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RESUMO: 

 

O objetivo dessa dissertação é analisar o comportamento do preço das ações das 

empresas envolvidas num processo de aquisição no mercado brasileiro, 

imediatamente após o anúncio da intenção de compra.  

 

Foi estudado um total de 70 anúncios de aquisição entre os anos de 1997 e 2005 

onde se constatou que as empresas alvo obtêm uma valorização no preço de suas 

ações inúmeras vezes superior à valorização das empresas que anunciaram a 

intenção de compra. 

 

Por fim, foram levantadas oito hipóteses na tentativa de explicar essa baixa 

valorização das empresas compradoras. 
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CAPÍTULO I: Introdução 

 

Os processos de aquisições de empresas constituem uma maneira rápida de uma 

firma crescer, entrar em mercados, defender-se de aquisições indesejadas, 

aproveitar oportunidades de investimento ou até mesmo de alguns participantes 

desses processos lucrarem às expensas de outros. 

 

Economistas há muito tempo têm estudado esse tipo especial de investimento. Os 

efeitos das aquisições sobre o valor da firma têm sido alvo de muitas discussões 

teóricas na literatura e inúmeras investigações empíricas. 

 

As origens dessas atividades remontam ao final do século XVIII e início do século 

XIX, quando a Revolução Industrial desencadeou um processo de concentração de 

capitais e reestruturação patrimonial sem precedentes, o qual, por meio de 

movimentos cíclicos (ondas), vem definindo e caracterizando o sistema de 

produção predominante, o Capitalismo. 

 

A prática de fusões e aquisições de empresas tem gerado muita discussão sobre a 

real eficiência em se criar valor para o acionista. Inúmeros estudos sobre o assunto 

foram realizados, principalmente a partir de 1980 nos Estados Unidos, um período 

em que transações dessa natureza se acentuaram. 

 

A década de 80 foi caracterizada pela expansão empresarial devida não a 

investimentos em novas plantas ou na própria firma, mas sim à aquisição de 

outras firmas, em razão de o baixo valor das ações no mercado de capitais tornar a 

aquisição mais barata do que novos investimentos. O crash da Bolsa de Nova 

York em outubro de 1987 possibilitou às firmas estrangeiras comprar firmas 

americanas, o que resultou em uma explosão de aquisições hostis.  

 

Dessa forma, esse ponto despertou o interesse de acadêmicos que analisaram o 

comportamento do mercado perante o rumor ou anúncio de uma atividade de 

aquisição. Para estimar os efeitos de anúncios de aquisições no valor da empresa, 

os estudos empíricos foram feitos baseados na hipótese de mercado eficiente. De 

acordo com esta hipótese, os movimentos no nível do preço das ações da empresa 
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fornecem uma medida de aumento de valor real da companhia, resultado da 

aquisição.  Conseqüentemente, os retornos gerados nesse período de tempo 

fornecem uma medida de retorno das aquisições para as firmas adquiridas e para 

as firmas adquirentes. 

 

Processos de aquisição podem demorar meses para se efetivar. As negociações 

são iniciadas antes do anúncio público e a aquisição é consumada semanas após o 

aviso ao mercado, geralmente feita através de uma nota chamada de Fato 

Relevante. Toda vez que uma empresa anuncia uma aquisição, ela desperta no 

mercado novas informações sobre si e a firma alvo. Diante dessas novas 

informações os investidores do mercado imediatamente reprecificam as ações, 

fazendo dessa forma os ajustes necessários.  

 

Em geral, no momento da consumação da transação, o preço das ações das 

empresas envolvidas pouco se altera. As expectativas do mercado são formadas 

no momento da divulgação da intenção de compra, com efeitos significantes sobre 

o valor das empresas.  Dessa forma, os estudos realizados têm tipicamente 

analisado a criação de valor na data de anúncio, ou em períodos bem próximos a 

essa. 

 

Segundo esses estudos, quando ocorre um anúncio de aquisição na bolsa de 

valores, o preço das ações da empresa a ser adquirida costuma ter um aumento 

superior ao aumento da ação da empresa que pretende adquiri-la.  

 

Evidências empíricas comprovam isso. Dodd e Ruback (1977), Bradley (1980), 

Jarrell e Poulsen (1989), por exemplo, calcularam a valorização das ações das 

empresas alvo nos EUA no dia do anúncio da aquisição, chegando a um aumento 

médio de preços de 21,2%, 32,2% e 28,9%, respectivamente. No Reino Unido, 

Firth (1980) e Franks e Harris (1989) encontraram uma valorização média de 

27,9% e 23,3%. Na França, Husson (1988) chegou ao retorno de 36,7%. 

 

Enquanto que está claro que, em média, o retorno imediato para os acionistas das 

firmas adquiridas é muito alto no dia do anúncio da aquisição, ainda há dúvidas 

sobre o que acontece com o preço das ações das empresas que fazem a aquisição. 
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Dodd e Ruback (1977), Bradley (1980), Jarrell e Poulsen (1989) obtiveram 

baixíssimos retornos para as empresas americanas que fizeram aquisições, 

enquanto que Asquith (1983), Eger (1983), Lewellen (1985), Morck (1990) e 

Lang (1991) observaram retornos negativos iguais a -0,5%, -3,1%, -0,8%, -0,7% e 

-0,4% respectivamente. No Reino Unido, Franks e Harris (1989) encontraram 

1,0% de retorno enquanto que Firth (1980) calculou -7.3%. Na França, Husson 

(1988) e Charléty-Lepers e Sassenou (1994) chegaram a médias de -1.2% e -1.5%. 

 

O contraste entre o grande aumento do preço das ações das empresas alvo e as 

mudanças estatisticamente insignificantes no preço das adquirentes sugerem que, 

em média, atividades de aquisição não beneficiam as empresas compradoras. 

Dessa forma, considerando a hipótese que o mercado é eficiente, evidências 

empíricas mostram que na grande maioria, aquisições de empresas são vistas 

como investimentos de valor presente próximo de zero ou mesmo negativo.    

 

Algumas razões são apontadas para justificar esse baixo retorno no caso das 

aquisições. Essas justificativas foram trabalhadas em artigos anteriores para os 

mercados britânico, francês e principalmente para o mercado americano.  

 

O objetivo dessa dissertação é analisar o comportamento do preço das ações das 

empresas envolvidas num processo de aquisição no mercado brasileiro, 

imediatamente após o anúncio da intenção de compra. Aliado a isso, chegando-se 

a conclusões similares aos estudos das empresas americanas, britânicas e 

francesas, pretende-se apresentar os determinantes do baixo retorno das firmas 

adquirentes. 

 

Para se atingir esse objetivo, esse trabalho está organizado da seguinte forma: a 

próxima seção analisará os retornos das empresas envolvidas no processo de 

aquisição no caso brasileiro. Será apresentado um breve histórico de trabalhos já 

realizados e será descrita a metodologia de análise do presente trabalho, 

abordando as variáveis de análise, o universo de dados coletados, a forma de 

seleção da amostra e seus posteriores resultados.  

 

7 



Na terceira parte serão descritos alguns fatores que implicam no retorno das 

empresas que fazem aquisição em bolsa. Em seguida, na quarta seção, esses 

fatores serão avaliados e determinados se são estatisticamente comprovados 

segundo a amostra escolhida e trabalhada na disseração.  

 

Por fim, o quinto capítulo será a conclusão com o desfecho do trabalho. Consistirá 

em apontar quais teorias se aplicam ao mercado brasileiro, as conclusões geradas 

pelo estudo e suas restrições. 
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CAPÍTULO II: Cálculo do retorno das empresas envolvidas no processo de 

aquisição 

 

II.1 - Histórico 

 

As atividades de aquisição, apesar de ainda não apresentarem um volume 

considerável se comparado com o mercado americano, têm crescido no Brasil e se 

tornado cada vez mais comuns. Principalmente a partir da década de 90, essa 

prática começou a se desenvolver de forma mais consistente no Brasil. 

 

Segundo a literatura acadêmica, duas teorias podem ser usadas para explicar os 

motivos que levam as empresas a decidir por fazer aquisições: 

 

a) a teoria Neoclássica da maximização dos lucros, que diz que as empresas 

estarão propícias a tomar decisões se a consequência imediata for o 

aumento do valor gerado para o acionista (Manne, 1965). Essa operação 

pode agregar valor por criar monopólios, através de sinergias, de 

benefícios fiscais, pela criação de uma gerência mais eficiente. 

 

b) a segunda teoria diz respeito à maximização da utilidade dos 

administradores da firma (Baumol, 1959; Marris, 1965; Muller, 1969; 

Penrose, 1959; Willianson, 1964). Essa teoria sustenta a idéia de que o 

processo de aquisição muitas vezes é adotado não por criar valor ao seu 

acionista, mas por aumentar a utilidade dos seus administradores, que são 

os tomadores da decisão. Suas utilidades crescem à medida em que eles 

tornam a empresa maior, diminuindo os riscos de perderem seus 

empregos, aumentando seus salários, o nível hierárquico da firma. A 

aquisição se torna, dessa forma, um meio de se atingir seu crescimento 

profissional mais rápido. 

 

Considerando a hipótese de que o mercado é eficiente, ou seja, sua precificação é 

a melhor estimativa de cálculo de valor, uma aquisição com intenção de 

maximizar utilidade dos administradores, ao ser percebida pelo mercado, faz com 

o que as empresas tenham seu valor deteriorado. 
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O que se observa através de evidências empíricas é que o julgamento e 

precificação que o mercado faz tende a ser imediato. A reação sobre o preço das 

ações das empresas ocorre no momento do anúncio da intenção de se fazer uma 

aquisição, e não na data da consumação. 

 

Alguns estudos sobre o comportamento e reação do mercado foram feitos para os 

casos americano, britânico e francês. Esses estudos utilizaram premissas distintas 

quanto a metodologias de se calcular retorno, período analisado, tamanho da 

amostra, intervalo de tempo de reação do mercado, etc.  

 

Apesar disso, as conclusões obtidas foram consistentes entre si, mostrando que no 

momento do anúncio de uma aquisição ocorre um aumento acima do normal no 

preço das ações das empresas alvo e oscilações pouco significativas nas empresas 

compradoras. 

 

Quadro 1: Estudos realizados sobre aquisições 

ANO DA 
PESQUISA AUTORES MERCADO PERÍODO 

DE ANÁLISE
AMOSTRA 
(empresas)

RETORNO DA 
EMPRESA 

ALVO

RETORNO DA 
EMPRESA 

ADQUIRENTE
1972 Buckley Reino Unido 1968 a 1971 65 25% 0,0%
1980 Bradley EUA 1962 a 1977 161 36% 4,0%
1980 Firth Reino Unido 1969 a 1975 434 28% -7,3%
1983 Eger EUA 1958 a 1980 38 13% -3,1%
1983 Asquith EUA 1962 a 1976 196 20% -1,7%
1986 Mikkelson e Partch EUA 1972 a 1982 80 - -3,6%
1986 Asquith e Mullins EUA 1963 a 1981 266 - -2,7%
1987 Travlous EUA 1972 a 1981 167 - -0,8%
1989 Frank e Harris Reino Unido 1955 a 1985 1800 23% 1,0%
1989 Stulz e Song EUA 1968 a 1986 104 39% -0,1%
1989 Jarrel e Poulsen EUA 1960 a 1985 - 20% 1,1%
1990 Morck, Shleifer e Vishny EUA 1975 a 1987 326 - -0,7%
1991 Lang, Stulz e Walkling EUA 1968 a 1986 101 - -1,0%
1992 Datta, Narayanan e Pinches EUA 1977 a 1991 78 22% 0,3%
1996 De, Fedenia e Triantis EUA 1962 a 1988 660 - -0,2%
1997 Dodd e Ruback EUA 1958 a 1976 172 21% 2,8%
2002 Fuller, Netter e Stegemoller EUA 1990 a 2000 539 - 1,8%  

 

O objetivo dessa dissertação é desenvolver um estudo similar para o caso 

brasileiro. Na próxima seção serão apresentadas a metodologia e as premissas 

trabalhadas na pesquisa. Dependendo dos resultados obtidos, o passo seguinte será 

analisar os fatores determinantes do retorno das empresas adquirentes. 
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II.2 – Metodologia da Pesquisa 

 

Em Campbell, Lo e MacKinlay (1997), os autores sugerem sete etapas para  se 

fazer uma boa análise e estudo dos eventos. São elas: 

 

1. Identificar a janela do evento. Nessa etapa é estabelecido período em que 

serão analisados os preços dos ativos envolvidos. Esse período deve 

abranger o intervalo de tempo onde se pressupõe que haja influência do 

evento. 

2. Estabelecer o critério de seleção para as companhias estudadas. 

3. Definição da forma de cálculo do retorno gerado pelo evento e o retorno 

esperado caso o evento não tivesse ocorrido. A diferença entre esses dois 

retornos será justamente o retorno anormal. 

4. Após escolher o modelo, procede-se à estimação dos parâmetros. 

5. Em seguida, encontra-se o valor dos retornos anormais, defini-se qual a 

hipótese nula e elabora-se os testes de hipótese. 

6. Apresentar os resultados empíricos. 

7. Interpretação e conclusão. 

 

 

II.2.1 – Dados 

 

As empresas coletadas nesse estudo consistem em firmas de capital aberto, com 

ações na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) que anunciaram aquisições 

de outras empresas também de capital aberto e listadas no BOVESPA entre os 

anos de 1997 e 2005. Foram somente analisadas as propostas de aquisições iguais 

ou superiores a 15% do capital total da empresa, de forma que a empresa 

adquirente já tivesse ou passasse a ter o controle da empresa alvo com a operação. 

Nesse trabalho estamos analisando a intenção de aquisição, assim sendo, na 

amostra foram consideradas todas as propostas realizadas, independente da 

aquisição ter obtido sucesso posteriormente. 

 

A lista de empresas que fizeram proposta para aquisição foi obtida através de 

pesquisas realizadas na Bloomberg, no site especializado em fusões e aquisições 
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ZEPHYR Global M&A Data (www.bvdpe.com), em consultas junto aos arquivos 

de notícias do site de jornal Valor Econômico (www.valoronline.com.br) e em 

relatórios específicos de fusões e aquisições, publicado pelas empresas Ernest & 

Young e Deloitte Touche Tohmatsu. 

 

Com posse dessa lista de empresas, os detalhes referentes à data do anúncio da 

aquisição, à data do rumor da aquisição e informações quanto à forma de 

pagamento, número de ações demandadas, preço de oferta por ação foram 

pesquisadas por meio dos fatos relevantes publicados pelas próprias empresas e 

disponível no seu site, no site da Bovespa (www.bovespa.com.br), no site da 

CVM (www.cvm.org.br) e no site do jornal Valor Econômico. O histórico dos 

preços e quantidades das ações e valor de mercado das empresas foi obtido através 

da Bloomberg e do software Economática. 

 

Foi analisado o comportamento do preço das ações das empresas envolvidas no 

processo de aquisição de modo a se avaliar a oscilação de valor das mesmas. O 

período de análise consiste somente no dia do anúncio da aquisição, não 

importando se a transação obteve sucesso, fracasso ou ainda está em negociação. 

Restringindo a amostra a tais características, um total de 70 anúncios passa a ser 

objeto de análise dessa pesquisa. 

 

Quadro 2: Quantidade de anúncios de aquisição 

Ano Anúncios de 
aquisição

1997 3
1998 4
1999 1
2000 7
2001 14
2002 4
2003 21
2004 8
2005 8

TOTAL 70  
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II.2.2 – Metodologia 

 

Com o objetivo de se analisar o impacto sobre o valor da empresa que o anúncio 

da intenção de aquisição traz, o primeiro passo foi levantar todos os tipos de ações 

que cada empresa possui (preferenciais e ordinárias). Dessa forma, a amostra de 

70 casos envolveu 43 empresas compradoras diferentes (dado que algumas das 

empresas fizeram mais de uma oferta no período analisado) e 65 empresas alvo, o 

que originou um estudo com 175 ações diferentes. 

 

Com posse dessa amostra, calculamos o valor de mercado de cada empresa para 

três ocasiões diferentes: o valor da empresa no dia anterior ao anúncio da 

aquisição (chamaremos de Vt-1), o valor no final do dia em que houve o anúncio 

ou rumor (data Vt) e o valor esperado da empresa, caso não houvesse qualquer 

anúncio ou rumor de aquisição (chamaremos de E[Vt] ) 

 

Para se analisar o retorno sobre o valor da empresa, gerado pelo anúncio da 

aquisição foi adotado o seguinte critério:  

 

 

 

Rj = ( Vj, t  -  Vj, t—1 ) / Vj, t-1   

Onde, 

Vj, t  é o valor da firma j no final do dia do anúncio da aquisição. O valor j da 

firma na data t foi calculado multiplicando-se todas as ações da empresa  

(ações preferenciais e ordinárias) pelos seus respectivos preços; 

• 

• Vj, t-1 é o valor da firma j no final do dia anterior ao anúncio da aquisição. O 

valor j da firma na data t+1 foi calculado multiplicando-se todas as ações da 

empresa j (ações preferenciais e ordinárias) pelos seus respectivos preços. 

 

Como o objetivo do trabalho é analisar o retorno anormal causado pelo anúncio da 

aquisição, o passo seguinte foi calcular o valor esperado das empresas na data t, 

caso não houvesse qualquer rumor no mercado. Para isso, foi necessário projetar o 

preço das ações (ordinárias e preferenciais) de cada empresa, de forma a se obter o 

valor esperado das companhias na data t. 
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Para se estimar o preço de cada ação calculou-se primeiro o retorno esperado de 

cada ação caso não houvesse o anúncio de aquisição. Utilizou-se o modelo de 

mercado como forma de mensuração. Este é um caso particular do modelo com 

um fator, onde o retorno dos ativos é função do retorno do portfólio de mercado. 

Dessa forma temos: 

 

 

E(Ri,t)=  αi  +  βi . Rm,t +   ei,t   

Onde, 

Rm,t  é a taxa de retorno do portfólio de mercado no período t. Nesse estudo 

empregamos o retorno do índice Bovespa (IBOVESPA) como a taxa de 

retorno do mercado; 

• 

• 

• 

ei,t  é o erro da equação, onde E[ ei,t ] = 0 e Var[ei,t ] = θ 2ei  

αi e βi são parâmetros estimados. Para se estimar os parâmetros deste modelo 

de mercado foi utilizada a estimação em mínimos quadrados ordinários (OLS), 

uma vez que esta produz estimadores consistentes e mais eficientes. Foi 

utilizada uma janela de 90 dias para a construção das matrizes. Podemos 

reescrever o modelo como: 

 

E(Ri) =  Xi . θi  +  ei,t 

 

Onde, 

E(Ri) = [ Ri,T0+1 ... Ri,T1 ]´ é o vetor (n x 1) dos retornos do i-ésimo ativo 

durante a janela de estimação; 

• 

• 

• 

Xi = [1 Rm] é uma matriz (n x 2) com um vetor formado por números 1 na 

primeira coluna e um vetor de retornos do portfólio de mercado durante a 

janela de estimação; 

θi = [ αi    βi  ] é a matriz (2 x 1) com os parâmetros do modelo, T0 + 1e T1 as 

datas inicial e final da janela de estimação e L1 = T1 − T0 o número de 

observações desta janela. 

 

Dessa forma, segundo o modelo de OLS teremos que os parâmetros estimados 

pelas seguintes equações: 
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Após calculados os parâmetros  para cada ação i, e achado o seu retorno 

esperado E(R

^^
βα e

i), o passo seguinte foi calcular o seu preço esperado na data t 

multiplicando-se o preço em t-1 pelo seu retorno esperado para o dia. 

 

 

 

E(Pi,t)=  Pi,t-1  x [ 1 + E(Ri) ]  

Onde, 

E(Pi,t ) é o preço esperado da ação i na data t; • 

• 

• 

• 

• 

Pi,t-1 é o preço da ação i na data t-1; 

 

Com posse de todos os valores esperados de preço de ação, calculou-se o valor 

esperado das empresas na data t (multiplicando-se quantidade de ações pelos seus 

respectivos preços) e, conseqüentemente, o retorno esperado de cada empresa, 

caso não houvesse rumor de aquisição. 

 

 

 

E(Rj)= [ E(Vj, t)  -  Vj, t-1 ]  /  Vj, t-1 

Onde, 

E(Rj,) é o retorno esperado da firma j no final do dia do anúncio da aquisição 

se não ocorresse qualquer anúncio ou rumor de intenção de aquisição. 

Vj, t   é o valor da firma j no final do dia anterior ao anúncio da aquisição;  

Vj, t-1 é o valor da firma j no final do dia do anúncio da aquisição.  
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O retorno adicional causado pelo anúncio da aquisição será a diferença entre o 

retorno efetivo e o retorno esperado, caso nada tivesse acontecido. Com isso 

temos o retorno adicional tratado da seguinte forma: 

 

 ARj =  R j  -  E(R j )   
 

Onde estes retornos anormais terão distribuição conjunta normal, condicionada 

aos retornos de mercado durante a janela de evento, com ARj  ∼ N(0, Vj) em que 

E[ARj ] = 0   e   Vj = I . θ 2ej  +  X j . ( X´j  . Xj)−1 
. X´j  . θ 2ej  

 

Dessa forma, após calcular o retorno adicional de todas as empresas que 

anunciaram aquisição, utilizou-se o conceito de média aritmética para se estimar o 

retorno médio das empresas adquirentes no mercado brasileiro entre os anos de 

1997 e 2005: 

 

 

ARfirmas adquirentes = Σ ARj / n 

Para as empresas alvo, o mesmo conceito foi utilizado: 

 

 ARfirmas alvo = Σ ARj / n 
 

 

Sob a hipótese nula de que o anúncio de uma aquisição não afeta o retorno das 

empresas envolvidas, será testado também se o retorno anormal médio encontrado 

é estatisticamente diferente de zero, onde AR ~ N (0, σ 2) sendo que o termo de 

variância pode ser substituído por σ 2 = (1/n 2) . Σ σj 2 . 

 

Para se fazer esse teste utilizou-se a estatística J, onde  









=

2

AR 
σ

J  
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II.3 – Resultados Obtidos 

 

Aplicando-se esse conceito nos 70 casos analisados, obtivemos uma valorização 

anormal de 0,5% para as empresas que anunciaram pretensão de aquisição e 

17,6% para as empresas que foram alvo dessas aquisições.  

 

Quadro 3: resumo com resultados obtidos: 

Anúncios de
aquisição Comprador Cia Alvo

1997 3 0,7% 4,8%
1998 4 5,8% 20,7%
1999 1 -0,1% 16,6%
2000 7 2,8% 22,9%
2001 14 -0,7% 16,4%
2002 4 0,6% 15,0%
2003 21 -0,3% 22,7%
2004 8 0,5% 7,8%
2005 8 0,3% 15,9%

TOTAL 70 0,5% 17,6%

Retorno AnormalAno

 
 

 

Visto que alguns dos casos estudados podem ser caracterizados como valores 

extremos, foi estabelecido um corte na amostra, retirando-se as 3 empresas que 

apresentaram maior e o menor retorno ao anunciar a intenção de aquisição. O 

mesmo foi feito para as 3 empresas que apresentaram maior e o menor retorno ao 

ser alvo do anúncio. Com isso, a amostra que era de 70 anúncios passou para 64, 

ou seja, aproximadamente 91% do tamanho original.  

 

Com o corte de 4,5% nos maiores e menores resultados, o resultado obtido foi 

uma valorização anormal de 0,4% para as empresas que anunciaram pretensão de 

aquisição e 16,8% para as empresas que eram alvo dessas aquisições. 

 

Um terceiro cálculo foi feito para tentar confirmar a diferença de retorno entre as 

empresas envolvidas. Em vez de se utilizar a média aritmética para calcular o 

retorno médio, utilizou-se a média ponderada. O fator de ponderação foi o valor 

de mercado das empresas.  
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Utilizando-se essa nova premissa, chegamos a um retorno anormal de 0,3% para 

as empresas adquirentes e 13,5% para as companhias alvo. 

 

Trabalhando com a hipótese nula de que o anúncio de aquisição não tem impacto 

no retorno das empresas envolvidas, essa hipótese não é válida para o caso das 

empresas alvo. 

 

Para intervalos de confiança de 95%, a estatística J  não é significativamente 

diferente de zero no caso do retorno das empresas compradoras. Dessa forma, 

rejeitamos a hipótese nula para esse grupo de empresas, concluindo que um 

evento de aquisição tem impacto no retorno anormal dessas companhias. 

 

Para as empresas adquirentes, observamos uma estatística J com valores muito 

baixos, que dentro de um intervalo de confiança de 95% são significativamente 

iguais a zero. Isso nos leva a não rejeitar a hipótese nula, concluindo que o 

anúncio de aquisição não tem impacto sobre o retorno das empresas compradoras. 

 

Dessa forma, os resultados obtidos se mostram de acordo com os estudos feitos 

nos mercados americano, britânico e francês. Podemos observar que o retorno das 

empresas alvo de aquisições é muito superior ao retorno das empresas 

adquirentes. 
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Quadro 4: Resumo dos cálculos descritos neste capítulo: 
Painel A: Utilizando Média Aritmética Comprador Alvo

Retorno Anormal Médio 0,5% 17,6%

Desvio Padrão 4,0% 2,8%

Estatística J 0,1346 6,1733

Painel B: Descartando-se os outliers

Retorno Anormal Médio 0,4% 16,8%

Desvio Padrão 3,2% 1,6%

Estatística J 0,1323 10,5899

Painel C: Utilizando Média Ponderada

Retorno Anormal Médio 0,3% 13,5%

Desvio Padrão 0,4% 0,3%

Estatística J 0,9565 52,3504
 

 

O passo seguinte será analisar os motivos que levam tal fato ocorrer. No próximo 

capítulo serão apresentadas e testadas algumas teorias para tentar explicar tal 

fenômeno.
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CAPÍTULO III: Os Determinantes do Baixo Retorno das Empresas 

Adquirentes 

 

O comportamento do preço da ação reflete todas as informações contidas no 

momento do anúncio da aquisição. Segundo Halpern (1983, p. 298): 

 

“A merger or a tender offer provides a bundle os signals all of which generate 

information that is reflected in the security prices of the participants. These 

signals give information on the event itself, the identify of acquiror, and 

method of payment, among others.  To disentangle the impact on the security 

prices of all of these signals and thereby evaluate the underlying motivation 

for the merger is very difficult.” 

 

O estudo realizado no capítulo anterior corrobora com as evidências empíricas 

observadas em outros países: o retorno nas atividades de aquisição praticamente 

só é significativo nas empresas alvo. Dessa forma, não há evidências de que o 

processo de aquisição cria valor para o acionista comprador. Seus retornos, em 

média, são timidamente positivos, quando não são negativos. 

 

Neste capítulo tentaremos analisar o que contribui para esses baixos retornos, 

justificando a não criação de valor nas empresas licitantes. Serão estudados alguns 

fatores e analisados sua relação com a amostra trabalhada.  

 

A análise desenvolvida nessa dissertação parte do princípio que o mercado é 

eficiente, ou seja, sua avaliação e precificação em relação ao processo de 

aquisição é o mais correto.  

 

Artigos anteriores procuraram explicar esses retornos baixos ou negativos.  

Alguns deles focaram no fato que os retornos não fornecem uma medida relevante 

dos benefícios das aquisições para acionistas compradores. Outros estudos 

consideram que os licitantes exibem retorno baixo ou negativo porque seus 

ganhos com a aquisição são realmente baixos ou negativos. Segundo estes, as 

aquisições não são lucrativas pois o prêmio pago na aquisição fica todo com os 

acionistas das empresas alvo. 
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A literatura desenvolvida até o momento procurou construir modelos que 

explicassem a importância de cada informação que era divulgada no momento do 

anúncio da aquisição. A proposta utilizada nessa dissertação é coletar os 

argumentos já utilizados e analisar aqueles que se enquadram nas aquisições 

anunciadas no mercado brasileiro. 

 

III.1 – Argumentos relativos a não criação de valor nas empresas que 

anunciam aquisição 

 

Uma revisão da literatura teórica e empírica na criação de valor do acionista nos 

processos de aquisição identifica alguns fatores que podem explicar diferenças na 

criação de riqueza. 

 

É indiscutível entre os autores analisados que o prêmio pago pela empresa alvo é 

o principal fator dessa disparidade de comportamento dos preços das ações das 

empresas envolvidas. Dessa forma, o motivo que leva as firmas a pagarem altos 

prêmios deverá indicar e justificar as divergências de retorno. Mas, em muitos 

casos, mesmo sem divulgar o prêmio que será oferecido, o mercado 

automaticamente reprecifica as empresas envolvidas. Para elaborar essa 

reprecificação, o mercado parte de algumas premissas contidas nas características 

da aquisição. Algumas dessas características serão descritas a seguir: 

 

III.1.1 – Número de firmas interessadas na empresa alvo 

 

O primeiro fator que será analisado é o número de empresas interessadas na 

aquisição da empresa alvo. Segundo Walkling (1985), muitas ofertas para uma 

companhia alvo reduz drasticamente a lucratividade da empresa compradora. 

Ocorre um aumento na competição entre elas, levando a ofertas com prêmios mais 

altos e resultando num impacto negativo para os ganhos dos acionistas 

compradores. 

 

21 



Além disso, esse processo de competição entre as firmas tende a levar mais tempo 

para ser concluído, levando as empresas a gastarem mais recursos com estudos e 

análises, reduzindo assim ainda mais sua lucratividade. 

 

III.1.2 – Tamanho relativo entre as empresas envolvidas 

 

Uma outra razão para a divergência na criação de valor é o tamanho relativo da 

empresa compradora e da empresa alvo. Supondo que uma aquisição realmente 

beneficia a empresa adquirente, ela deveria ter efeito positivo sobre o valor dessa 

firma. Porém, há dificuldades de se mensurar o quanto deveria ser esse valor 

agregado, uma vez que geralmente as empresas compradoras têm um porte e valor 

de mercado muito maior que as empresas alvo. Assim, em um investimento 

relativamente pequeno, por mais que tenha valor presente positivo, seu impacto no 

valor da empresa será ínfimo.  

 

Quanto maior essa diferença entre as duas empresas, menor o peso de uma 

aquisição no valor da empresa compradora e menor será o retorno relativo. 

 

Asquith (1983) e Jarrel e Poulsen (1989) concluíram, em estudos feitos nos 

Estados Unidos, que existe uma grande correlação entre o tamanho relativo e o 

retorno das empresas. Travlous (1987) e Frank e Harris (1989) não acharam 

correlação entre as duas variáveis. 

 

III.1.3 – Forma de financiamento 

 

Ao fazer uma aquisição, a escolha quanto à forma de financiamento poderá ter 

impacto sobre o processo de criação de valor para os acionistas. 

 

Estudos feitos por Travlous (1987), Asquith (1983), Huang e Walkling (1987) e 

Franks (1991) comprovam que empresas que utilizam suas ações como forma de 

financiamento acumulam retornos muito menores que aquelas que se financiam 

via caixa ou emissão de dívida. 
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Em seus trabalhos, os autores enumeram algumas justificativas que são 

confirmadas pelas suas evidências empíricas. Dentre essas razões, citam que a 

forma de pagamento afeta o tempo de negociação. Aquisições onde a compra pela 

participação acionária é feita através das ações da empresa compradora costumam 

ser mais demoradas e burocráticas. Dessa forma, levam mais tempo para serem 

concluídas gerando maiores custos e reduzindo assim o valor das empresas 

compradoras. 

 

No caso do mercado americano, por exemplo, Wansley, Lane e Yang (1983) 

concluíram que aquisições financiadas com ações devem obter aprovação prévia 

da Securities and Exchange Commission (SEC). Esse processo pode levar meses. 

Em contrapartida, aquisições feitas em dinheiro, se aprovadas pelo órgão que 

analisa a livre concorrência de mercado, levam apenas algumas semanas para 

serem concluídas. 

 

Transações mais rápidas podem ser cruciais para o sucesso de uma aquisição. 

Processos mais demorados dão oportunidades de aparecerem outras empresas 

interessadas na firma alvo, obrigando a empresa adquirente a oferecer maiores 

prêmios e conseqüentemente reduzindo o seu retorno. 

 

Um segundo motivo apontado, baseia-se nas idéias de Myers e Majluf (1984), 

onde concluem que financiamento via ações é visto de forma negativa pelo 

mercado. O modelo desenvolvido por esses dois autores indica que a forma de 

financiamento de um investimento contém informações sobre o valor da firma. 

Num mundo onde existe assimetria de informação, a forma de pagamento pode 

sinalizar informações ao mercado que somente os administradores das empresas 

conheciam. Dessa forma, a partir de novas informações, o mercado volta a 

precificar o valor das ações, refletindo assim em oscilações de preços somente 

com o anúncio de uma intenção de aquisição. 

 

Myers e Majluf sugerem que, se os administradores da empresa acreditam que 

suas ações estão sobrevalorizadas, eles optarão por fazer uma aquisição financiada 

pelas suas próprias ações. Se o contrário ocorre, ou seja, eles acreditam que suas 

ações estão subavaliadas no mercado, os administradores optariam por fazer a 
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aquisição via caixa. Conseqüentemente, no momento do anúncio da intenção de 

aquisição, a variação no preço de suas ações deverá refletir tanto o ganho ou perda 

esperado pela efetivação do negócio, como a reação do mercado quanto à 

informação contida a respeito da sobrevalorização ou subvalorização do preço das 

ações. 

 

Uma terceira razão para aquisições via caixa gerar maiores retornos é o fato de 

gerar benefícios fiscais. Esses benefícios fiscais podem ser provenientes de duas 

naturezas diferentes: vindos de despesa financeira ou de depreciação de ágio. Na 

primeira natureza, a aquisição da empresa pode se dar pela captação de recursos 

com instituições financeiras. Dessa forma, para fazer a aquisição com caixa, a 

empresa adquirente emite novas dívidas, criando despesas financeiras que no 

futuro reduzirão seu lucro tributável, gerando assim benefícios fiscais. O segundo 

instrumento que gera benefícios fiscais é através da depreciação do ágio. Na 

medida em que o preço pago pelas ações da empresa alvo são acrescidos de um 

prêmio de compra (retratado como a figura de um ágio), este pode ser depreciado 

no balanço, reduzindo dessa forma o lucro tributável do grupo e agregando valor a 

transação. 

 

III.1.4 – Objetivo da aquisição 

 

O objetivo da aquisição é um outro fator analisado que indica relação com o 

retorno das empresas adquirentes. Aquisições que geram sinergias devem também 

gerar valor, segundo Salter e Weinhold (1979). Sinergias levam a economias de 

escala e escopo, levam à criação de empresas maiores e mais sólidas, reduzindo a 

concorrência e levando a maiores lucros. 

 

Segundo Dodd e Ruback (1977), aquisições levam ao monopólio do mercado. 

Tanto as empresas compradoras como as empresas alvo se beneficiam desse novo 

status. A sinergia gerada tende a minimizar a ineficiência que existe quando as 

duas empresas competem entre si. 

 

Dessa forma, o processo de aquisição que envolve ganhos de sinergia tendem a 

agregar valor para as duas empresas. O valor adicional atribuído à empresa 
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compradora será tanto maior quanto menor o prêmio pago pela empresa alvo. Se o 

preço de oferta for muito alto, o ágio da compra poderá eliminar o ganho com a 

sinergia. 

 

Shleifer e Vishny (1990) testaram e confirmaram a hipótese de que os 

administradores engajados em aquisições para diversificar portfólio da empresa 

geram reações negativas do mercado, trazendo assim retornos negativos para os 

acionistas adquirentes.  

 

Morck (1990) chegou à mesma conclusão através de evidências empíricas, 

concluindo em seu trabalho que por mais que esse tipo de aquisição não gere 

qualquer tipo de benefício para seus administradores, na data de anúncio da 

intenção de compra, o preço das ações das empresas adquirentes em média tem 

uma redução. 

 

III.1.5 – Aquisição amigável ou hostil 

 

A resposta dos acionistas da empresa alvo a uma oferta da aquisição é outro fator 

estudado que deve influenciar retornos das firmas. A partir do momento que a 

oferta não é desejada, haverá resistência e os licitantes terão que, provavelmente, 

propor prêmios mais elevados do que os propostos nos casos de ofertas amigáveis.  

O modelo de Walkling e Long (1984) discute este ponto. Em suas pesquisas, 

mostram que a resistência das empresas alvo dificulta o processo de aquisição e, 

quando são finalizados com sucesso, se mostram muito mais custosos gerando 

menores retornos.  

 

III.1.6 – Performance histórica dos administradores da empresa  

 

Em seu trabalho desenvolvido em 1990, Morck discute a idéia de que decisões de 

aquisições tomadas por empresas ineficientes que são vistas pelo mercado como 

maus negócios. Dessa forma, a performance histórica das empresas adquirentes 

afeta o seu retorno. 
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Em 1991, Lang, Stulz e Walkling (LSW) testaram a mesma hipótese de forma 

mais profunda. LSW utilizaram uma simplificação do parâmetro Q de Tobin 

como indicador de eficiência das firmas. Calcularam esse Q de Tobin como razão 

entre o valor de mercado da empresa com o seu valor contábil. Empresas com 

maiores Q de Tobin seriam uma indicação de empresas bem gerenciadas. São 

empresas que investem em projetos com valor presente líquido positivo, de forma 

a obter um valor de mercado superior ao valor investido. 

 

Dessa forma, como empresas com maior Q de Tobin costumam investir seu 

capital em bons projetos, ao anunciar uma nova aquisição, o mercado deveria 

entendê-la como uma boa oportunidade de alocação de recursos. 

Conseqüentemente, a resposta seria uma valorização do preço de suas ações. 

 

O estudo realizado por LSW confirma essa hipótese. Utilizando uma amostra de 

101 empresas americanas que entre 1968 e 1986 fizeram anúncio de aquisição, 

LSW mostram que empresas com menores Q de Tobin, obtém retornos 

estatisticamente menores com a divulgação desses novos empreendimentos. 

 

III.1.7 – Participação já existente no controle acionário da empresa 

adquirente na firma alvo 

  

Modelos concluíram que há um impacto positivo quando a empresa interessada 

em fazer a aquisição já participa no controle acionário da empresa alvo. Grossman 

e Hart (1980) sugerem que já ter participação no controle faz com que a empresa 

adquirente detenha maiores detalhes sobre a operação, reduzindo assim os custos 

e riscos gerados pela assimetria de informação.  

 

III.1.8 – Aquisição do controle da empresa 

 

O último fator analisado é um complemento do argumento III.1.7, onde será 

avaliado se acionistas que adquirem o controle da empresa alvo têm retornos 

superiores àqueles que já tem o controle e simplesmente adquirem um pedaço da 

empresa de forma a aumentar a sua participação ou àqueles que adquirem uma 

participação mas não o controle da companhia. 
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Shleifer e Vishny (1986) desenvolveram uma teoria onde o prêmio da oferta pago 

é uma função inversamente proporcional à proporção da participação já existente. 

Conseqüentemente, o fato de já ter parte do controle da empresa alvo, influencia 

num retorno maior no processo de complementação da aquisição. Esta hipótese é 

sustentada empiricamente por Stulz (1990) nos EUA.  

 

Entretanto, no Reino Unido, Franks e Harris (1989) encontraram resultados 

contraditórios. Os autores defendem a idéia de que os retornos maiores são 

gerados para aqueles acionistas que ainda não tem o controle. Quando os 

acionistas adquirentes passam a ter o controle, isso traz um valor adicional, o que 

deve repercurtir numa valorização de suas ações. 

 

Quadro 5: Impacto esperado sobre o retorno 

 

o próximo capítulo serão analisados os argumentos levantados para se tentar 

Argumentos analisados: Impacto esperado no 
retorno do comprador

1- Número de firmas interessadas -

2 - Tamanho relativo das empresas +

3 - Financiamento via caixa +
     Financiamento via ações -

4 - Geração de sinergia +
     Aquisição para diversificação de portfolio -

5 - Aquisição amigável +
     Aquisição hostil -

6 - Performance Passada +

7 - Já possui participação na empresa alvo +

8 - Aquisição do controle da empresa alvo +
 

N

explicar o baixo retorno das empresas adquirentes na amostra de empresas 

brasileiras selecionadas. 
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CAPÍTULO IV: Análise dos dados 

 

Baseado nas hipóteses descritas no capítulo anterior, nesta seção analisaremos a 

relevância de cada argumento relativo ao baixo retorno dos compradores. 

Primeiramente serão descritas as características de cada variável utilizada para 

retratar os fatores determinantes. Em seguida, a amostra será trabalhada e 

separada de acordo com cada característica analisada. De posse dos diversos 

grupos de amostra, serão calculadas suas médias e utilizado o teste t para analisar 

se a diferença entre essas médias é estatisticamente relevante. 

 

IV.1 – Descrição das variáveis  

 

O primeiro fator determinante descrito no capítulo 3 foi o número de firmas 

envolvidas. Espera-se que quanto maior for a quantidade de empresas interessadas 

na companhia alvo, maior a disputa entre elas, maior o prêmio pago na oferta e 

menor o retorno do investimento. Esse fator será então denominado por MBID 

(multi-bidders). Será estudado por uma variável dummy onde MBID = 0 se 

houver mais de uma empresa disputando o controle da firma alvo, e MBID = 1 

caso contrário. 

 

O segundo fator em estudo será o tamanho relativo das empresas. Este será 

denominado por TREL (tamanho relativo) e obtido pela razão entre o valor de 

mercado da empresa alvo pelo valor de mercado da empresa compradora. O valor 

de mercado de ambas empresas é baseado na data anterior ao anúncio da 

aquisição, multiplicando-se seu número de ações emitidas no mercado pelo seu 

preço de cotação e somando-se sua dívida líquida1, disponível no balanço 

publicado. 

 

A forma de financiamento da aquisição foi o terceiro fator analisado. Utilizou-se 

uma variável dummy para seu estudo, onde FFIN (forma de financiamento) = 0 se 

a operação foi anunciada como uma aquisição via troca ou emissão de ações e 

FFIN = 1 se a forma de aquisição for via caixa. 

 
                                                 
1 Dívida Líquida = Divida Bruta – Caixa Disponível 
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O objetivo da aquisição, descrito na seção III.1.4, será analisado pela existência 

ou não de sinergias entre as duas empresas envolvidas. O critério adotado para 

julgar a possível geração de sinergias foi o fato das duas empresas serem do 

mesmo setor de produção. Aquisições de empresas de diferentes ramos produtivos 

foram consideradas como uma estratégia de diversificação, e não como obtenção 

de sinergias. Dessa forma, a variável sinergia foi analisada por uma dummy onde 

se SINE = 0 então não há ganhos com sinergia, caso contrário, SINE = 1. 

 

O quinto fator estudado diz respeito à resposta do acionista da firma alvo. Para 

isso, adotou-se novamente do uso de uma variável dummy, onde TIPO = 0 se a 

resposta à aquisição se der de forma hostil e TIPO = 1 se for de forma amigável. 

A classificação de uma oferta em hostil ou amigável foi obtida no site da Zephyr. 

Espera-se que aquisições do tipo amigável gerem maiores retornos para os 

compradores, uma vez que não resulta em briga e disputa pelo controle da 

companhia. 

 

A performance histórica dos administradores da empresa compradora será medida 

pelo cálculo de seu price-to-book. Essa variável será obtida pela razão entre o 

valor de mercado do equity da companhia compradora (multiplicando-se seu 

número de ações emitidas no mercado pelo seu preço de cotação na data anterior 

ao anúncio da aquisição) pelo Patrimônio Líquido da companhia, obtido em seu 

balanço patrimonial. 

 

Dessa forma, espera-se que empresas com maior índice sejam vistas como 

empresas com maiores oportunidades de crescimento, uma vez que seu valor de 

mercado supera seu valor contábil. Com isso é esperado que, da mesma forma que 

seus investimentos passados foram feitos de forma a agregar valor, que seus 

investimentos futuros também sejam rentáveis.  

 

Isso deverá impactar na reação do mercado, fazendo com que um anúncio de 

aquisição seja bem recebido e resulte positivamente o preço de suas ações. Esse 

indicador de performance será representado por PERF. 
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Por fim, os dois últimos argumentos estudados serão a existência prévia de 

participação acionária e a aquisição do controle na empresa alvo. Serão 

representados por PART e CONT e analisados por uma variável dummy onde se 

PART ou CONT = 0, então considera-se que a empresa compradora não possuía 

participação prévia e não adquire o controle, respectivamente. Caso contrário, se 

existir, PART ou CONT = 1. 

 

Quadro 6: Resumo das variáveis foco de análise: 

V.2 – Análise das Variáveis 

efinidas as variáveis que serão estudadas, bem como sua forma de cálculo, o 

Argumentos analisados: Variável Forma de Análise

1- Número de firmas interessadas MBID 0 - multibidders
1 - um único bidder

2 - Tamanho relativo das empresas TREL Valor de Mercado da Empresa Alvo
Valor de Mercado da Empresa Compradora

3 - Forma de Financiamento FFIN 0 - Financiamento via ações
1 - Financiamento via caixa

4 - Geração de sinergia SINE 0 - não há sinergia
1 - há sinergia

5 - Tipo de Aquisição TIPO 0 - Aquisição hostil
1 - Aquisição amigável

6 - Performance Passada PERF Valor de Mercado do Equity
Patrimônio Líquido

7 - Já possui participação na empresa alvo PART 0 - não
1 - sim

8 - Aquisição do controle da empresa alvo CONT 0 - não
1 - sim

 

 

 

I

 

D

próximo passo foi separar os 70 casos observados em grupos com características 

semelhantes. Para isso foi levantado o número total de observações de cada grupo 
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de fatores, calculando-se a média de retorno anormal de cada grupo e analisando 

se a diferença das médias obtidas é estatisticamente significativa. Para analisar o 

nível de significância da diferença das médias, trabalhou-se com o teste t, ao 

intervalo de confiança de 95%. Por fim procurou-se analisar se a hipótese está de 

acordo com a teoria pré-anunciada. 

 

Calculada a média dos retornos anormais de cada grupo de aquisições, separando-

 

uadro 7: 

rte dos dados reportados no quadro 7 mostra-se de acordo com as 

ipóteses levantadas no capítulo III. Dos oito fatores estudados para explicar o 

retorno da empresa que anuncia aquisição em bolsa, cinco corroboraram o 

as de acordo com as características descritas no capítulo anterior, obteve-se 

resultado descrito no quadro 7. 

 

Q

 

1- Número de firmas interessadas
MBID = 0 Menor retorno 5 -3,1% 3,2%
MBID = 1 Maior retorno 65 0,8% 3,9%

2 - Tamanho relativo das empresas
TREL > 30 Menor retorno 24 0,0% 3,4%
3 < TREL < 30 23 1,5% 4,3% 1,11
TREL < 3 Maior retorno 23 0,1% 4,3% 1,33

3 - Forma de Financiamento
FFIN = 0 Menor retorno 36 -0,8% 3,9%
FFIN = 1 Maior retorno 34 1,9% 3,6%

4 - Geração de sinergia
SINE = 0 Menor retorno 7 -2,0% 3,4%
SINE = 1 Maior retorno 63 0,8% 4,0%

5 - Tipo de Aquisição
TIPO = 0 Menor retorno 0 - -
TIPO = 1 Maior retorno 70 0,5% 4,0%

6 - Performance Passada
PERF < 1 Menor retorno 23 -2,9% 1,8%
1 < PERF < 2 26 0,2% 4,5% 2,56
PERF > 2 Maior retorno 21 4,4% 3,7% 3,47

7 - Já possui participação na empresa alvo
PART = 0 Menor retorno 31 -0,4% 3,8%
PART = 1 Maior retorno 39 1,3% 4,0%

8 - Adquire o controle da empresa
CONT = 0 Menor retorno 29 -0,4% 3,8%
CONT = 1 Maior retorno 41 1,2% 4,0%

2,20

3,01

2,10

-

2,10

1,83

Argumentos analisados: Retorno 
Esperado

Número de 
Casos

Retorno 
Anormal Médio Desvio Padrão Estatística t

A maior pa

h
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resultado esperado, com dois fatores não foi possível chegar a conclusão alguma e 

um fator mostrou-se contrário ao resultado esperado. 

 

O primeiro dado analisado, o número de firmas interessadas na empresa alvo, 

pode ter seu resultado viesado pela distribuição da sua amostra. Dos 70 casos 

studados, apenas 5 se encaixaram num processo de aquisição onde o controle da 

ta foi de -3,1%, 

nquanto que nos casos em que não havia disputa, as companhias apresentaram 

lvo da empresa adquirente, maior 

eria o retorno desta. Na amostra estudada esse comportamento não confirmou a 

ntes. O primeiro grupo, com 23 empresas, apresentava uma razão entre 

alor da empresa alvo sobre valor da empresa compradora de até 3 vezes. O 

ra 

 empresa adquirente. A estatistica t encontrada indica que não devemos rejeitar a 

e

empresa alvo era disputado por mais de uma companhia. Era esperado que casos 

em que houvesse mais de uma firma interessada na aquisição, que a disputa 

natural entre as firmas fizesse com que o seu retorno reduzisse. 

 

Na prática isso realmente ocorreu no caso das empresas brasileiras analisadas. O 

retorno anormal médio das empresas em que houve dispu

e

um retorno médio de 0,8%. Sob a hipótese nula de que os retornos anormais dos 

dois grupos são iguais, calculamos a estatistica t obtendo-se um valor de 2,20. 

Utilizando um intervalo de confiança de 95%, H0 deve ser rejeitada, indicando 

que os retornos são estatisticamente diferentes. 

 

Em relação ao tamanho relativo das empresas, esperava-se que quanto mais 

próximo fosse o valor de mercado da empresa a

s

teoria.  

 

O total de 70 anúncios foi dividido em três grupos com quantidades de empresas 

semelha

v

retorno médio desse grupo foi de 0,1%. O segundo grupo, também composto de 

23 empresas, tinha uma razão valor de 3 a 30 vezes. Seu retorno médio foi de 

1,5%. Por fim, o terceiro grupo, com um total de 24 empresas que apresentavam 

razão de valor superior a 30 vezes, obteve um retorno médio anormal de 0,0%. 

 

Com isso, observamos que, na amostra trabalhada, uma menor razão do valor de 

mercado entre as empresas não implica necessariamente em maiores retornos pa

a
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hipótese de igualdade das médias. Dessa forma, há indícios de que o tamanho 

relativo entre as empresas não implica diretamente no retorno anormal. 

 

Ao analisarmos a forma de financiamento (terceira hipótese), separamos as 

empresas que anunciaram aquisição com pagamento via ação das empresas que 

iam adquirir via caixa. O primeiro grupo totalizou 36 empresas, enquanto o 

 anunciassem uma aquisição financiada pelas suas próprias ações. 

om isso, suas ações deveriam apresentar um retorno negativo. As 36 empresas 

presas do 

esmo segmento têm seu retorno maior do que as que adquirem firmas de 

mpresas apresentaram um retorno médio de -2,0% no dia do anúncio, 

nquanto que as 63 empresas que anunciaram compra de empresas do mesmo 

 

ir

segundo 34. 

 

Conforme descrito, era esperado que a reação do mercado fosse negativa para 

empresas que

C

que adotaram esse tipo de estratégia obtiveram um retorno anormal médio de -

0,8% no dia do anúncio. As empresas optaram por comprar com seu caixa 

apresentaram uma média de 1,9% de retornos, corroborando com a teoria 

esperada. Nesse caso, a estatística t também gerou indícios de que, ao intervalo de 

95% de confiança, as médias dos grupos são estatisticamente diferentes. 

 

O quarto fator estudado foi o segmento de atuação das empresas envolvidas. A 

hipótese a ser testada era que as firmas que anunciam aquisição de em

m

segmentos diferentes. A justificativa para isso foi que empresas do mesmo setor 

geram sinergia, enquanto que aquisições para gerar diversificação de portfólio em 

geral não são bem vistas pelo mercado, uma vez que podem existir custos de 

agência. 

 

Dos 70 casos analisados, apenas 7 anunciaram aquisição para diversificação. 

Essas 7 e

e

setor obtiveram 0,8% de retorno médio. O teste utilizando a estatística t também 

confirmou a desigualdade entre as médias. Dessa forma, a geração de sinergia 

versus o objetivo de diversificação também se mostrou em linha com o esperado. 

 

A quinta hipótese a ser testada foi a reação da empresa alvo. Aquisições 

amigáveis deveriam apresentar retornos superiores aos das aquisições hostis. Essa
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hipótese, porém, não pôde ser analisada, uma vez que dos 70 casos trabalhados, 

k, esperava-se que 

mpresas com esse maior indicador fossem vistas pelo mercado como propensas a 

a menor do que 1, ou seja, o valor de mercado de seu 

quity era menor que o valor contábil descrito no seu patrimônio líquido. Esse 

empresas que segundo a teoria deveriam apresentar retornos anormais 

ositivos , uma vez que seu valor de mercado excede seu patrimônio líquido. Essa 

r ao 

torno médio do grupo 2. O grupo 3 corroborou a hipótese testada, gerando um 

dio do primeiro grupo é igual ao do segundo grupo e que 

 retorno anormal médio do segundo grupo é igual ao do terceiro grupo. 

.7, deste 

todos tiveram a característica de ser uma aquisição amigável. 

 

Dessa forma, o argumento analisado em seguida foi a performance passada (sexto 

fator). Utilizando-se uma variável que seria o price-to-boo

e

fazer investimentos mais eficientes no futuro. Assim sendo, as firmas com 

maiores índices de performance apresentariam melhores retornos no dia em que 

anunciassem aquisições. 

 

A amostra foi dividida em três grupos. O primeiro com 23 empresas que tinham 

uma performance passad

e

grupo de empresas pode ser visto como empresas ineficientes, uma vez que os 

investimentos feitos por seus administradores geraram um valor menor do que o 

montante investido. Essas 23 empresas apresentaram um retorno anormal médio 

de  -2,9%. 

 

No segundo grupo selecionado estavam empresas que mostravam um índice entre 

1 e 2. São 

p

seleção totalizou 26 empresas que juntas tiveram um retorno médio de 0,2%. 

 

O terceiro grupo, com as 21 empresas restantes, eram firmas com um índice de 

eficiência acima de 2. Esperava-se que seu retorno fosse positivo e superio

re

retorno médio de 4,4%.  

 

O teste t para os três grupos indicou que devemos rejeitar as hipóteses nulas de 

que o retorno anormal mé

o

 

O sétimo argumento levantado foi o fato da empresa compradora já possuir 

participação na empresa alvo. Conforme descrito no subitem III.1
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trabalho, as empresas que já detivessem participação na empresa alvo seriam 

eram um ganho 

normal de 1,3% no dia do anúncio. 

. Essas empresas apresentaram um retorno 

normal de -0,4% no dia do anúncio. O teste t a 95% de confiança também foi 

obtiveram um retorno 

normal médio de -0,4% enquanto que as 41 restantes tiveram 1,2%. Porém, 

firmas com informações privilegiadas que o mercado desconhece. Com isso, a 

compra da participação restante dessa empresa indicaria um bom investimento, 

uma vez que a avaliação foi feita com base em dados conhecidos. 

 

No caso brasileiro analisado, tivemos 39 empresas com prévia participação. Essas 

empresas, ao anunciar a intenção de aumentar seu controle, obtiv

a

 

Em contrapartida, 31 empresas que anunciaram aquisição ainda não tinham 

qualquer participação na firma alvo

a

contrário a hipótese de igualdade de média dos dois grupos. 

 

Finalmente, o oitavo e último argumento levantado indicou que das 70 empresas 

analisadas, 29 não adquirem o controle da companhia alvo e 

a

utilizando-se o teste t de diferença das médias, não rejeitamos a hipótese nula de 

que os retornos são iguais. Dessa forma, nada podemos concluir desse argumento. 

 

Com isso, conforme comentado anteriormente, conseguimos confirmar cinco das 

oito hipóteses testadas.  

 

Quadro 8: 

3 - Financiamento via caixa + +
     Financiamento via ações - -

4 - Geração de sinergia + +
     Aquisição para diversificação de portfolio - -

5 - Aquisição amigável + não conclusivo
     Aquisição hostil - não conclusivo

6 - Performance Passada + +

7 - Já possui participação na empresa alvo + +

8 - Aquisição do controle da empresa alvo + contrário

Argumentos analisados: Impacto esperado no 
retorno do comprador

Impacto obtido no 
retorno do comprador

mero de firmas interessadas - -

2 - Tamanho relativo das empresas + contrário

1- Nú
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CAPÍTULO V: Conclusão 

 

Conforme descrito no primeiro capítulo do trabalho, o objetivo dessa dissertação 

era analisar o comportamento do preço das ações das empresas envolvidas num 

processo de aquisição no mercado brasileiro, imediatamente após o anúncio da 

intenção de compra. Chegando-se a conclusões similares aos estudos feitos para 

as empresas americanas, britânicas e francesas, pretendia-se apresentar os 

determinantes do baixo retorno das firmas adquirentes. 

 

Com os dados trabalhados foi possível calcular o retorno das companhias 

envolvidas nesse processo e concluir que, no caso das empresas brasileiras, 

também existe uma diferença de comportamento do preço das empresas 

compradoras e empresas alvo.  

 

Foi constatado que há um retorno anormal alto no caso das empresas alvo, 

enquanto que as empresas compradoras obtiveram retornos estatisticamente 

próximos a zero. 

 

Com base nisso, concluiu-se também que alguns aspectos diferenciam de forma 

significativa o retorno das companhias compradoras. Dos oito aspectos testados, 

cinco se mostraram de acordo com a teoria descrita em capítulos anteriores. 

 

Apesar dos resultados obtidos terem sido dentro do esperado tanto, pela teoria 

como por evidências empíricas em outros mercados algumas fragilidades podem 

gerar conclusões errôneas. 

 

A primeira é que os testes foram feitos de forma independente, sem analisar o 

quanto um aspecto pode interferir no outro. Assumiu-se que os retornos anormais 

das empresas são não correlacionados, uma vez que na análise feita existia 

sobreposição das janelas de evento.  

 

Um segundo aspecto é em relação a quantidade de anúncios que fazem parte da 

amostra. Uma análise com uma amostra maior poderia gerar um resultado 

diferente. 
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Dessa forma, alguns detalhes e análises mais minuciosas podem servir de sugestão 

para uma possível seqüência desse trabalho. Poderia-se fazer uma análise onde as 

empresas fossem separadas por setor, com o objetivo estudar não a reação do 

preço da ação das empresas compradoras e alvo, mas todo o segmento de mercado 

em que essas empresas estão situadas. 

 

Por fim, uma segunda sugestão seria analisar o comportamento do preço das ações 

caso a aquisição não se concretizasse. O estudo seria no sentido de se avaliar se o 

valor das empresas volta ao patamar em que estava situado anteriormente ao 

anúncio ou se o mercado mantém os novos preços. 

 

 

 

 

37 



CAPÍTULO VI:  Referências Bibliográficas 

 

Amaro, J., “Theorical Foundations of Corporate Finance”, Princeton University 

Press, 2001. 

 

Asquith, P., "Merger bids, uncertainty, and stockholder returns", Journal of 

Financial Economics, Vol. 11, 1983, pp. 51-83. 

 

Asquith, P., Bruner, R. e Mullins, D., "The gains to bidding firms from mergers", 

Journal of Financial Economics, Vol. 11, 1983, pp. 121-140. 

 

Bradley, M., "Interfirm tender offers and the market for corporate control", 

Journal of Business,Vol. 53, 1980, pp. 345-376. 

 

Bradley, M., "Synergistic gains from corporate acquisitions and theis divisions 

between the stockholders of target and acquiring firm”, Journal of Financial 

Economics, Vol. 21, 1988, pp. 3-40. 

 

Camargos, M. e Barbosa, F., "Fusões, aquisições e takeovers: um levantamento 

teórico dos motivos, hipóteses testáveis e evidências empíricas ", Caderno de 

Pesquisas em Administração, Vol. 10, 2003, pp. 17-38. 

 

Campbell, J., Lo, A. e Mackinlay, A., “The Econometrics of Financial Markets”, 

Princeton University Press, 1997, pp 149-178. 

 

Datta, D., Narayanan, V. e Pinches, G., "Factors influencing wealth creation from 

mergers and acquisitions: a meta analysis", Strategic Management Journal, Vol. 

13, 1992, pp. 67-84. 

 

De, S., Fedenia, M. e Triantis, A., "Effects of competition on bidder returns", 

Journal of Corporate Finance, Vol. 2, 1996, pp. 261-282. 

 

Dodd, P. e Ruback, R., "Tender offers and stockholder returns: an empirical 

analysis", Journal of Financial Economics, Vol. 5, 1977, pp. 351-374. 

38 



 

Firth, M., "Takeovers, shareholder returns and the theory of the firm", Quaterly 

Journal of Economics, 1980, pp. 235-360. 

 

Franks, J. e Harris, R., "Shareholder wealth effects of corporate takeovers: the UK 

experience 1955-1985", Journal of Financial Economics, Vol. 23, 1989, pp. 

225-249. 

 

Fuller, K., Netter, J., e Stegemoller, M., "What do returns to acquiring firms tell 

us?", Journal of Financial Economics, Vol. 57, 2002, pp. 1763-1793. 

 

Huang, Y. and Walkling, R., "Abnormal returns associated with acquisition 

announcements: payment, acquisition form and managerial resistance", Journal 

of Financial Economics, Vol. 19, 1987, pp. 329-350. 

 

Jarrell, G. and Poulsen, A., "The returns to acquiring firms in tender offers: 

evidence from three decades", Financial Management, 1989, pp. 12-19. 

 

Jensen, M., "Agency cost of free cash flow, corporate finance, and the market for 

takeovers", American Economic Review, Vol. 76, 1986, pp. 323-329. 

 

Lang, L., Stulz, R. and Walkling, R., "A test of free cash flow hypothesis: the case 

of bidder returns", Journal of Financial Economics, Vol. 29, 1991, pp. 315-335. 

 

Loderer, C. and Martin, K., "Corporate acquisitions by listed firms: the experience 

of a comprehensive sample", Financial Management, 1990, pp. 17-33. 

 

Lodi, João, "Fusões e Aquisições - O Cenário Brasileiro", Editora Campus, 1999. 

 

Morck, R., Shleifer, R. and Vishny, R., "Do managerial objectives drive bad 

acquisitions?", Journal of Finance, Vol. 45, 1990, pp. 31-48. 

 

39 



Myers, S. and Majluf, N., "Corporate financing and investment decisions when 

firms have information that investors do not have", Journal of Financial 

Economics, Vol. 13, 1984, pp. 187-211. 

 

ROSSETTI, José Paschoal. “Fusões e Aquisições no Brasil: as Razões e os 

Impactos”. Editora Atlas. 

 

Stulz, R., Walking, R. and Song, M., "The distribution of target ownership and the 

division of gains in successful takeover", Journal of Finance, Vol. 45, 1990, pp. 

817-833. 

 

Travlous, N., "Corporate takeovers bid, methods of payment and bidding firm´s 

stock returns”, Journal of Finance, Vol. 42, 1990, pp. 943-963. 

 

Walking, R., "Predicting tender offers success", Journal of Financial and 

Quantitative Analysis, Vol. 20, 1985, pp. 461-478. 

40 


