interpretação de determinados jeitos e estilos dos 

entrevistados e a conexão pelo entendimento de que poderiam trazer exemplos e casos reais e 

aportar pontos centrais, sem rodeios, deveu-se à confiança estabelecida entre o pesquisador e 

o grupo analisado. Assim, ouviram-se, ao longo das entrevistas, comentários como “foi como 

aquela operação...” ou “como você sabe...”, o que facilitou tanto pela objetividade, como na 

sinceridade das respostas e especialmente pela leitura do contexto vivido na experiência.  

Ao juntar isso ao cenário geral da pesquisa, de fato, conhecer o mercado e os 

principais players contribuiu, desde o entendimento central, na formulação do problema, até a 

procura dos pontos-chave, pelas perguntas corretas que fizessem os entrevistados abordarem, 

de forma natural e assertiva, a essência do problema. Uma vez que não poderia desperdiçar o 

tempo, assim como esta pesquisa, as entrevistas não se permitiram ser tão longas, mas foram 

ideais, já que tinham por objetivo uma quantidade relevante de entrevistados para atingir os 

pontos de saturação da procura pela solução do problema de pesquisa.  

Com base nesse conjunto citado, epistemologicamente falando, juntos, esses “dois 

mundos” foram de extrema relevância para o resultado final trazido nesta dissertação.  

Sobre as questões, vale ressaltar que foram realizadas com base no objetivo de 

encontrar os principais anseios na conclusão das principais razões que motivam a escolha do 

advisor em uma operação de M&A, e em congruência a este fato central, dar clareza aos 

fatores mais críticos em uma negociação dentro do processo de Fusão e Aquisição.  

Com base nisso, ficou evidenciado que a variação nos dados de quantidade de deals 

realizados, anos de experiência no setor, atuação e posição não iriam isoladamente gerar uma 

variável absoluta, mas sim o seu conjunto; e até por isso esse contexto gerou exatamente a 

relevância de cada um dos players na indústria. Todavia, consideraram-se dados como a 

posição no mercado específico de atuação, percepção e influência perante seus pares, tanto da 

instituição como do indivíduo, o tempo que ocupa aquele cargo e a sua experiência pregressa 

e especialmente nível de profundidade e de decisão na atuação nas transações realizadas.  

A Tabela 2, a seguir, caracteriza os entrevistados:  
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Tabela 2 – Entrevistados: Advisor e Empresa 
 

 Perfil Atuação Posição  Experiência Deals Relevância  
1 E2 Empresa BS Gerente M&A Cia Global  3-5 anos 5 Alta 
2 E3 Empresa BS Gerente M&A Cia Global  3-5 anos 3 Alta 
3 A2 Advisor Partner – Boutique Inv.   >30 anos 20 Alta 
4 E1 Empresa BS VP Cia Global  ~30 anos 20 Alta 
5 A1 Advisor CEO Boutique Inv.   >30 anos >100 Muito Alta 
6 E4 Empresa BS VP Cia Global  >30 anos ~500  Muito Alta 
7 A3 Advisor Partner – Legal   15 anos 20 Alta 
8 A4 Advisor Diretor - Boutique de Inv.   ~20 anos >100 Muito Alta 
9 E5 Empresa BS CFO Cia Brasil  15-20 anos 4 Alta 
10 E6 Empresa SS CEO Cia Brasil  30 anos 3 Muito Alta 
11 E7 

PE1 
Empresa BS Gerente M&A F. I Global 

(Private Equity) 
 ~20 anos 8 Muito Alta 

12 E8 
PE2 

Empresa BS CEO F. I Brasil 
(Private Equity) 

 ~25 anos 20 Muito Alta 

13 E9 Empresa SS Partner Cia Brasil  >30 anos 1 Muito Alta 
14 E10 Empresa SS Partner Cia Brasil  30 anos 3 Muito Alta 
15 E11 Empresa SS CFO Cia Brasil  >20 anos 3 Muito Alta 
16 E12 Empresa SS CEO Cia Brasil  ~20 anos 4 Muito Alta 
17 A5 Advisor VP M&A Banco (Brasil)   18 anos 80 Muito Alta 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

Na pesquisa em questão, levantamos os dados destes 17 entrevistados com relevante 

experiência de atuação no mercado de M&A no Brasil. Assim, obtivemos uma rica 

pluralidade nas variações sobre mercados, cargos, níveis hierárquicos e experiência nos 

setores.  

O mercado financeiro, e mais especificamente o mercado de capitais, sobre o foco de 

M&A, converge para todos os setores de atuação da economia, sem distinção, dentre os quais 

o agronegócio, por exemplo, que foi explorado com importantes players, desde compradores 

(BS) e vendedores (SS), passando por empresas familiares, até as grandes do setor; assim 

como as indústrias, tanto de inovação e tecnologia de ponta, indústrias farmacêuticas e 

automotivas; setor de infraestrutura, com locação de máquinas e equipamentos pesados; e 

telecomunicações. Uma análise relevante se voltou para os fundos de Private Equity, o que 

enriqueceu o trabalho, pela liberdade de atuação dos setores com relevância e diversidade.  

Uma característica desta pesquisa foi a pluralidade de informações levantadas, em 

diversos setores e com grandes variações e especificações na experiência e conhecimento 

profissional, desde as empresas compradoras e vendedoras, e os principais advisors, legal, 

financeiro e deal management, passando pelos Bancos com forte atuação em M&A; principais 

boutiques de investimento; e os fundos PE, que são grandes compradores e com relevância no 

setor. Abordamos os cargos de gerentes e diretores, focados exclusivamente em M&A, com 

um alto nível de especificidade e conhecimento verticalizado na indústria. E passamos 
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também por acionistas e sócios (partners) nas empresas, boutiques, escritórios de advocacia 

especializados em fusões e aquisições, até os grandes cargos de alto poder decisório, como 

vice-presidente, Chief Financial Officer (CFO) e Chief Executive Officer (CEO), de empresas 

familiares até grandes Cias, Boutiques e Bancos.  

Esse cenário ficou exemplificado nas informações levantadas nas entrevistas e, com os 

dados levantados, construímos o perfil deste profissional, que possui em média 22 anos de 

experiência com M&A no Brasil, com uma quantidade média de 28 transações realizadas no 

país, e, ao somar o total de sua experiência no mercado internacional, ou seja, deals realizados 

também fora do Brasil, esse número chega a 52 operações concluídas. Todavia, 

continuaremos trabalhando os dados levando-se em conta o Brasil, o principal objetivo do 

trabalho, tanto sob o ponto de vista cultural, como geográfico e o perfil dos negociadores de 

M&A.  

Diante dos dados coletados, confrontados com a pesquisa quantitativa de Sobral, 

Carvalhal e Almeida (2008). A partir dos dados das duas pesquisas foi possível criar o quadro 

comparativo a seguir.  

 

Negociador Brasileiro Dados Negociador Brasileiro (M&A) Dados 
Quantidade (Entrevistados) 683 Quantidade (Entrevistados) 17 
Experiência Profissional 
(Média) 

21 anos 
 

Experiência Profissional (média) 
 

22 anos 
 

Transações (M&A) (média) x Transações (M&A) (média) 52 
Pesquisa realizada 2005/2006 Pesquisa realizada  2018 
Idade Média (24-74 anos) 37 anos  Idade Média (estimada) 42 anos  
Gênero  67%M / 33%F Gênero  100% M 
Estados (quantidade) 22  Estados (quantidade) 4 
Quadro 3: Comparativo de dados 
Fonte: Sobral, Carvalhal e Almeida, 2008 e Dados da pesquisa, 2018.  

 

As principais diferenças entre o negociador brasileiro (padrão), na pesquisa realizada 

entre 2005 e 2006, e divulgada no artigo citado Sobral et al (2008), e o negociador (M&A), 

em território nacional, está no fato de a pesquisa atual ser qualitativa e possuir um foco 

voltado para a subjetividade e entendimento específico em M&A. Ainda assim, podemos ver 

similaridades entre os perfis, tanto do negociador (padrão), como do negociador (M&A), com 

a ressalva de que alguns desses entrevistados têm experiência internacional, mas os dados são 

integralmente no Brasil.  

Uma questão relevante para esta pesquisa era a necessidade de levantar informações 

do advisor, mas também das empresas. Afinal, são as que definem o perfil desejado, pois são 

estas que contratam o advisor. Percebemos também a importância de identificar a escolha no 
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buyside e no sellside, pois precisamos de ambos os lados para confirmar que a amostragem 

realizada abordou o recorte que efetivamente traduzisse a realidade do mercado.  

Tivemos uma análise total de 8 atuações no perfil mais comprador; 7 no perfil 

vendedor; e 2 equilibrados entre comprador e vendedor, conforme a distribuição detalhada (a 

seguir). Mesmo que se exclua o advisor, uma vez que este influencia e constrói a relação, 

ainda assim a tomada de decisão é centralizada na empresa; por isso mesmo se analisássemos 

isoladamente estas corporações, ainda assim temos um equilíbrio de 5 (buyside), 5 (sellside) e 

2 (ambos).  

Outra variável relevante constatada diz respeito à área de M&A da empresa ser 

“interna”, conforme relato de alguns entrevistados, “in house”; ou “externo”, quando não 

possui nenhuma estrutura de fusões e aquisições e majoritariamente contrata um advisor 

desde o início do processo. De acordo com as 11 empresas entrevistadas, 5 possuem a área 

interna, e estes são majoritariamente buyside, 4 são externos e 2 possuem uma pré-análise 

interna, mas contratam um advisor externo para conduzir o fechamento da transação.  

Em todos os casos, sem exceção, ficou evidente a necessidade de contratar o advisor, 

mesmo que a empresa tenha a área interna. E a justificativa trazida varia entre a exigência da 

outra parte, que também tem um intermediador financeiro, e uma assessoria robusta na 

negociação, ou uso da especialização do advisor no setor específico.  

  

5. 2 Procedimento de coleta de dados 
 

A coleta de dados ocorreu durante a pesquisa, quando o pesquisador foi a campo, e 

investigou as negociações de M&A no mercado brasileiro, com foco na avaliação das 

principais características das operações realizadas com o volume de até USD 1 bilhão e com 

base nesse recorte contextualizar a tomada de decisão na escolha do advisor.  

Dessa forma, foi realizado um estudo exploratório, com o método qualitativo, por 

entrevistas, detalhando os principais pontos das negociações em M&A. Ressalta-se que o 

pesquisador foi até os entrevistados nas empresas; e advisors, nos bancos ou boutiques. 

Geograficamente, a pesquisa foi realizada em SP e RJ, onde se dá a atuação profissional do 

pesquisador, num Banco de Investimento. Vale ressaltar que 68% das operações de M&A no 

Brasil em 2017 ocorreram na região Sudeste; e 61% entre RJ e SP.  

Yin (2016, p. 157) relata que a análise de dados qualitativos geralmente ocorre em 

cinco fases, e normalmente de forma não linear: 
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1. Analítica – compilar dados para formar uma base de dados formal; 
2. Decompor – fragmentar, codificar para possíveis novos elementos; 
3. Recompor – criar arranjos, menos mecânica, mais interpretativa; 
4. Interpretar – avaliar dados recompostos e “reavaliar”; 
5. Concluir – fase conclusiva e interpretação final.  

  

Nesse aspecto, sobre a pesquisa, e na esteira da metodologia, foram realizados os 

principais recortes, como os fatos em comum nas análises nos pontos de saturação, e 

eventuais dados isolados. Diante dos dados fragmentados e compilados em elementos 

menores, gerando novas categorias e, quando recompostos, geraram novos arranjos com os 

dados reinterpretados, tais como diferentes pesos sobre os pontos de relevância na pesquisa; 

fato esse conclusivo para este estudo. Diante do exposto, a pesquisa efetivamente enriqueceu 

o trabalho trazendo dados que corroboraram com as principais conclusões teóricas 

apresentadas, especialmente sobre os fatores críticos das negociações e as características 

desejadas do advisor.  

Ressalta-se, à luz do conhecimento, a narrativa interpretativa do pesquisador, a qual, 

segundo Vergara (2000), a atividade básica da ciência é a pesquisa. Todavia, convém não 

esquecer as lentes do pesquisador, questão impregnadas de crenças, paradigmas e valores. 

Sobre esse ponto, faço algumas ressalvas em função de o pesquisador atuar no mercado 

financeiro e em maior parte na atuação neste campo pesquisa, nas complexas negociações e 

decisões em M&A.  

Portanto, apesar do esforço para a isenção, entendo ser relevante chamar a atenção 

para um eventual viés, que deve ser sempre um ponto de atenção e esforço do autor para não 

“poluir o resultado” ou gerar alteração, mesmo que pequena, no resultado final. Entretanto, o 

fato de o pesquisador ter a sua experiência profissional neste mercado também acaba por 

proporcionar acesso a informações profissionais que, de fato, seriam um ponto de extrema 

dificuldade para alguém sem conhecimento e atuação no setor.  

Uma das características mais relevantes em M&A é exatamente o alto nível de 

confidencialidade, em que até os contratos são assinados proibindo a explanação das 

informações centrais, e o sigilo interessa tanto às empresas como ao advisor. Por isso, 

conhecer a população atuante deste mercado, extremamente competitivo, gerou uma diferença 

positiva para alcançar a profundidade nos pontos-chave das negociações de M&A e os fatores 

críticos que definem a escolha do advisor, e como, e por que esses fatores ocorrem.  

Segundo Vergara (2000, p. 12),  
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não que a intuição, sentimentos e sensações não estejam presentes. Eles 
estão. Afinal, como nos ensinou Jung, são funções psíquicas básicas, mas o 
que predomina é a busca da racionalidade; e não se imagina um trabalho 
científico que não seja a revelação de um estudo profundo.  

 

As características conformam o rigor metodológico na busca incessante de lidar 

corretamente com a subjetividade do pesquisador.  

Concluindo, citamos Faria (2015, p. 61) que faz uma reflexão das entrevistas 

qualitativas: “É necessário, na pesquisa qualitativa, levar em conta o contexto histórico e 

cultural em que o mesmo é pronunciado para que se possa compreender a materialidade da 

fala”.  
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6 RESULTADOS 
 

6. 1 Análise dos resultados 
 

O resultado da pesquisa foi avaliado através da análise de conteúdo, a partir dos dados 

obtidos nas entrevistas, e, após purificar, decifrá-los e reinterpreta-los; foram inseridos os 

principais resultados e significados, filtrados de acordo com a devida relevância ao estudo.  

Visto isso, as entrevistas se basearam no roteiro abaixo para abordar os tópicos 

centrais com o objetivo de estudar e interpretar as razões que definem a escolha do advisor.  

 

1) (Entrevistado) Perfil, conhecimento, histórico com M&A, experiência e atuação;  
 
2) (Empresa) Perfil da corporação, histórico no setor e viés buyside ou sellside;  
 
3) (Advisor) Razões e principais características desejadas;  
 
4) (Banco ou Boutique) Influência do fee. E conflitos de interesse entre crédito e M&A;  
 
5) (Confiança) Peso da relação de confiança no processo de M&A e junto ao Advisor; 
 
6) (Tomada de Decisão) Principal critério adotado na escolha do Advisor;  
 
7) (Negociação) Fatores críticos nas negociações de M&A no Brasil.  

 

Deste modo o objetivo central dos recortes trazidos da pesquisa foi de contextualizar 

os dados levantados nas entrevistas para exemplificar, conclusivamente, a temática central 

deste estudo - os fatores críticos na escolha do advisor nas negociações de M&A no Brasil.  

No caso dos entrevistados, foram desde CEO, CFO e vice-presidente (VP) de grandes 

e médias empresas e grandes corporações; até gerentes, diretores e líderes de M&A nas 

instituições que atuam – abrangendo assim um recorte de alta relevância na amostra. Outro 

ponto é a diferenciação dos setores explorados, como a indústria de tecnologia, farmacêutica, 

locação de máquinas e equipamentos pesados etc; e ainda o setor de agronegócio, com 

empresa multinacional relevante em M&A no Brasil atualmente. A experiência foi muito rica, 

e ainda assim há congruência sobre os principais fatores também em outros setores.  

E sobre a importância em aprofundar o estudo de M&A, especificamente no cenário 

brasileiro, a sua relevância, se ratifica pelo entrevistado (E4), com larga experiência de M&A 

no Brasil, e no mundo, quando diz: “Banco de Investimento no contexto brasileiro é 

complexo, comparado a outros. Se você chega no Morgan Stanley, por exemplo, com uma 
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operação no Brasil, e mesmo com um nível de conhecimento alto, ouve: “Não quero saber de 

EUA, Europa, China. Isso aqui é Brasil, é diferente, é único. O Brasil não é para amadores!”. 

De acordo com esse nível de conhecimento, salienta-se o fato de o Brasil ser um mercado já 

extremamente globalizado, tanto para investir como para receber investimento estrangeiro.  

 

O Brasil é um mercado globalizado e com interesse nas grandes empresas. 
E com experiência de M&A com multinacionais, com investimento 
estrangeiro. Pois o mercado tem o tamanho suficiente para crescer seus 
próprios negócios, e eles começaram a fazer as mesmas operações. Só que, 
eu acho que as multinacionais têm mais peso, mais experiência e orientação 
internacional que a empresa brasileira. Então a experiência e 
especialização com ferramentas e técnicas chegaram, e o Brasil é um 
mercado global, e tem sua própria massa crítica. Só que o lado brasileiro 
não tinha interesse no mercado internacional, isso é recente (E4). 

 

A análise dos resultados confirmou a relevância da pesquisa qualitativa no estudo, por 

meio de entrevistas para atingir o nível de detalhamento das informações. O que se confirma 

no relato de A2: “Isso não está escrito em papel nenhum”. E completa: “Você, como 

pesquisador, vai usar dados externos; mas os dados externos em M&A são uma grande 

mentira”. Ele ressalta a complexidade dos fatos pela confidencialidade dos deals, somados a 

falta de transparência e veracidade dos dados, e alta “vaidade do mercado”, conforme sua fala 

a seguir: 

 

Ah, em todas as transações é muito claro quem é o deal maker, quem é o 
cara. E isso é muito difícil ter uma estatística, porque são temas 
extremamente sigilosos pra você saber quem realmente conduziu. Você, 
obviamente, como pesquisador, vai usar dados externos, mas os dados 
externos em M&A são uma grande mentira. Porque você não consegue 
enxergar quem que era o sujeito que eles ligavam, e que no fim de semana o 
cara ligava no celular pra aumentar, diminuir preço. Não era o cara do 
"bancão". E normalmente é alguém que sabe conduzir o negócio, e que não 
precisa impor dinheiro, a placa - simplesmente as partes confiam nele. Na 
cabeça, por exemplo, do comprador, ele é o cara que o vendedor confia e 
ele é o interlocutor pra poder conseguir o que o comprador quer, e vice-
versa. As partes entendem. Isso não tá escrito em papel nenhum. Porque o 
cara do bancão apenas faz um valuation e coloca o nome dele no ranking da 
Reuthers, mas nem viu o contrato de M&A. Nem participou da negociação. 
Só que, como a vaidade é grande, tem muita gente que dá bola. É patético, 
mas é o que a maioria faz (A2). 

  

Carvalhal et al (2014) definem as negociações de M&A como de alta complexidade; e 

corroboram a tese de que as empresas vão às compras para adquirir outras empresas para 
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aumentar sinergia, ampliar ou preservar a competitividade de mercado. Ponto este confirmado 

nas entrevistas, corroborado pela alta taxa de mortalidade, no relato de E7:  

 

A taxa de mortalidade é muito alta na indústria; não temos uma estatística, 
mas diria que a cada 100 que chegam no pipeline, eventualmente 50 são 
avaliadas como potencial para due diligence, e apenas um que vira 
transação. Mas recebe o advisor ou banker, tem pelo menos uma reunião 
pra ser apresentado ao potencial deal (E7). 

 

A cada 100 negócios iniciados, segundo a citação do fundo de private equity (PE) – 

E7, 50 têm potencial real para uma due diligence, mas apenas um vira transação de M&A. Já, 

de acordo com a métrica de Banco (IB) - A5, a cada 10 que se desenvolvem na due diligence, 

com engajamento do time, tempo e investimento, apenas 3 viram deal, uma real transação.  

 

São 18 anos de atuação, devo ter participado de 80 operações. Com relação 
a não anunciadas, como pode imaginar, a taxa de mortalidade em M&A é 
alta, a cada 10 que desenvolvem, 3 viram. Desde operação de bilhões até 
menores; a menor operação que fiz, provavelmente foi uma participação de 
empresa de R$ 50 milhões (A5). 

 

Sobre o volume das operações, foi utilizado o menor valor registrado na pesquisa 

(R$50 milhões), e que também se confirma como parâmetro de mercado e rankings 

relevantes, como da Price e TR. Estes foram confirmados nas entrevistas para medir a 

variação nas operações de M&A até USD 1 bilhão. E assim chancelar a alta relevância nos 

deals analisados; pois nessa faixa tivemos algumas constatações importantes.  

    

Quantas operações maiores que USD1Bi no Brasil por ano? 3%, 4%. Não 
conheço ninguém que só fez deal grande sendo brasileiro (A1). 
 
O processo é parecido no deal de 50 milhões de reais a 100 milhões de 
dólares. Com características iguais, inicia o processo, afina, avalia, carta 
de intenções, NDA e clousing (E3). 
 
O mais comum são operações de middle, até R$500 milhões. Porque a 
operação mesmo não é da empresa toda, às vezes é aquisição de uma 
participação. Então a operação é menor do que o todo (A2). 

 

O cruzamento dos dados, entrevistas versus informações de mercado, corroboraram 

para o alto nível de assertividade nas respostas. Pois, de acordo com a Price, 93% dos deals 

estão em operações de até USD100 milhões, o que comprova que a pesquisa cobriu quase que 
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a totalidade deste universo citado (Pwc); e confirma os entrevistados (A2) e (E3), ratificando 

o perfil das tranações brasileiras em até R$500 milhões.  

Assim como o entrevistado A1, quando este afirma que existe um universo muito 

pequeno, “em torno de 3%, 4% acima de USD1 Bilhão” no mercado de M&A no Brasil; e 

complementa: “não conheço ninguém que só fez deal grande sendo brasileiro”. E o relatório 

nos confirmou que apenas 7% das operações em 2017 ocorreram acima deste valor.  

Diante disso, o estudo buscou ratificar os dados existentes e preencher as lacunas 

deixadas pela natureza complexa do M&A, alinhado à especificidade do tema no Brasil, alta 

confidencialidade, vaidade, falta de informações necessárias (dados externos) e demais fatores 

nesta análise.  

 

6. 1. 1 “Qual é o seu nível de conhecimento, atuação e histórico nos processos de M&A?” 
 

O objetivo foi realizar uma análise no nível de conhecimento e histórico de cada 

entrevistado; o que confirmou a importância para interpretar a atuação desses players em 

M&A. Identificamos uma variação relevante nos advisors, uma vez que não se diferenciam 

apenas por Boutiques ou Bancos, mas essencialmente pelo nível de experiência e perfil da 

instituição.  

 De acordo com o entrevistado A5, que possui uma grande experiência atuando como 

Vice-Presidente de um grande Banco, e responsável pela área de IB (Investment Bank), um 

grande pilar para o sucesso em M&A está no que chamou de “track record na indústria”, tanto 

de setores específicos, mas em M&A num todo. Em sua concepção, a experiência na carreira 

é fundamental para passar segurança, e ganhar operações – novos deals.  

 

Trabalhei em instituições diferentes. E dependendo da instituição, a 
natureza do cliente muda. O meu primeiro emprego foi um banco francês. 
As maiorias das operações eram com multinacional europeia. Depois num 
banco americano, Citi, mas com uma atuação mais ampla, e com operações 
de multinacionais, americanas, mas os bankers tinham contatos locais. 
Depois pro Credit Suisse, tinham aquele DNA do antigo Banco Garantia, 
então tinha muita operação com cliente local. E aqui no XYZ tem de tudo. 
Cliente local, cliente latino americano, multinacional (A5). 

 

Assim ficou evidente, como as premissas levantadas da pesquisa - este é um mercado 

de especialista. Por isso, o advisor com foco exclusivo em M&A terá grandes chances de 

ganhar os deals, a depender de características específicas dos executivos envolvidos, tamanho 

e setor em análise, entre outros fatores que influenciam a escolha do advisor, conforme A4.  
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Participei de mais de 100 deals, originado e também quando o deal já tava 
pronto e entrou só pra ajudar na negociação ou fazer uma modelagem para 
participar do processo que tava sendo tocado por outro advisor, no papel do 
deal manager (A4).  
 
A experiência começou como advisor no Banco Fibra, e deals no setor 
financeiro, farmacêutico, commodities etc. E depois research no Banco 
Votorantim, e volto com M&A num fundo de Private Equity Global. Esse 
negócio surgiu em 2001, e já é o quarto fundo global de alguns USD bilhões 
e investe em todas as geografias, a maior parte na América do Norte, mas 
tem um time no Brasil pra América Latina. E recentemente na compra dos 
ativos de saneamento que eram da OX, closing em 2017. E mais recente, a 
BX pagou R$700 milhões no controle da UX, da indústria de máquinas e 
pesados, e foi uma transação primária e secundária pra controle, ainda não 
houve o closing. Houve o signing e algumas condições precedentes, pra 
serem ajustadas no meio do caminho, mas já foi assinado (E7 | PE1). 

 

Trago aqui um recorte de como funcionam os deals de M&A em um dos segmentos 

analisados. O rico é mostrar que as grandes operações não saem apenas dos “grandes prédios 

na Faria Lima, em SP”, ou em “jantares no badalado Leblon, no Rio de Janeiro”, mas sim 

“arregaçando as mangas” e entendendo como o negócio em análise funciona, conforme E2: 

“Ir no campo, olhar, conversar, entender o material, localização, produção, capacidades, 

rentabilidade interna pra chegar a algumas conclusões, se dá andamento, se regride ou se 

economicamente faz sentido ainda, ou não” (E2). 

Os dados isolados não levariam a uma conclusão completa, e sim, o seu conjunto. O 

relato de E4 traz uma experiência com mais de trinta anos como VP Global de uma grande 

multinacional, ele é inclusive americano, mas com experiência e atuação no Brasil. 

Especialmente, nas mudanças locais, e como o país se reestruturou e se reposicionou junto ao 

mercado global para receber grandes investimentos e, entrar no radar do investidor externo: 

 

Participei de mais que 500 transações, por 30 anos. E diretamente na 
estruturação, e vi muitos "milhões na mesa". E dessas 500, eu diria 50 até 
100 no Brasil, podia jogar muito com contabilidade, ágio, área tributária, 
mas não existe mais isso, mudou. Depois, participei do relacionamento para 
entender os negócios, os esforços da E&Y. E vi um mercado brasileiro que 
mudou, mais internacionalizado, tinha que cuidar bem dos controles 
internos. Nos anos 80 e 90 fiz muitas operações. Depois em Londres, China, 
deixei o Brasil e trabalhando em outras partes do mundo, vi a mudnça. E 
voltei ao Brasil em 2010, vi como foi normalizado (E4). 

 

Os dados expostos compõem um cenário que contribui para o histórico profissional, e 

evidenciado pela importância do track record - item notoriamente levantado na pesquisa como 
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uma das características na definição do advisor. Faz-se necessário a clareza no entendimento 

de como esse profissional e a instituição podem ser fundamentais no M&A, tanto na 

percepção do próprio, como pelas empresas no momento de escolha desse player, que irá 

intermediar a negociação. O Quadro 4, a seguir, apresenta o perfil deste negociador.  

 

Perfil - Negociador (M&A) Dados 
Quantidade (Entrevistados) 17 
Experiência Profissional (média) 22 anos 
Transações (M&A) (média) 52  
Pesquisa realizada  2018 
Idade Média (estimada) 42 anos 
Gênero 100% M 
Estados (quantidade) 4 

Quadro 4: Perfil do Negociador 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  
 
6. 1. 2 Qual é o perfil da empresa: Buyside ou Sellside? Quais as principais diferenças? 

 

Ao avaliar o perfil da empresa, fez-se necessária ressaltar o objetivo, para identificar 

como está inserida neste mercado, e relatar os fatores de sucesso, e outros. Todavia, a leitura 

do real interesse é fundamental, pois o viés comprador tem uma postura diferente de 

vendedor. A seguir, uma visão do buyside no processo decisório do advisor e closing. 

 

Perfil 100% compradora, e portfólio verticalizado - desde a produção de 
etanol, açúcar e energia, logística e distribuição de combustíveis e 
bioenergia. E sou responsável pela parte de produção de etanol e açúcar, na 
parte agrícola de usinas (verticalizada). E com um perfil comprador em 
função de questões estratégicas, internas e/ou externas. São 3 VPs, mas 
apesar de 3 áreas de M&A, sobem para o conselho rankear as melhores 
oportunidades risco e retorno (E2) 

 

Pode-se associar a adequação e implantação da estratégia global para execução no 

Brasil. Vale ressaltar a importância do M&A na expansão – ter uma estratégia orgânica e/ou 

inorgânica, através de M&A, desde que faça sentido estrategicamente, conforme E3:  

     

100% compradora. E M&A integra a estratégia global, de crescimento 
orgânico, comercial/vendas; e inorgânico (M&A), são os pilares da 
expansão do business no Brasil, na América Latina e no mundo. Embora 
M&A seja interno, pra operações de porte e complexidade, vamos ao 
mercado com advisor (E3) 

 

O relato de E3 exemplifica como uma multinacional, a maior no Brasil no segmento 

(indústria farmacêutica), vem atuando na expansão dos seus negócios. E podemos entender a 
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relevância e abrangência que M&A têm na economia global; pois a estratégica corporativa 

global influencia os negócios e fomenta novos business na economia local.  

Dando continuidade ao tema, se fez notar que a pesquisa confirmou a base teórica 

deste, pois o caminho inorgânico se mostrou um fator relevante nas escolhas para crescimento 

institucional. Os motivos que inspiram essa decisão de realizar o M&A passam por 

motivações intrínsecas da corporação, razões internas, como a visão estratégica, por exemplo. 

E as motivações extrínsecas, que dependem do ambiente externo e influenciam a decisão, de 

fora para dentro, com uma visão sobre a avaliação de potenciais oportunidades no radar da 

empresa, no contexto mensurado. As influências desses fatores partem da avaliação do 

cenário geral, desde tendências políticas, macro e micro-econômicas, tendência e variação do 

câmbio, preço de commodities entre outros. Neste contexto, são avaliadas oportunidades no 

mercado para buyside, e/ou necessidade/interesse de venda, por parte do sellside.  

Um ponto extremamente relevante nesse mercado de M&A é a questão do sigilo, e 

isso fica evidenciado na interação com as empresas - conforme relato de E1: “A minha 

experiência com M&A, há mais de 20 anos, é mais na ponta compradora, e com a área dentro 

da organização, pelo risco das informações sensíveis. Pois M&A de Corporação global, de 

alta tecnologia, é interno pela sensibilidade, são sigilosas” (E1). 

Sobre o ponto de vista do advisor, é fundamental entender os diferentes interesses de 

acordo com cada segmento e perfil da empresa, segundo o relato de A1:  

 

São interesses diferentes. Às vezes o acionista envolve mais pessoas, ou 
apenas um executivo, ou ninguém, quer sigilo, principalmente na venda. 
Mas é uma questão de tempo, sempre terá que envolver alguém, na hora da 
diligência é impossível. Tão simples quanto isso, não gosta pra não causar 
instabilidade. Isso é um fato (A1). 
  
O buyside é mais difícil porque é competitivo, tá competindo com 3, 4 
compradores disputando o ativo, com chance de não levar nenhum fee, e 
trabalhando mais do que o vendedor que faz uma apresentação pra vender. 
Mas por que você trabalha do lado comprador? Ninguém gosta de trabalhar 
em buyside, dá menos dinheiro. Mas o cliente que te contratar pra comprar, 
trabalha mais tempo. Ele fica 1, 2, 3 anos de forma recorrente. Se ele é um 
comprador recorrente. E na venda, seu cliente tá vendendo. É spot, só 
aquilo. E normalmente o cara que vende, vai pra Miami. Cabô. Não tem 
mais o cliente. O que compra, todo ano vai comprar (A1).  

 

Sobre as diferenciações entre perfil buyside e sellside e análise de M&A corporativo 

dentro de casa (in house) ou externo, ressalta-se que a experiência na atuação do advisor mais 

com a área interna ou direto com as lideranças da empresa, tem nuances relevantes:  
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 A empresa só faz uma profissionalização de M&A se for orientada pra isso, 
e não num deal pela primeira vez - só vai ter uma área de M&A se passar 
pela estratégia de crescimento, e tendo um pipeline que justifique. Se não 
acaba sendo pelo CFO, o CEO, ou diretor de novos negócios, que de 
repente pinta uma coisa inorgânica (A4). 
 
No buyside 70-30. O sellside tá mais envolvido na transação, na questão do 
interesse comum. É, vai ajudar a preparar para vender. Então, sentou com a 
empresa, ajudou a empacotar. Geralmente mais cúmplice entre advisor e 
vendedor, e tem mais interações, mais sigiloso, sensível no sellside. Mas no 
buyside tem uma responsabilidade maior, tem que tomar cuidado pra não 
perder a independência, porque vai agir como o seu cliente definir se muitas 
vezes deve ir pra frente ou recuar. E contratado com fee de sucesso, é difícl 
não comprar? Se fizer isso, perco o honorário. É um conflito de interesse. 
Senti isso, trabalhando com fee de sucesso no buyside: "caraca, esse 
negócio tem que sair". Aí já tem um montão de horas, o pessoal no 
escritório preocupado, se vai ou não. E isso tem que sair". Se baixar o preço 
do ativo pra vender, o fee também vai ser comprometido (A4). 

 

Nas palavras de A2: “A diferença é na remuneração, a probabilidade de ser bem-

sucedido é na venda, porque vai ganhar em qualquer hipótese. E do comprador, pode ser que 

o cliente não seja o que compre; é mais rentável trabalhar do lado de quem tá vendendo”.  

Ainda em relação aos demais entrevistados, vejamos:  

 

Hoje, perfil comprador e montando portfólio no Brasil. A gente tem um 
horizonte de desinvestimento longo, que pelo fundo pode ter 10 anos (E7). 
 
Buyside (75-25). Tanto que uma das linhas de negócio é comprar, em série e 
criar uma Cia grande e líder por M&A. Se for pensar por histórico, to aqui 
(juntando desde a época de banco até gestor), são mais de 30 anos. A gente 
tem estrutura própria, e usa pouco advisor. Se usa é porque o outro usa e 
obriga, ou relaciona com intermediário da parte - perfil é in house (E8). 
 
Sellside. E quando foi tomada a decisão de venda, já tinha vindo diversos 
pretendentes, e contratei à PwC. E quando tava pra concretizar, contratei o 
Pinheiro Neto ADV, pra completar as negociações (contrato) (E9). 

 

Fazendo um último recorte central sobre o tema, de acordo com a experiência do 

Banker (A5), seguem algumas razões para operar direto com os acionistas e os motivos de 

uma operação de M&A exigir componentes tão sigilosos: “Na grande maioria dos casos 

atuando nos altos níveis decisórios, pois as informações são sigilosas e bem concentradas, são 

operações confidenciais” e “Sell side (3/4). É aonde tá o dinheiro, mas não só onde tá o 

dinheiro, mas onde tá a maior probabilidade da transação sair. Porque quando tá no buy side, 

tem uma probabilidade menor de o seu cliente ser o cliente vencedor” (A5). 
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Com base nos dados obtidos por meio das entrevistas, identificamos um perfil 

vendedor em sete ocorrências, e mais comprador em oito; e dois em ambos. E confirmando 

assim uma forte preocupação do pesquisador em obter o equilíbrio no perfil para não poluir os 

dados da amostra, conforme Tabela 3 a seguir:  

 

Tabela 3 - Perfil dos Entrevistados 
Perfil Quantidade 

Empresa com perfil mais comprador (Buyside)    4 
Empresa com perfil mais vendedora (Sellside)   5 
Advisor com mais atuação no Buyside   2 
Advisor com mais atuação no Sellside   2 
Advisor com atuação no Buyside e Sellside   2 
Private Equity (Buyside)   2 
Total 17 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

6. 1. 3 Quais as principais razões e características desejadas na contratação do advisor? 
 

Neste tópico, foram analisados pontos centrais da pesquisa sobre o entendimento das 

características relevantes e que irão definir a escolha do advisor, o dealmaker da operação.  

Para enriquecer este ponto, ressalta-se o fato de trazer a inserção de que, mesmo as 

empresas que trabalham com área interna de M&A se utilizam de advisor externo, na maior 

parte das vezes, conforme relato de A4 que “poucas empresas têm a capacidade de fazer. E 

até quando têm, também trabalham com externo na maioria das vezes. Só que atuam mais 

envolvidos nas informações, com um time próprio, vinculado ao advisor” (A4). 

Ou seja, a pesquisa apontou que, mesmo com a empresa tendo uma área de M&A 

corporativo, muitas vezes, existe a necessidade de recorrer ao advisor na operação para 

explorar o seu conhecimento sobre o mercado, relacionamento e poder de prospecção no setor 

em questão, sendo este, na maior parte dos casos, na ponta compradora, uma vez que assim 

não depende de dividir informações sigilosas e estratégicas com as grandes companhias.  

As entrevistas evidenciaram alguns pontos muito importantes para o entendimento 

dessa variável. Entretanto, nas respostas, algumas das principais características se fizeram 

perceber, resultando em três pontos centrais e de alta relevância conclusiva na tomada de 

decisão para escolha do advisor, são estes: especialização do advisor; credibilidade no 

mercado; e real potencial de prospecção no target.  

Segue a narrativa que discrimina as razões que geram alta credibilidade do advisor, 

pela análise das skills (habilidades), conforme relato do CEO (E6) com experiência em M&A.  
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Na escolha do advisor, primeiro é o histórico de transações que já 
desempenhou não só a empresa, mas o profissional, ou o seu time. A 
segunda é a experiência no segmento do ativo. A terceira é relacionamento, 
com as pessoas, no setor, que o assessor tem, partindo do pressuposto que 
principalmente no sellside, a capacidade de contatos com potenciais 
interessados, em minha opinião, existe uma forte correlação com o 
relacionamento no segmento. A sequência é importante, no entanto, o peso 
dos três é muito parecido. E sem um desses pilares, a decisão fica difícil. E 
detalhando mais é o relacionamento com as pessoas. Na hora que expõe a 
venda, existe um interesse, que são responsáveis por discutir oportunidades 
de buyside de M&A, o relacionamento, relação de confiança entre as partes. 
A credibilidade é resultante dos três. Com bom histórico, tem credibilidade 
no sentido de finalizar as transações. Se tem um bom relacionamento, tem 
credibilidade, as pessoas confiam no trabalho. Se tem bom relacionamento 
no segmento; pra mim a credibilidade é resultante dos três pilares. Por isso 
acredito que existem as boutiques, pela relação, pessoalidade (E6). 

 

A característica de especialização do advisor é um ponto central e congruente de 

“confiança, capacidade de execução e reputação”. Nesse mesmo cenário, o advisor A1 relata a 

especificidade do conhecimento para o sucesso do mercado de M&A no Brasil.  

     

A mesma coisa se perguntar por que contrata um cirurgião pra fazer ponte 
de safena. Porque enfermeiro não consegue, o dono do hospital não 
consegue, o cara da contabilidade não consegue. Porque tem um 
especialista! Alguém que conhece o negócio melhor do que o cara que tá 
contratando. É um negócio de especialidade! Por mais que tenham 
empresas que façam M&A recorrentemente, mas a visão que eu tenho do 
mercado, eu vejo M&A com todos os setores, de todo jeito, mercado de 
capitais, buyside, sellside. A experiência de quem faz M&A todo ano, mas só 
M&A buyside - não é competitivo, é bilateral. E o nível de amplitude é 
específica. E eu sou muito mais profundo e amplo do que um M&A 
corporativo. Até porque fica restrito no setor. É a mesma coisa porque ter 
advogado e contabilidade interno ou externo. Se tem mercado pra 
especialista, existente e robusto, é porque fazer fora é melhor do que dentro. 
Ele tá me contratando porque não tem isso dentro de casa (A1). 

 

Sobre a prospecção, podemos perceber que é um ponto resultante de características 

adicionais diversas, mas se desenvolvem para gerar esse alto poder na indústria, de acordo 

com a visão de um grande fundo de investimento – private equity (E8).  

     

Prospecção é o grande valor que a gente vê num advisor. É conhecer 
melhor as pessoas e targets, um get to know, é achar as pessoas, mais um 
hunting do que aprendizado. Pra ser sincero quando a gente desenvolve 
alguma tese ou algum negócio em curso, onde a gente pode até ter 
aprendido suficiente no negócio, mas não conhece todo mundo, não tá 
inserido no meio suficiente pra ver o todo, e buscar novas oportunidades de 
M&A, aí contrata um advisor. Então não é pra buscar um target, muito mais 
streaming do mercado e trazer oportunidades (E8). 
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Seguimos com um fragmento da entrevista de um Banker (A5) de alta hierarquia no 

mercado de M&A, que nos presenteia com sua visão sobre a definição do advisor:  

 

É uma combinação de relacionamento, histórico da instituição e das pessoas 
de M&A, com os acionistas, CEO da empresa, CFO. E isso faz diferença, 
porque como são operações complexas, confidenciais, sensíveis, você ter um 
relacionamento com o cliente faz diferença. Mas, não adianta ter acesso, 
relacionamento e não ter boas ideias. Então, tem que levar criatividade ao 
cliente. E às vezes, não tá no momento de achar factível, mas muitas vezes 
você planta uma semente que depois vai colher os resultado; mas uma ideia 
sempre é uma coisa que faz diferença. E o track record. Se você tem, 
trabalhar em várias operações, na mesma indústria, pode contar de forma 
detalhada como é que foi tua atuação em uma outra operação que tem 
características parecidas com aquela que você quer eventualmente ser 
contratado; faz diferença, das operações que trabalhou, que a tua 
instituição trabalhou. Então acho que a combinação dos 3 fatores. Se você 
me perguntar qual é mais importante, depende da situação, do cliente. Pode 
ser que pra um determinado cliente relacionamento seja o mais importante, 
pra outro ter atuado em operações específicas seja mais importante. Cada 
caso é um caso. O ideal é ter os 3, relacionamento, levar boas ideias e track 
record de ter atuado em outras operações. Se você tem essas 3 coisas tá 
muito bem posicionado pra capturar mais mandatos.  

 

Sob esse mesmo prisma, outro entrevistado (E7), representando uma empresa 

compradora, na figura de um fundo de investimento, discorre sobre as principais 

características e exemplifica como um private equity avalia e contrata o advisor.  

 

Conhecimento técnico e específico e credencial, precisa entender o perfil. A 
gente não tem um conhecimento específico sobre algum setor. Então assim, 
trazer algum advisor com conhecimento profundo da indústria. Acho que 
essa é a variável número 1. Então quando a gente tá falando em saneamento 
básico, a gente trouxe a GO, uma consultoria dedicada e exclusiva de 
saneamento, e consegue agregar esse conhecimento da indústria e setor. A 
gente tem muito conhecimento financeiro, mas pouco dos setores. Mas, um 
conhecimento denso e profundo no setor é fundamental (E7) 

  

A seguir, a contribuição de mais três entrevistados acerca das prioridades na 

contratação de um advisor.  

 

No advisor, skill de relacionamento, de confiança, confortável ao longo do 
deal. Então não só ter um advisor do lado deles, que eles confiam; alguém 
do nosso lado, capturar sentimentos é importante traduzir e ter a confiança 
na transação (E2) 
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Experiência na indústria, curva de aprendizado, e relação pessoal; é um 
serviço profissional, e depende não só do conhecimento, mas da relação; 
terceiro é marca, cada setor tem a referência. Então se der mau resultado, 
ok, escolhi o melhor (E3) 

  

A Placa é importante. A segunda coisa é expertise de mercado, se o advisor 
tem conhecimento do mercado em que a transação vai ser feita. E outras 
coisas como afinidade e confiança. E não na instituição, especificamente no 
advisor (A4) 

      

Com base nas informações, podemos identificar as características de maior relevância 

e que irão nortear a tomada de decisão para a escolha final do advisor. Nesse modelo, foram 

selecionados os tópicos mais relevantes, conforme a Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Principais características para a escolha do advisor 
Principais caracterísiticas Percentual (%) 

Conhecimento (Setor) 
Histórico – Track Record 

31 
15 

Confiança 13 
Relacionamento  13 
Placa / Marca   8 
Criatividade 
Sigilo 

  5 
  2,5 

Objetividade   2,5 
Franqueza   2,5 
Flexibilidade   2,5 
Afinidade com o Advisor   2,5 
Compreensão da Empresa   2,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  
 

Analisando as principais características, podemos perceber que os cinco atributos 

primordiais têm 80% de relevância na definição do advisor. E a expertise, ou seja, o nível de 

conhecimento no setor, é o fator mais relevante, seguido por relação de confiança; track 

record / histórico; relacionamento; e o peso da placa da instituição.  

De acordo com as reflexões e análises mais qualitativas das entrevistas, podemos 

perceber que os aspectos avaliados irão resultar num recorte final mais concentrado e gerador 

de três principais características citadas para o sucesso do deal: 

 

1) Especialização do advisor (experiência, conhecimento e verticalização no setor); 

2) Credibilidade, resultante de variáveis fundamentais como histórico e confiança;  

3) Prospecção, gerado por elevado relacionamento com as pessoas na indústria.  
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6. 1. 4 Qual a influência do crédito na operação de M&A? Existe conflito de interesse? Qual é 
a relevância do pricing na escolha do advisor (Banco ou Boutique)? 

 

A análise sobre a influência da “bancabilidade” e das vertentes de crédito é um ponto 

especial sobre conflito de interesse em M&A, e as demais influências como pricing (custo) da 

operação; é necessário avaliar esses pontos em conjunto para medir o melhor modelo de 

advisor da operação sendo Banco ou Boutique de Investimento.  

É exatamente sob esta ótica que consideramos cada um desses três temas com um foco 

específico nas particularidades, nível de especificidade e detalhamento necessário, tais como.  

 

 Banco (IB) ou Boutique de Investimento.  

 

A análise nos remete a um contexto histórico sobre as estruturas iniciais de M&A no 

Brasil, na síntese do relato (E4), que atua desde 1980 nos EUA, Brasil, Europa e Ásia: “Os 

grandes bancos eram preponderantes no mercado, hoje não mais; não tinham tanto interesse 

no mercado menor, e entraram outros players, os bancos e as boutiques. E começaram os 

grandes bancos de investimento brasileiros, saindo de Suisse Bank, BTG, 3G” (E4).  

Na sequência, um Banker (A5) cita, no contexto atual, as principais diferenciações:  

 

Os bancos têm um histórico, e o cliente tem familiaridade com o banco, pois 
não é só M&A, interage com crédito, pode ser cliente PF de Wealth. E tem 
uma exposição mais frequente; além do fato de o banco ser regulado (Banco 
Central) cria segurança, e influencia a escolha entre banco e boutique (A5). 

 

E exemplifica, na sua visão, as razões que definem as escolhas de Banco ou Boutique.  

  

Normalmente quando alguém decide contratar uma boutique, tem 
relacionamento lá, com algum sócio relevante; são os casos em que decide 
contratar a boutique. É um modelo de negócio que depende muito do 
relacionamento que os sócios já têm. Os bancos normalmente têm um track 
record mais longo. E, pelo fato do banco ser regulado, Banco Central e 
influencia na decisão de contratar banco ou boutique. Agora, isso é um fator 
que faz diferença, mas é secundário. No fundo é esse conjunto de 
características, de track record, relacionamento e boas ideias (A5). 

 

Ainda sobre este cenário, na prática, muda o contexto e o perfil do advisor sobre as 

variações estudadas e apontadas nas suas características mais relevantes, a exemplo do que 

pudemos averiguar na pesquisa, de acordo com o relato do entrevistado (A3): “As boutiques 

normalmente são ex-banqueiros. Então, já fizemos o leveraged buy out, aquisição alavancada, 
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com o investimento do banco. Já teve operação feita com banco, com uma parte relacionada 

do banco ou da boutique contratar o banco e o banco dar o crédito”. 

Sobre as diferenciações existentes, o Advisor A2 apontou uma influência na definição 

de Banco ou Boutique, com um critério mais objetivo, pelo tamanho da empresa, e operação; 

e explora “o tamanho do deal, aumenta as chances da empresa procurar um Banco grande”.  

 

O banco leva uma vantagem grande em Deals acima de USD1 bi. Porque se 
a empresa tem uma visibilidade e conhecimento do mercado de capitais, 
quando pensa em fazer algo, vai no banco, existem influências. Por ex, 
leilão de petróleo, um negócio de 5, 10 bi, uma empresa gigantesca, vai 
direto num banco de investimento. Nesses casos maiores, é o tamanho que 
define a escolha do banco (A2). 

  

Nesse cenário de variáveis entre Banco ou Boutique, existe um caminho intermediário 

extremamente relevante, que é o fato da empresa não ficar entre um ou outro, mas escolher 

ambos para realizar a mesma operação. Conforme o Advisor (A1) apontou, tanto o Banco 

quanto a Boutique podem participar, e ambos serem escolhidos, mas por interesses diferentes, 

e eventualmente explorando o melhor de cada player, conforme apontado a seguir:  

 

Depende da transação. Fibria-Suzano, o banco pesou zero, porque a 
transação é tão atraente que aconteceu o contrário. Os bancos correram 
pra dar dinheiro pra Suzano. Ele não precisou fazer o contrário: "Ah, me 
empresta um dinheiro que eu te dou o mandato". A transação era tão óbvia 
e tão atraente pra financiar que ele inverteu a lógica. Depende da 
atratividade. Uma transação que é mais difícil de bancar, o acionista fica na 
mão do banco. E uma transação que é fácil de bancar, fica menos na mão 
do banco. E outra coisa, o mandato é um conceito muito amplo, mas isso aí 
é a forma como coleta os dados. Mandatos desse tipo de financiamento, que 
vêm com financiamento, normalmente não participam da transação. O cara, 
por mais que tenha o dinheiro, que ele empreste, o acionista vai envolver na 
negociação quem gosta, não o banco que tá cheio de dinheiro. Simple as 
that - não participa de nada, só coloca o nome no ranking da Reuthers. Faz 
como mandato de M&A e coloca como tendo mandato, mas não é ele que 
fecha a operação. Aí vira um "me engana que eu gosto". O cliente fala, 
(porque também não é bobo), assino o mandato, só que não pode ser 
exclusivo. Ele cede, porque sabe que os caras de M&A dele são uma bosta, 
que não são primeira opção - "me engana que eu gosto" (A1). 

 

Na sequência ao relato, o Advisor (A1) exemplifica com um caso de mercado.  

 

De vez em quando aparece algum cara lá do Bradesco, sei lá da onde, na 
reunião, fica feliz em participar da execução, mas quem lidera a transação 
não vai ser ele, vai ser outro que o acionista escolheu. Que tem confiança, 
que tem reputação etc. Se olhar todos os deals de 3G, dos 2 lados da mesa, 
tinha um sindicato de bancos que emprestou dinheiro, mas quem fechou os 
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deals foram as boutiques. A 3G não usa banco pra M&A, mas dá o mandato. 
Se for olhar Deutsche, Citi, tem um monte que diz que trabalhou pra eles, 
mas no final é a Lazard, que não é banco, é boutique, mega boutique de 
M&A global, que assessora o Jorge Paulo em tudo (A1). 

 

Um componente relevante é a proliferação das Boutiques ao redor do mundo, 

especialmente nos mercados mais desenvolvidos, como na economia norte-americana. 

 

A credibilidade não é apenas da instituição, de imagem de segurança 
institucional que esta apresenta; porque eu acredito que se o mercado 
operasse dessa forma não existiriam boutiques de advisor (E6). 

 

Confirmando esta tese, A1 explora essa tendência na proliferação das boutiques ao 

redor do mundo e, como consequência natural, também para o mercado brasileiro.  

 

Mais do que a minha medida, é só olhar os rankings dos últimos 10 anos, a 
proliferação de boutiques no mundo. Se olhar nos EUA, que é o país onde 
tem o mercado de M&A mais robusto, a Evercore, Greenhill, PJT, Moelis, já 
são top 10, top 15, e com uma estrutura mais enxuta que banco. E não fazem 
cross sell. Eles não têm empréstimo, não têm nada. Então se você olhar os 
grandes transações, Centreville. . . as grandes transações nos EUA têm hoje 
em dia boutique dos 2 lados, e muitas vezes eles excluem totalmente o banco 
das transações, lembrando que os caras vieram dos bancos grandes (A1). 

 

E nesse contexto exemplificado por A1, pois este é um negócio de especialidade:  

 

Sou muito mais profundo e amplo do que M&A corporativo, pois vejo M&A 
com os setores todos, buyside, sellside. Se tem um mercado para 
especialista, existente e robusto, é porque fazer fora é melhor do que dentro. 
Ele está me contratando porque não tem isso dentro de casa (A1).  

 

Nas palavras de E8:  

   

São mundos diferentes, falas completamente diferentes. Quando a gente vai 
atrás, normalmente vai atrás das boutiques, porque tô indo em busca de um 
conhecimento do setor que é muito mais voltado pro relacionamento 
pessoal. E normalmente são targets com tamanhos pequenos pra terem 
relacionamentos com grandes bancos. Quando tô envolvido com um grande 
banco, grande casa, é por necessidade. E vai mais no relacionamento que a 
gente tem e no conhecimento específico dessa casa com o setor. Então tem 
bancos internacionais que a gente já tem experiência, que têm muito 
conhecimento de energia. Se o cliente for de energia, faço com ele. Então, o 
relacionamento com esse banco é muito mais importante, e é isso que vai 
contratar o banco. E escolher, no relacionamento, com esses critérios que 
falei. No conhecimento daquele setor, do deal. Fui muito mais atrás da 
boutique (E8).  
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Dando prosseguimento às principais diferenciações, o entrevistado E12 trouxe as 

principais características que hoje modelam o desejo para a escolha de Banco ou Boutique.  

 

Não vejo a necessidade de passar pra um banco à medida que o recurso é 
secundário - prefiro uma boutique, a pedir pra um banco. São mais flexíveis, 
em geral o banco tem muita regra e quer que encaixe. Uma boutique aceita 
o jogo, se adapta pra viabilizar negócios. Se tivesse um negócio de USD1 bi 
talvez pensasse diferente, mas a empresa de médio porte, penso dessa forma 
(E12). 

 

Aproveitamos para trazer um importante relato de E6 sobre as principais influências 

tanto do Banco, como da Boutique, e as razões e características das diferenciações:  

 

O banco é relevante, dependendo do perfil de ativo, porque a capacidade de 
distribuição de um banco é maior. A diferença de um banco e uma boutique 
no que diz respeito à eficiência. E na minha visão uma boutique é mais 
eficiente quando tem deals até um determinado tamanho ou muito 
especializados num segmento. A importância da credibilidade do advisor 
por força da relação com determinado segmento, se torna muito importante 
pra eficiência da transação. No entanto, quando tem um deal muito grande, 
que envolve crédito, capital, uma negociação financeira em que as partes ou 
uma das partes precisem comprovar capacidade de investimento ou de 
aquisição, aí acredito que um banco sólido (banco grande) tem melhor 
posicionamento estratégico em prol da transação. A minha visão depende da 
transação e do segmento. Outra coisa, se o ativo for muito grande e a 
prospecção ultrapassar a geografia doméstica, sem dúvida alguma que um 
banco tem uma vantagem competitiva em relação à boutique, salvo algumas 
boutiques internacionais. É importante a capacidade de distribuição da 
operação e um banco tem parcerias consistentes, tem mais envergadura, 
mais eficiência, qualidade (E6).  

 

Não é um negócio: "Ah eu sei fazer num sei quantas equações diferenciais, 
fazer modelagens, um monte de coisa", mas não sabe falar com o 
empresário, e perde. E nisso os bancos perdem. Porque o banco manda a 
garotada, o officer mais jovem, e não é só a competência técnica (A2). 

 

Sobre a variável, na escolha do advisor, entre um Banco de Investimento ou uma 

Boutique de Investimento, mostrou-se mais interessante de avaliar, de acordo a Tabela 5:  

 

Tabela 5 - Escolha do Advisor 
Advisor     % 

Bancos - Banco de Investimento 10 
Boutiques – Boutiques de Investimento  60 
Ambos 30 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  
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Observou-se que 60% dos entrevistados optam ou tiveram mais experiências com as 

Boutiques, o que não anula a possibilidade de realizar um M&A com um Banco, e vice-versa. 

No caso dos Bancos, foi de 10%. E, para ambos os lados, têm operado tanto Boutiques como 

Bancos, e sem ordem de preferência, pois as prioridades são estabelecidas de acordo com a 

necessidade do deal e exploram mais o relacionamento e poder de prospecção na indústria, 

além do nível de conhecimento verticalizado no setor em questão.  

Sobre a questão Banco versus Boutique, o Advisor A2 nos enriquece com a sua forte 

experiência no mercado brasileiro de M&A, como ex-banqueiro e atual CEO de Boutique de 

Investimento, e profundo conhecedor desse mercado, afirmando: “A tendência está muito 

clara. O advisor vai sair de dentro dos bancos. É só uma questão de tempo” (A2).  

A Figura 10, a seguir apresenta os principais advisors no mercado M&A brasileiro:  

 

ANBIMA » Mercado de Capitais | Rankings 

Ranking ANBIMA de M&A 

Ranking Anúncio  Acumulado até 
30/06/2018 

Valor das Operações 

 Consultores Ranking 

Itaú BBA 1º 
JP Morgan 2º 
Morgan Stanley 3º 
BTG Pactual 4º 
Bradesco BBI 5º 
Brasil Plural 6º 
Goldman Sachs 7º 
Vinci Partners 8º 
Virtus BR 9º 
RGS Partners 10º 
Banco Fator 11º 
Ártica 12º 
XP Investimentos 13º 
Brasilpar 14º 
Brava Negócios 15º 
Cypress Associates 15º 
Euro Latina Finance 15º 
G5 Evercore 15º 
Safra 15º 
Valor Total Das Operações (*)   

Figura 10: Ranking ANBIMA de M&A – julho de 2018. 
Fonte: Anbima, 2018.  
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Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(Anbima), as principais instituições financeiras do país dividem-se entre 21% Bancos (Itaú 

BBA, BTG, Bradesco BBI e Safra) e 79% Boutiques – o que corrobora com a pesquisa, 

conforme Tabela 6, em que 25% das empresas optam por Bancos e 75% optam por Boutiques. 

Cabe aqui ressaltar que a Anbima representa, há quatro décadas, a pluralidade do mercado, 

como bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras e administradoras.  

 

 Conflito de interesse entre Operações de Crédito versus M&A 

 

Seguindo a análise, segue o relato de como os grandes Bancos no Brasil usam essa 

ferramenta do crédito a seu favor, o que é exemplificado abaixo, sob a ótica do Banker (A5): 

 

No Brasil, diria que é pouco relevante, porque a maioria das operações é 
feita com equity ou crédito de bancos comerciais. O relacionamento, levar 
boas ideias e track record são mais importantes do que financiar a 
transação. À medida que vai se tornando mais sofisticado, aumenta a 
importância, mas se comparar com o mercado americano, lá é crítico. 
Agora, o banco querer ter histórico no cliente, pra fazer um mandato é mais 
relevante. Isso é importante, frequente, mais comum (A5). 

 

No entanto, faz-se necessário o entendimento de como o advisor consegue explorar 

este conflito de interesse dos Bancos nas operações de crédito e M&A, e fica bem explorado 

no que o Advisor A2 chamou de “paradoxo dos bancos”.  

  

O banco tem uma carteira de clientes interessada em comprar ativos. E vai 
buscar um mandato, pra ganhar na venda, mas ele tá favorecendo o price, o 
valuation pro comprador, tá conflitado. E quando o banco acena com 
recursos pra equity ou dívida pra facilitar um M&A, o empresário 
desconfia. E nisso a gente deita e rola. O advisor que realmente consegue 
deixar o empresário tranquilo pela independência, que não tem private 
equity, não tem colchão de liquidez (A2). 

 

Sobre o mesmo assunto, explana A1: 

 

O problema é o fenômeno que tá ocorrendo no mundo, é a questão do risco 
vezavi serviços. Pra quem é prestador de serviço, que trabalha sem risco, 
não faz sentido você tá hoje numa estrutura de banco que tem cross sell, 
porque já não é mais tão permitido. Os bancos centrais e CVM, as SECs do 
mundo têm criado cada vez mais Chinese Wall, hoje Basiléia mais alto, que 
fez com que o ROE de bancos grandes despenca. Então, as áreas de 
investimento de grandes bancos viraram grandes apêndices. O cara que é 
deal maker, que sabe fazer, não quer tá numa estrutura assim, porque não 
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precisa. O banco é o seguinte, o cara quando ele der porrada ele vai ganhar 
um pouco. Agora quando o cara da tesouraria do crédito fizer uma cagada 
ele perde tudo. Não faz sentido, porque ele vende serviço. Só que é o 
seguinte. No passado ficava todo mundo quieto, porque nesse cross sell o 
cara do M&A ganhava dinheiro. Mesmo quando ele não fazia M&A, o 
banco fazia subsídio da área dele, né? Como acontece aqui na Faria Lima. 
Tem muita área de M&A de banco grande que não ganha dinheiro, fazem 
subsídio. Transação de mercado de capitais, dívidas, skimming de taxa. Cê 
sabia disso. Lá do banco fazia isso. E hoje, hoje isso tá muito mais claro. 
Que os balanços estão mostrando, está ta sabendo de onde vem o dinheiro. 
E no fim é o seguinte. Você acha lindo, até o o cara do crédito, o tesoureiro 
faz uma m. . ., o banco inteiro perde dinheiro, no ano que você fez mais 
deals de M&A na vida. Aí teu bônus vai ser rosca (A1). 

 

Uma forma de confirmar a teoria é entender objetivamente qual sua real influência e 

execução, na prática. A experiência do Advisor A4 nos trouxe um exemplo real que permite 

visualizar a verdadeira influência entre operações de crédito e M&A, conforme relato.  

 

Tenho um cliente que trabalho com ele fazendo as transações no Brasil, mas 
ele me consulta pra olhar coisas na Argentina, China, México. Então eu 
ganhei uma posição de um trusted advisor. E ele é o novo head de M&A, 
tem um input, ajuda a ganhar as transações, é importante. Agora, já perdi 
deal na proposta que originei, fui lá, tinha um cliente querendo comprar e, 
abri as portas, fiquei 6 meses trabalhando com o CEO convencer a vender, e 
no final não peguei o deal manager, porque eles iam comprar alavancado e 
a firma (Boutique) não oferece funding. E o Banco Nomura fez a transação - 
super frustrante. E fizemos outras coisas, tese de investimento, due 
diligence, modelo financeiro, na estruturação do deal, societário, impostos 
etc. Mas não consegui o deal manager porque não dá funding; mesmo 
originado, o que definiu o advisor é quem tinha o “firme do banco” 
(funding) (A4). 

 

Segue a conclusão sobre as diferenciações do funding nas operações de M&A: 

 

Se o cliente precisar de funding pra fazer a transação, alavancado, o 
funding vai falar alto, e determina quem vai ser o advisor. E de quem pode 
dar funding, vai ver placas equivalentes, quem conhece mais de Brasil, do 
setor, melhor relacionamento (E8). 

 

O relato de E8 mostra o conflito de interesses (crédito e M&A) no mercado.  

 

Completo conflito de interesse. É óbvio, por isso não gosto do advisor, 
porque como a gente criou a expertise pra fazer o deal in house, a gente vê 
que o cara fica operando o fee que vai tirar no advisor pra se ele tá 
precisando alocar a dívida ou não. . . então tudo é conflito de interesse entre 
as áreas (E8). 
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O funding na decisão depende do perfil do M&A. Pela minha experiência, o 
funding é muito mais importante no buyside, mais do que no sellside. E se 
necessário for alguma transação, alguma operação de crédito pra viabilizar 
uma venda, sem dúvida alguma que você ter um banco por trás com solidez 
é ainda mais importante do que ter qualidade no time que vai fazer a 
transação. A menos que o time tenha acesso ao crédito nas mesmas 
condições comerciais dos bancos (E6). 

 

O recorte de E7 mostra o quanto são relevantes o papel e as influências do crédito em 

M&A. Todavia, faz-se necessário o entendimento de que, mesmo sendo importante, de acordo 

com a experiência, não será preponderante na tomada de decisão de Banco ou Boutique.  

 

Lógico que se puder alavancar a transação e usar mais dívidas do que 
equity, pode até gerar retornos maiores, e se considera isso. Mas não decide 
fazer porque o banker da bancabilidade pra transação. A tese de 
investimento do deal não pode ser pelo banker ter o funding. Tem que ter a 
tese por trás, que não é a bancabilidade (E7). 

 

Dessa forma, o recorte de E8 traz uma contribuição de um grande fundo private equity 

sobre uma visão estratégica privilegiada com trinta anos de experiência no mercado de M&A.  

  

Mas historicamente isso foi importante, o firme pra fazer a dívida de uma 
aquisição. Recentemente esse valor caiu por terra. E foi até tema de muita 
discussão, porque a gente foi aqui pra mesa com alguns bancos, demos 
valor a isso na hora de escolher o banco, o deal foi feito, e a gente não 
fechou com eles, a gente teve propostas de financiamento muito melhores. E 
até causou estresse interno nosso, porque a gente fez isso. Então assim, isso 
foi historicamente um fator de decisão entre advisors. Toda vez que se torna 
público o deal, qualquer um (M&A privado, uma concessão), vem muita 
gente atrás da gente oferecer dívida, bridge, garantia, o que precisar (E8).  

 

Considerando os principais pontos de relevância vistos a partir das falas dos 

entrevistados, podemos concluir que, de acordo com as entrevistas, existe conflito de 

interesses entre operação de crédito e as transações de M&A. Naturalmente, trata-se de um 

assunto sigiloso e de alta sensibilidade, tanto por parte da empresa como do advisor. 

Podemos, portanto, observar um equilíbrio; pois em 60% dos casos existe conflito de 

interesses, enquanto que em 40% essa variável não influenciou, ou não pesa.  

 

 Relevância do custo da operação (success FEE) na escolha do advisor 

 

Sobre esta análise das principais características e relevância na escolha do advisor, 

faz-se necessário o amplo entendimento das influências do preço/custo da operação. Ou seja, 
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medir e entender os critérios que formatam esse modelo e o nível de influência na tomada de 

decisão na escolha do advisor. Visto isso, vamos nos debruçar sobre o entendimento do 

Banker (A5) acerca do porquê de não ser esse um “mercado de taxa”, com a explanação.  

 

Não é um mercado de taxa, que fica barganhando até e espremer o máximo 
pra ter um fee menor. Porque o cara valoriza muito o teu expertise, os seus 
contatos, capacidade de trazer compradores pra mesa, a tua experiência. E 
tudo tem preço, e se o cliente enxerga o valor agregado à tua atuação, não 
vai barganhar. Agora, claro, tem clientes que barganham mais, outros 
menos. Mas definitivamente não é "a melhor taxa leva". Tem uma questão 
de confiança que é bem mais relevante (A5). 

 

Em relação ao valor, conforme trazido por um fundo de investimento, o entrevistado 

(E8), o valor médio tem uma parametrização no mercado, sendo “difícil falar, mas os fees 

estão girando na casa de 2%”. Esse dado corrobora a visão trazida por outro entrevistado, pela 

qual aproveitamos para exemplificar o conteúdo sintetizado na formação do preço, de acordo 

com o Advisor (A2). “No sell side é maior do que no buy side. Até 100 milhões, 5%. À 

medida que sobe, acima de 100 milhões, esse percentual vai caindo. Quando chega a 1 bilhão, 

fica em 2%” (A2). 

E mais uma contribuição de um grande tomador e fomentador de deals, pois, de 

acordo com a visão do fundo private equity, seguem os parâmetros: “Vai variar em função do 

tamanho da transação e convicção do banker. Mas diria algo, mínimo 0,5% e máximo 3%”.  

 

A gente olha mais a qualidade do advisor, do que o fee. Porque só vai pagar 
se aquilo acontecer. Pelo menos os advisors, a gente não paga retaining, só 
fee de sucesso. Então, não vou escolher o advisor mais barato, eu vou 
escolher o advisor que possa me dar a maior chance de execução do deal. 
Lógico tem um range, se pedir 5%, não vai. . . a gente sabe o que o mercado 
pratica, mas nesse intervalo de preço aceitável, o fee, percentual do banco 
interfere pouco na escolha (E7). 

 

A experiência do Advisor (A4) nos mostra que, mesmo sendo um assunto sigiloso, e 

havendo uma espécie de padronização, sempre existirá espaço para negociar, nos dois lados.  

     

Na minha experiência, quando o cara quer fechar, ele fala: "bicho, meu 
número é esse, é o que a gente conseguiu. Tem outro oferecendo a mesma 
coisa. Posso até conseguir um pouquinho mais, mas vai ser nessa faixa 
aqui". Quando o cara chega pra fechar, e se ele quer fechar contigo, ele 
fala. E acredita, e você cede ou vai pra negociação, coloca acima, 
argumenta que tem mais bagagem, expertise, já tava no início. Mas no final, 
vai ter que chegar a um consenso. Ou então ele vai apertar a tua mão e vai 
embora. . . As 2 partes vão negociar. Porque o que o cara vai falar, que eu 
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já ouvi outras vezes: "cara, eu tenho aqui um pipeline de fazer mais 3 
aquisições. Quem fizer essa, vai te dar experiência, fortalecer pra as outras, 
num sei o quê". Aí você: "tá bom, beleza". Então tem sempre essas coisas. 
Às vezes as outras transações nem aparecem mais, mas aí você vai na dança 
naquele momento (A4). 

 

Na perspectiva de E8:  

  

Poucas vezes negocia isso com a necessidade do nosso lado. Então o poder 
de barganha é alto. Óbvio que se a gente é obrigado a usar, a gente quer 
pagar o menor fee possível. Porque os fees, atualmente, são incompatíveis 
com os serviços que prestam. Normalmente a gente manja mais do que eles 
(E8). 

 

Seguindo a tese do que se deve priorizar na escolha do advisor, o entrevistado E12 foi 

enfático ao destacar o que procura na negociação para definição do assessor do negócio.  

 

Personalização do atendimento, entender o medo e conhecer o setor. É isso 
que diferencia. flexibilidade, personalização. Pra mim, dentro de uma faixa 
razoável, nenhuma. Tô muito mais preocupado com o resultado, do que com 
o preço. Dentro da normalidade. Troco o preço pela qualidade do serviço 
(E12).  

 

Conforme o relato de um CEO e o peso da sua influência na análise desta pesquisa, 

assim pondera E6 sobre a influência do custo, e nos enriquece com o modelo de tomada de 

decisão, em que utiliza uma matriz para embasar métricas qualitativas na escolha do advisor.  

 

Nunca foi um motivo de influência forte. Sempre optei pela qualidade da 
transação em detrimento ao custo. A gente sempre faz uma matriz de 
pontuação pra escolha qualitativa, pra depois entrar na negociação. Nem 
sempre o advisor, qualquer que seja, ele é o adequado pra um determinado 
perfil de ativo, é menos relevante do que a qualidade em relação ao ativo 
(E6). 

 

Segue uma posição relevante de um advisor (E4) que já desempenhou mais de 500 

operações de M&A no mundo e próximo a 100 no Brasil. Sua experiência enriquece este 

trabalho dado o seu alto grau de entendimento, mesmo em um ambiente de tamanha 

complexidade. Segue o relato de sua experiência em relação à comissão/fee do advisor.  

 

Boa pergunta. Minha perspectiva é que o líder da empresa está pensando 
que o banco vá trazer o melhor em um custo de ganhar acesso a um 
mercado relevante de investidores. E o custo é alto, e não é para negociar. 
O banco de investimento tem uma posição tão privilegiada que o cliente não 
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tem essa noção que eu vou negociar. A escolha não tem nada de preço, e os 
que não têm sensibilidade ao preço são bancos e advogados. O resto vai 
concorrer (E4). 

 

Concluindo a visão da importância do preço da operação para os clientes, confirmou-

se a saturação de que este não é um mercado de taxa, diferenciando-se em absoluto no 

mercado de crédito em geral, pois as empresas não procuram o advisor mais barato, e sim o de 

melhor atuação no seu propósito central para o sucesso da transação, ratificado por E10: “O 

que já fez em outras operações e experiências em negociações, se for bem-sucedido, leva 

vantagem, independente do valor. Não procuro o mais barato; vou àquele que dá mais 

segurança no resultado final, sem muito desgaste” (E10). 

 

Dessa forma, concluímos a análise da relevância da instituição financeira sobre os seus 

principais aspectos, conceitos e influência que exercem nas operações de M&A. Com isso, a 

pesquisa sobre a influência do FEE no resultado final das transações revelou que apenas 22% 

dos entrevistados entenderam que a comissão possui algum tipo de entrave ou é objeto de 

relevante negociação, pois a grande maioria (78%) não sofre um impacto nas negociações.  

 

6. 1. 5 Qual é o peso da Confiança na escolha do advisor?  
 

Ripperger (1998) retrata que a confiança diz respeito à aceitação antecipada e 

voluntária de um investimento de risco através da abdicação de mecanismos contratuais 

explícitos de segurança e controle contra comportamentais oportunistas, na expectativa de que 

a outra parte, apesar da abdicação de garantias contratuais, não agirá de forma oportunista.  

Portanto, sobre esse pressuposto, essa pergunta foi muito relevante para um 

entendimento mais amplo, de maior profundidade e clareza sobre o tema, uma vez que a 

importância da confiança, ou “relação de confiança”, que tanto apareceu nas respostas dos 

entrevistados, revelou-se em um elevado grau de relevância na escolha do advisor; assim 

como o entrevistado E2 elucidou a sua visão sobre o mercado de M&A ser “uma relação de 

muita confiança que você precisa gerar pra dar continuidade aos trabalhos” (E2) 

Conforme se evidenciou no relato de E6 sobre a confiança no advisor em M&A:  

 

É muito alta, porque preciso que defenda o meu ponto de vista na 
negociação. Se perder a confiança, não serve pra nada, tenho que confiar 
na qualidade do trabalho e na credibilidade da pessoa, do advisor. Se não 
há uma relação de confiança, não tem como sair a transação (E6). 
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Assim como o Banker (A5) corrobora essa importância:  

 

A confiança no banker de relacionamento é crítico pra decisão do cliente 
contratar, é a matéria prima básica da relação, pois são negócios sigilosos, 
importantes, e em vários casos o cliente começa a compartilhar informação, 
a gente começa a trabalhar sem ter nada formalizado que garanta a 
confidencialidade, e nesse sentido o grau de confiança tem que ser máximo 
pra ele topar fazer isso. Muitas vezes a gente começa a trabalhar e o 
mandato é assinado depois. Já tem situações que o mandato foi assinado 
com a própria operação (A5). 

 

Nesse sentido, vamos explorar alguns aspectos fundamentais extraídos e codificados 

de acordo com o grau de destaque dado por cada entrevistado; e seguindo a lógica majoritária, 

segue o ponto abordado por A5, exemplificando que “Confiança é a matéria prima básica da 

relação” (A5). A seguir, detalhamos o porquê dessa afirmativa.  

 

Confiança é fundamental - são negócios sigilosos, importantes, crítico na 
vida da empresa. Então criar uma relação de confiança é fundamental. Tem 
que ter confiança no banker de relacionamento. Mas isso é crítico pra 
decisão de contratar, porque se achar que não pode confiar numa 
determinada instituição por qualquer razão, nunca vai confiar uma 
operação sensível (A5). 

 

Uma prova da confiança na relação com advisor implica exatamente em a empresa 

aceitar a exposição ao risco na divulgação de suas informações, em maior parte de cunho 

confidencial, até mesmo dentro da companhia. E, ainda assim, quando o intermediador 

alcança um alto grau de confiança, esse fluxo segue normalmente, mesmo sem as devidas 

formalidades de documentos, comprometendo as partes para tratá-las com alto grau de sigilo 

com um instrumento no mercado chamado de Non-Disclosure Agreement (NDA) (acordo de 

não divulgação). Nesse cenário, alguns entrevistados confirmaram: 

 

A relevância da confiança é muito grande. E dou todas as informações da 
empresa sem assinar o NDA, pra você ter uma ideia. Tá tudo sem NDA. 
Nessas 2 empresas que a gente tá falando, eu chego a esse ponto. E sou 
chato pra dar informação. Pra você ver como a confiança é importante pra 
mim (E12). 

 

Beira 100%. Acho que no nosso business, confiança é tudo. Tanto que 
assim, se você pegar as pessoas top da nossa instituição, a gente até fala: "o 
cara não precisa assinar um NDA". É um business de confiança (E8). 
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Nesse sentido, um Banker (A5) da alta hierarquia de um grande Banco de 

Investimento nos trouxe o seguinte relato:  

 

A maioria dos casos em que a gente tá discutindo determinada ideia com o 
cliente, e acaba se transformando em um mandato, mas em vários casos o 
cliente começa a compartilhar informação, até a trabalhar sem ter 
formalizado (NDA). Nada que garanta a confidencialidade formal, pra que 
comece a compartilhar informações. E o grau de confiança é máximo pra 
topar. E muitas vezes a gente começa a trabalhar e o mandato é assinado 
meses depois. Já tem situações que trabalhei e o mandato assinado 
simultâneo à operação. A relação de confiança tem que ser plena (A5).  

 

Confiança é 100%. A relação de confiança estabelecida com histórico (E2). 
 

É alto, altíssimo. Mas a gente não quer trabalhar exclusivamente com um 
dealmaker. Então, a gente gosta de ter a experiência de trabalhar com 
dealmakers diferentes e ter um fluxo de deals. E precisa ter sempre bastante 
cautela com a opinião e real independência em relação à transação. Avaliar 
a independência, existe um desalinhamento de interesses, e é por isso que a 
gente sempre fica cauteloso em relação a dealmakers, bankers, etc (E7). 

 

Nesse sentido, podemos exemplificar características relevantes na composição dessa 

variável fundamental nos processos de M&A. Conforme o relato do Advisor A4, a confiança 

é algo importante e levado muito a sério no mundo dos negócios pelos principais executivos.  

 

Resultado e Track Record. É performance, trabalho e resultado. Mostra 
claramente o significado dessa relação de confiança. O que virou, ajudou a 
fazer os deals. Pelo menos no mundo de negócios que eu participo não é na 
base do oba oba, whisky, conversa, charuto. Isso geralmente é depois (A4). 

 

Portanto, podemos avaliar que a relevância “é bem grande, porque o que eu pude 

presenciar foi que a relação de confiança é uma das coisas mais importantes na contratação do 

advisor” (E5), o que corrobora com o critério de escolha do advisor, conforme relato (E3): 

 

A questão da confiança é muito relevante pra escolha do advisor! Num Bid 
já vem uma relação de mais longa data para a escolha do advisor. Esse 
negócio é um processo, não é um commodity que você compra da prateleira. 
Se amanhã quero contratar um advisor, espero contratar um advisor pra 
uma determinada operação, procuro antecipadamente aproximar-me desse 
advisor. Mas um dia ele pode bater na sua porta e dizer: "Sabe, Alexandre, 
eu tô precisando de um trabalho que o perfil da sua instituição se encaixa e 
gostaria de explorar mais com você". Mas num é de um dia pro outro (E3).  
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A perspectiva econômica considera confiança como uma subclasse de risco 

relacionado ao comportamento humano. A confiança funciona como mecanismo informal 

dentro de sistemas econômicos, aumentando a eficiência das transações, mercados ou 

hierarquias (BRADACH; ECCLES, 1989; OUCHI, 1980). Sob a perspectiva econômico-

financeira, segue um recorte de E9 que aborda a questão da confiança financeira e a da 

relação: “A confiança tem que ser extrema. Não tem meio termo. Acho que confiança é uma 

coisa que ou se confia ou já nem contrata, nem trabalha com você. Eu penso assim. 100% 

confiável, sem dúvida. Não vejo de outra forma” (E9). 

A incerteza do ambiente afeta o comportamento organizacional consideravelmente, 

mudando as condições de interação e expectativas individuais o que, consequentemente, 

podem afetar a predisposição das pessoas em confiarem nas outras (HARDIM, 2002). No 

relato do CEO de uma Boutique (A1), podemos perceber essa relevância: “Tempo e 

capacidade de entrega. Tem que aparecer em jornal, internet. Você precisa ser uma pessoa que 

recorrentemente entrega. E é assim que funciona. É no boca a boca, igual advogado. Pela 

recomendação” (A1). Fato este que se confirma no relato do entrevistado (A2):  

 

Confiança. Primeiríssimo ponto é ganhar a confiança. É um conjunto de 
vetores, demonstrar know how, que fez muitos trabalhos, competência, sabe 
avaliar, que tem acesso a investidores, tem características pra fazer um bom 
negócio. Mas fundamental é confiança (A2). 

 

Dentro das organizações, a confiança opera como estrutura complementar de 

governança, podendo reduzir o uso de hierarquias para atenuar comportamentos oportunistas 

(SAKO; HELPER, 1998). Nessa linha, podemos afirmar que “se não há uma relação de 

confiança não tem como se obter uma boa transação”, conforme o relato de E6: “É máxima. 

Muito relevante. Se um advisor, que gosto porque confio, tem um histórico positivo e 

histórico não desabona no tempo, tem uma tendência maior a contrair deals. a importância da 

confiança ela é muito alta” (E6). 

Carvalhal et al (2014) relatam que para os brasileiros, parece haver a necessidade de 

ganhar algo que ainda não se tem: a confiança da outra parte. É necessário superar certo 

distanciamento inicial que os incomoda, estabelecer um clima de cordialidade e de 

compatibilidade entre as partes para buscar a confiança mútua. Para o brasileiro, a confiança 

parece estar no olho do outro. Assim, podemos exemplificar que, na visão do advisor A3, os 

pontos importantes na conquista da confiança são “experiência e relacionamento”. Segue a 

exemplificação de confiança e relacionamento, de acordo com E1: “O nível de confiança tem 
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que ser muito alto. Pra efeito do advisor do negócio, o head, a balança da relação de confiança 

é mandatória” (E1).  

Concluindo o conceito da relação de confiança, podemos utilizar o recorte da 

entrevista de um fundo de private equity (E8), em que se afirmou que M&A é “um business 

de confiança” (E8). O assunto foi majoritariamente inserido como um instrumento de extrema 

relevância nas transações de fusão e aquisição no cenário nacional. Confirmando essa teoria, 

podemos citar Sako e Helper (1998), segundo os quais a existência de confiança, como 

capacidade de prever o comportamento cooperativo das pessoas, torna-se importante 

informação, principalmente em face da incerteza do ambiente. Nesse sentido, seguem alguns 

recortes das entrevistas que mostram a saturação na confirmação da importância do tema: “É 

um business de confiança” (E12 e E8). “Confiança é 100% em um M&A” (E2) “A confiança 

tem que ser alta. E para confiar tem que mostrar isenção” (E7), “Confiança é Performance, 

Resultado, Track Record de sucesso” (A4), “Abriria mão da confiança financeira, pela 

confiança na pessoal” (E9), “Primeiríssimo ponto é ganhar a confiança” (A2), “O advisor me 

representa na negociação, se não confiar, não serve” (E6). 

 

6. 1. 6 Qual é o principal critério na tomada de decisão para a escolha do advisor? 
 

Thompson (2009, p. 147) relata que “virtualmente todos os relacionamentos que uma 

pessoa tem, se encaixam em um dos três tipos que descrevemos: amizade, negócio puro ou 

amigos de negócios”. E em face do alto vínculo dos respondentes sobre relacionamento, 

sendo a influência na decisão do advisor, a pesquisa confirmou a literatura. Fato este que 

corrobora com a pesquisa, uma vez que o relacionamento interpessoal foi um fator 

preponderante na tomada de decisão na escolha do advisor – conforme se afirma na teoria; e 

que se ratificou nesta pesquisa, na prática.  

Kray, Lind e Thompson (2005) definem que os negociadores que já têm um 

relacionamento estabelecido demonstram maior capacidade de chegar a um acordo, do que os 

outros que não têm nenhum tipo de relação anterior. Para exemplificar, segue o relato - banker 

(A5): “É um modelo de negócio que depende muito do relacionamento que os sócios já têm”. 

Allison (1971) relata que desde o iluminismo, as tomadas de decisão têm premissas 

embasadas na racionalidade: à medida que se supõe que uma pessoa age racionalmente, seu 

comportamento pode ser explicável quanto aos objetivos que pretenda atingir.  

Um dado relevante que apareceu na pesquisa sobre as negociações de M&A foi a 

criticidade na escolha do advisor. Neste contexto podemos citar a comunicação bem-sucedida 



93 
 

como ponto fundamental para conquistar a confiança no advisor, o que fica evidente na fala 

do entrevistado E12, de uma empresa sellside, ao relatar o primeiro contato com o advisor: 

“Vou lá e digo: ‘Preciso de vocês numa negociação que estou fazendo’. E mandam uma 

pessoa, mas se não gostar, peço pra trocar. ‘Gostaria que fosse mais ativa e simpática, menos 

fechada’. Não adianta falar termos técnicos, e não falar a língua do cliente” (E12).  

Assim, podemos ter a percepção que a conjuntura dos fatores, desde as principais 

características do advisor até contextos diversos influenciam a empresa para formular o 

modelo da estrutura decisório que subsidiará a escolha do advisor. A maior parte dos 

entrevistados citou a influência do relacionamento como preponderante; e assim evidenciado, 

não obstante deste pensamento, o Advisor (A2) percebe como ponto central na decisão: 

  

O relacionamento pessoal é mais importante. Pode ser um tamborete, sem 
muita expressão, mas se tem o mínimo de técnica, de condição pra fazer o 
deal, ele vai te contratar. E não vai contratar um cara institucionalmente  
espetacular - em geral, o que pesa é o relacionamento pessoal. Os bancos 
fazem o chamado rodízio, e perde o relacionamento construído ao longo de 
anos, que havia sido conquistado. Agora, a placa às vezes tá relacionada à 
instituição, mas placa às vezes tá relacionada a um indivíduo. Então, por 
exemplo, nós temos uma placa que é o Paulo Guedes. Ele é uma placa, né? 
Então quando falo: "Ó, eu sou sócio da XRC, e o principal sócio é o Paulo 
Guedes", Mas de uma maneira geral é mais pessoal (A2).  

 

Da Matta (1994, p. 17) considera que, para o brasileiro, “não existe jamais um não 

diante de situações formais e que todas admitem um jeitinho pela relação pessoal e pela 

amizade” e “ficar malandramente em cima do muro é algo honesto, necessário e prático” no 

caso do nosso sistema; e destaca que o brasileiro “é leal aos amigos e nada nega à família” e 

“tem relações pessoais que não o deixam caminhar sozinho nesse mundo”. E corroborando o 

fato de o perfil brasileiro ser muito relacional, o entrevistado E8 estabelece o relacionamento 

pessoal como preponderante na escolha: “A nossa instituição é comandada por poucas 

pessoas. Então relacionamento pessoal e institucional é praticamente o mesmo. Pra poder te 

dar uma resposta, eu vou dizer que é um business de relacionamento, é pessoal” (E8).  

Carvalhal et al (2014) relatam que a busca pela integração, reconhecer a 

interdependência para construir acordos duradouros, de forma construtiva, representa um 

grande desafio para os negociadores que atuam em todos os elos de qualquer cadeia de 

relacionamentos. Um destaque recorrente, manifestado pelos interlocutores dos negociadores 

brasileiros a respeito do tempo que dedicam às preliminares da negociação, e bem diferentes 

do modelo anglo-saxão, que presam pela objetividade. O que se confirma no relato de E7 

sobre o perfil do banker agressivo.  
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 Este não é o predileto, preferimos uma negociação construtiva. O estilo é 
importante, um perfil mais colaborativo e menos agressivo. Acho que alguns 
bancos, lá atrás, tiveram esse perfil agressivo e vendiam bem, mas, 
honestamente, no Brasil, o colaborativo funciona melhor na negociação. A 
gente tem dificuldade, pois tem uma matriz anglo-saxã, e lá fora é um perfil 
menos colaborativo, muito mais direto, agressivo. O perfil lá fora funciona 
muito bem, mas no Brasil não vai dar resultado; e chegar com o pé na porta 
não funciona, não é assim (E7). 

 

Hendon, Jacobsen e Sloth (1996) confirmam que os brasileiros gostam de esbanjar 

hospitalidade para estabelecer um clima cordial. Eles tendem a dedicar muito tempo para 

assegurar que o tom adequado foi encontrado para a negociação. E11 ilustra esse ponto: “É 

uma pergunta difícil. Eu diria que o relacionamento e reputação pessoal, quando tá 

negociando, claro que a bandeira traz uma tradição, confiança” (E11). 

E12 complementa:  

 

 Pessoal. A reputação individual vale mais do que a institucional, prefiro a 
boutique a um banco grande. Essa é uma pergunta muito difícil, porque 
acho que as 2 coisas são fundamentais. Acho que ter uma confiança na 
pessoa é fundamental, e na instituição. Mas sem confiança na pessoa não 
tem placa que resolva. A placa compra o benefício da dúvida, se tem um 
cliente que é novo, conhece um pouco menos, a placa te compra o benefício 
da dúvida, pra desenvolver uma relação mais pessoal. Agora, a placa é 
forte, mas se o cliente não confiar. Não contrata (E12). 

 

De acordo com a experiência em M&A do entrevistado E4, a questão pessoal, no 

Brasil, tem uma influência preponderante sobre os demais itens: 

 

Pela minha experiência o relacionamento pessoal é mais, e a marca menos 
no Brasil. É pessoal que conta no Brasil, do que em outros países. Mas, um 
bom relacionamento depende de quem escuta as necessidades do seu 
negócio. Então isso é criar uma relação forte. Além disso, tem que trazer a 
capacidade institucional, técnica, experiência na indústria, contatos etc. E 
vai multiplicando sua relação. E por isso eu falo que é muito difícil dividir, 
porque quem tem uma boa relação, mas não traz a capacidade da firma, aí 
não tá agregando valor no relacionamento. Só que eu acho que a relação 
conta mais, no Brasil, e parte desse relacionamento deve ser trazer a 
capacidade institucional. O conhecimento do Brasil é único (E4). 

 

Fiske (1992) define que as negociações profissionais tendem a ser reguladas por troca, 

as quais têm sua base no conceito de precificação. Trata-se de um método que é reduzido a 

um único valor ou métrica que permite comparação de fatores diferentes em termo 

qualitativos e quantitativos. De acordo com E7, a razão de pesar mais institucional: “É o 
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relacionamento institucional. Não há a menor dúvida, é uma decisão colegiada. Na realidade o 

que pesa mesmo é o relacionamento institucional” (E7). 

Para E2: “É a segurança institucional. O que é primordial na tomada de decisão com 

relação à escolha do banqueiro, do advisor, é institucional. Entretanto, a questão interpessoal é 

um plus; adiciona valor à questão institucional” (E2). 

O’Connor e Arnold (2001) citam que os negociadores que chegaram a um impasse 

podem ser aprisionados por “espirais distributivas”, nas quais interpretam seus desempenhos 

como mal-sucedidos, experimentam emoções negativas e desenvolvem uma percepção 

negativa de seus oponentes e do processo de negociação como um todo. Confirmando essa 

tese, o advisor A3 interpreta que a relação institucional terá um peso maior que a pessoal: ”A 

placa tem mais importância, a instituição, a segurança institucional ou a reputação 

institucional acaba prevalecendo” (A3). 

Enquanto A4 afirma: 

 

 Primeiro o cara olha a placa. Se for pensar numa lógica, vai o Zé das 
Couves lá e vai o outro que tem uma placa internacional, rankeado entre os 
top 3 de transação no mundo, eu acho que a placa primeiro fala mais alto. A 
placa funciona quase como um seguro também. Se der m. . ., vou em cima 
desses caras e eles vão ter que resolver. Acho que primeira é a placa, depois 
vai ter o conjunto de placas equivalentes. O institucional é importante. Por 
exemplo, tem um cara da GE que trabalha fazendo transações com bancos 
americanos JP Morgan, Goldman. E aí tem um cara lá que trabalha sempre 
com ele na Goldman, e esse cara foi trabalhar no ABC. Você acha que a GE 
contrata o ABC pra fazer os processos? Não vai passar. Se a gente tá 
falando de empresa familiar, pode ser que o tamanho do deal influencie (A4) 

 

Contudo, além das respostas acerca do relacionamento pessoal ou profissional, outra 

variável apareceu muito influente nas respostas, a relevância do tamanho da empresa, 

revelando que, quanto maior a transação, maior a importância da placa. Ou seja, para as 

empresas com uma média de corte de até R$500 milhões, aproximadamente, o nível de 

governança irá permitir maior liberdade. E, com a maior parte desses casos migrando para o 

relacionamento pessoal, isso ocorre na grande maioria dos casos. Porém, ao se elevar o 

tamanho da empresa e também dos deals, existe um peso maior para a instituição.  

O peso de ambos é relevante no processo, portanto, ambos serão fundamentais na 

escolha, o que dificulta a distinção da decisão. O CEO de uma boutique - o entrevistado A2, 

ex-banqueiro e conhecedor do mercado, tem uma opinião relevante na indústria de M&A no 

Brasil, e nos enriqueceu. Diante da indagação: o que tem mais peso na tomada de decisão de 

escolha do deal maker da operação, o relacionamento pessoal ou institucional? Ele responde:  
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Um misto dos 2. Às vezes tem operações grandes que os 2 lados da mesa são 
empresas listadas em bolsa. E empresas com conselho de administração. E 
muitas vezes o acionista controlador tem um assessor de confiança, mas 
acaba sendo levado a ter alguém pra aparecer no conselho. Então, trabalha 
com o "bancão", e o assessor que ele gosta. E dá o mandato pros 2 e reza 
pros 2 trabalharem a 4 mãos. É comum isso. Daí usa como desculpa que um 
é o assessor do acionista, o outro da empresa. Isso aconteceu muito nos 
EUA. Aqui também, em menos escala, até por conta de governança, o 
interesse da empresa não necessariamente é o interesse do conselho. O 
“assessor da empresa" é o cara que tem relacionamento. E o “assessor do 
acionista” é o cara da placa. Ele quer se proteger de ação de minoritário. 
Então precisa usar alguém parrudo que aguenta o tranco na justiça. E 
bancos têm mais gente pra ajudar o acionista nesse sentido. E outra, os 
acionistas têm seguro, D&O Insurance, enfim, tem N motivos. Isso é moral 
hazard, como acionista nunca vai ser punido por ter contratado o 
“Bradesco”, agora se não foi um dos três maiores, aí já é diferente - é muito 
claro, você sabe quem é o dealmaker (A2). 

 

Vale destacar a opinião de outros entrevistados: 

 

Se o deal for de pequeno porte, o relacionamento pessoal. Mas de grande 
porte, o institucional. Quando o deal é maior, o peso das instituições é 
importante, as variáveis são mais complexas e é importante poder contar 
com a força da instituição nas negociações em detrimento de não ter essa 
força, de não ter outras variáveis que podem influenciar. Mas eu imagino 
que transação acima de R$ 300, 400 milhões se torna relevante (E6). 
 
Então, é uma relação pessoal, mas muitas vezes é uma relação institucional, 
vejo claramente os dois (E5). 
 
Se a gente tá falando de empresa familiar, pode ser que o tamanho do deal 
pode influenciar (A4). 
 
O tamanho da operação influencia. Acho que operações maiores envolvendo 
estruturas mais complexas, um grupo de acionistas, vamos imaginar que é 
um board decidindo, aí a placa vai ser determinante (E12). 

 

Carvalhal et al (2014) definem que para cada negociador cabe avaliar os riscos de seu 

comportamento relacionado aos impactos que poderão ter as atitudes sobre o seu patrimônio, 

a integridade. A ética em negociações pode ser caracterizada pelo conjunto de princípios e 

valores construtivos que levam o negociador a se comportar de modo coerente de forma a 

valorizar suas credenciais e fortalecer sua credibilidade.  

O tema revela um caráter importante nas dinâmicas das negociações, como nunca 

antes visto no Brasil. Uma vez que é de suma importância e alta relevância sob os aspectos 

num processo de M&A, este tema ganhou ainda mais notoriedade dentro das empresas em 

face dos escândalos de corrupção em esfera nacional, que atingiram o cenário econômico, 
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político e empresarial. Não por coincidência, esse item apareceu de forma tão contundente na 

pesquisa de uma empresa multinacional, com grande histórico de atuação no Brasil, e no 

papel de um de seus Vice-Presidentes globais, o entrevista E8, que enriqueceu o trabalho com 

o seu relato: “O ético tem que existir, é premissa – o ‘olho no olho’ é muito importante”. 

Carvalhal et al (2014) afirmam que certamente a maioria dos negociadores atribui 

elevados valores à integridade, credibilidade ou confiabilidade. Mas, o que significa ser 

íntegro, digno de crédito e confiável? O posicionamento em questão corrobora este tema 

central e crítico na negociação de M&A, e atribuído como premissa na escolha do advisor.  

 

Integridade, reputação, trabalhar com pessoas sérias e andar na linha. 
Mota, assim, não se refere à escolha de banker, advisor especificamente, 
mas algo que na realidade o mundo de M&A tem que transformar, que tem 
passado muito, que talvez em algum momento possa ser interessante, senão 
nessa pesquisa atualmente ou eventualmente em outra análise que você 
venha a fazer, eu acho que é a parte do dilingence anti corrupção. Isso lá 
fora já é um protocolo, e no Brasil, acho que você precisa sempre saber 
exatamente de quem você tá comprando, em quem você tá se associando, 
fazer todos os background, checks necessários, todas as investigações (E6). 

 

Simon (1993, p. 3) define que neste cenário, precisamos contextualizar o limitado 

repertório cognitivo do tomador de decisão típico, confrontado com a enorme quantidade de 

decisões, “métodos aproximados são usados para lidar com muitas das tarefas profissionais”. 

Nas palavras de E1:  

 

Porque tudo que você vai fazer tem que ter um forte amparo no compliance 
e com as leis internacionais e as leis do país. Nada que vai fazer pode ferir 
as leis. Se você ferir o compliance da sua companhia basicamente você tá 
assassinando o fee, e não se sabe os prejuízos que vai ter (E1). 

 

Kahneman e Tversky (1973) abordam e discorrem sobre a heurística, pois tem sido o 

foco de estudos na área da psicologia social. Na modelagem dos business atuais, a influência 

da heurística fica evidente; e assim, E11 revela o peso para ampliar a decisão final da escolha 

do advisor. “O que tem sido um pilar é a postura ética; a gente vê compliance e due diligence 

anticorrupção. A ética do advisor é algo que a gente valoriza”.  

Harvey e Wiese (1998) define que a heurística pode ser uma propiciadora para o uso 

de habilidades cognitivas limitadas; pois, nessas circunstâncias, heurísticas bem 

desenvolvidas podem ser um meio altamente eficaz e efetivo para se tomar as decisões 

necessárias. A heurística pode mostrar-se útil se diminui o tempo dispendido para completar 

uma investigação, assim como se fornece julgamentos parciais ou totais com frequência: 
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“Muito importante. E falo em confiança, credibilidade, competência. Que além de honesto, 

sério, não vai me passar pra trás e seja competente” (E11). 

Ao tratar sobre os detalhes de sua decisão sobre os critérios desejáveis e necessários, 

conforme E1: “A primeira coisa é a ética e compliance. Se passa desse crivo, Ok. Depois tem 

conhecimento do negócio, se tem qualidade, disponibilidade, poder de entrega, etc.”. Ou seja, 

a ética é o critério necessário nesse exemplo; os demais são: conhecimento, disponibilidade e 

entrega. Este pensamento se confirma nas premissas de um grande grupo estrangeiro, uma 

multinacional centenária no Brasil, e de forte atuação no mundo, que através do representante 

de seu fundo private equity (E7), de atuação global, relata que: 

 

Vai contratar Big Four, olha as credenciais, são parecidas. A gente é 
gringo, tem controlador fora, e quando falo da Ernst & Young, Price, 
Delloite, KPMG, gera conforto no controlador estrangeiro, é uma empresa 
global. Na realidade, acaba sendo besteira, não acho que ser global ou 
gringo, é melhor ou pior, mas gera conforto no controlador (E7). 

 

Assim, reafirma-se a importância do tema, uma vez que muitas empresas o têm como 

um foco cristalino, alicerce central nas negociações de M&A e rotinas empresariais no Brasil.  

Dessa forma, diante de todos os dados trazidos neste estudo, o relacionamento se 

consolida como componente imprescindível na escolha do advisor; tema este imperativo, e 

que apareceu, com sendo fundamental, para 95% dos entrevistados. Sendo que ambos tiveram 

35% das preferências, tanto o relacionamento pessoal, assim como o institucional. E 25% 

foram condicionadas ao tamanho da operação, ser a variável mais presente; e quanto maior o 

o deal, maior o peso institucional. E sobre 5% afirmaram ser a ética, a integridade, o histórico 

de lisura do advisor, o condicionante majoritário, e preponderante na escolha; depois, virão as 

outras variáveis mandatórias. Não que os demais entrevistados não se preocupem ou não 

tenham a ética como ponto fundamental; mas estes afirmaram que primeiro pesquisa o 

compliance, mesmo que “percam tempo”, e depois definem o advisor.  

A Tabela 6 apresenta os resultados dos critérios para a escolha do advisor:  

 

Tabela 6 - Critérios 
Critério             % 

Relacionamento Pessoal 35 
Relacionamento Institucional 35 
Ambos 25 
Ética   5  
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  
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6. 1. 7 Quais são os fatores críticos um uma negociação de M&A? 
 

Carvalhal et al (2014, p. 21) definem que embora as negociações ocorram diariamente, 

não é fácil se sair bem. Estratégias padrão geralmente deixam as pessoas insatisfeitas, 

desgastadas ou alijadas – frequentemente as três coisas. Ou seja, aumentar o conhecimento é 

um fator relevante na negociação, segundo E11: “O primeiro fator crítico é a falta de 

conhecimento do comprador e vendedor de quanto vale aquele ativo. E a questão emocional, 

apego é outro desafio” (E11). Assim como alinhar interesses é fundamental, conforme abaixo:  

  

Cada deal é um deal. No fim acho que o fator-chave é alinhamento. E pode 
falar em 2 pontos: alinhamento de valor, e alinhamento de vontade, 
iniciativa. Se o range de preço tá viável ou não, e se o cara é honesto e vai 
fechar o que tá falando ou se vai (a gente brinca: "vai te engravidando") 
depois deixar numa encurralada, e meter a faca, cobrar mais (E10). 

 

Conforme E10, segue o relato de como foi utilizado para desnudar os fatores críticos: 

“A criatividade, persuasão e simpatia E saber ouvir é importante (E10)” 

Rackman (1980) define que os negociadores bem-sucedidos são aqueles assim 

considerados pela outra parte e se desenvolvem por meio de aprofundamento prático e 

conceitual, de forma contínua, em todas as fases do processo. Segundo E9, um ponto crítico é 

estabelecer o arranjo teórico, o contrato final nas especificidades do setor. “Os fatores críticos 

foram os contratos, porque venda de ativo biológico é complexa, devido à questão trabalhista, 

questão ambiental e societária. E teve muito conflito no formular esses contratos” (E9). 

Segundo Fisher, Ury e Patton (2014, p. 21), “goste ou não, você é um negociador”. “A 

negociação é um fato da vida. Todos os dias alguém negocia alguma coisa. Mas negociar não 

é simplesmente induzir ou persuadir; o processo tem várias etapas”. O banker (A5) enriquece, 

com o seu lastro de conhecimento, do fator crítico da negociação, a lisura sobre expectativas:  

 

O difícil é administrar expectativas do cliente na negociação. E não vender 
um sonho colorido, e depois a realidade, ser desconectada. Porque interagir 
com o outro lado da mesa, arrancar as melhores condições, diria que é a 
parte fácil, e tem que ter uma habilidade boa de ler o mercado, os interesses 
etc. Mas é natural e fácil de extrair a melhor condição. É mais sensível e 
complexa sentar com o cliente e o fazer enxergar que aquilo é o possível, 
dada as circunstâncias da negociação. É mais complexo. Se perceber que 
você tem 2 agendas, perde credibilidade e poder de negociação. E quanto 
mais transparência, maior a confiança, e as chances na negociação (A5). 

 

Fisher, Ury e Patton (2014, p. 21) definem que “é uma comunicação de ida e volta 

concebida para que se chegue a um acordo quando você e a outra parte têm tanto interesses 
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em comum quanto divergências, sem falar quando são simplesmente diferentes”. E nesse 

aspecto, segue um trecho (E9) no entendimento dos interesses de ambas as partes: “A 

característica mais relevante pro sucesso foi o interesse das 2 partes” (E9). 

Complementar a essa etapa, a empresa E10 mostrou que o estabelecer os critérios 

claros e objetivos foi uma fonte de sucesso na negociação: “Chega um momento em que a 

discussão, como toda negociação, o comprador quer pagar menos e o vendedor quer vender 

por mais. O convencimento, a habilidade do advisor de mostrar, sem induzi-los” (E10). 

Uury, Fisher e, Patton (2014, p. 21) afirmam que “cada vez menos, as pessoas 

aceitarão decisões de terceiros; as pessoas não são iguais e usam a negociação para lidar com 

as diferenças. Seja no mundo dos negócios, no governo, família, as pessoas chegam à maioria 

de suas decisões por meio das negociações”. Assim, E12 busca uma negociação colaborativa, 

em que os interesses do outro fazem parte da solução: “O principal é confiança e busca de 

pontos comuns. O negócio é bom quando todo mundo sai achando que podia ter puxado 

mais. Aí fica bom pra todo mundo, para os 3, comprador, vendedor e advisor. Quanto maiseu 

sei qual é a sua necessidade, mas pro seu lado, eu vou. E não usar isso contra” (E12). 

Cialdini (2006) define que a negociação é, em essência, um processo de 

convencimento. Cada parte procura induzir a outra, seduzindo, por um lado, e usando a 

coerção, por outro, para buscar a satisfação dos interesses. E E10 trouxe o recorte: “Uma 

característica importante na negociação é o poder de convencimento e persuasão” (E10).  

Lax e Sebenius (2009) relatam que o desafio é atingir o acordo mais favorável e não 

abrir mão de muita coisa na Zopa, a “zona de possível acordo”, região dos pontos limitantes 

de cada uma das partes. De acordo com E10 é um ponto crítico na condução do advisor. “Vai 

chegando um ponto que o vendedor diz: "preço bom é esse". E o comprador diz "o preço pra 

nós é esse" quem vai conduzir é o advisor” (E10). 

Ao identificarem as questões e as alternativas, os negociadores criam uma matriz na 

qual as questões identificadas na negociação são posicionadas ao longo de colunas e as 

alternativas estão localizadas (THOMPSON, 2009, p. 20): “Criatividade e novas opções”.  

Concluindo o tema, seguem os fatores críticos na negociação. Ou seja, pontuamos as 

respostas mais relevantes que apareceram em grande parte das entrevistas: 

 

1) CONFIANÇA: Malhotra e Bazerman (2007) relatam que a confiança é um fator 

crítico de sucesso; e de insucesso, na sua ausência. É o elemento mais importante no 

relacionamento profissional, argumentam os executivos. E se ambos perderem a 

confiança, não seria inteligente negociar uma continuação do relacionamento.  
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2) INTERESSES: O alinhamento dos interesses entre as partes na negociação, no valor 

até a vontade na realização do deal é um ponto fundamental na transação de M&A. E, 

segundo Maslow (2003) e Nierember (1991) os interesses podem ser relacionados às 

necessidades humanas de, uma nuance de necessidade social, de intensidades distintas, 

dependendo de quem está relacionando: aparição; afiliação; autonomia; status; e papel.  

3) EXPECTATIVAS: Administrar expectativas apareceu no sentido de “não vender um 

sonho” diferente da realidade – por isso a importância de alinhar os desejos de ambos 

os lados é um fator crítico para o êxito do advisor nas negociações de M&A.  

4) CONHECIMENTO: O poder do conhecimento é de extrema relevância num processo 

de M&A, especialmente em setores de diferentes atuações na indústria em análise.  

5) PERSUASÃO: Fator relevante nas negociações de M&A. Para Fisher, Ury e Patton 

(2005) a atitude do negociador na fase de execução, num processo de convencimento, 

visando instigar a contraparte a fazer o que o negociador espera é um desafio.  

6) COMUNICAÇÃO: Trata-se de um fator crítico em M&A, e de alta relevância para a 

escolha do advisor; afinal a interpretação recepetiva da mensagem é tão importante 

(ou mais) do que a própria emissão. Carvalhal et al (2014) relatam que falar a 

linguagem do cliente é de extrema valia, negociar é comunicar, é cíclica, e se 

manifesta em três momentos: emissão, recepção e validação. É por intermédio da 

comunicação que transita a informação, matéria-prima da negociação.  

7) CREDIBILIDADE: O mercado atua de forma sigilosa e ímpar, e os principais players 

acabam por atuar muito no “boca a boca”, e isso foi relevante nas respostas. E trouxe 

um fato valioso da pesquisa sobre a importância da imagem do advisor no mercado.  

8) NOVAS OPÇÕES: Fator decisivo em face da complexidade da natureza dos processos 

de M&A, e gera novas saídas perante eventuais empasses nas negociações. Segundo 

Fisher, Ury e Patton (2014), é fundamental no sucesso, pois cria espaço nas 

negociações quando se dispõe de elevado número de ideias nas quais, você e os outros 

poderão desenvolver entendimentos e realizar opções de forma conjunta.  

9) CRIATIVIDADE: Thompson (2009) relata que a criatividade é ignorada durante a 

negociação, pois os atores se fixam exclusivamente na dimensão competitiva. E em 

M&A encontrar soluções criativas é valioso na escolha do advisor, e no êxito do deal.  

10) TRANSPARÊNCIA: Fator que apareceu na pesquisa de forma relevante, um aspecto 

inegociável, e premissa básica na escolha do advisor de processos de M&A. 

Corroborou com a tendência na preocupação das empresas, pois gera confiança, lisura 

e coerência, sem mostrar obscuridade ou “agenda oculta” no caminho do deal.  
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7 DISCUSSÃO 
 

Popper (1975) define que toda discussão deve surgir com base em um problema ao 

qual se deve oferecer uma provisória solução, a que se deve criticar, de modo a eliminar o 

erro. E esta pesquisa teve como objetivo central a análise das negociações de M&A no Brasil 

sobre os fatores críticos na escolha do advisor; e, a sintonia da problemática central, com as 

respostas, nos remetou às características que geram o êxito nestes processos de negociação.  

Sobre esse modelo, foi possível alcançar as contribuições do trabalho no entendimento 

de que as dez maiores citações de pontos críticos nas negociações de M&A são confiança, 

alinhamento de interesses, enquadramento de expectativas, conhecimento, poder de 

persuasão, comunicação, credibilidade, criatividade de novas opções e transparência. Ou seja, 

o alinhamento e a devida atenção a esses tópicos fundamentais são a chave da negociação; 

assim como a sua falta gera o insucesso do pleito.  

Outra variável que apareceu como fator crítico na negociação e principal característica 

desejada no advisor é o relacionamento. A importância deste em M&A é de 70%; mas tanto o 

relacionamento e reputação individual se equipararam ao institucional em grau de relevância 

(35% cada). Ou seja, ambos se completam e geram um cenário perfeito na escolha do advisor, 

ter forte relação pessoal, alinhado ao peso da instituição.  

Sobre a variável confiança foi apresentada como um fator unânime nas relações 

pessoais e institucionais; a relação de confiança apareceu como ponto fundamental, e de alta 

relevância na escolha do advisor. Em relação às variáveis financeiras, a influência do FEE da 

operação se constatou como não sendo prioridade para 78% dos entrevistados, deixando 

evidente que não se trata de um mercado de taxa, e sim de qualidade e confiança. Já os 

conflitos de interesse, nas variáveis de crédito versus M&A, apresentaram-se como 

dificultador em 60% dos casos.  

Em relação à escolha do advisor (Banco ou Boutique), confirmou-se que os Bancos 

têm 25% das prioridades de escolha, contra 75% das Boutiques. Esse dado corrobora com o 

citado relatório da Anbima, segundo o qual, nas operações de 2018 (até 30/06/18), as 

Boutiques de Investimento têm 79% de preferência das operações, contra 21% para os Bancos 

de Investimento, confirmando a saturação desse ponto.  

No caso do advisor, as caracterísitcas se concentram em 80% das respostas, por ordem 

de relevância: Conhecimento; Histórico; Confiança; Relacionamento; e Peso da Placa. Esse 

resultado foi apontado, de acordo a visão da empresa que irá escolher o advisor, e que pode 

ser traduzido em três variáveis relevantes: Especialização, Experiência e Conhecimento 
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profundo, no ramo de atuação. Nesse sentido, tais características geram o êxito dos 

negociadores; sendo a credibilidade, resultante dos fatores que projetam essa imagem para o 

mercado; e Prospecção, mostrando relacionamento forte na indústria/setor em análise.  

Com isso, o resultado da pesquisa também nos presentou com a rica evidencia de que 

72% das respostas vieram de apenas 33% do total de características desejadas no advisor, 

conforme Tabela 4. O que evidencia uma similaridade com o diagrama de Pareto, criado pelo 

economista Vilfredo Pareto (1892), e detalhado por Kiremire (2011, p. 1).  

 

O princípio de Pareto (regra 80/20 ou princípio de escassez do fator) afirma 
que, aproximadamente, 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. A rule of 
thumb, onde "80% das vendas, vêm de 20% dos clientes". O princípio é 
relacionado a eficiência de Pareto, no contexto da distribuição de renda e 
riqueza da população. Pareto percebeu que 80% da terra na Itália era de 20% 
da população. Ele fez pesquisas em outros países e descobriu que a 
distribuição semelhante ocorria.  

 

Fato este que também se confirma nos dados do Programa da ONU para o 

Desenvolvimento, sobre a distribuição da renda global, com os 20% mais ricos da população 

mundial tendo 82,7% da renda mundial, conforme Tabela 7 a seguir:  

 

Tabela 7 - Distribuição do PIB mundial em 1989 
Quantil da população Renda (%) 

20% mais ricos 82,7 
Segundo quintil 11,7 
Terceiro quintil 11,7 
Quarto quintil   2,3 
20% mais probres   1,4 

Fonte: United Nations Development (1992).  
 

Finalmente, a pesquisa constatou que o perfil do negociador de M&A, atuando tanto 

no buyside, como no sellside, tem em média 22 anos de experiência nesta indústria; 52 

transações realizadas; idade média de 42 anos; gênero masculino; concentrado nas regiões Sul 

e Sudeste, em quatro estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Minas Gerais.  

Dessa forma, tendo ratificado a importância do pressuposto que converge, e confirma 

em parte, como a variável de relacionamento pessoal sendo preponderante para a escolha do 

advisor. A pesquisa mostrou que o relacionamento institucional, ou seja, o peso da placa tem 

uma influência tão forte quanto o peso do indivíduo, na definição do advisor.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

8. 1 Implicações gerenciais e acadêmicas 
 

O estudo em questão trouxe a ênfase à complexidade das negociações de M&A no 

Brasil sobre os fatores críticos na escolha do advisor. Em relação a este fato, a pesquisa se 

traduziu em obter e analisar as informações necessárias e efetivamente gerar uma 

contribuição, tanto para o mundo acadêmico, como para o mercado formal de trabalho, no 

intuito de ressaltar estas características desejadas na atuação profissional.  

Nesse sentido, esta dissertação nos remete ao resultado final como de grande valia 

desta e de futuras pesquisas. Pois, como característica central, o estudo conclui tendo 

apresentado o porquê desses fatores críticos das negociações, e seus afluentes na definição do 

advisor e suas principais características que conduzem para o sucesso na realização do deal, 

desde a importância da relação de confiança, foco nos interesses, alinhamento de 

expectativas; concentrando-se nas prioriedades pleiteadas: conhecimento e track record 

(histórico) como os pilares para um elevado nível de especialização; credibilidade e alto poder 

de prospecção no mercado como fatores almejados do advisor; alinhando-se tanto pelo 

relacionamento pessoal como pelo peso das instituições como princípio relevante na escolha 

do advisor.  

Além disso, ratifica a confiança como um fator absolutamente essencial nas relações 

entre as empresas e indivíduos no processo de M&A, sem o qual o trabalho do advisor torna-

se muito difícil de ser executado. E, finalmente, mostrar que, majoritariamente, este não é um 

mercado de taxa, mas de confiança e qualidade. As Boutiques se revelaram como as 

preferidas pela empresa, em 75% dos casos, para desenvolver uma M&A; confirmando, 

assim, os dados da Anbima em 21% das preferências.  

Por isso, se confirmou, parcialmente, a premissa do relacionamento como ponto 

central na escolha do advisor, pois apesar do peso institucional dos Bancos serem maior do 

que a “placa” das boutiques de investimento; ainda assim as boutiques apareceram na 

pesquisa como 75% das preferências na escolha do advisor. Uma vez que também se 

confirmou a relação de confiança, entre indíviduos e instituições, alinhado à alta 

especialização, que é soma de track record (histórico) e conhecimento do advisor no setor; e 

assim constituindo o modelo de sucesso dentre as principais razões nas escolhas pelas 

boutiques, em função da melhor pessoalidade e nível de relacionamento entre as partes.  
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8. 2 Limitações da pesquisa  
 

Vergara (2000) define que todo método tem possibilidades e limitações, sendo até 

saudável antecipar e explicar as limitações que o método oferece, e que ocorreram em função 

do recorte escolhido.  

Neste trabalho, tais limitações foram decorrentes da alta complexidade e 

confidencialidade das operações, natural neste mercado no Brasil e no mundo; soma-se a falta 

de dados oficiais, o que dificultou, mas não impediu o acesso às informações e pessoas na 

linha decisória das grandes corporações. Entretanto, com as informações abertas, poderíamos 

cruzar os dados qualitativos, com os quantitativos, o que não seria o caso, já que as empresas 

estudadas não foram apenas as “públicas”, com capital aberto em bolsa.  

Por isso a importância em acessar a agenda dos principais executivos dos grandes 

Bancos e Boutiques no cenário de M&A no Brasil; tais como os empresários e executivos de 

empresas e grandes corporações, que foram primordiais para o êxito no levantamento dos 

dados necessários para contribuir na produção deste trabalho.  

Esta pesquisa, ainda, ratificou a pesquisa qualitativa, através das entrevistas, para 

alcançar as respostas da problemática. Pelo qual também se fez necessário realizar um 

limitante geográfico, e sobre o perfil no volume das operações, para atingir as conclusões 

almejadas na pesquisa, deixando de fora eventuais choques culturais nas negociações de 

M&A e gerando uma fonte de interesse na continuidade dos próximos trabalhos.  

Visto isso, também se ressalta o potencial para avaliar a possibilidade no cruzamento 

adicional com informações quantitativos, em face do potencial para ratificar alguns pontos na 

contribuição do trabalho. Todavia, uma eventual análise quantitativa demandaria um tempo 

maior no estudo para agregar as análises no cruzamento dos dados – esse seria um contexto 

mais desafiador, pois mudaria o escopo da pesquisa, fato este que será analisado a posteriori.  

Outro possível limitante neste trabalho está ligado à questão estratégica da empresa, 

compradora ou vendedora, pois esta pode até mesmo influenciar o processo de negociação. 

Neste trabalho, tratamos a negociação como figura central, portanto os players tratam a 

questão estratégica dentro do escopo definido. Isso quer dizer que, como processo de 

negociação, o contexto foi abordado já ultrapassado a premissa da formulação estratégica.  

No entanto, vale a ressalva de que a influência do poder estratégico sobre os processos 

de M&A é muito grande. Porter (1980) vai além da criação de valor para M&A e atribui a 

idiossincrasia do setor como um perfil quase que irracional para determinadas aquisições, 

motivado pela vaidade, voltado para mostrar poder.  
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No caso da questão geográfica, ou seja, explorar exclusivamente o cenário nacional foi 

um delimitador da pesquisa, pois o intuito é avaliar as operações realizadas apenas no Brasil, 

no sentido de gerar um conhecimento mais aprofundado das operações de M&A no território 

nacional. No entanto, existem influências de capital estrangeiro nas operações no cenário 

global, e outros fatores relevantes. O cenário de operação de M&A em outros países não foi 

explorado nesta pesquisa, abstendo-se de influências globais nas demais indústrias de M&A.  

 Outro fator limitante, mas que se fez necessário pontuar, é o enfoque em abordar o 

perfil dos deals realizados. Exploramos no estudo o range majoritariamente relevante, entre 

operações que giram entre R$50 milhões até USD 1 bilhão, no Brasil. Assim, não foram 

exploradas todas as transações do mercado nacional, pois as operações de menor impacto e as 

de elevado valor foram excluídas da análise; e o corte de R$50 milhões foi citado com o 

menor valor de deal realizado pelos entrevistados, e que apresentou conformidade sobre um 

corte previamente definido. Já que não havia sido estabelecido um corte mínimo na pesquisa, 

mas, por experiência, e com base nas respostas dos entrevistados, as operações menores não 

entram no crivo de interesse dos advisors, e geralmente são realizadas diretamente entre as 

empresas, com ajuda de análises financeiras pontuais. Assim como os de maior valor têm 

forte influência de capital estrangeiro, ou são realizados diretamente pela empresa, gigantes 

do setor, e em ambos os casos poluindo a análise em questão.  

Assim, é explorado o cenário das principais operações ocorridas no Brasil, mas 

limitando-se às de maior valor, a fim de nos enriquecer com o cenário mais forte na atuação 

do advisor brasileiro, e em território nacional. Começa a reduzir a incidência de intermediador 

em operações maiores; e as grandes acabam por especificar regras e modelos que atendem a 

um nicho menor e acaba por limitar as opções no perfil das Cias abertas, e sobre a influência 

de capital estrangeiro em grande parte dos cenários e possibilidades.  

De acordo com os dados da PWC, as transações fora do Brasil representam 7% do 

total concluídas em 2017, com 46 negócios (2016 - 47 transações), num universo de 643 

transações, o que confirma as razões pelas quais optamos por não abordar as operações acima 

de USD 1 bi, e as que ocorreram fora do território nacional, que são 2.5%; assim temos um 

recorte de 90% dos dados, neste relatório, por exemplo, e cobrindo-o quase que na totalidade.  

Sobre os investidores nacionais, vale ressaltar que eles se posicionaram à frente nos 

investimentos realizados no Brasil em 58% dos casos, conforme a Figura 11 a seguir:  
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Figura 11: Número de negócios realizados em dezembro (2002 a 2017) 
Fonte: Fusões..., 2017  

 

Com esse modelo, podemos perceber que as transações no Brasil ocorrem em maior 

parte por capital nacional. Conforme o gráfico, apesar de 97.5% ocorrerem no Brasil, 42% 

dos investimentos são através de capital estrangeiro, e destes, 44% concentrados entre EUA 

(28%), França (10%) e Reino Unido (6%) e demais pulverizados.  

Consequentemente a esta concentração das investidas analisadas ocorrerem 

exclusivamente (97.5%) no cenário nacional, também se faz necessário ressaltar que o 

elemento “cultura”, ficou de fora nessa análise, e acaba por ser um limitante no escopo do 

trabalho, especialmente no que tange à consolidação e aos processos de pós-fusão em geral, 

assim como eventuais choques culturais entre negociadores de culturas diferentes. Com base 

no recorte geográfico previamente definido, este ocorreu porque não teve um impacto 

relevante no resultado das entrevistas, e por isso ficou de fora da análise.  

 

8. 3 Recomendações para trabalhos futuros 
 

Com base no cenário definido para o recorte do estudo, segue uma elucidação 

importante sobre a relevância de entender a amplitude da obra e projetar novos horizontes da 

pesquisa, segundo Vergara (2000, p. 82): “Quando se estuda um assunto, descobre-se uma 

enormidade de outros, aos quais está ligado. Não é possível, no entanto, tratar todos. O 

relatório ficaria inconcluso, pois passaríamos a vida toda percorrendo rios e seus afluentes”.  
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Assim, cabe encorajar novos interesses, e também de outros pesquisadores, sobre o 

campo pesquisado, seja pela continuidade, ou pela visão do tema sob outro ângulo. E assim 

surge um novo e relevante interesse para amplificar a obra e inspiração até, com o intuito de 

potencializar a pesquisa e explorar dados quantitativos, por exemplo, no objetivo de efetivar o 

cruzamento de informações, com potencial em gerar abrangência e capilaridade.  

Flick (2009, p. 38) define que “na visão geral do debate qualitativo-quantitativo, a 

pesquisa qualitativa pode apoiar a pesquisa quantitativa e vice-versa”. E em razão disso, uma 

possibilidade sobre a pesquisa quantitativa, com o tema, é a ampliação do estudo por 

questionários ou formulários mais específicos – naturalmente, sabendo lidar com o alto sigilo 

das informações envolvidas, uma vez que gera dificuldade na abordagem do tema.  

Miles e Huberman (1994, p. 41) complementam o tema sobre o uso de um método 

qualitativo – uma entrevista semi-estruturada, e seguido por um questionário, que constituiu 

uma etapa intermediária, anterior à avaliação dos resultados; e, posteriormente, seguido de 

integração, num estudo de campo complementar para maior profundidade.  

 

 

Figura 12: Investimento por país de origem 
Fonte: TI-Radar..., 2018. 
Obs.: A relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI segue a data em que foram 
divulgadas pela imprensa e compiladas pelo blog fusoesaquisicoes. blogspot. com. Todas podem ser 
pesquisadas e localizadas.  

 

Sobre cultura, existe uma grande variedade de interações que orbitam o mundo 

corporativo, já que muitos dos interlocutores nacionais possuem formações e experiências 

fora do Brasil, e outros são estrangeiros e atuam no mercado brasileiro. O que significa dizer 

que as diferenças culturais são relevantes e afetam diretamente o perfil dos negociadores. 
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Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) cita que a cultura nacional sempre irá prevalecer à 

cultura organizacional, o que acaba gerando um cenário muito relacional e propício ao estilo 

brasileiro em relação a alguns pontos principais expostos em uma linha teórica sobre o 

culturalismo. Podemos citar variações relevantes, mas que ficam de fora desta pesquisa. 

Seguem as principais diferenças:  

 

A distância hierárquica exprime as diferenças, aonde maior a distância 
hierárquica, menor a interação entre indivíduos de diferentes hierarquias e 
estatutos sociais. E difere de negociadores de culturas mais hierárquicas, e 
aceitarão com dificuldade negociar com indivíduos de posição diferente, 
pois necessitam da aprovação dos superiores, tornando a negociação mais 
lenta.  
Sobre individualismo e coletivismos, os negociadores mais coletivistas 
preferirão decisões coperadas com membros do grupo, dispostos a procurar 
acordo mutuamente satisfatório; os de fora são desconfiados e competitivos. 
E culturas individualistas têm pouca preocupação com o interesse do outro.  
Masculinidade ou feminilidade, a cultura mais masculina valoriza o 
resultado material da negociação, o ganho e a competitividade. E valores 
femininos, a confiança e empatia que satisfaça ambos, foco na relação 
negocial.  
Controle da incerteza, os avessos ao risco, descconfortáveis na ambíguadade 
e procuram definir regras e procedimentos estáveis - são avessos ao risco, e 
negociam por fatos e formalização, o que revela maior demora na decisão. 

 

A relevância do tema fica como um ponto de alta importância a ser adicionado para os 

próximos trabalhos. Com o objetivo de explorar as características únicas de um grupo, os 

valores e normas compartilhadas pelos seus membros, o que permite a distinção de outros 

grupos. Hofstede, Hofstede e Minkov (2010), nesse âmbito ressalta que a cultura consiste no 

conjunto partilhado de valores e crenças duradouras que caracterizam grupos sociais – 

nacionais, étnicos ou outros – que guiam o comportamento, transmitidos de geração em 

geração pela socialização.  

E outro ponto adicional que pode dar sequência ao estudo refere-se a avaliar as 

consequências imediatas dessas negociações de M&A e medir o período chamado de pós-

fusão, como closing e signing, e pontos de integração e consolidação entre as corporações. E 

isso faria um recorte amplo sobre este panorama, o que não tornaria o trabalho adequado 

sobre esta pesquisa, e por isso não foi abordado neste trabalho.  

Portanto, sobre os aspectos citados, as sugestão e recomendações do trabalho revelam 

um rico e abundante campo para ser ainda mais explorado nos próximos estudos sobre fusões 

e aquisições em geral, e os processos de negociação em M&A.  
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GLOSSÁRIO 
 

M&A (Mergers and acquisitions) 

Termo em inglês aplicado no mercado = Fusão e Aquisição  

F&A (Fusões e Aquisições) 

Sigla que representa tais operações de mercado 

NDA (Non Disclosure Agreement) 

Termo em inglês que define Acordo de Não Divulgação 

ROE (Return On Equity) 

Termo em inglês que mensura o retorno sobre o patrimônio da Cia 

JV (Joint Venture) 

Termo em inglês que define um empreendimento conjunto  

CROSS SELL 

Termo em inglês que define um conjunto de produtos complementares da Cia 

FEE (success fee) 

Termo em inglês para a comissão de sucesso do advisor, na realização do M&A  

DCM (Debit Credit Market)  

Termo em inglês que define as operações no mercado de IB 

ADVISOR (Assessor) 

Termo que define o intermediador do M&A, Banco ou Boutique  

PLAYERS (Jogador) 

Termo em inglês que define os atores (jogadores) desse ambiente/setor 

PARTNER (Parceiro) 

Termo em inglês que define o sócio da operação/empreendimento 

DEAL MAKER (Negociador) 

Termo em inglês que designa o advisor/negociador líder do M&A 

DEAL NEGOTIATION = dealmaker (ou DEAL MANAGER; ou DEAL MANAGEMENT) 

BUSINESS (Negócio) 

Termo em inglês que representa aquele setor/indústria/transação/firma 

TARGET (Alvo) 

Termo em inglês que define o alvo estabelecido, como a meta da operação  

CLOSING (Fechamento) 

Termo em inglês que define o processo final da operação  

SIGNING (Assinatura) 

Termo em inglês que define a formalização/consolidação da operação  
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PRICING (Preço) 

Termo em inglês que define o valor/atribuição de preço da operação  

FUNDING (Financiamento) 

Termo em inglês que aponta o montante/origem dos recursos  

VALUATION (Avaliação) 

Termo em inglês que define uma métrica para estimativa de preço  

DUE DILIGENCE (Diligência) 

Termo em inglês que define a auditoria da operação  

BATNA 

Termo em inglês que define Macna, Melhor Alternativa em Caso de Não Acordo 

RAPPORT 

Do francês = “trazer de volta”. Usar da empatia, colocar-se na posição do outro  

HOLDING (Holding Company) 

Termo em inglês que define a empresa controladora 

STAKEHOLDERS 

Termo em inglês que define as partes interessadas da operação 

DRIVE (Guia) 

Termo em inglês que significa dar referência para conduzir/guiar 

BOARD (Conselho) 

Termo em inglês para o Conselho de Administração da empresa 

BANCABILIDADE (Bankability) 

Influência de agentes financeiros na relação de mercardo  

ALAVANCAGEM (Leverage) 

Crescer por endividamento na estrutura do capital da empresa 
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APÊNDICE 
 
1) De quantas operações (M&A) já participou? Como foi a experiência?  
 
2) A área de IB da empresa é própria ou via Advisor? O perfil é buyside ou sellside? 
 
3) Qual é a principal característica desejada na contratação do advisor principal? 
 
4) Qual é o poder do funding e “bancabilidade” na negociação?  
Existe conflito de interesse entre operações de crédito e M&A? 
Qual a influência do “pricing” na escolha do advisor?  
O que é mais relevante para escolher entre Banco e Boutique de Investimento?  
 
5) Qual é o peso da relação de confiança na escolha do Advisor? Por quê? 
 
6) Qual é o principal critério na escolha do advisor? 
O Relacionamento Pessoal ou Relacionamento Institucional? E por quê? 
 (reputação individual ou reputação institucional – bandeira / marca / placa?) 
 
7) Quais são os fatores críticos em uma negociação de M&A? 

 
 
 




