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RESUMO 

 

 

A atividade de fusões e aquisições, também conhecida no mercado como M&A 
(Mergers and Acquisitions), tem sido uma relevante estratégia adotada pelos CEOs para 
garantir a competitividade em mercados doméstico e internacional, sendo justificada por 
diversos fatores, dentre eles: necessidade de crescimento, aumento do market share, criação 
e/ou aumento de barreiras de entrada, aquisição de conhecimento (capital humano, tecnologia 
e processos) e busca por sinergias. Ainda que existam estudos sobre M&A visando uma 
melhor compreensão dos problemas relacionados ao alinhamento entre a estratégia e a tomada 
de decisão, dos fatores críticos de sucesso, melhores práticas para condução de due diligence 
(processo de investigação e auditoria), valorações econômicas e integrações na 
implementação da fusão ou aquisição, poucos se debruçaram em analisar as armadilhas do 
processo decisório de M&A, no que diz respeito aos vieses psicológicos existentes ao longo 
da tomada de decisão. Desta forma, o objetivo central da presente pesquisa é apresentar a 
consolidação da análise das principais armadilhas que interferem no processo decisório de 
fusões e aquisições. De maneira complementar, também se almejou alcançar os seguintes 
objetivos intermediários: compreender o processo de fusões e aquisições; identificar as 
principais etapas e pontos de decisão no processo decisório de fusões e aquisições; analisar as 
armadilhas inerentes a uma tomada de decisão. Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa 
que, além de revisão de literatura, contou com a realização de entrevistas com 15 profissionais 
que tiveram atuação relevante em projetos de M&A de empresas brasileiras que adquiriram, 
foram adquiridas ou realizaram fusões entre 2009 e 2015, em diversos segmentos da indústria. 
As informações obtidas foram compiladas e analisadas através da metodologia de Análise de 
Discurso. Como resultado, esta pesquisa mostrou que decisões de M&A são extremamente 
complexas e apresentam alto grau de incerteza, o que implica em um maior risco da 
ocorrência de armadilhas psicológicas. Dentre as armadilhas que exercem maior influência 
nas decisões de fusões e aquisições, de acordo com este estudo, a contextualização foi a que 
apresentou maior dominância, seguida pela evidência de confirmação e ancoragem.  

 

 

Palavras-chave: Fusões e aquisições. Processo decisório. Armadilhas do processo decisório. 

Vieses psicológicos. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Mergers and acquisitions activities, also known in the market as M&A, have been an 
important strategy adopted by CEOs to ensure domestic and international competitiveness, 
motivated by many reasons: need for growth, market share increase, entry barriers 
increase/growth, knowledge acquisition (human capital, tecnology and process), synergies, 
among others. Even though there are studies about M&A seeking for a better understanding of 
the problems related to strategy and decision making process alignment, critical success 
factors, due diligence best practices, valuations and integrations needs during the 
implementation of a merger or acquisition, only a few have focused on the cognitive biases of 
a M&A decision making process. In this way, the main purpose of this research is to present a 
consolidation of the main hidden traps in M&A decision making process. In a complementary 
manner, this study also sought the following secondary goals: understand the process of 
mergers and acquisitions, identify the main steps and decision points in the M&A process, 
analyse the traps regarding a decision making process. Therefore, it was conducted a 
qualitative research contemplating interviews with 15 profissionals that have had relevant 
participation on M&A projects of brazilian companies from different industries that have been 
merged, have acquired or have been acquired by another company, between 2009 and 2015. 
The informations obtained in the interviews were consolidated and analysed by the discourse 
analysis methodology. As a result, this research showed that M&A decisions are extremely 
complex and involve great uncertainty, which implies a bigger risk of decision traps 
occurrence. Among these hidden traps that have greater influence in M&A decisions, 
according to this study, contextualization was the one that presented the most dominance, 
followed by evidence of confirmation and anchoring. 

 
 
 

Keywords: Mergers and acquisition. Decision making process. Decision traps. Cognitive 

biases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A atividade de fusões e aquisições, também conhecida no mercado como M&A 

(Mergers and Acquisitions), tem sido uma relevante estratégia adotada pelos CEOs para 

garantir a competitividade em mercados doméstico e internacional. Do ponto de vista 

acadêmico, em uma fusão duas empresas juntam esforços para se tornar uma única 

companhia, enquanto na aquisição uma empresa compra a outra, sendo normalmente a menor 

absorvida pela maior. Nesse contexto, é possível encontrar na literatura diversas razões para a 

realização de iniciativas de M&A, dentre elas: necessidade de crescimento, aumento do 

market share, criação e/ou aumento de barreiras de entrada, aquisição de conhecimento 

(capital humano, tecnologia e processos), busca por sinergias, dentre outras (CAMARGOS; 

BARBOSA, 2003; SHELTON, 1988; CARTWRIGHT; COOPER, 1999; ROURKE,1992; 

KUMMER; STEGER, 2008; LEVINE, 1989; HASPESLACH; JEMISON, 1991).  

Entretanto, ainda que, em um primeiro momento, a justificativa para a realização de 

uma fusão ou aquisição aparente ser racional e respaldada pelo melhor interesse do ponto de 

vista corporativo, aspectos como orgulho, ego, vaidade e a necessidade de demonstrar poder 

também podem ser interpretados como motivações para iniciativas de M&A, revelando as 

idiossincrasias da gestão (PORTER, 1980). 

Indubitavelmente, qualquer transação de M&A possui duas partes principais: a 

empresa que está comprando e a que está sendo adquirida ou as duas empresas que estão se 

fundindo. Não obstante, além dessas partes, também existem outros atores que possuem 

interesses econômicos na transação, tais como: empregados, financiadores, clientes, governo, 

fornecedores, dentre outros.  

A complexidade envolvida nesse tipo de transação é ainda mais intensificada em 

virtude do envolvimento de diferentes áreas profissionais. Segundo Camargos e Barbosa 

(2003) são várias as Ciências Sociais Aplicadas que têm o M&A como objeto de estudo: 

Contabilidade, Direito, Economia, Administração, Política de Negócios, dentre outras, 

nenhuma delas apresentando dominância ou maior legitimidade que as demais.  

Os estudos de M&A têm contribuído para uma melhor compreensão dos problemas 

relacionados ao alinhamento entre a estratégia e a tomada de decisão, dos fatores críticos de 

sucesso, melhores práticas para condução de due diligence (processo de investigação e 
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auditoria), valorações econômicas e integrações na implementação da fusão ou aquisição. 

Entretanto, poucos se dedicaram a analisar as armadilhas do processo decisório de M&A no 

que diz respeito aos vieses psicológicos existentes ao longo da tomada de decisão.  

Nesse contexto, existe uma percepção do processo decisório humano de que toda 

decisão é tomada a partir de um ponto de vista racional, em que o homem racionalmente 

avalia as alternativas existentes considerando, de maneira não passional, os custos e 

benefícios envolvidos na decisão. No entanto, essa percepção pode ser significativamente 

falha como um modelo do comportamento humano, tendo alguns estudos empíricos já 

evidenciado que as pessoas muitas vezes não se comportam de maneira totalmente racional 

(BAZERMAN, 2004; BAZERMAN; MOORE, 2010). 

Na medida em que atividades de M&A são extremamente complexas, pelos motivos 

aqui brevemente apresentados, o executivo torna-se suscetível a diferentes influências que 

podem impactar significativamente na tomada de decisão de uma fusão ou aquisição. 

Sob esta ótica, em resumo, uma questão básica motivou o presente estudo: quais são as 

principais armadilhas que interferem no processo decisório de fusões e aquisições? 

Para buscar responder o questionamento acima, primeiro faz-se necessário entender os 

fundamentos de M&A em termos de definições, motivações e etapas do processo, assim como 

os principais conceitos no que diz respeito ao processo decisório, para posteriormente analisar 

quais são as armadilhas de vieses psicológicos que interferem na tomada de decisão de 

iniciativas de M&A. 

O presente trabalho está dividido nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução: descreve a contextualização e apresentação do problema, 

além abordar as justificativas para escolha do tema, principais objetivos a serem alcançados e 

delimitações do estudo. 

Capítulo 2 – Metodologia da Pesquisa: apresenta o método de pesquisa utilizado 

apontando o tipo de pesquisa adotado, a seleção dos sujeitos para compor a amostra, a forma 

de tratamento dos dados e limitações do método empregado. 

Capítulo 3 – Marco Teórico: apresenta a revisão de literatura utilizada como base para 

análise e discussão dos resultados. O marco teórico contempla as terminologias e conceitos de 

fusões e aquisições, o processo de fusões e aquisições na empresa, a teoria da decisão, 

abordagens do processo decisório organizacional e, por fim, descreve as armadilhas do 

processo decisório. 

Capítulo 4 – Análise e Interpretação dos Resultados da Pesquisa Empírica: apresenta 

os principais resultados encontrados na realização das entrevistas, bem como a interpretação 
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dos mesmos. Além disso, quando pertinente, os resultados encontrados são comparados com a 

revisão da literatura apresentada no marco teórico. 

Capítulo 5 – Conclusões: resume os pontos-chave encontrados na pesquisa, analisa se 

o objetivo proposto foi alcançado e, por fim, sugere possibilidades de pesquisas futuras. 

O capítulo 6 aponta as referências bibliográficas, o Apêndice A as perguntas utilizadas 

nas entrevistas e o Apêndice B as categorias encontradas nas entrevistas, de acordo com a 

metodologia da análise de discurso. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA 

 

De acordo com o relatório anual da PricewaterhouseCoopers (PwC), de 2014, sobre 

fusões e aquisições, “o mercado de M&A brasileiro registrou um total de 879 transações no 

ano de 2014, número 8,25% acima dos 812 negócios realizados em 2013 e o maior número de 

transações da história do mercado de fusões e aquisições do Brasil.” 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), (c2015). Importante salientar que esses números 

tratam apenas de transações divulgadas na imprensa. 

 

Gráfico 1 - Crescimento de M&A no Brasil  

 
Fonte: PricewaterhouseCoopers (PwC) (c2015). 

 

No que diz respeito às transações que tiveram o valor divulgado, que correspondem a 

30% do total, o ano de 2014 somou um total de US$ 108,30 bilhões no mercado de M&A no 

Brasil (PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), (c2015). 
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Figura 1 - Movimentação financeira do mercado de M&A no Brasil  

 
Fonte: PricewaterhouseCoopers (PwC) (c2015).  

 

As aquisições de participação majoritária lideram, ano após ano, a modalidade de 

transação de M&A no Brasil, mas as compras minoritárias vêm apresentando crescimento 

constante desde 2011. 

 

Gráfico 2 - Modalidades de transação de M&A no Brasil  

 
Fonte: PricewaterhouseCoopers (PwC) (c2015).  

 

Ainda que estratégias de crescimento envolvendo fusões e aquisições sejam 

frequentemente consideradas pelos CEOs das empresas e que estudos sobre o tema tenham se 

intensificado ao longos das últimas décadas, pesquisas confirmam que ainda há muito espaço 

para aprofundamento do assunto. O Gráfico 3, por exemplo, evidencia que, em média, menos 

de 3% dos estudos realizados pelos artigos das principais publicações no campo da 

administração abordam o tema de M&A. 
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Gráfico 3 - Percentual de artigos que abordam o tema M&A  

 
Fonte: Ferreira et al. (2014).  

 

Além disso, existe uma lacuna no que diz respeito à compreensão do processo 

decisório de M&A, principalmente, no que se refere aos vieses psicológicos aos quais o 

tomador de decisão está sujeito ao longo do processo. 

Dessa forma, em virtude da importância das atividades de M&A no mercado 

brasileiro, da complexidade do processo de tomada de decisão envolvendo o tema e da 

carência de estudos que busquem aprofundar o entendimento das armadilhas que influenciam 

o processo decisório de fusões e aquisições, entende-se como oportuna a realização do 

presente estudo. 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Este estudo tem como objetivo principal identificar quais são as principais armadilhas 

que interferem no processo decisório de fusões e aquisições. De maneira complementar, 

também se almeja alcançar os seguintes objetivos intermediários: 

− compreender o processo de fusões e aquisições; 

− identificar as principais etapas e pontos de decisão no processo decisório de 

fusões e aquisições; 

− analisar as armadilhas inerentes a uma tomada de decisão. 

 



18 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Ainda que as armadilhas dos vieses psicológicos possam ser os motivadores para o 

fracasso de um projeto, o presente estudo não tem por objetivo identificar esse tipo de 

associação e nem buscou se restringir a projetos de M&A que falharam. Este estudo delimita-

se, portanto, a analisar as principais armadilhas que interferem no processo decisório de 

fusões e aquisições, independentemente se o projeto foi bem ou mal sucedido.  

Além disso, esta pesquisa delimita-se apenas à profissionais que tenham tido papel 

relevante em projetos de M&A de empresas brasileiras que adquiriram, foram adquiridas ou 

realizaram fusões entre 2009 e 2015. Assim, apesar de não ter havido restrição quanto ao 

cargo do entrevistado, devido ao requisito do papel relevante, os profissionais selecionados 

possuem funções na alta administração da empresa, conforme detalhado no item 4.1 – 

Mapeamento dos Entrevistados. 

Por fim, ressalta-se que esta pesquisa não está focada em nenhum segmento específico 

da economia, porte empresarial ou região geográfica. Embora os entrevistados da presente 

pesquisa trabalhem no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a transação de M&A abordada pode 

ter sido realizada em diferentes localidades. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento desta dissertação consiste em uma 

abordagem qualitativa, que é associada a questões de pesquisa de fenômenos de interesse que 

requerem exploração de dados em profundidade, com foco na descrição, comparação ou 

prescrição (JOHNSON; HARRIS, 2002). De acordo com Marshall e Rossman (1999), o 

caráter qualitativo procura descrever, decodificar e traduzir, chegando a uma conclusão 

quanto ao significado e não quanto à frequência. Dessa forma, é flexível e aplicada a 

pequenas amostras. Esta pesquisa tem ainda o propósito de ser exploratória, uma vez que 

investiga um fenômeno pouco compreendido em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado (MARSHALL; ROSSMAN, 1999).  

O desenvolvimento desta dissertação foi sustentado pela utilização de referencial 

teórico sobre M&A e processo decisório, análise documental disponível e coleta de 

informações, principalmente, por meio de entrevistas presenciais com profissionais 

especialistas no assunto e que tiveram atuação direta nos projetos de M&A de empresas 

brasileiras que adquiriram, foram adquiridas ou realizaram fusões entre 2009 e 2015.  

Segundo Gil (1999), o grau de estruturação de uma entrevista depende do propósito do 

entrevistador. Neste estudo optou-se pela realização de entrevistas semi-estruturadas, que 

utilizam questões abertas, permitindo ao entrevistador entender e captar a perspectiva dos 

participantes da pesquisa. O roteiro utilizado na pesquisa está disponível no Apêndice A. 

Segundo Vergara (2004), esse tipo de técnica pressupõe a presença do entrevistador, mas ao 

mesmo tempo oferece liberdade para que o entrevistado exponha outros pontos de vista de 

maneira espontânea. Cabe ressaltar ainda que, por meio de entrevistas com perguntas abertas, 

é possível observar posturas, opiniões e sentimentos do entrevistado sobre o tema em questão, 

que não seriam revelados se fossem utilizadas perguntas objetivas (TRIVIÑOS, 1987). Dessa 

forma, a partir de dados empíricos isolados chega-se às conclusões para responder o problema 

apresentado no item 1.1.   

Não se limitando aos dados primários das entrevistas, também foram utilizados dados 

secundários sobre fusões e aquisições e processo decisório no intuito de complementar as 

informações de campo obtidas. Esses dados secundários foram obtidos em artigos, 

reportagens de revistas especializadas, relatórios e apresentações de consultoria, dentre outros. 
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2.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

O universo deste estudo abrange projetos de M&A de empresas brasileiras, em 

diversos segmentos da indústria, que adquiriram, foram adquiridas ou realizaram fusões entre 

2009 e 2015.  Dado que não há um ambiente estruturado para controle e armazenamento de 

tais projetos, não foi possível precisar a quantidade de projetos de M&A realizados durante 

esse período (os números apresentados no item 1.2 tratam apenas de transações de M&A que 

foram de fato concluídas e divulgadas na imprensa). 

A amostragem desta pesquisa é não-probabilística por julgamento (intencional), na 

qual o pesquisador usa o seu julgamento para selecionar os membros da população que são 

boas fontes de informação precisa. Esse tipo de amostragem foi escolhido por se tratar de um 

estudo qualitativo com acesso de informações limitado e com características bem específicas, 

não havendo outra alternativa viável uma vez que a população do universo descrito acima não 

está disponível para ser sorteada. Além disso, o presente estudo trata-se de uma pesquisa 

exploratória que não tem a intenção de generalizar os dados obtidos na amostra para a 

população. 

Para compor a amostra foram selecionados profissionais que tiveram atuação relevante 

em projetos de M&A, dentro do universo de pesquisa exposto acima, e que possam contribuir 

com seus conhecimentos e experiências no tema, a saber (por motivos de confidencialidade, 

os nomes das empresas e dos entrevistados não podem ser divulgados):  

− Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-commerce; 

− Entrevistado 2: Diretora e Sócia da empresa B do setor de varejo; 

− Entrevistado 3: Gerente Financeiro da empresa C do setor de óleo e gás; 

− Entrevistado 4: Diretor da empresa D do setor de tecnologia; 

− Entrevistado 5: Diretor da empresa E do setor de varejo; 

− Entrevistado 6: Gerente de fusões e aquisições da empresa F do setor de ensino; 

− Entrevistado 7: Sócio da empresa G do setor de shopping centers; 

− Entrevistado 8: Gerente Financeira da empresa H do setor de shopping centers; 

− Entrevistado 9: Diretor Financeiro da empresa I do setor de guarda de 

embarcações; 

− Entrevistado 10: Gerente de Divisões da empresa J do setor de portos; 

− Entrevistado 11: Diretora e sócia da empresa L do setor de distribuição;  
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− Entrevistado 12: Gerente de fusões e aquisições da empresa M do setor de óleo e 

gás; 

− Entrevistado 13: Gerente de fusões e aquisições da empresa N do setor de óleo e 

gás; 

− Entrevistado 14: Diretor da empresa O de telefonia; 

− Entrevistado 15: Gerente do Jurídico da empresa P do setor de mineração. 

 

Foi observada a saturação teórica com a realização das 15 entrevistas, não sendo 

necessária a realização de entrevistas adicionais. Importante ressaltar que não foi entrevistada 

mais de uma pessoa da mesma empresa, portanto, ainda que haja coincidências de alguns 

segmentos de atuação, tratam-se de empresas distintas. 

 

2.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Conforme abordado no item 2.2, neste estudo optou-se pela realização de entrevistas 

semi-estruturadas, que utilizam questões abertas, permitindo ao entrevistador entender e 

captar a perspectiva dos participantes da pesquisa. Foram realizadas entrevistas com 15 

profissionais, conforme pré-requisitos apresentados no item 2.2. Sempre que consentido pelos 

entrevistados, as entrevistas foram gravadas. Entretanto, em virtude da sensibilidade do tema 

em questão e do alto grau de confidencialidade exigido pelas empresas, algumas entrevistas 

não tiveram permissão para serem gravadas, tendo o entrevistador tomado nota dos pontos 

mais relevantes. Nenhum entrevistado autorizou a divulgação da transcrição da entrevista na 

íntegra ou a divulgação do nome da empresa. 

O roteiro da entrevista foi elaborado de forma a coletar elementos importantes para 

responder a pergunta problema desta pesquisa e em consonância com a revisão literária para o 

tema. Em resumo, o roteiro foi divido em três blocos principais: mapeamento do entrevistado, 

mapeamento do processo de fusão e aquisição objeto da entrevista, levantamento das 

influências no processo decisório da fusão e aquisição objeto da entrevista. 

Destaca-se que foi adotada a sugestão de Patton (2002) de submeter as perguntas a um 

pré-teste antes da aplicação das entrevistas oficiais, de forma a realizar, de maneira 

antecipada, os ajustes necessários para melhor atingir o objetivo da pesquisa. Para tal, foram 

selecionadas duas pessoas que atendiam aos requisitos do público-alvo, sendo que as mesmas 

não foram consideradas na amostra final. O pré-teste mostrou-se fundamental para o 
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abrandamento de perguntas que antes estavam mais incisivas, principalmente, no que diz 

respeito à utilização do termo “armadilha”. Assim, foi possível suavizar as perguntas para 

minimizar a inibição ou omissão de informações importantes por parte dos entrevistados. 

Entretanto, mesmo com a realização do pré-teste para abrandamento das perguntas, é 

notório que projetos de M&A, ainda que concluídos, são altamente confidenciais e por isso 

existe certa cautela dos envolvidos em divulgar detalhes do processo decisório e que o termo 

“armadilha”, presente na questão central dessa dissertação, pode causar inibição dos 

entrevistados em revelar os detalhes que de fato envolveram a decisão. Nesse contexto, optou-

se nesta dissertação pela utilização do método de análise de discurso, não sendo a análise dos 

resultados restrita, portanto, a forma e ao conteúdo, devendo contemplar também os efeitos de 

sentido mediante interpretação. 

 

2.3.1 Análise do discurso 

 

Segundo Vergara (2005), quando se mostra importante para o pesquisador 

compreender a maneira pela qual alguma coisa é dita, a análise do discurso pode ser 

recomendada como um método de pesquisa. O processo de análise discursiva busca 

questionar as diferentes formas de sentido estabelecidas, sejam elas verbais ou não verbais, 

sendo suficiente que sua materialidade produza sentido para a interpretação. 

Na medida em que projetos de M&A, ainda que concluídos, são usualmente tratados 

como confidenciais e por isso existe certa cautela dos envolvidos em divulgar detalhes do 

processo decisório e que o termo “armadilha” pode causar inibição dos entrevistados em 

revelar os detalhes que de fato envolveram a decisão, considerou-se oportuno utilizar a 

metodologia de análise de discurso. 

Entretanto, não existe apenas uma linha de análise de discurso. Na realidade, existem 

diversos enfoques que partem de diferentes tradições teóricas, mas que reivindicam o mesmo 

nome. 

A análise de discurso da linha francesa, que teve Michel Pêcheux como um dos 

principais fundadores, estabeleceu a relação existente no discurso entre língua/sujeito/história 

ou língua/ideologia, articulando assim o linguístico com o social e o histórico. Na medida em 

que a língua é considerada opaca e heterogênea, ela pode não ser transparente e homogênea 

como, em princípio, parece ser. Pêcheux (1993) afirma que  

um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas: por 
exemplo, o deputado pertence a um partido político que participa do governo ou a 
um partido da oposição; é porta-voz de tal ou tal grupo que representa tal interesse 
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[...]. Isso supõe que é impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como 
uma sequência linguística fechada sobre si mesma, mas que é necessário referi-lo ao 
conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido das condições de 
produção [...] (PÊCHEUX, 1993, p. 77). 

 

Nessa linha, Pêcheux (1993, p. 77) afirma ainda que “todo dizer é ideologicamente 

marcado”. Assim, o sujeito sofre forte influência do coletivo, não sendo totalmente individual. 

Não obstante, cabe ressaltar que o método na análise de discurso busca interpretar o que está 

sendo dito, mas não tem a pretensão de realizar julgamentos e dizer o que está certo ou errado. 

No que tange à interpretação, também é fundamental apontar que aquele que exerce o 

papel de intérprete também está sujeito a fazer uma leitura, influenciado por suas crenças e 

experiências, o que por sua vez, faz com que a intepretação nunca seja absoluta, pois também 

foi produzida dentro de um sentido próprio. 

Nesta pesquisa qualitativa, utilizando a metodologia de análise de discurso, os dados 

levantados foram tratados, portanto, de forma não estatística. Na medida em que não há um 

caminho prescrito para a avaliação dos resultados, após a análise e interpretação das 

entrevistas, buscou-se identificar eixos temáticos e marcas de discurso (também podendo ser 

denominado de “marcas linguísticas”). Ainda que o caráter qualitativo procure descrever, 

decodificar e traduzir, chegando a uma conclusão quanto ao significado e não quanto à 

frequência, visando uma melhor compreensão dos resultados também foi utilizado o método 

de dedução frequencial, que consiste em enumerar repetições ou ocorrências similares, 

buscando estabelecer classes de equivalências definidas a partir de significações, em função 

do julgamento do interpretador. 

Cabe aqui, uma breve distinção entre a análise de discurso, utilizada neste estudo, e a 

análise de conteúdo. Enquanto a primeira procura os efeitos de sentido relacionados ao 

discurso, a segunda está focada apenas no conteúdo do texto, sem interpretar relações 

adicionais, pressupondo assim, uma concepção transparente da linguagem. 

A análise de discurso nesta pesquisa buscou, portanto, não se restringir a forma e ao 

conteúdo, mas também buscou os efeitos de sentido mediante interpretação. Dessa forma, as 

respostas das entrevistas foram analisadas e codificadas e, sempre que possível categorizadas 

para apresentar os resultados obtidos de forma estruturada e permitir a interpretação, análise e 

correlação desses resultados com o objetivo proposto no item 1.1. 

É importante ressaltar que os dados trabalhados foram, essencialmente, experiências, 

reflexões e interpretações de profissionais envolvidos no tema. Nesse contexto, o tratamento 

dos dados exige uma abordagem significativamente complexa, de modo que seja possível 
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trabalhar com alguma segurança no campo do subjetivo. Além disso, sempre que pertinente, 

foi realizada uma comparação dos dados coletados por meio de entrevistas (fonte primária) 

com os dados obtidos por meio de fontes secundárias. 

A Figura 2 abaixo apresenta, de maneira resumida, as etapas de coleta a tratamento de 

dados presentes neste estudo: 

 

Figura 2 - Fluxo de coleta e tratamento dos dados 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

2.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

É importante observar que os resultados alcançados não poderão ser generalizados 

estatisticamente, primeiro porque foi entrevistado um número limitado de profissionais em 

virtude de dificuldade de seleção dos sujeitos, do agendamento de entrevistas e limitação de 

tempo, segundo porque este método preconiza a interpretação subjetiva e a apreciação 

documental como forma prioritária de análise, terceiro porque os entrevistados podem ter 

fornecido respostas insuficientes devido à complexidade e abrangência do assunto.  

Nessa linha, Gil (2002) aponta algumas limitações a serem consideradas em 

entrevistas com perguntas abertas com maior grau de profundidade: 

− Falta de motivação, por parte do entrevistado, para responder as perguntas; 

− Entendimento equivocado do que foi de fato perguntado; 

− Respostas falsas ou incompletas; 

− Influência exercida pelo entrevistador sobre o entrevistado; 

− Influências dos entrevistados sobre as respostas obtidas. 

Além disso, operações de fusões e aquisições são conhecidas por apresentar um alto 

grau de confidencialidade, sendo tratadas até mesmo por codinomes, o que pode implicar em 

uma maior preocupação do entrevistado em responder as perguntas. 

Outro fator limitador está na utilização do termo “armadilha”, presente na pergunta 

problema desta pesquisa. Na medida em que as pessoas têm dificuldade em atribuir falhas a si 

mesmas ou no processo no qual tiveram papel relevante, evitou-se utilizar esse termo ao longo 

das entrevistas para evitar inibição ou omissão por parte dos entrevistados, entretanto, ainda 
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que se tenha buscado elaborar perguntas sem utilizar a palavra “armadilha”, é possível que o 

entrevistado tenha fornecido respostas incompletas para evitar, de alguma forma, demonstrar 

que o processo decisório foi influenciado por vieses psicológicos. Neste sentido, o pré-teste 

realizado com dois entrevistados se mostrou importante para suavizar as perguntas e 

corroborou para minimizar o impacto desse fator limitador. 

Outra limitação deve-se ao atual momento político do Brasil com as investigações da 

Polícia Federal envolvendo uma operação de M&A (realizada pela Petrobras). Esse contexto 

pode, eventualmente, ter exercido alguma influência nas respostas fornecidas pelos 

entrevistados, na medida em que suscita amplas discussões e questionamentos sobre a 

responsabilidade da tomada de decisão.  

Cabe destacar ainda, que para cada transação de M&A avaliada nesta pesquisa só foi 

entrevistado um profissional, seja pelo lado vendedor ou comprador. Isso pode representar 

uma visão particular do entrevistado, não sendo possível validar se essa visão seria a mesma 

de outra pessoa que também tenha participado da transação ou, até mesmo, até que ponto ela é 

a mesma ou se difere da percepção de quem participou pelo outro lado da mesa de 

negociação. Entretanto, como o objetivo desta pesquisa não é comparar as diferentes visões de 

uma mesma transação, entende-se não haver prejuízos para a análise dos resultados.  

Por fim, como último fator limitador, destaca-se que a autora da presente pesquisa atua 

na área de M&A de uma grande empresa no setor de óleo e gás, o que a torna susceptível às 

influências culturais inerentes à sua função. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 TERMINOLOGIAS E CONCEITOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES 

 

O tema fusões e aquisições é visto no meio acadêmico e empresarial como uma 

estratégia corporativa de alta relevância num contexto em que, apesar da produtividade e 

excelência operacional também representarem alavancas importantes para a geração de lucros, 

a pressão por resultados crescentes em um ambiente de oportunidades limitadas força as 

companhias a buscarem estratégias de crescimento inorgânico, por meio de fusões, aquisições 

e joint ventures (FERREIRA et al., 2014). As relações entre diferentes empresas, desde o 

relacionamento transacional ao unificado, podem se caracterizar por diferentes tipos de 

combinação estratégica. De acordo com Marks e Mirvis (1998) e Barros (2003), essas 

relações podem ser compreendidas em um continuum que começa em um licenciamento e 

encerra em uma fusão e aquisição, conforme demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Diferentes tipos de combinação estratégica  

 
Fonte: Barros (2003). 

 

Do ponto de vista conceitual, entende-se por fusão a operação em que duas ou mais 

sociedades se unem em todos os direitos e obrigações (BRASIL, 1976, art. 228). Por 

aquisição se entende a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, 

que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (BRASIL, 1976, art. 227). Para o propósito 

deste estudo, os termos “fusões e aquisições”, “M&A” (Merges & Acquisitions) ou 

“transação” serão utilizados para denotar qualquer combinação de duas ou mais companhias 

na qual os direitos e obrigações de uma determinada empresa foram absorvidos ou fundidos 

com a empresa compradora ou pela nova organização oriunda da operação. 
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É possível encontrar na literatura diversas motivações para a realização de iniciativas 

de M&A, dentre elas: necessidade de crescimento, aumento do market share, criação e/ou 

aumento de barreiras de entrada, aquisição de conhecimento (capital humano, tecnologia e 

processos) e busca por sinergias. Segue abaixo um resumo das motivações, segundo os 

principais autores sobre o tema. 

 

Quadro 1 - Motivações para M&A 

 
Fonte: Elaboração própria (com base nos autores supracitados).  

 

Em uma pesquisa realizada pela KPMG (KPMG INTERNATIONAL 

COOPERATIVE, c2011), 162 profissionais do ramo de M&A foram entrevistados de 

maneira anônima para falar sobre transações recentes nas quais tenham participado e os 

principais motivadores por de trás das mesmas. Conforme demonstrado na Figura 4, quase 

metade das motivações apontadas diz respeito ao aumento de market share. 
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Figura 4 - Pesquisa KPMG 

 
Fonte: KPMG International Cooperative (c2011).  

 

As várias razões para realizar uma aquisição ou fusão também são explicadas por 

Hubbard (2013), sendo elas: 

− Aquisição de recursos: novos produtos, tecnologia, marcas, talentos, recursos 

naturais; 

− Integração vertical: fusão dos participantes da cadeia de valor; 

− Entrada no mercado: entrar e expandir novos mercados e geografias; 

− Seguir um cliente: parceria com um cliente para entrar em uma determinada 

geografia; 

− Economia de escala: aumentar o tamanho para diminuir os custos; 

− Aumentar o market share: domínio do mercado; 

− Incentivos fiscais: busca por vantagens fiscais; 

− Diferença competitiva: alcance de vantagem competitiva através de fusões e 

aquisições. 

Na mesma linha, Martelanc, Pasin e Cavalcante (2005) enfatizam os seguintes 

motivos: ganhos de escala e sinergias; viabilização de expansão em menor prazo; aumento do 

poder de mercado; maior capilaridade com novos canais de distribuição; vantagens fiscais; 

remoção de potenciais correntes e barreiras de entrada; diversificação de riscos, dentre outros. 

Sob o ponto de vista de Cadeia de Valor, as fusões e aquisições podem ser 

classificadas como horizontal, vertical ou de conglomerado (GAUGHAN, c2002; CHEN; 
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FINDLAY, 2003). A do tipo horizontal é definida como uma consolidação do negócio entre 

duas entidades que operam na mesma indústria, normalmente concorrentes, que oferecem o 

mesmo tipo de produto ou serviço. Já a vertical envolve operações em diferentes indústrias, 

normalmente com duas entidades operando em um diferente estágio da Cadeia de Valor de 

um mesmo produto ou serviço. Por fim, a do tipo conglomerado ocorre quando a transação 

envolve empresas que não compartilham o mesmo negócio ou Cadeia de Valor, mas que 

agregam valor pela diluição do risco do portfólio do grupo. 

Já Porter (1980) vai além das típicas motivações para realização de iniciativas de 

M&A e inclui o desejo irracional de alguns gestores para adquirir um determinado ativo, 

revelando as idiossincrasias da gestão. Em outras palavras, aspectos como orgulho, ego, 

vaidade e a necessidade de demonstrar poder também podem ser interpretados como razões 

para uma fusão ou aquisição.  

Nessa esteira, Malmendier e Tate (2008) realizaram um estudo para avaliar o impacto 

do excesso de confiança dos executivos nas decisões de M&A. De acordo com os autores, a 

super confiança não implica necessariamente em um maior número de aquisições. Todavia, 

executivos muito confiantes de empresas com recursos abundantes tendem a realizar 

aquisições de menor qualidade, destruindo assim, valor para os acionistas. Esses executivos 

superestimam a sua habilidade de gerar retorno com a transação e, como resultado, pagam um 

preço maior pela empresa adquirida do que seria um valor justo. 

Indubitavelmente, qualquer transação de M&A possui duas partes principais: a 

empresa que está comprando e a que está sendo adquirida ou as duas empresas que estão se 

fundindo. Entretanto, além dessas partes, também existem outros atores que possuem 

interesses econômicos na transação, tais como: empregados, financiadores, clientes, governo, 

fornecedores, dentre outros.  

Nesse contexto, a abordagem proposta por Johnson, Whittington e Scholes (2011) 

divide as motivações para fusões e aquisições em três grupos principais: estratégicos, 

financeiros e gerenciais, conforme resumido no Quadro 2 a seguir.  

 

Quadro 2 - Motivações Estratégicas, Financeiras e Gerenciais  

 
Fonte: Johnson, Whittington e Scholes (2011). 
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3.1.1 Fusões e aquisições no Brasil 

 

Estudos da World Investment Report da UNCTAD (UNITED NATIONS 

CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), 2000) mostram que entre 

as décadas de 80 e 90, a globalização foi fortemente influenciada pelos países desenvolvidos. 

Durante esse período, foram basicamente as empresas americanas, europeias e japonesas que 

exploraram oportunidades mundo a fora com o intuito de fortalecer seus negócios. Entretanto, 

mais recentemente, grandes companhias multinacionais se estabeleceram em mercados como 

Brasil, China, Índia e Rússia e começaram a influenciar e redefinir a dinâmica das relações 

comerciais globais. O contexto desses mercados emergentes de potencial de crescimento 

estimula uma corrida das grandes corporações mundiais em busca de liderança e aumento de 

market share. Entretanto, um estudo de Kale, Singh e Raman (2009) apontou que em 

determinadas situações, as empresas compradoras subestimam as barreiras culturais, políticas 

e organizacionais da firma a ser adquirida, o que pode trazer prejuízos ao sucesso da 

transação. 

De acordo com Rossetti (2001), o mercado profissional de M&A no Brasil foi 

formado em meados da década de 1990, quando o Plano Real promoveu a estabilização 

macroeconômica no país, com a redução da desigualdade, controle da inflação e contribuiu 

para a criação de uma base regulatória em diferentes áreas da economia. Na medida em que a 

economia brasileira continuou a se fortalecer, o Brasil passou a ser um “terreno fértil” para 

fusões, aquisições e joint ventures. Atualmente, muitos setores no país ainda estão em fase de 

consolidação, o que acarreta em aumento da atividade de M&A. O número de transações 

aumentou consideravelmente nos sete anos anteriores a 2013, conforme demonstrado no 

Gráfico 4 a seguir. 
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Gráfico 4 - Evolução anual do número de transações  

 
Fonte: KPMG Corporate Finance (c2014).  

 

Historicamente, de acordo com o estudo da KPMG (KPMG CORPORATE 

FINANCE, c2014), as transações internacionais representam de 40% a 50% do total de 

negócios concluídos e anunciados, o que demonstra que uma parte significativa dos 

investimentos estrangeiros atraídos para o país é destinado para fusões, aquisições e joint 

ventures. 

De acordo com a Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 

c2015), em 2012 o Brasil ficou em terceiro lugar na lista dos países que mais receberam 

investimento estrangeiro, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. 
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Gráfico 5 - Entrada de investimento estrangeiro por país 

 
Fonte: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2013).  

 

O Gráfico 6 mostra como a entrada de capital estrangeiro está relacionada com a 

atividade internacional de M&A: 

Gráfico 6 - Correlação entrada de capital estrangeiro X M&A internacional 

 
Fonte: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2013).  

 

3.2 O PROCESSO DE FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS 

 

Não existe um processo rígido que determine a nomenclatura e todas as etapas que um 

processo de fusão e aquisição deva seguir, mas, em linhas gerais, os processos de aquisição de 

empresas podem ser divididos em fases que configuram projetos, na medida em que 
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comportam um tempo definido, são únicos e são de elaboração progressiva, segundo a 

definição de projeto do Project Management Institute (PMI, c2013).  

Segundo Barros (2003), tipicamente, um projeto de M&A tem início com a 

identificação da oportunidade e se encerra no momento do fechamento (closing). Já Alam, 

Khan e Zafar (2014) sugerem que uma transação típica de M&A inicia com uma decisão 

estratégica da alta administração para avaliação de uma determinada oportunidade, na 

sequência tem-se uma análise de viabilidade que envolve os aspectos financeiros e de Due 

Diligence, a negociação comercial contratual, o fechamento da operação e a implementação 

da integração. Gole e Hilger (2009) apresentam um processo similar que envolve as etapas de 

planejamento (definição da estratégia e identificação da oportunidade), desenvolvimento (Due 

Diligence, definição do valor e condições) e execução (finalização da negociação e integração 

das empresas envolvidas na transação).  

 

Figura 5 - Processo de M&A 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

 

3.2.1 Identificação da oportunidade 

 

Nesta fase é realizado um estudo preliminar sobre o negócio que deve contemplar, 

dentre outros, os seguintes aspectos: 

a) explicitar a motivação para a realização do negócio; 

b) estimar a ordem de grandeza do montante envolvido na negociação e os múltiplos 

de avaliação implícitos em tal valor; 

c) verificar alinhamento estratégico, avaliar restrições políticas, sociais, ambientais e 

outras, definir fontes de recursos para a aquisição e impactos no orçamento; 

d) identificar interesse em controle ou apenas em participação na empresa alvo, 

destacando, quando possível, algumas questões referentes à governança 

corporativa (estrutura organizacional, processo decisório, sócios etc). 
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3.2.2 Avaliação do negócio 

 

Nesta fase realiza-se uma avaliação detalhada da oportunidade de negócio, através dos 

seguintes esforços: 

a) elaborar as avaliações necessárias, através de modelagem adequada, quantificando 

as possíveis sinergias, identificando os ativos intangíveis e avaliando as marcas, 

quando for o caso; 

b) conduzir os trabalhos de verificação de informações da empresa alvo, por meio de 

due diligence. Segundo Marks e Mirvis (1998), o mais comum é focar nas 

implicações financeiras, como taxas e impostos, ou questões legais que 

influenciem na negociação contratual; 

c) definir formato de aquisição, que deve conter: (i) levantamento de alternativas de 

estruturas societárias que permitam a operacionalização da aquisição, 

considerando-se também as questões relativas à futura governança do novo 

negócio; (ii) estudo de otimização tributária, escrituração contábil e demais 

aspectos financeiros das alternativas; 

d) avaliar as consequências da efetivação ou não da aquisição, tais como reação do 

mercado, dos concorrentes e da sociedade; 

e) avaliar a necessidade de mensuração dos ativos e passivos da empresa alvo ou 

negócio a valor justo; 

f) realizar avaliação da cultura organizacional e das políticas de RH da empresa 

alvo; 

g) apresentar proposta não-vinculante, se aplicável (o contratante que faz 

determinada oferta/proposta nessa fase não se vincula ao outro, ou seja, não gera 

obrigação do ponto de vista legal). 

 

3.2.3 Negociação de preços e condições 

 

Tendo sido devidamente equacionadas todas as etapas anteriores e de posse da 

avaliação final, cabe a decisão sobre a apresentação de uma proposta vinculante, ou seja, que 

gera obrigação perante o vendedor. É possível que, a partir desta decisão, haja uma 

negociação do preço ofertado, das respectivas condições e dos mecanismos de correção dos 

valores acordados até o closing. 
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Também deverá ser analisada a conveniência e a necessidade de se utilizar contratos 

de contingências, contas de custódia (escrow accounts), garantias corporativas e outros 

mecanismos de resposta a riscos que possam ser negociados com o vendedor. 

Nesta etapa também deverá ser concluída a avaliação das contingências não 

contabilizadas no negócio, de modo que seja possível negociar garantias e/ou uma redução no 

preço de aquisição em função das contingências identificadas. 

 

3.2.4 Negociação de contratos 

 

É comum que, já durante as etapas de Avaliação do Negócio e Negociação de Preço e 

Condições, algumas primeiras versões dos contratos que regerão a aquisição tenham sido 

elaboradas. Se isto ainda não houver ocorrido, a etapa de Negociação de Contratos é o 

momento de se iniciar o processo de elaboração da documentação contratual do projeto. 

Esta etapa requer, por obviedade, intensa participação dos representantes jurídicos, 

mas deverá também contar com a participação dos demais envolvidos no projeto. É na 

documentação contratual que se materializa tudo o que já foi negociado até este ponto e os 

desdobramentos das questões relevantes do projeto, inclusive o equacionamento de alguns 

riscos apurados em etapas anteriores. 

Tendo sido devidamente equacionadas todas as atividades anteriores, as empresas 

envolvidas assinarão o contrato de compra e venda e cumprirão os termos previstos em 

contrato para o ato da assinatura (exemplo: realização do pagamento). Eventualmente, pode 

ser solicitado a um assessor externo a emissão de uma Fairness Opinion, que tem como 

objetivo atestar, do ponto de vista financeiro, se o valor pago pelo ativo foi considerado justo. 

Caso alguma das empresas tenha capital aberto, pode ser necessária a publicação de 

fato relevante, imediatamente após a assinatura.  

 

3.2.5 Fechamento (closing) 

 

Nesta fase, realiza-se o fechamento da transação (closing) com o pagamento do preço 

final (considerando a hipótese de um eventual ajuste de preço devido à variação do capital de 

giro, investimentos incorridos, dividendos distribuídos, dentre outros, ocorridos entre a data 

de assinatura dos contratos e o efetivo pagamento) e transferência das ações ou cotas da 

empresa alvo para a empresa utilizada como veículo de aquisição, previamente definida e 

identificada nos contratos.  
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3.2.6 Integração 

 

Nesta última etapa há uma passagem do projeto para a equipe que efetivamente será 

responsável pela gestão da empresa adquirida. O responsável indicado para assumir a gestão 

do negócio deve implementar um plano de integração, a fim de controlar os custos, mitigar 

riscos e otimizar o prazo necessário para a execução dos processos de rotina da empresa. De 

acordo com Evans, Pucik e Barsoux (c2002), apesar da maior parte das empresas reconhecer 

que os primeiros cem dias após a aquisição/fusão são fundamentais para evitar consequências 

negativas, poucas são aquelas que de fato elaboram um plano de ação para minimizar tais 

implicações. 

O resumo das principais etapas de uma transação de M&A apresentado acima teve 

como base os autores Barros, 2003; Alam, Khan e Zafar (2014); Gole e Hilger (2009), além 

de considerações pontuais de outros autores indicados explicitamente ao longo do texto. Ao 

compreender um projeto típico de M&A, percebe-se que o gestor encara um processo 

decisório complexo, com interlocução com diferentes áreas de conhecimento (advogados, 

financistas, técnicos, assessores externos, dentre outros) e assunção de riscos. Cabe ressaltar 

que as etapas descritas acima existem tanto na visão do comprador, como na visão do 

vendedor.   

 

3.3 A TEORIA DA DECISÃO 

 

Ao longo dos anos, o tema processo decisório tem sido estudado pelos autores com 

abordagens bem distintas que vão das teorias clássicas da administração até o campo da 

psicologia. As ênfases variam ora aos aspectos racionais do processo, ora aos aspectos 

organizacionais, passando pela área política e, mais recentemente, ao campo da intuição. 

Acreditamos que sempre estamos melhor colhendo tantas informações quanto 
possível e gastando o máximo de tempo possível em deliberação. Na realidade, nós 
confiamos somente na tomada consciente de decisões. Mas há momentos, 
particularmente os de estresse, em que a pressa não gera desperdício, quando nossos 
julgamentos rápidos e nossas primeiras impressões podem oferecer um meio muito 
melhor para entender o mundo. [...] Decisões tomadas muito depressa podem ser tão 
boas quanto decisões tomadas de forma cautelosa e deliberada (GLADWELL, 2005, 
p. 19). 

 

De acordo com Buchanan e O’Connell (2006), a história do processo decisório não 

decorre apenas do racionalismo puro, pois ao longo do tempo, verificou-se a necessidade de 

se aceitar limitações inerentes ao processo decisório, em virtude das próprias limitações 
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psicológicas do tomador de decisão e da capacidade de tomar a decisão ideal. Assim, para que 

uma empresa apresente boa performance é fundamental a simultânea utilização da 

racionalidade, intuição e experiência (SHIMIZU, 2006). 

Do ponto de vista etimológico, a palavra decisão vem do prefixo de, que em Latim 

quer dizer “interromper”, que se antepõe ao termo caedere, que significa “cindir”. Dessa 

forma, decisão tem o sentido literal de “parar de cindir” (PEREIRA; FONSECA, 1997, p. 

173). A decisão decorreria, portanto, de eliminar obstáculos que pudessem prejudicar uma 

determinada ação. 

O francês Henri Fayol foi um dos autores pioneiros sobre o tema ao definir um sistema 

de regras e autoridades e o papel do administrador de empresas. Com Fayol (1978) surge o 

modelo de organização hierárquico, de cima para baixo, onde o topo da pirâmide deve ser 

responsável pelas decisões mais estratégicas e base da pirâmide pela execução das atividades 

tidas como operacionais. Dessa forma, no que diz respeito à administração sob uma 

perspectiva científica, com a influência da Teoria Clássica da Administração, ancorada 

principalmente pela racionalidade econômica, o processo decisório é abordado por meio da 

normatização e prescrição, com regras e metodologias para que o decisor escolha 

racionalmente dentre as alternativas possíveis.  

Já Simon (c1976), ao aprofundar os estudos no que diz respeito ao comportamento 

humano na tomada de decisões, concebeu a organização como um sistema complexo de 

decisões, onde as mesmas ocorrem o tempo todo independentemente do nível hierárquico. 

Com a teoria do “homem administrativo” (behaviorismo), o autor faz uma forte crítica à 

racionalidade econômica imposta pelo “homem econômico e racional” do modelo de Fayol. 

Simon (1960) também afirma que as decisões podem ser classificadas em dois 

opostos: programadas e não programadas. Entretanto, ainda que represente extremos, essas 

decisões não são tipos distintos, mas sim um todo contínuo, conforme representado na Figura 

6. A indicação da classificação baseia-se na frequência em que as decisões acontecem. 

Decisões programáveis (rotineiras e repetitivas) podem contar com processos mais 

desenvolvidos para garantir repetibilidade e confiança nas decisões. Já as não programadas 

são novas, menos estruturadas, por isso apresentam maior risco e tendem a ser concentradas 

nos níveis mais altos da organização. 
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Figura 6 - Tipos de decisão 

 
Fonte: Adaptação de Zanela (1999, p. 58). 

 

A partir da década de 80, com as mudanças fruto do desenvolvimento da economia, o 

aumento da eficácia empresarial foi além dos limites da teoria da racionalidade econômica, 

passando pela análise e reflexão também da experiência profissional dos gestores, no que diz 

respeito à intuição e subjetividade na tomada de decisão. Nesse contexto, atualmente percebe-

se cada vez mais a valorização de elementos como o senso comum, o comportamental e a 

subjetividade presentes no processo decisório, ainda que isso não signifique a completa 

exclusão da racionalidade, mas sim uma visão mais ampliada do tema. É importante destacar 

que, neste estudo, não há a pretensão de esgotar os limites desse assunto, mas sim traçar um 

panorama geral para o melhor entendimento do problema aqui previamente apresentado. 

Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) trouxeram a discussão sobre o processo 

decisório estratégico que se encontra nos níveis mais altos das organizações, apesar de afirmar 

que os estudiosos têm dado mais atenção às decisões operacionais de rotina por serem de mais 

fácil acesso e permitir análise quantitativa. Segundo os autores, o processo de decisão 

estratégica é  

caracterizado pela novidade, complexidade e por não ter fim, pelo fato da 
organização, em geral, começar com pouco conhecimento da situação de decisão 
que a espera ou o caminho para sua solução e por ter somente uma vaga ideia de 
qual essa solução possa ser, e como ela será avaliada quando for desenvolvida. 
Somente tateando um processo descontínuo, envolvendo muitas etapas difíceis e um 
punhado de fatores dinâmicos cobrindo um período considerável de tempo, é que a 
escolha final é feita (MINTZBERG; RAISINGHANI; THÉORÊT, 1976). 

 

Na mesma linha, Campos (1988) ressalta que existe uma hierarquia das decisões 

organizacionais, em que as decisões tomadas no nível mais alto afetam as decisões dos níveis 

mais baixos. Em resumo, destacam-se três níveis hierárquicos: 
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Figura 7 - Níveis da tomada de decisão 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Nesse contexto da tomada de decisão baseada na estrutura hierárquica, Rogers, 

Mankins e Blenko (2010) sugerem que se a organização alinhar sua estrutura com as decisões 

que precisam ser tomadas, a performance organizacional irá aumentar, pois em última 

instância, o valor de uma empresa é a soma das decisões que ela toma e executa. Dessa forma, 

ao passar por uma reorganização, as decisões, e não a estrutura hierárquica, é que devem ser o 

foco da empresa.  

Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) propõem uma categorização das decisões 

que permite analisá-las do ponto de vista do estímulo que as provocou e o processo decisório 

utilizado. Foi definida uma estrutura de decisão dividida em três etapas: Identificação, 

Desenvolvimento e Seleção, conforme apresentado no Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3 - Fases do processo decisório estratégico 

 
Fonte: Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976). 

 

Além das sete rotinas apresentadas no Quadro 3, os autores sugerem ainda três tipos 

de rotinas como suporte às fases centrais do processo decisório: Controle de decisão, 

Comunicação e Política. Ressalta-se que essas rotinas não possuem sequência pré-

estabelecida, o processo é dinâmico e passível de interferências como um sistema aberto. 

Além disso, Mintzberg (1976) também aborda o tempo de retorno de informações durante 

uma tomada de decisão estratégica, o que implica em atrasos e/ou acelerações dependendo da 

situação. 
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Quadro 4 - Rotinas de suporte ao processo decisório estratégico 

 
Fonte: Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976).  

 

3.4 ABORDAGENS DO PROCESSO DECISÓRIO ORGANIZACIONAL 

 

Estudos recentes têm trazidos críticas ao modelo racional de decisão, ampliando a 

discussão para o campo da intuição. Freitas (1993), ilustra de maneira esquemática o processo 

decisório, abordando os conflitos entre o lado da razão e da intuição e da objetividade contra a 

subjetividade. 

 

Figura 8 - O processo da tomada de decisão 

 
Fonte: Freitas (1993, p. 74). 

 

Pela Figura 8, observa-se que cabe ao decisor o papel central da tomada de decisão, 

sendo sua responsabilidade processar as informações que estão disponíveis, de maneira 

alinhada aos objetivos organizacionais, considerando ainda suas crenças e valores pessoais, 
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em um contexto de incerteza. Fica claro, portanto, o complexo sistema de variáveis que são 

inerentes de um processo decisório. 

Sob essa ótica, o decisor toma a decisão não somente a partir de critérios racionais, 

mas também considera valores, crenças e recursos que carrega consigo, ou seja, há a presença 

simultânea da razão e da intuição. A seguir são apresentados os principais conceitos dessas 

duas abordagens do processo decisório organizacional. 

 

3.4.1 O Processo decisório racional 

 

O termo “racional” na administração está relacionado aos fins pretendidos, mais 

especificamente, aos meios utilizados para se chegar nos fins propostos. Através da 

racionalidade burocrática de Weber (1963) tem-se a operacionalização da racionalização no 

campo da administração, imperando uma lógica mecânica na qual a razão tem relação direta 

com a técnica. Na medida em que os objetivos da organização são alcançados através de 

ações coordenadas, com regras, sem o envolvimento passional das pessoas, esta técnica 

racional é validada. 

Por meio dessa visão racional, entende-se que o sujeito, ao tomar uma decisão, é capaz 

de enumerar todas as alternativas possíveis, além de ter todas as informações relevantes 

necessárias para a escolha da alternativa correta.  

Entretanto, segundo March e Simon (1979) esse tipo de abordagem pressupõe que o 

ser humano ajuste permanentemente o seu comportamento, dentro de um sistema complexo e 

dinâmico, considerando: visão holística das alternativas; consequências esperadas após a 

tomada de decisão; a escolha em si, dentro de um contexto de valores pessoais. Essa 

racionalidade preconizada por Weber (1963) requer, portanto, um conhecimento completo e 

basicamente inalcançável pelo indivíduo, na medida em que este possui um conhecimento 

parcial e fragmentado da situação na qual a decisão de está inserida.  

Buscando uma melhor compreensão do assunto, em 1989, Simon escreveu um 

trabalho, “A razão nas coisas humanas”, visando esclarecer as diferentes facetas da 

racionalidade. O principal argumento era de que a decisão tida como racional é fruto das 

ciências econômicas e da estatística, baseado no modelo neoclássico da racionalidade 

objetiva, em que o executivo é capaz de decidir pelo que melhor satisfaz seus desejos, 

proporcionando melhores resultados para as organizações. Este argumento trazido por Simon 

(1989) foi de encontro ao pensamento dos economistas neoclássicos, em que o administrador 

é um ator econômico que utiliza a empresa como um veículo para maximizar seus lucros. 
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Segundo Simon (1989), de modo geral, o indivíduo é de fato intencionalmente 

racional, entretanto, existe uma limitação. Existe um grande esforço do homem para conseguir 

obter e interpretar as inúmeras informações que lhes são submetidas e tentar compensar a sua 

incapacidade de analisar e avaliar todas as alternativas possíveis, selecionando assim, uma 

solução boa, ao invés de uma solução ótima. Sob essa ótica, Simon (1989) construiu uma 

teoria da administração tendo como base os limites da racionalidade humana, o que por sua 

vez, se opõe à racionalidade do homem econômico. O administrador não maximiza ou otimiza 

a decisão, mas sim se satisfaz em função das informações que estão disponíveis e é capaz de 

processar. Existe, portanto, um processo de simplificação da realidade. 

Simon (1989) resume em três aspectos distintos a razão pela qual o comportamento 

real não consegue alcançar a realidade objetiva: a racionalidade pressupõe um conhecimento 

completo de todas as consequências de uma decisão e o que se tem é uma visão fragmentada 

disso; na medida em que as consequências estão diretamente atreladas ao futuro, passa a agir 

o campo da imaginação de modo a tentar suprir a falta de experiência; por fim a racionalidade 

requer uma análise de todas as alternativas possíveis, mas o que se tem é o conhecimento de 

apenas uma parte dessas alternativas. 

Essa perspectiva puramente racional ignora os aspectos cognitivos inerentes do 

processo decisório. Questões como conflitos de interesse, relações afetivas, valores e o 

próprio limite do homem ficam alheios do debate. Essas variáveis são sempre tidas como 

fatores ilógicos na busca dos resultados organizacionais.  

Motta (1998) afirma que a visão da organização como um ente racional foi reforçada 

através de racionalismos e analogias com seres vivos e resume a visão da racionalidade 

limitada da seguinte forma:  

Os dirigentes normalmente possuem razões e lógicas, em termos de objetivos, para 
prosseguir em determinado curso de ação. Analisam seus objetivos, identificam 
alternativas, verificam o valor relativo de cada alternativa e procuram fazer opções 
segundo critérios de maximização da eficiência e da eficácia organizacionais. A 
racionalidade substantiva da decisão, em termos de fins a serem alcançados, jamais 
deixará de ser uma aspiração dos dirigentes, pois inexistem no mundo da 
organização do trabalho argumentos sólidos contrários à eficiência e à eficácia. 
Quando se visualiza a decisão, em termos substantivos de seus fins, toda a ideia de 
racionalidade clássica se justifica. No entanto, a decisão racional exige um sistema 
de decisão ou um processo organizacional para se alcançar os fins desejados. Esse 
processo decisório - e não a racionalidade de decidir - é que se retrata como ilógico 
ou irracional, porque funciona como obstáculo para o melhor alcance da 
racionalidade dos fins (MOTTA, 1998, p. 93). 
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3.4.2 O processo decisório intuitivo 

 

De acordo com Vergara (1993), a intuição é anterior à razão, pois antecede até mesmo 

o pensamento, trazendo assim o conhecimento imediato, sem mediações. Em seu trabalho, 

Vergara (1993) conceitua a intuição da seguinte maneira: 

Intuição é aquilo que produz o conhecimento intuitivo, que tem origem na 
consciência vital, segundo o sentido filosófico e o da psicologia transpessoal, ou no 
inconsciente individual e coletivo, segundo o sentido jungiano. Ela independe de 
tempo-espaço, é sintética, não necessita de explicações ou de provas, nem apresenta 
relações de causa e efeito. Permite o acesso ao conhecimento de forma imediata, 
sem análises ou mediações e transcende a razão, aqui entendida como aquilo que 
produz conhecimento racional, que se origina dos sentidos e do intelecto. Razão e 
Intuição estão presentes na tomada de decisão (VERGARA, 1993, p. 130-131).  

 

Nesse contexto, a razão ocorre a posteriori, demonstrando um conhecimento pré-

adquirido e gerando assim outros conhecimentos. Enquanto a razão está associada ao método 

científico, a intuição é transcendente e apresenta liberdade. Ressalta-se, entretanto, que a 

intuição não é o oposto da racionalidade, muito menos um ato de adivinhação. Ela está 

relacionada aos pensamentos e conclusões dos processos mentais. 

Estamos habituados a pensar a decisão segundo um modelo cartesiano, baseado na 

lógica racional. Mas acreditar que a decisão limita-se a isso é ingênuo, na medida em que 

existem diversas formas de estruturar o pensamento, o que implica em diversas formas de 

racionalidade. Além disso, por mais que se tente isolar, o aspecto subjetivo que contempla as 

emoções e sentimentos interfere, em menor ou maior grau, na tomada de decisão. Não 

obstante, a intuição transcende o racional. 

Vários autores (AGOR, 1986; KLEIN, 1998; SADLER-SMITH, 2007; LEHRER, 

2009) indicam que a intuição é uma das fontes de informação mais importantes que os 

gestores possuem. Entretanto, as dimensões lógicas e ilógicas devem ser consideradas sem 

que uma seja anulada pela outra. Ao mesmo tempo em que as relações de causa e efeito, sob 

um prisma racional devem ser consideradas, o processo decisório também deve aceitar a 

imprevisibilidade e o lado subjetivo inerente ao processo. 

Alguns autores, como Peters e Waterman (1983) são ainda mais taxativos e afirmam 

que o modelo racional de decisão leva à paralisia e à dificuldade de inovação. Ainda nessa 

linha, defendem que as análises tidas como lógicas são mais complexas do que úteis e 

extremamente pesadas para suportar alguma flexibilidade, chegando a concluir que o alcance 

dos resultados empresariais não está relacionado com a abordagem racional. Sob essa mesma 
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ótica, Kaufman (1985) vai além ao afirmar que a sobrevivência empresarial é consequência da 

sorte ou do acaso.  

Segundo Stauffer (2007), na medida em que o ambiente é cada vez mais dinâmico e as 

decisões precisam ser tomadas cada vez mais rápidas, a intuição passa a ganhar destaque, 

sendo necessário que o gestor esteja sempre atento em aproveitar tal característica e 

desenvolvê-la para extrair o máximo dos benefícios advindos da decisão pela intuição. 

De maneira similar, Bazerman (2004), ressalta a utilização de maneiras práticas e 

rápidas que auxiliam no processo decisório: a heurística. A heurística nada mais é que um 

simplificador da tomada de decisão, amplamente utilizada pelos gestores conscientemente ou 

não, com o intuito de facilitar e agilizar o processo decisório. O item 3.5 da presente 

dissertação aborda mais detalhadamente a utilização da heurística. 

Patton (2003) identificou três fontes distintas de intuição. A primeira está relacionada 

ao instinto presente no subconsciente de cada ser humano e não pode ser aprendida. A 

segunda está ligada às experiências acumuladas a partir do que cada indivíduo viveu. A 

terceira aborda a aprendizagem de maneira deliberada que permite desenvolver a intuição. 

Dessa forma, ainda que não haja um consenso na academia entre a visão racional e o 

campo do subjetivo, percebe-se pelos estudos realizados que é importante valorizar as duas 

visões de maneira complementar de modo a extrair o máximo de insumos necessários para 

uma boa tomada de decisão. 

 

3.5 ARMADILHAS DO PROCESSO DECISÓRIO 

 

Segundo Simon (c1976), tomar decisões é o principal trabalho de qualquer executivo, 

assim como o mais arriscado. Más decisões podem ser explicadas por diferentes motivos: 

alternativas não claras, falta de informações, maneira em que o problema foi apresentado, 

dentre outros. Sendo que em alguns casos, a falha no processo decisório pode não estar 

relacionada ao processo em si, mas sim à mente do tomador de decisão. 

Na tentativa de explicar porque há tantos casos de destruição de valor nas iniciativas 

de fusão e aquisição, os acadêmicos de finanças e do meio jurídico tem se voltado para a área 

da psicologia. O financista Richard Roll (1986) traz uma explicação clássica: os CEOs são 

super confiantes sobre as transações, eles propõem e completam fusões e aquisições sem 

vislumbrar, ou aceitar, a probabilidade de um resultado negativo. Sob essa ótica, o CEO da 

empresa compradora está tão ansioso em realizar a operação que acaba perdendo a noção da 
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possibilidade limitada de criação de valor e paga mais caro do que deveria, comprometendo o 

valor gerado ao acionista. 

Nesse contexto, más decisões normalmente podem ser explicadas pela maneira em que 

a decisão foi tomada: as alternativas não estavam bem definidas, a informação correta não foi 

fornecida, os custos e benefícios não foram fielmente mensurados. No entanto, às vezes, a 

falha não está no processo decisório em si, mas sim na mente do decisor. A forma que o 

cérebro humano funciona pode sabotar as escolhas que fazemos. 

Os estudos sobre comportamento e psicologia podem oferecer um entendimento 

complementar ao modelo racional de decisão humano, o que pode contribuir para prever o 

comportamento humano e, dessa forma, estabelecer políticas para modificar ou influenciar na 

decisão a ser tomada. Enquanto os vieses psicológicos representam uma limitação para a 

racionalidade, as pessoas desenvolveram uma série de formas de pensar para lidar com o 

processo decisório e simplificá-lo. Esse método ou processo simplificador criado com o 

objetivo de encontrar soluções para um problema é denominado heurística. Schermerhorn Jr., 

Hunt, e Osborne (1999) dizem que a heurística tem o propósito útil de tornar mais fácil o 

modo de lidar com a incerteza e informações limitadas em situações de problemas, mas 

também pode conduzir a erros sistemáticos que afetam a qualidade das decisões tomadas.  

Os vieses cognitivos ocorrem, portanto, segundo Bazerman (2004), em situações em 

que o indivíduo aplica as heurísticas de maneira inadequada na tomada de decisão. Festinger 

(1975) define que cognição pode ser entendida por "qualquer conhecimento, opinião ou 

convicção sobre o meio ambiente, sobre nós próprios ou o nosso comportamento". Nesse 

contexto, a dissonância cognitiva é definida como incoerência, sendo que o indivíduo tenderá 

sempre a tentar reduzi-la até a coerência ou a consonância. 

Quando se impõe formar uma opinião ou tomar uma decisão, certa dissonância é 
quase inevitavelmente criada entre a cognição da ação empreendida e aquelas 
opiniões ou conhecimentos que tendem a apontar para uma ação diferente 
(FESTINGER, 1975, p. 14) 

 

A dissonância pode ser entendida, portanto, como uma consequência quase inevitável 

de uma decisão que cria uma sensação de desconforto psicológico nos indivíduos que eles 

procurarão, dentro do possível, eliminar ou diminuir. 

De acordo com Hammond, Keeney e Raiffa (1998) nossos cérebros estão em 

constante trabalho, porém, infelizmente algumas vezes de uma maneira prejudicial. A cada 

passo de uma tomada de decisão, percepções equivocadas, vieses e outros tipos de armadilha 

influenciam nas decisões que são tomadas. Quanto mais importante e complexa for a decisão, 
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mais sujeita à distorções ela estará, visto que envolve mais premissas, mais estimativas e mais 

informações de outras pessoas. Quanto maior a decisão, maior o risco de entrar em uma 

armadilha psicológica. Segundo os autores, existem oito armadilhas psicológicas que são mais 

prováveis de afetar a decisão organizacional, explicadas a seguir.  

a) A Armadilha da Ancoragem 

Ao considerar uma decisão, a mente humana dá um peso desproporcional para a 

primeira informação recebida. Primeiras impressões, estimativas ou informações ancoram os 

pensamentos e julgamentos subsequentes. 

Nossa mente confere peso desproporcional às primeiras informações que recebe. 
Impressões, estimativas ou dados iniciais vinculam pensamentos e avaliações 
subsequentes (HAMMOND; KEENEY; RAIFFA, 2006, p. 167). 

 

Esta armadilha pode ser muito observada em negociações.  Quando uma pessoa tem 

interesse em comprar uma casa, por exemplo, o valor oferecido pelo proprietário se torna a 

referência do valor a ser negociado. Outra situação onde a armadilha da ancoragem pode se 

apresentar é na elaboração de um orçamento empresarial. Gestores têm o hábito de se 

basearem no passado ao estimarem uma projeção. Muitas vezes o cenário mudou, as 

premissas não se aplicam mais, mas as pessoas ainda baseiam-se em dados passados.   

 

b) A Armadilha do Status Quo 

Este tipo de armadilha está intimamente relacionado com o nosso desejo de proteger 

nosso ego de qualquer tipo de problema. Quebrar o status quo significa tomar uma ação, 

sendo que isso implica em tomar responsabilidade e, dessa forma, estar sujeito a críticas e 

arrependimentos. Não surpreendentemente, as pessoas naturalmente tentam encontrar razões 

para não fazer algo diferente do que estão habituadas. Entretanto, manter o status quo inibe o 

decisor de avaliar e escolher melhores alternativas para sua decisão. 

Algumas empresas, que no passado foram líderes em seu segmento, viram seu império 

desmoronar ao optarem por manter sua estratégia inalterada. A Kodak é um exemplo de 

empresa que decidiu manter o status quo e essa decisão resultou em sua falência.  

 

c) A Armadilha do “Custo Afundado” 

Outro tipo de viés é tomar decisões que justificam uma decisão passada, ainda que esta 

já não seja mais válida. As decisões passadas se tornam o que os economistas chamam de 

“custo afundado” – investimentos de tempo ou dinheiro que são irrecuperáveis. Na medida 

em que as empresas penalizam decisões equivocadas, elas também reforçam a armadilha do 
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“custo afundado”, visto que os gestores evitarão ao máximo que uma determinada decisão 

seja tida com mal sucedida. 

O custo afundado está presente tanto em situações corriqueiras do dia a dia das 

pessoas quanto em situações no mundo empresarial. Quando uma pessoa compra um ingresso 

para o cinema, não gosta do filme e ela decide continuar pelo fato de já ter gastado o valor do 

ingresso, ela caiu na armadilha do custo afundado. O valor do ingresso gasto é irrecuperável, 

mas ela prefere gastar seu tempo numa ação improdutiva para tentar compensar o dispêndio 

incorrido. 

 

d) A Armadilha da Evidência da Confirmação 

Existem duas forças psicológicas fundamentais nesse tipo de armadilha. A primeira é a 

tendência de inconscientemente decidir o que quer fazer antes de entender porquê se quer 

tomar tal atitude. A segunda é a inclinação de ser mais comprometido com coisas que 

gostamos do que com coisas que não gostamos. 

O viés da evidência confirmatória não afeta apenas de onde vamos coletar 
evidências, mas também como interpretamos as mesmas, fazendo com que 
depositemos peso excessivo nas informações que a sustentam e dando pouca 
importância para as informações contraditórias (HAMMOND; KEENEY; RAIFFA, 
2006, p. 167). 

 

e) A Armadilha da Contextualização 

O primeiro passo para tomar uma decisão é contextualizar a questão a ser analisada, 

sendo que essa é uma das etapas mais importantes e, ao mesmo tempo, perigosa. A forma em 

que um problema é contextualizado pode afetar profundamente a influência das escolhas que 

são feitas. O contexto pode estabelecer o status quo ou introduzir uma âncora. Pode ressaltar 

um “custo afundado” ou direcionar para uma evidência de confirmação. 

(i) Ganhos versus Perdas - As pessoas são avessas ao risco quando um problema é 
apresentado em termos de ganhos, porém aceitam riscos quando o problema é 
apresentado em termos de evitar perdas. Tendem a adotar o enquadramento como é 
apresentado ao invés de reformular o problema de outra maneira (HAMMOND; 
KEENEY; RAIFFA, 2006, p. 178).  
 
(ii)  Pontos de Referência Diferentes - Quando o ponto de referência é zero e são 
realçados apenas ganhos e perdas incrementais, a possibilidade de perda desencadeia 
uma resposta conservadora nas pessoas. Por outro lado, quando o ponto de 
referência representa um alto valor, as pessoas tendem a realçar o impacto financeiro 
da decisão e são mais propensas ao risco (HAMMOND; KEENEY; RAIFFA, 2006, 
p. 180).  
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f) A Armadilha do Excesso de Confiança 

Ainda que os gerentes façam estimativas e previsões constantemente, eles raramente 

tem um feedback claro sobre a sua acurácia. Além disso, o ser humano tende a ser super 

confiante sobre a suas estimativas, o que pode implicar em decisões ruins.  

 

g) A Armadilha da Lembrança 

Por frequentemente basearmos nossas previsões sobre futuros eventos na nossa 

memória de eventos passados, podemos ser facilmente influenciado por aqueles que tenham 

um forte impacto na nossa memória. Qualquer coisa que afete nossa habilidade de lembrar 

dos fatos de forma balanceada irá distorcer as probabilidades envolvidas em uma tomada de 

decisão. 

 

h) Prudência 

A prudência é outra armadilha relacionada a estimativas e projeções. Ela se apresenta 

quando um indivíduo tem que tomar uma decisão de alta importância e opta pelo caminho 

mais seguro. A metodologia de estimar o pior cenário em todas as instâncias de um 

orçamento, por exemplo, está diretamente relacionada com a armadilha da prudência. 

 

Cabe ressaltar, que, segundo Hammond, Keeney e Raiffa (1998), todas as armadilhas 

podem ocorrer separadamente. Todavia, o que as torna ainda mais perigosas, é que elas 

também podem ocorrer em conjunto, ampliando ainda mais o risco envolvido no processo 

decisório. 

Já Kahneman e Teversky (1979) analisaram o impacto da racionalidade limitada no 

processo decisório, investigando como as pessoas definem a probabilidade de que um evento 

incerto ocorra ou quantificam um valor indefinido. De acordo com os autores, as decisões não 

ocorrem completamente no campo da racionalidade e as pessoas enfrentam dificuldade para 

aplicar a racionalidade de maneira plena. Dessa forma, os decisores se baseiam em um 

número limitado de heurísticas, reduzindo assim a complexidade de lidar com as 

probabilidades e previsões. Ainda que esse tipo de “atalho” seja útil no geral, algumas vezes 

podem levar a erros graves e descrevem os três tipos de heurística que são empregados para 

realizar probabilidades e estimar valores: a representatividade, a disponibilidade e ancoragem. 
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a) Representatividade: 

Ao tentar solucionar um problema que envolve probabilidade, as pessoas normalmente 

se baseiam no quanto um elemento A é originado do elemento B. Por exemplo, se uma 

determinada pessoa gosta de ensinar e lidar com crianças, qual deve ser a profissão dela 

considerando as opções professor, engenheiro e cantor?  

Pela heurística da representatividade, a probabilidade de ser professor é feita pela 

representatividade do estereótipo desta profissão. Ou seja, a decisão de probabilidade e 

similaridade é tomada da mesma maneira, sendo que isso pode ocasionar erros significativos, 

visto que a representatividade, ou similaridade, não é influenciada por diversos outros fatores 

que afetam a probabilidade. 

Segundo Kahneman e Teversky (1979), os principais pontos negligenciados nesse tipo 

de heurística são: insensibilidade com a probabilidade de eventos anteriores; insensibilidade 

com o tamanho da amostra; percepção equivocada das chances de um evento; insensibilidade 

para realizar previsões; a ilusão da validade (falsa confiança); percepção equivocada sobre 

regressões. 

 

b) Disponibilidade: 

De acordo com o texto, a heurística da disponibilidade ocorre quando o decisor se 

baseia na facilidade que determinado conhecimento pode ser explorado em sua mente. Está 

intimamente relacionado com a disponibilidade e recordação, em vez de avaliar todas as 

alternativas. Por este motivo, tal heurística pode causar diversos vieses prejudiciais à decisão: 

vieses da recuperação de determinado tema (exemplo: personalidades famosas são mais 

facilmente recordadas e podem deturbar o grupo de análise do qual fazem parte); vieses da 

efetividade da busca (tendemos a nos limitar a aquilo que lembramos mais facilmente); vieses 

da imaginação (as vezes não temos determinada informação na memória, mas podemos gerá-

la através de outras informações fornecidas); ilusão da correlação.  

 

c) Ancoragem e Ajuste: 

O último tipo de heurística explorado pelos autores diz respeito a estimativas baseadas 

em um valor inicial, que é conhecido ou é fácil de construir, para depois ajustá-lo para a 

situação necessária. Sendo que normalmente, esses ajustes são insuficientes e podem provocar 

erros no processo decisório. Os principais vieses analisados são: insuficiência nos ajustes; 

vieses de eventos conjuntivos e disjuntivos (decisores superestimam a probabilidade de 
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eventos conjuntivos e subestimam eventos disjuntivos); ancoragem da decisão em 

probabilidades subjetivas. 

Kahneman e Tversky (1979) apontam também que, infelizmente, não há um processo 

formal para compatibilizar a probabilidade real que um evento aconteça com a probabilidade 

proveniente do julgamento e crenças do decisor, além disso, eventualmente, a utilização de 

uma determinada heurística poderá fomentar a utilização de outras heurísticas, 

potencializando assim, a ocorrência de vieses psicológicos na tomada de decisão. 

Ainda que seja extremamente difícil não cair em vieses psicológicos, o entendimento 

de que eles existem permitem ao gestor buscar outras informações relevantes que aprimoram 

a tomada de decisão e minimizam os riscos da racionalidade limitada. Assim, compreendendo 

como os indivíduos tomam decisões de maneira irracional, é mais fácil prever armadilhas e 

aprimorar o processo decisório (ARIELY, 2008; ARIELY; WALLSTEN, 1995; 

KAHNEMAN; TVERSKY, 1974, 1979; TVERSKY; SIMONSON, 1993; HARDMAN; 

HARRIES, 2002).  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

Uma vez consolidado o referencial teórico sobre M&A e processo decisório, foram 

realizadas entrevistas presenciais com profissionais especialistas no assunto e que tiveram 

atuação direta nos projetos de M&A de empresas brasileiras que adquiriram, foram adquiridas 

ou realizaram fusões entre 2009 e 2015.  

Para obtenção das informações dos entrevistados, foi utilizado o roteiro presente no 

Apêndice A, elaborado em consonância com revisão literária realizada sobre o tema.  A 

entrevista foi dividida em três blocos: mapeamento do entrevistado; mapeamento do processo 

de fusão e aquisição; entendimento das influências no processo decisório. 

a) Mapeamento do Entrevistado – este bloco teve com objetivo principal entender o 

papel exercido pelo entrevistado ao longo do projeto de M&A e foi composto 

pelas seguintes perguntas: 

• Informações pessoais (profissão, empresa e cargo atual); 

• Indicação do projeto de M&A alvo da pesquisa (segmento da indústria, 

empresa compradora, empresa adquirida e ano da transação); 

• Departamento que o entrevistado trabalha ou trabalhava quando atuava em 

projetos relacionados à fusão e aquisição; 

• Papel exercido pelo entrevistado ao longo do projeto de M&A. 

 

b) Mapeamento do Processo de Fusão e Aquisição – este bloco teve como objetivo 

compreender o escopo do projeto de fusão e aquisição e como ocorreu este 

processo.  

• Explique, resumidamente, o escopo desse projeto de M&A;  

• Quais foram os fatores que influenciaram ou motivaram a empresa que o(a) 

Sr(a) trabalha(va) a participar desse projeto de M&A? 

• Quais foram as principais etapas do projeto e duração de cada uma delas?  

• Essa operação de M&A chegou até o fim, ou seja, foi implementada? Se não, 

por qual motivo? 
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c) Entendimento das influências no processo decisório – este foi o bloco central da 

pesquisa e buscou investigar as influências de vieses psicológicos ocorridos ao 

longo do projeto. Foi composto pelas seguintes perguntas:  

• Foram adotados instrumentos para avaliar tecnicamente as alternativas 

envolvidas no processo? Quais foram esses instrumentos e como foram 

empregados? 

• Quem autorizou a tomada de decisão final? Essa pessoa/colegiado tinha 

informações suficientes para a tomada de decisão? 

• Quais foram os maiores desafios enfrentados pela equipe ao longo do 

projeto? 

• Quais foram as decisões mais difíceis que tiveram que ser tomadas ao longo 

do projeto? Se essas decisões pudessem ser tomadas hoje novamente, você 

acredita que elas seriam diferentes? Por quê? 

• Houve limite de prazo para alguma etapa do projeto? De que forma isso teve 

influência nas decisões tomadas ao longo do projeto? 

• Em uma escala de 1até 10, qual nota você daria para o nível de incerteza para 

a tomada de decisão desse projeto, sendo 1 pouca incerteza e 10 muita 

incerteza. Por quê? 

• Foram tomadas decisões em que não era possível utilizar ferramentas técnicas 

e, por isso, foi necessária a utilização de “outros argumentos” tais como, 

experiência, intuição, etc? O efeito na decisão tomada foi positivo ou 

negativo? Por quê? 

• Do ponto de vista do processo decisório, o(a) Sr.(a) destacaria a presença de 

qual(is) das situações abaixo ao longo da realização desse projeto? 

1) Ancoragem: ocorrência de situação em que as primeiras impressões, 

estimativas ou informações ancoram os pensamentos e julgamentos 

subsequentes. Muitas vezes o cenário mudou, as premissas não se 

aplicam mais, mas as pessoas ainda baseiam-se em dados passados.   

2) Status Quo: decisão por manter a estratégia inalterada para evitar riscos 

do desconhecido. 

3) Custo Afundado: tomada de decisão para justificar uma ação passada ou 

para não interromper uma ação em curso. 
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4) Evidência da Confirmação: busca por informações que suportem a 

decisão escolhida. 

5) Contextualização: situação em que o decisor não tinha todas as 

informações necessárias e precisou se contextualizado da situação. 

6) Excesso de Confiança: superconfiança com as estimativas utilizadas para 

basear a decisão. 

7) Lembrança: situação em que eventos marcantes do passado 

influenciaram a tomada de decisão. 

8) Prudência: utilização de cenários pessimistas ou excesso de segurança na 

tomada de decisão. 

• Por que o(a) Sr.(a) acredita que ocorreram essas situações? Como elas 

influenciaram nas decisões? 

• Quais foram as principais razões para o sucesso, ou não, desse projeto de 

M&A? 

 

4.1 MAPEAMENTO DOS ENTREVISTADOS 

 

Na medida em que só foram selecionadas pessoas que tiveram papel relevante em um 

projeto de M&A, é esperado que a maior parte dos entrevistados possua cargo na alta 

administração da empresa, o que é confirmado  pelo Gráfico 7. Ainda que essa informação 

não seja importante para responder o problema desta pesquisa, ela torna-se interessante na 

medida em que corrobora que os resultados aqui encontrados foram realmente oriundos de 

profissionais com participação relevante e ativa no projeto de M&A. 

 

Gráfico 7 - Cargo dos entrevistados  

 
* dos 4 sócios, 3 exercem papel de diretor na empresa, mas foram contabilizados exclusivamente na categoria “sócio”. 
Fonte: Elaboração própria.  
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Além disso, ainda que a amostra desta pesquisa tenha sido selecionada com base em 

um filtro inicial, onde só foram entrevistados profissionais com atuação relevante em projetos 

de M&A, buscou-se identificar como se deu a atuação do entrevistado no respectivo projeto, 

ou seja, qual foi o papel exercido pelo mesmo. O Quadro 5 relaciona o cargo, profissão e 

papel de cada um dos entrevistados. Importante ressaltar que a descrição do papel foi 

sumarizada e categorizada para facilitar o entendimento. Conforme pode ser observado, todos 

os entrevistados tiveram atuação relevante na tomada de decisão, seja em menor ou maior 

grau. 

Outro aspecto importante diz respeito à formação profissional desses entrevistados, 12 

deles, 80%, são engenheiros, administradores, contabilistas ou economistas; 2 são advogados; 

1 é psicólogo. Na medida em que todas essas carreiras, com exceção da psicologia, tendem a 

valorizar o lado racional das decisões, essa informação também deve ser considerada na 

interpretação dos resultados desta pesquisa. 

 

Quadro 5 - Papel exercido pelos entrevistados 

CARGO:  PROFISSÃO: PAPEL EXERCIDO:  

DIRETOR 

Engenheiro Responsável pelas decisões estratégicas. 

Administrador Responsável pelas decisões estratégicas. 

Engenheiro Responsável pelas decisões estratégicas. 

Engenheiro Responsável por liderar o projeto de M&A e pela decisão 
estratégica. 

SÓCIO 

Psicóloga Responsável pelas decisões estratégicas com assento no 
Conselho de Administração 

Engenheiro Sócio minoritário com responsabilidade pela decisão de aceitar 
ou não a proposta. 

Engenheiro Fomentou que a transação ocorresse e foi o responsável pelas 
decisões estratégicas. 

Engenheiro Responsável pelas decisões estratégicas com assento no 
Conselho de Administração 

GERENTE DE 
FUSÕES E 

AQUISICÕES 

Administrador 
Responsável por liderar o projeto de M&A, pela tomada de 
decisão tática e prover as informações necessárias para a 

decisão da alta administração. 

Administrador 
Responsável por liderar o projeto de M&A, pela tomada de 
decisão tática e prover as informações necessárias para a 

decisão da alta administração. 

Economista 
Responsável por liderar o projeto de M&A, pela tomada de 
decisão tática e prover as informações necessárias para a 

decisão da alta administração. 
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CARGO:  PROFISSÃO: PAPEL EXERCIDO:  

GERENTE 
FINANCEIRO 

Contabilista 
Responsável por prover as informações de Due Diligence e 
outras informações pertinentes para a tomada de decisão da 

Alta Administração. 

Administrador 
Responsável por prover as informações de Due Diligence e 
outras informações pertinentes para a tomada de decisão da 

Alta Administração. 

OUTROS 
Advogado 

Responsável por prover as informações de Due Diligence e 
outras informações pertinentes para a tomada de decisão da 

Alta Administração. 
Advogado Responsável pelas decisões jurídicas. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

As demais perguntas do bloco “Mapeamento do Entrevistado”, tais como as que 

visavam identificar a empresa compradora e empresa adquirida, por exemplo, tiveram como 

objetivo apenas facilitar o entendimento, por parte do entrevistador, sobre a transação objeto 

da entrevista, devendo ser tratadas como informação confidencial e, por isso, não serão aqui 

reveladas. 

Não obstante é possível apresentar de maneira consolidada quais foram os segmentos 

das transações de M&A analisadas:  

 

Quadro 6 - Segmentos das transações de M&A analisadas  

SEGMENTO:  nº de entrevistados 

DISTRIBUIÇÃO 1 
EDUCAÇÃO 1 
GUARDA DE EMBARCAÇÕES 1 
MINEIRAÇÃO 1 
TELEFONIA 1 
SETOR DE PORTOS 1 
SHOPPING CENTER 2 
TECNOLOGIA 2 
VAREJO 2 
ÓLEO & GAS 3 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Ressalta-se novamente que não foi entrevistada mais de uma pessoa da mesma 

empresa, portanto, ainda que haja coincidências de alguns segmentos de atuação, tratam-se de 

empresas distintas.  

Conforme apontado no referencial teórico, do ponto de vista acadêmico, numa fusão 

duas empresas juntam esforços para se tornar uma única companhia, já a aquisição ocorre 
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quando uma empresa compra a outra, sendo que normalmente a menor é absorvida pela 

maior. Das 15 entrevistas realizadas, 8 foram sob a perspectiva do lado vendedor (sendo 5 de 

venda total e 3 de venda de parte da participação), 5 sob a perspectiva do comprador e 2 sobre 

um dos lados envolvidos na fusão. 

 

Quadro 7 - Tipos das transações de M&A analisados 

TIPO DE TRANSAÇÃO  nº de entrevistados 

Aquisição 5 
Venda total 5 
Venda de participação 3 
Fusão 2 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2 O PROCESSO DECISÓRIO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES 

 

A partir deste ponto, os dados obtidos nas entrevistas foram tratados na metodologia 

de análise de discurso e consolidados com uma proposta de categorização, conforme tabela do 

Apêndice B. Tendo com base os depoimentos dos entrevistados, foi realizada uma 

categorização intermediária para agrupamento de registros com conteúdos similares. Na 

sequência, essas categorias intermediárias foram aglutinadas, em função do tema, em 

categorias finais. Para cada categoria final, foram realizadas considerações adicionais sobre os 

efeitos de sentido relacionados ao discurso. 

As categorias finais serão analisadas dos tópicos 4.2.1 ao 4.2.9 e contemplarão, 

sempre que pertinente, trechos das entrevistas, comparação com referencial teórico, 

interpretações e considerações adicionais que se fizerem necessárias. 

 

 

4.2.1 Motivações para a realização da transação de M&A 

 

Após o entendimento inicial do perfil do entrevistado e da transação de M&A, a 

entrevista buscou capturar as reais motivações por de trás da decisão compra, venda ou fusão. 

Essa pergunta foi interessante, na medida em que foram identificadas semelhanças e 

diferenças, conforme o tipo de transação. 

Dentre os aspectos comuns daqueles que venderam parte ou 100% da empresa, 

destacam-se: 
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- Venda para um investidor estratégico capaz de alavancar os resultados da empresa. 

“A empresa X, do nosso ponto de vista, é um investidor estratégico, então foi uma saída 
estratégica que a gente fez, já que existiriam outras opções como private equity ou IPO. 
Essa empresa X é um investidor estratégico porque é uma das maiores companhias de e-
commerce da América Latina, mas para que ela continue na liderança do mercado, é 
preciso mudar a forma de atuação, adotando o conceito de Market Place. Assim, ao nos 
comprar, a empresa X adquiriu o know-how necessário. Ela basicamente comprou os 
nossos produtos, os clientes e também as pessoas (a maneira de atuar). E a gente 
conseguiu vender para um investidor que fazia sentido para o nosso negócio. Vendemos 
para um investidor estratégico.” (Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor 
de e-commerce) 
 

- Diminuição da exposição de risco com a injeção de capital de novo investidor. 

“O principal fator foi a diminuição da exposição de risco, no desenvolvimento do nosso 
projeto de expansão, através da entrada de um sócio investidor que capitalizaria o 
Grupo.” (Entrevistado 9: Diretor Financeiro da empresa I do setor de guarda de 
embarcações) 
 

- Oferta recebida era vantajosa, do ponto de vista financeiro. 

“Esse era um ativo que rendia muito bem, mas ele tem um prazo definido porque lá é 
um consórcio, então daqui a 22 anos o consórcio acaba. Isso significa que a cada ano 
que passa o projeto vale menos. Ou melhor, o valuation vale menos porque o fluxo de 
caixa dele tem um horizonte definido. Então, apesar dele ter um processo ainda longo 
pela frente, foi uma oferta boa e que a gente achava que não ia conseguir isso de outro 
comprador. Então foi uma oportunidade porque eles pagaram um múltiplo muito bom, 
acho que esse é o principal ponto. E o segundo é: a cada ano que passava o fluxo ia 
valer menos. Então a possibilidade de conseguir um comprador ia ser menor.” 
(Entrevistado 7: Sócio da empresa G do setor de shopping centers) 
 

Além desses aspectos comuns, também foram relatadas outras motivações, conforme 

peculiaridades de cada transação, a saber: necessidade de caixa imediato na companhia, 

desoneração de capex e pouco interesse dos herdeiros na gestão da empresa. 

Já as justificativas reportadas pelos entrevistados que participaram de aquisições e 

fusões foram semelhantes entre si, a saber: 

- Ganhos de sinergia e escala. 

“A indústria de telecomunicações requer fortes investimentos em infra-estrutura de rede 
e em tecnologia de maneira geral. É sabido que a tendência do mercado é de 
centralizações com a atuação de poucos players. Nesse sentido, nossa fusão com e 
empresa alfa buscou capturar ganhos de escala para diminuição dos custos de ambas as 
companhias”. (Entrevistado 14: Diretor da empresa O de telefonia) 
 

- Minimização de barreiras de entrada. 

“O setor de ensino superior possui uma série de barreiras de entrada, principalmente na 
esfera regulatória, impostas pelo MEC. A obtenção de uma licença com até 5 cursos 
pode demorar cerca de dois anos. Para a solicitação de novos cursos, se faz necessário 
aguardar mais dois anos. Quando falamos em ensino a distancia (EaD), os prazos de 
autorização dos cursos e pólos de EaD são ainda mais longos e o processo ainda mais 
burocrático. O setor de EaD apresenta características distintas em relação ao ensino 
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presencial. Apesar de uma mensalidade menor, é extremamente escalável, possui baixo 
custo fixo e tem apresentado as maiores taxas de crescimento, tanto em número de 
ingressantes quanto de matriculados. Nossa instituição assumiu um protagonismo na 
consolidação do setor de ensino superior com a realização de inúmeras aquisições a fim 
de acelerar seu crescimento e superar as barreiras regulatórias impostas pelo MEC. 
Dentre os fatores que influenciaram a aquisição da empresa alfa destacam-se a mudança 
transformacional na base de alunos de EaD da Companhia, o elevado número de pólos 
permitindo um rápido aumento de alunos no curto prazo, captura de sinergias com o 
nosso modelo de ensino e absorção das atividades transacionais na central de serviços 
compartilhados”. (Entrevistado 6: Gerente de fusões e aquisições da empresa F do setor 
de ensino) 
 

- Diversificação dos produtos e/ou serviços. 

“Só atuávamos em shoppings voltados para o segmento de baixo renda e em regiões que 
o m2 não fosse supervalorizado. Entretanto, em 2014 o presidente da empresa resolveu 
começar a apostar também no mercado de alto luxo na cidade do Rio de Janeiro com 
possibilidade da adoção de decisão similar em outros estados, a depender do resultado”. 
(Entrevistado 8: Gerente Financeira da empresa H do setor de shopping centers) 
 

- Potencial de alavancagem dos resultados. 

“Existiam posições antagônicas entre os sócios no que se referia ao futuro da empresa, a 
visão (curto/ médio e longo prazo) e gestão do negócio. Devido a posições 
insustentáveis e irredutíveis de ambas as partes, iniciaram-se as negociações para que 
um dos sócios adquirisse a parte do outro.  As expectativas eram que o sócio majoritário 
– detinha 70% do negócio –adquirisse a parte do sócio minoritário. Após intensas 
negociações, o inimaginável aconteceu: o sócio minoritário adquiriu a parte do sócio 
majoritário À época, outro sócio minoritário, um administrativo/financeiro, e eu, vendas 
e marketing, acreditávamos no potencial da empresa.  Desenvolvemos um plano de 
negócios, avaliando as questões-chave: oportunidade e espaço no mercado para a 
empresa crescer, honrarmos as dívidas, apoio dos fornecedores internacionais,  etc. 
Após negociações para apresentação e análise do novo plano de negócios, fornecedores 
internacionais (Unilever, P&G, Coty, Shiseido, entre outras) apoiaram a iniciativa e a 
manutenção das marcas, pois acreditavam que tínhamos a visão correta do negócio, do 
mercado e das marcas. Os principais fatores que motivaram a apoiar e buscar uma 
solução para a empresa é que sabíamos do potencial, tínhamos a visão, estratégia para 
atingirmos os objetivos. Além de muita garra!” (Entrevistado 11: Diretora e sócia da 
empresa L do setor de distribuição) 
 

Ao resgatar as motivações identificadas no referencial teórico para a realização de 

iniciativas de M&A, observa-se que as respostas dos entrevistados sobre aquisição e fusão 

estão bem alinhadas com a literatura sobre o tema. Entretanto, pouco é abordado nas teorias 

sobre as motivações pelo lado do vendedor, limitando-se assim a possibilidade de comparação 

dos resultados no que diz respeito a este tipo de transação.  

Não obstante, também há de se ponderar que, apesar de todos os entrevistados terem 

relatado motivações racionais para as transações que participaram, em determinados casos, ao 

longo da entrevista novos elementos foram sendo relevados indicando a existência de outras 

motivações mais relacionadas ao lado emocional do tomador de decisão. Portanto, ainda que 

as respostas para a pergunta “QUAIS FORAM OS FATORES QUE INFLUENCIARAM OU 
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MOTIVARAM A EMPRESA QUE O(A) SR(A) TRABALHA(VA) A 

DESENVOLVER/PARTICIPAR DESSE PROJETO DE M&A?” tenham sido relatadas 

acima e estejam em linha com a literatura sobre o tema, também foram identificadas outras 

motivações no meio à respostas obtidas em outras perguntas, relacionadas à aspectos como 

vaidade e poder. 

“Sem entrar no mérito de ser ou não um bom negócio, no fundo, a gente comprou esse 
shopping pela vontade pessoal do presidente de estar no mercado de luxo. Ele queria 
esse status”. (Entrevistado 8: Gerente Financeira da empresa H do setor de shopping 
centers) 
 
“A gente sabia que tinha mais capacidade que os sócios majoritários e queríamos 
comprovar isso na prática. Portanto, comprar a participação deles era uma questão de 
honra.” (Entrevistado 11: Diretora e sócia da empresa L do setor de distribuição) 
 
“Sabe o desenho Pink e Cérebro? Então, foi um pouco disso que rolou. Queríamos 
dominar o mundo. Mas depois vimos que não era bem assim e tivemos que vender.” 
(Entrevistado 13: Gerente de fusões e aquisições da empresa N do setor de óleo e gás) 
 

De fato, Porter (1980) já havia apontado que além das típicas motivações para 

realização de iniciativas de M&A, também existe o desejo irracional de alguns gestores para 

adquirir um determinado ativo, revelando as idiossincrasias da gestão. Em outras palavras, 

aspectos como orgulho, ego, vaidade e a necessidade de demonstrar poder também podem ser 

interpretados como razões para uma fusão ou aquisição.  

Entretanto, visto que essas motivações tidas como não racionais tendem a ser 

interpretadas como ilegítimas, os entrevistados podem ter ficado inibidos em compartilhá-las 

como uma motivação para a transação, apesar de terem “deixado escapar” em outro momento 

da entrevista, talvez de forma inconsciente. Por isso, torna-se essencial na presente pesquisa ir 

além do conteúdo da resposta, fazendo uso da análise de discurso para buscar interpretar o 

que está sendo dito de maneira contextualizada, mas sem a pretensão de realizar julgamentos 

e dizer o que está certo ou errado. 

 

4.2.2  Principais etapas e duração da transação de M&A 

 

A revisão da literatura apontou que um projeto típico de M&A possui as seguintes 

etapas: Identificação da Oportunidade; Avaliação do Negócio; Negociação de Preços e 

Condições; Negociação de Contratos; Fechamento (Closing); Integração. Nesse contexto, o 

entrevistado foi indagado sobre as principais fases do projeto no qual participou e o tempo de 

duração de cada uma delas. O objetivo dessa pergunta foi compreender os principais pontos 

de decisão ao longo da transação. 
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Ainda que a maioria das respostas tenha englobado as fases indicadas na literatura, 

muita ênfase foi dada à etapa de Due Diligence (sub-etapa da “Avaliação do Negócio”) e 

Negociação de Contratos. Supreendentemente, muitos entrevistados apontaram que a 

realização da Due Diligence consumiu mais esforços do que a etapa de negociação de preço. 

Pelo que foi relatado, a justificativa para tal deve-se ao fato do diligenciamento ter influência 

direta nas cláusulas contratuais que precisam ser negociadas pelas partes. Além disso, também 

foi identificado que já na fase de Identificação da Oportunidade, o preço, ainda que em 

grandes linhas, já é de conhecimento de ambas as partes, podendo sofrer ajustes a depender do 

que for identificado durante a diligência ou termos contratuais a serem acordados.  

“Essa operação foi concluída no final de junho. A gente passou por um processo de 
diligência grande porque a gente tinha problema no RGI, porque esse shopping já 
passou por diversos donos. Então já estava tudo certo, mas eles só pagariam depois que 
ajustassem essas pendências. Na verdade o comprador já veio com a proposta, baseado 
no valor do múltiplo, no caso o EBTIDA. E eles ofereceram um valor que o mercado já 
não está mais pagando. Já se pagou muito mais, em torno de 12, 13 ou 14. Eles 
ofereceram 10. Mas hoje está se pagando 8 ou 9. Então primeiro foi a oferta com alguns 
termos e condições que poderiam variar um pouco para mais ou para menos, 
dependendo da diligência. Os termos e condições ficaram confirmados com o fim da 
diligência.” (Entrevistado 7: Sócio da empresa G do setor de shopping centers) 
 
“Outros players já tinham feito ofertas que amadureceram muito ou pouco, então a da 
empresa x não foi a primeira. Só que a empresa x a gente sentiu que seria melhor tanto 
do ponto de vista da transação, como do pós transação. Então na prática, o pré-transação 
foi todo o relacionamento que a gente já tem há bastante tempo com eles, mas a 
transação mesmo foi no inicio de janeiro, quando começou a ter conversas mais mornas 
e foi esquentando em março. Na prática foram 4 meses de negociação. Só que o preço já 
estava definido desde o começo. Já havia um fluxo de caixa pré-definido. Tinha um 
preço full para investidores estrangeiros e o preço adaptado para a realidade Brasil. 
Então a gente chegou já falando: esse é o preço! Quer ou não quer? Tá muito fora ou 
podemos trabalhar em cima disso? A gente deu o preço. Era um Deal Breaker. O preço 
era inegociável. A gente pode negociar as condições, os detalhes, posso te mostrar como 
é que eu cheguei nesse preço. E aí tiveram auditorias, duas empresas dos dois lados que 
fizeram a auditoria, que olharam e falaram: faz sentido esse preço. Havia também um 
escritório jurídico terceirizado.” (Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor 
de e-commerce) 
 
“Dentre as principais etapas destacam-se: i) assinatura do NDA – 1 semana; ii) análise 
das informações financeiras e operacionais do target para elaboração de uma proposta 
não vinculante – 4 semanas; iii) negociação dos principais termos da proposta não 
vinculante – 3 semanas; iv) due diligence financeira, tributária, jurídica, previdenciária, 
etc – 4 semanas; v) negociação de contingências e garantias – 1 semana; vi) negociação 
do contrato de compra e venda – 4 semanas; vii) CADE – 40 semanas; viii) 
Fechamento.” (Entrevistado 6: Gerente de fusões e aquisições da empresa F do setor de 
ensino) 
 

No que diz respeito ao tempo de duração, apesar da grande discrepância das respostas, 

pode-se afirmar que nenhuma das transações analisadas levou menos de seis meses para ser 

concluída e que a maior parte levou até um ano, conforme demonstrado na Gráfico 8 a seguir. 
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Gráfico 8 - Tempo de duração da transação de M&A 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda sobre o quesito prazo, indagou-se aos entrevistados se houve limite de tempo 

para alguma etapa da operação e se isso teve influência nas decisões tomadas ao longo do 

projeto. De forma unânime eles responderam que sim, houve limite. Além disso, todos, exceto 

um respondente, afirmaram que o prazo apertado impactou a tomada de decisão, 

principalmente, nos seguintes aspectos: pressão e estresse emocional nos envolvidos; 

necessidade de assunção de riscos; prejuízo à qualidade das informações. Nesse contexto, 

McSweeney e Happonen (2012) apontam que o intenso comprometimento da equipe somado 

à pressões por prazo podem implicar em uma situação  não desejada de que a transação tenha 

que ser concluída rapidamente, mesmo levando em consideração avaliações insuficientes para 

a tomada de decisão.  

As respostas sobre limite de prazo foram importantes para as análises desta pesquisa, 

na medida em que prazos mais apertados podem fomentar a utilização de maneiras práticas e 

rápidas que auxiliam no processo decisório: a heurística. Conforme abordado no referencial 

teórico, a heurística nada mais é do que um simplificador da tomada de decisão, amplamente 

utilizada pelos gestores conscientemente ou não, com o intuito de facilitar e agilizar o 

processo decisório. Ainda que esse tipo de “atalho” seja útil no geral, algumas vezes podem 

levar a erros graves. Assim, limites de prazo em decisões importantes e complexas podem 

aumentar o risco do decisor entrar em uma armadilha psicológica fazendo o uso da heurística.  

 
“Houve limites de prazo e essa decisão difícil foi por conta disso também. A empresa 
que estava negociando conosco perdeu os prazos acordados 3 vezes e nós já estávamos 
exaustos com a negociação que não acabava nunca... Até que simplesmente recebemos 
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uma outra proposta de uma outra empresa, que em um final de semana fechou os 
principais pontos negociais conosco e resolvemos apostar nela.” (Entrevistado 2: 
Diretora e Sócia da empresa B do setor de varejo) 
 
“Os prazos foram sempre muito apertados! Certamente esses curtos prazos afetaram a 
qualidade das tomadas de decisão.” (Entrevistado 3: Gerente Financeiro da empresa C 
do setor de óleo e gás) 
 
“O cumprimento do cronograma estabelecido e apresentado inicialmente para a 
administração superior tinha falhas de planejamento e aumentou a nossa assunção de 
riscos. A equipe de M&A não teve tempo suficiente para realizar uma Due Diligence 
completa para conhecer o ativo que estava sendo vendido.” (Entrevistado 13: Gerente 
de fusões e aquisições da empresa N do setor de óleo e gás) 
 
“Foram estabelecidos alguns prazos. Por exemplo: “pessoal, tem esse calhamaço aqui 
de documentação para analisar, certidão, contratos, etc. Se até o dia tal não tiver sido 
providenciado pelo jurídico de ambas as partes, não vai rolar, então acelera.” As pessoas 
viraram noite, o pessoal da equipe do jurídico nas 4 últimas semanas trabalhou sábado e 
domingo virando noite todos os dias para conseguir dar conta de entregar tudo. Então na 
hora que  assinou tudo foi equipe chorando, abraço coletivo, algo espetacular porque a 
galera deu o sangue, suor e lágrimas para conseguir dar conta da burocracia e ainda 
virar noite negociando cláusula. Sendo que a maior parte de quem estava negociando, 
não estava envolvido no lado financeiro, ou seja, não ia botar nada no bolso. 
Negociando com procuração do capital de outros. Agora quando você está envolvido, é 
o seu dinheiro que está na reta, é você que pode ganhar mais ou menos, vai ter uma 
certidão que vai demorar mais ou menos, aumenta ainda mais a carga emocional da 
situação. No dia do signing teve uma situação engraçada que foi “é hoje que a gente vai 
assinar”, só que quando virou a noite tinha um monte de ponto em aberto ainda. Só que 
aí o pessoal fez um bolão apontando a hora que achava que ia acabar. É um pequeno 
exemplo bobo dos conflitos de interesse. Ah, então deixa eu demorar um pouquinho 
nessa cláusula aqui para ganhar o bolão. Só que obviamente ninguém estava fazendo 
isso de maneira deliberada. Era mais na brincadeira. Mas tem a ver com as coisas sérias. 
Ah, vamos prorrogar esse signing e esse closing para o final do mês para poder fechar o 
trimestre. Cada um dos detalhes acaba impactando de maneira aberta ou oculta.” 
(Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-commerce) 
 

Com relação à resposta do entrevistado 1 acima, também cabe um ponto de 

observação adicional sobre como os interesses dos envolvidos na operação diferem-se entre 

si. Na medida em cada um tem um interesse específico, a decisão também reflete essas 

motivações pessoais. Quanto maior o número de envolvidos e maior a estrutura societária, 

mais complexo tende a ser o processo decisório e maior a probabilidade de existirem 

armadilhas psicológicas. 

Apesar das entrevistas não terem questionado sobre o mês do fechamento da 

transação, cabe aqui a apresentação de um dado interessante: segundo o relatório anual da 

PricewaterhouseCoopers de 2014 (PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), c2015), o 

último trimestre, mais especificamente o mês de dezembro, tradicionalmente contempla um 

alto volume de transações, sendo que no ano de 2014 houve uma significativa diminuição nos 
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meses de outubro e novembro, o que pode ser consequência das especulações no ano eleitoral 

brasileiro. 

 

Gráfico 9 - Transações em 2014 

 
Fonte: PricewaterhouseCoopers (PwC) (c2015). 

 

Um aspecto importante a ser observado é que absolutamente todos os entrevistados 

quiseram compartilhar a experiência de transações que foram de fato concluídas. Conforme 

apontado no item 1.4, ainda que as armadilhas dos vieses psicológicos possam ser os 

motivadores para o fracasso de um projeto, o presente estudo não teve por objetivo identificar 

esse tipo de associação e nem buscou se restringir a projetos de M&A que falharam, 

delimitando-se a analisar as principais armadilhas que interferem no processo decisório de 

fusões e aquisições, independente se o projeto foi bem ou mal sucedido.  

Dessa forma, ao serem indagados se a operação de M&A chegou até o fim, ou seja, se 

foi implementada, absolutamente todos os respondentes disseram que sim. Entretanto, alguns 

deles pontuaram que se tratou de segunda ou terceira tentativa da mesma operação, visto que 

a primeira não houve êxito. Importante ressalvar que, independentemente do projeto ter sido 

concluído, isso não significa dizer que o mesmo foi bem sucedido, sendo esse ponto analisado 

mais adiante no item 4.2.9. 

 

4.2.3 Instrumentos utilizados para avaliação técnica da transação de M&A 

 

Ao longo da entrevista, os entrevistados foram indagados sobre a adoção de 

instrumentos para avaliar tecnicamente as alternativas envolvidas no projeto. O intuito dessa 

pergunta foi mapear como as decisões de M&A são suportadas por técnicas tidas como 
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racionais, quais são os instrumentos mais utilizados e identificar a percepção dos 

entrevistados sobre a utilidade dessas ferramentas para a tomada de decisão. 

A maioria expressiva (13 entrevistados) apontou que foram utilizados instrumentos 

para avaliar tecnicamente os projetos, tendo sido observado uma maior necessidade para as 

ferramentas de suporte das decisões de cunho financeiro. Dentre as ferramentas mais citadas, 

destacam-se o fluxo de caixa descontado e a análise de múltiplos.  

“Em sua maioria, foram adotados instrumentos e técnicas financeiras para avaliação 
econômica financeira, mensuração de riscos e contingências, etc. Instrumentos e 
metodologias para a projeção de cenários de captação.” (Entrevistado 6: Gerente de 
fusões e aquisições da empresa F do setor de ensino) 
 
“Basicamente análise de múltiplos, fluxo de caixa, além da diligência legal.” 
(Entrevistado 7: Sócio da empresa G do setor de shopping centers) 
 
“Foi utilizada modelagem econômico-financeira para avaliação do projeto e realizados 
testes de sensibilidade contemplando os principais drivers de geração de valor para os 
potencias compradores e de maximização de valor para os vendedores.” (Entrevistado 
10: Gerente de Divisões da empresa J do setor de portos) 
 

Essa visão de que a decisão deve estar baseada especialmente em ferramentas de 

suporte de cunho financeiro, pode revelar-se perigosa na medida em que tal área de 

conhecimento não é abrangente o suficiente para contemplar todos os aspectos que devem ser 

considerados em uma decisão complexa, como é o caso de fusões e aquisições (SCHÄFFER 

et al. 2011). 

Um aspecto interessante observado dentre os entrevistados que responderam “sim” 

para utilização de instrumentos técnicos foi a ênfase dada através de expressão corporal 

buscando demonstrar que a decisão foi respaldada da melhor maneira possível, como se a 

utilização dessas ferramentas trouxessem uma maior legitimação ao processo decisório. 

Durante esse trecho das entrevistas, além de expressar verbalmente que foram utilizadas 

ferramentas técnicas, boa parte dos entrevistados acenou com a cabeça repetidamente 

gesticulando um “sim”, a fim de enfatizar ainda mais a resposta fornecida. Um dos 

entrevistados ainda chegou a pontuar o seguinte:  

“O decisor vai decidir com ou sem ferramenta. Então é melhor que tenha uma 
ferramenta para diminuir o “achômetro”.” (Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa 
A do setor de e-commerce) 
 

Já os dois entrevistados que responderam “não” para utilização de instrumentos 

técnicos apresentaram opiniões distintas. Enquanto o Entrevistado 5 respondeu naturalmente, 

sem demonstrar preocupações, que nada foi científico, o Entrevistado 15 demonstrou 
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indignação pela não adoção de ferramentas de suporte ao processo decisório, tendo assim, 

uma opinião mais alinhada com a maioria dos entrevistados. 

“Nada foi científico. Nem a escolha do parceiro. A nossa empresa dominava a técnica 
de demonstração de produtos, tinha produtos líderes em vendas no Brasil e a 
experiência necessária. Sabíamos o que queríamos.” (Entrevistado 5: Diretor da 
empresa E do setor de varejo) 
 
“Para mim a empresa é uma zona, raramente é usada ferramenta técnica e vai tudo pelo 
achismo mesmo.” (Entrevistado 15: Gerente do Jurídico da empresa P do setor de 
mineração) 
 

É importante salientar que em nenhuma entrevista a utilização de ferramentas para o 

processo decisório foi apontada como algo negativo que pudesse prejudicar a tomada de 

decisão. 

 

4.2.4 Responsável pela decisão final da transação de M&A 

 

Conforme apontado no item 2.4, antes de apresentar os resultados sobre a 

responsabilidade pela decisão final da transação de M&A, cabe aqui contextualizar que o 

atual momento político do nosso país com as investigações da Polícia Federal envolvendo 

uma operação de aquisição realizada pela Petrobras podem, eventualmente, ter exercido 

alguma influência nas respostas fornecidas pelos entrevistados.  

Sob essa ótica, ainda que o presente estudo não tenha buscado, em nenhum momento, 

analisar as decisões de M&A da Petrobras, a proporção desse caso e as discussões suscitadas 

sobre a responsabilidade da tomada de decisão podem ter inibido as respostas dos 

entrevistados sobre quem foi o responsável pela tomada de decisão e se essa pessoa e/ou 

colegiado tinha informações suficientes para tal.  

Primeiramente foram observados dois padrões de respostas distintos: em empresas de 

maior porte, a tomada de decisão envolve muitos ritos de aprovação e maior burocracia, já em 

empresas de pequeno porte o processo decisório é mais simplificado e, muitas vezes, o 

decisor está diretamente envolvido na operação. Seguem abaixo trechos de entrevista de 

empresa de grande porte de capital aberto e de menor porte de capital fechado, 

respectivamente, que ilustram a afirmação acima. 

“Como a empresa F possui capital aberto no Novo Mercado, todo investimento 
relevante precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração e deliberado em 
Assembléia Geral de Acionistas (AGE). Ao Conselho de Administração foram 
apresentados relatórios financeiros, avaliação econômica financeira do target, análises 
de investimento, os principais pontos de atenção levantados na diligência, as garantias 
negociadas e os pontos mais sensíveis do contrato de compra e venda. Para deliberação 
em AGE, as principais informações fornecidas foram o laudo de incorporação de ações 
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e o laudo para atender ao artigo 256 da lei das S.As, além de uma apresentação com 
todo o racional estratégico da aquisição.” (Entrevistado 6: Gerente de fusões e 
aquisições da empresa F do setor de ensino) 
 
“No meu caso foi mais fácil, pois a minha empresa sou apenas eu e o meu sócio. Ele 
tinha 90% e eu 10% (desses 15% que eram da nossa empresa). Então ele sentou comigo, 
apresentou a proposta, disse que achava que valia a pena e perguntou o que eu achava. 
Acho que naquele momento se eu falasse “não”, como eu sou o minoritário do 
minoritário no caso, não ia fazer grande diferença. Ele ia tentar me convencer do 
contrário. Mas naquele momento eu também achei que valia a pena, então isso não foi 
um problema. Essa decisão era simples, não envolvia comitês, nada, e era lidado 
diretamente com o presidente da empresa majoritária porque a decisão também era dele. 
Hoje eles são uma empresa de capital aberto e tudo mais, mas é uma empresa familiar. 
Então, quem dá a martelada final é o presidente que é o dono. E ele estava 100% 
envolvido e foi quem tocou o processo. Tanto que a gente não lidava com o fundo. A 
gente lidava com ele e ele lidava com fundo. Foi um processo extremamente sigiloso 
então pouquíssimas pessoas da empresa dele sabiam. Era ele, a chefe do jurídico e o 
irmão dele que é quem tem o relacionamento com os investidores. Então era um ciclo 
bem pequeno de pessoas informadas. (Entrevistado 7: Sócio da empresa G do setor de 
shopping centers) 
 

Todos os entrevistados afirmaram que a decisão por uma operação de fusão e 

aquisição é da alta administração da empresa (presidente, sócio ou Conselho de 

Administração) ficando evidente portanto, o nível de importância desse tipo de processo 

decisório para as empresas. Além disso, todos os entrevistados, exceto um, disseram que o 

decisor tinham informações suficientes para a tomada de decisão.  

Na medida em que uma das armadilhas do processo decisório mais observadas nas 

transações de M&A, segundo os entrevistados, foi a de “contextualização” (o item 4.2.8 

aborda mais detalhadamente o assunto), que é justamente a situação em que o decisor não 

tinha todas as informações necessárias e precisou ser contextualizado, esse resultado indica 

uma provável falta de consciência dos gestores sobre as armadilhas das quais estão expostos.  

Isso porque nenhum dos entrevistados que afirmaram “sim” para a pergunta “o decisor 

tinha informações suficiente para a tomada de decisão?” abordou espontaneamente, nesse 

momento da entrevista, a questão da contextualização. No caso em que o decisor tenha sido o 

próprio responsável pela decisão de M&A, talvez isso realmente não seja um problema, na 

medida em que ele está diretamente envolvido com as informações. Já nos demais casos, é 

possível que o decisor de fato não tivesse todas as informações suficientes para a tomada de 

decisão e, por isso, tenha tido a necessidade de ser contextualizado da questão a ser analisada, 

conforme evidenciado no item 4.2.8.  

Conforme abordado na revisão da literatura, essa é uma das etapas mais importantes e, 

ao mesmo tempo, perigosa. A forma em que um problema é contextualizado pode afetar 

profundamente a influência das escolhas que são feitas. O contexto pode estabelecer o status 
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quo ou introduzir uma âncora. Pode ressaltar um “custo afundado” ou direcionar para uma 

evidência de confirmação.  

Nesse contexto, visto que, conforme item 4.2.8, também foi observado um número 

significativo de menções à armadilha de evidência de confirmação, há uma indicação ainda 

maior para a falta de consciência da existência desses vieses psicológicos. 

Entretanto, cabe destacar aqui o trecho da entrevista do único entrevistado que 

respondeu “não” para a pergunta “o decisor tinha informações suficiente para a tomada de 

decisão?”. Logo de início ele foi categórico ao afirmar que nenhum tomador de decisão possui 

todas as informações que precisa, o que não o impediu de explicar como se deu esse processo 

decisório, assim como os responsáveis pela tomada de decisão. De acordo com Hammond, 

Keeney e Raiffa (1998), reconhecer que uma limitação existe, permite ao gestor buscar outras 

informações relevantes que aprimoram a tomada de decisão e minimizam os riscos da 

racionalidade limitada. 

“Para começo de conversa: por definição nenhum decisor possui todas as informações 
que precisa sobre a decisão que tem que tomar. Mas você pode subsidiar essa decisão 
com as informações julgadas mais importantes. No nosso caso, o processo do 
comprador foi completamente diferente do nosso. Do lado de lá teve uma série de ritos 
porque é uma empresa de capital aberto, listada na Bovespa e no Novo Mercado. Então 
tem uma série ritos. A decisão teve comitês. Foi uma decisão que partiu de uma vice-
presidência operacional, junto com a presidência e aí eles acionaram os conselheiros. 
Eles tinham a delegação de fomentar, mas na hora de tomar a decisão eles tinham que 
seguir o rito de chamar uma reunião de um comitê de suporte, depois a reunião de 
conselho, e qualquer conselheiro que tivesse qualquer parte relacionada tinha que ficar 
neutro, os conselheiros independentes é que votaram. O Conselho aprovou por 
unanimidade e aí eles tocaram o barco. Do nosso lado, sempre foi muito mais informal. 
Então quem estava efetivamente sabendo da transação era só eu e mais alguns sócios. 
Aos poucos o negócio foi ficando quente, pelando, a gente começou a informar aos 
demais. E não informamos antes porque vai que a coisa não acontece? A gente não 
queria criar expectativa e depois frustrar. Então prestes a assinar a gente avisou todo 
mundo. A nossa governança não requeria outras instâncias de aprovação porque o sócio 
X era o controlador. Então ele meio que chamou uma reunião de conselho informal. Os 
sócios que precisavam saber, estavam de acordo. A burocracia do outro lado trouxe 
risco para o processo, risco da transação não acontecer. Até o dia de assinar poderia 
micar a qualquer momento.  Se um conselheiro vira e fala “ah, estou com uma dúvida... 
melhor não”. Se um cara fica com dor de barriga e atrasa uma semana, essa semana 
poderia acontecer algo e micar o negócio. Então os ritos jurídicos de bolsa, de vazar 
coisa pra imprensa, do concorrente saber, ao longo do processo traziam riscos. Mesmo 
entre o signing e o closing existia um risco mínimo, mas poderia dar problema.” 
(Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-commerce) 
 

Percebe-se portanto, que, ainda que inicialmente o tema deste item 4.2.4 tenha sido 

acerca da responsabilidade pela decisão final da transação de M&A, ele também trouxe 

contribuições significativas para responder o problema desta pesquisa, na medida em que 
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começou-se a revelar as armadilhas mentais nas quais estamos suscetíveis durante um 

processo de tomada de decisão. 

 

4.2.5 Maiores desafios e decisões mais difíceis da transação de M&A 

 

Para uma melhor compreensão da complexidade do processo decisório de M&A foi 

questionado aos entrevistados, primeiramente, quais foram os maiores desafios enfrentados 

pela equipe que trabalhou na operação. Destaca-se que nesse ponto da entrevista, o 

entrevistador optou por uma pergunta mais ampla, utilizando o termo “desafios enfrentados” 

sem mencionar a questão da decisão. O motivo para essa abordagem foi fomentar que os 

entrevistados relembrassem dos principais problemas vivenciados para posteriormente 

identificarem mais rapidamente as decisões mais difíceis na transação de M&A. 

Diferentemente das demais perguntas, aqui não houve um padrão nas respostas. Foram 

citados os mais diferentes desafios, abordando cultura, conflitos de interesse, sigilo, 

continuidade da operação, informações insuficientes, questões regulatórias, dentre outros. 

Esse resultado corrobora ainda mais a constatação de que transações de fusões e aquisições 

são extremamente complexas e abrangentes. Conforme já apresentando anteriormente, 

segundo Camargos e Barbosa (2003) são várias as Ciências Sociais Aplicadas que têm o 

M&A como objeto de estudo: Contabilidade, Direito, Economia, Administração, Política de 

Negócios, dentre outras, nenhuma delas apresentando dominância ou maior legitimidade que 

as demais.  

Seguem abaixo trechos de diferentes entrevistas para ilustrar a diversidade de desafios 

enfrentados em projetos de M&A. 

“Foram muitos, que vão da manutenção do sigilo às questões emocionais.” 
(Entrevistado 2: Diretora e Sócia da empresa B do setor de varejo) 
 
“A maior dificuldade era a de acomodar os interesses comerciais dos sócios investidores 
e seus mecanismos de proteção do investimento (cláusulas de governança, de impasse, 
drag, tag, etc.).” (Entrevistado 9: Diretor Financeiro da empresa I do setor de guarda de 
embarcações) 
 
“Os maiores desafios enfrentados  foram relacionados a fazer, em alguns meses, uma 
empresa relativamente pequena funcionar com todos os processos de uma empresa do 
tamanho da empresa Alfa, sem que houvesse prejuízos aos clientes e às operações.” 
(Entrevistado 3: Gerente Financeiro da empresa C do setor de óleo e gás) 
 
“Transmitir a nossa cultura e os nossos valores para a nova empresa que foi formada e 
deixar de controlar alguns processos críticos”. (Entrevistado 14: Diretor da empresa O 
de telefonia) 
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“Foram vários: quando analisamos a oportunidade e desenvolvemos nosso plano de 
negócios, baseamo-nos num cenário futuro de taxa de câmbio com variação de no 
máximo 10% a 15% (que eram os cenários do mercado). Porém, uma semana após 
assumirmos a empresa, houve uma desvalorização da moeda brasileira da ordem de 
25% a 30%. O plano e todos os cenários estavam equivocados. De uma hora para outra, 
todas as estimativas cresceram em 30%.  Sendo que 80% das nossas despesas estavam 
atreladas ao dólar.  Compra de mercadoria importada, pagamento da dívida da compra 
da empresa, etc. Foi muito difícil! Estávamos tecnicamente quebrados, uma vez que o 
mercado parou por 3 meses!!” (Entrevistado 11: Diretora e sócia da empresa L do setor 
de distribuição) 
 
“Tendo em vista que a etapa de Due Diligence não teve o tempo que era realmente 
necessário, havia uma falta de segurança nas informações obtidas. Muitas vezes as 
informações chegavam erradas ou a equipe de M&A sequer sabia das informações, o 
que dificultava a negociação dos contratos e a decisão de assumir ou não algum risco no 
contrato.” (Entrevistado 12: Gerente de fusões e aquisições da empresa M do setor de 
óleo e gás) 
 
“Os maiores desafios foram: questões regulatórias que tinham influência no valor da 
companhia; garantias por parte do comprador.” (Entrevistado 13: Gerente de fusões e 
aquisições da empresa N do setor de óleo e gás) 
 

Logo após serem questionados sobre os desafios enfrentados, os entrevistados foram 

indagados sobre as decisões mais difíceis que tiveram que ser tomadas ao longo do projeto e 

se elas seriam diferentes, caso pudessem ser tomadas novamente. Aqui, o intuito foi mapear 

as decisões mais complexas para tentar compreender a quais armadilhas de vieses 

psicológicos estão sujeitas. 

Apesar de no item 4.2.2 a maioria dos respondentes ter dito que a realização da Due 

Diligence consumiu mais esforços do que a etapa de negociação de preço e tenha sido 

identificado que já na fase de Identificação da Oportunidade, o preço, ainda que em grandes 

linhas, já é de conhecimento de ambas as partes, podendo sofrer ajustes a depender do que for 

identificado durante a diligência ou termos contratuais a serem acordados, os entrevistados 

relataram, em sua maioria, que as decisões mais difíceis da transação de M&A esteve 

relacionada com a definição do preço. 

“Destaco a negociação do valor de referência da transação, com o preço sendo um 
múltiplo EBITDA do ano corrente. Com uma gestão familiar, há muita insegurança 
nesta métrica e diversos ajustes são necessários considerando os itens não recorrentes 
que impactam o resultado operacional.” (Entrevistado 6: Gerente de fusões e aquisições 
da empresa F do setor de ensino) 
 
“As principais dúvidas que geraram alguma confusão foi com a minuta final do 
documento de compra e venda. Porque a gente tinha um percentual do consórcio e 
operava o shopping. Mas o shopping tem na verdade um prédio que a gente não era 
dono. Então na negociação final foi fechado um valor do negócio, mas aí precisou-se 
chegar em quanto é o valor do prédio e quanto que é do consórcio. O sócio majoritário 
acertou um valor com o comprador, mas a gente teve que acertar um valor com o sócio 
majoritário para ratificar o que era de quem. Quanto é que vale o prédio, quanto é que 
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vale a participação, quanto é que vale o consórcio. E isso foi ao longo da negociação. 
Porque no momento que se concretizou o negócio a gente precisava saber quanto é que 
valia a nossa parte. Essa negociação gerou um documento formal com tudo 
regularizado. Mas como no final das contas, as premissas utilizadas batiam com o range 
que a gente esperava, isso não deu muito estresse.” (Entrevistado 7: Sócio da empresa G 
do setor de shopping centers) 
 
“Mesmo com o valor já negociado e praticamente fechado, tem sempre alguém que 
rebobina as premissas e embola o meio de campo. Isso gera um desgaste emocional e 
perda de carga em outros pontos importantes da negociação.” (Entrevistado 8: Gerente 
Financeira da empresa H do setor de shopping centers) 
 

Portanto, ao analisar os itens 4.2.2 e 4.2.5 em conjunto é possível concluir, com base 

nessas entrevistas, que ainda que a decisão relativa ao preço não seja a mais demorada em 

uma transação de M&A, ela é tida como a de maior dificuldade. 

Entretanto, é importante contextualizar que fusões e aquisições são caracterizadas por 

um alto grau de confidencialidade, mesmo para as operações já concluídas. Assim, é possível 

que os entrevistados, ou parte deles, tenham se sentido inibidos em compartilhar plenamente 

quais de fato foram as decisões mais complicadas, dado que muitas vezes, esse tipo de 

informação não pode ser revelado. Ainda que a presente pesquisa não apresente os nomes das 

empresas e empregados entrevistados, a pesquisa qualitativa presencial pode provocar esse 

tipo de inibição. 

No que tange à pergunta se as decisões seriam diferentes, caso pudessem ser tomadas 

novamente, surpreendentemente, mesmo com toda a complexidade de projetos dessa natureza, 

a maioria respondeu que não (12 entrevistados). A maior parte dos entrevistados respondeu 

algo em linha com o que foi explicado pelo Entrevistado 2. 

“Apesar de ter sido uma decisão bastante difícil, absolutamente repetiríamos a escolha . 
Fizemos a escolha acertada.” (Entrevistado 2: Diretora e Sócia da empresa B do setor de 
varejo) 

 

Algumas hipóteses para essa afirmação categórica de que as decisões não seriam 

diferentes são: (i) o ser humano tem dificuldade em atribuir a si mesmo falhas no processo no 

qual tiveram papel relevante; (ii) os entrevistados pensaram apenas na decisão final de realizar 

ou não a transação, apesar de uma operação de M&A típica possuir diversas decisões ao 

longo do processo; (iii) conforme abordado no item 4.2.4, o momento atual do Brasil, com a 

investigação pela Polícia Federal sobre uma aquisição realizada pela Petrobras, traz maior 

peso à responsabilidade do administrador pela tomada de decisão. Essa situação por sua vez, a 

depender do segmento da empresa, pode implicar em maior medo, por parte dos 

entrevistados, em assumir que a decisão poderia ser diferente. 
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4.2.6 Grau de incerteza da transação de M&A 

 

Mesmo que, conforme o item 4.2.5, a maioria dos entrevistados tenha afirmado que 

não tomaria decisões diferentes, ao serem questionados sobre a nota que dariam para o nível 

de incerteza da operação de M&A abordada na entrevista, grande parte indicou uma nota 

maior do que 5 (sendo 1 representando pouca incerteza e 10 muita incerteza). O intuito de 

solicitar ao entrevistado uma nota para o nível de incerteza da decisão não foi a obtenção de 

um simples número, visto que a presente pesquisa não tem propósito quantitativo, mas sim de 

estimular o entrevistado a avaliar a incerteza envolvida na transação de M&A que participou. 

Assim, a nota indicada é apenas uma informação complementar, tendo maior relevância para 

este estudo as justificativas apontadas para tal número. Não obstante o Gráfico 10 apresenta 

de maneira consolidada todas as notas obtidas nas entrevistas. 

 

Gráfico 10 - Nível de incerteza na tomada de decisão 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Cabe destacar que dentre os três respondentes que haviam afirmado que tomariam 

decisões diferentes, caso pudessem voltar no tempo, todos atribuíram um alto grau de 

incerteza às operações que participaram, indicando nota maior ou igual a 8.  

“10. Total. Nada garantido. Tudo incerto. Tudo poderia acontecer. Poderia dar um risco 
absoluto da gente tentar fazer isso tudo e no final, a gente ainda perder eles como 
clientes e não dar em nada. Como no outro extremo a coisa poderia funcionar e acabar 
acontecendo a transação como aconteceu. Poderia ter conduzido da maneira errada, 
abrir as informações e não dar em nada. E além de não dar em nada, ainda perder como 
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cliente. A incerteza era absurda, absurda. Foi mitigada através da capacidade de 
negociação extraordinária que o nosso sócio tinha. Foi levando ao limite todos os 
pontos que realmente eram um deal break e acabou tendo um sucesso na negociação.” 
(Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-commerce) 
 
“Nota 8 de incerteza. Estávamos na primeira participação internacional e sem o total 
controle. A incerteza foi diminuindo com o desenrolar dos meses e o sucesso sendo 
alcançado, através de grande integração com a equipe da outra empresa. Aliás, 
determinados membros da equipe foram escolhidos e “trabalhados” para a nossa 
cultura.” (Entrevistado 5: Diretor da empresa E do setor de varejo) 
 
“Nota 10. A equipe que negociou a operação não tinha toda a informação necessária da 
equipe que opera o ativo. Assim, ao longo do processo, foram sendo descobertos novos 
passivos que tiveram que ser tratados pelo vendedor sem o devido planejamento. A 
solução encontrada foi a negociação de um documento no qual o vendedor assumia todo 
o risco pelos passivos que não foram mostrados ao comprador no devido momento, o 
que aumentou a exposição da companhia.” (Entrevistado 13: Gerente de fusões e 
aquisições da empresa N do setor de óleo e gás) 
 

Outros motivos de incerteza elencados pelos demais entrevistados envolvem: 

insuficiência nas informações levantadas, alteração de premissas macroeconômicas, 

possibilidade de cancelamento da negociação pela contraparte. 

Fundamental contextualizar que, a depender da época da realização do projeto de 

M&A, variáveis macroeconômicas podem exercer maior ou menor influência na percepção de 

risco sobre a transação. O segundo semestre de 2014 e o ano de 2015 para o setor de Óleo & 

Gás, por exemplo, apresentou uma brusca queda no preço do petróleo internacional, o que por 

sua vez exerceu um impacto direto nas valorações dos ativos desse setor. O mesmo ocorre 

com outros setores de commodities, como o de mineração. Portanto, a percepção dos 

entrevistados sobre o grau de risco de seus projetos também pode estar relacionado a fatores 

conjunturais externos. 

Já a minoria que indicou pouca incerteza nas operações que participaram justificaram 

suas respostas com o fato de estarem muito convencidos de que a transação deveria ser 

realizada, independente dos obstáculos surgidos no meio do caminho. Isso indica que 

possivelmente esses respondentes novamente pensaram apenas na decisão final de realizar ou 

não a transação, apesar de uma operação de M&A típica possuir diversas decisões ao longo 

do processo. 

“Nota 4. Queríamos muito fazer o negócio e a solução para essa incerteza foi a 
contratação de uma excelente e experiente equipe de advogado para a realização do 
contrato.” (Entrevistado 2: Diretora e Sócia da empresa B do setor de varejo) 
 

Os resultados obtidos nessa questão são de fundamental importância para a presente 

pesquisa, na medida em que, conforme visto na revisão de literatura, a cada passo de uma 

tomada de decisão, percepções equivocadas, vieses e outros tipos de armadilha influenciam 
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nas decisões que são tomadas. Assim, quanto mais importante e complexa for a decisão, mais 

sujeita à distorções ela estará, visto que envolve mais premissas, mais estimativas e mais 

informações de outras pessoas. Quanto maior e mais incerta for a decisão, maior o risco de 

entrar em uma armadilha psicológica. 

 

4.2.7 Utilização de ferramentas “não técnicas” na transação de M&A 

 

Na reta final das entrevistas, foram realizadas as seguintes perguntas: “foram tomadas 

decisões em que não era possível utilizar ferramentas técnicas e, por isso, foi necessária a 

utilização de outros argumentos, tais como experiência, intuição, etc?”, “O efeito na decisão 

tomada foi positivo ou negativo?”. 

Primeiramente cabe uma ressalva importante com relação à tais perguntas, visto que 

elas sofreram alteração significativa após a realização do pré-teste. Anteriormente aos ajustes 

do pré-teste, essas perguntas haviam sido realizadas da seguinte maneira: “Houve influência 

de argumentos intuitivos por parte de membros da equipe envolvida no processo decisório 

estratégico?”, “Como você descreveria os efeitos de tal influência nos resultados do processo 

decisório?”. 

A alteração foi necessária porque durante o pré-teste ficou nítida a forte inibição dos 

entrevistados em responder tais perguntas, pois o termo “argumentos intuitivos” foi associado 

a uma tomada de decisão ineficaz, frágil e com alto potencial de questionamento de terceiros. 

Cabe aqui também uma outra ponderação de que tais entrevistados já participaram de 

transações que sofreram auditorias rigorosas que questionaram o embasamento técnico de 

todas as decisões sem encarar, de maneira positiva, a utilização de argumentos tidos como não 

racionais. 

Isso posto, os resultados encontrados mostram que a maioria dos projetos de M&A, 

dentre os entrevistados, utilizou outros argumentos além de ferramentas técnicas (apenas 2 

entrevistados disseram não ter utilizados outros argumentos). 

Além disso, os entrevistados demonstraram naturalidade ao responder essa pergunta 

afirmando ainda que o efeito da utilização desses outros argumentos foi positivo para a 

tomada de decisão. 

“A esmagadora maioria das decisões foi intuitiva. Inclusive o valuation. O valuation 
partiu de um conhecimento empírico do sócio X. Ele meio que fez os números baterem 
e aí depois que os números bateram, vimos que fazia sentido. Todo o resto foi uma 
sensação de condução, conduziu com um, conduziu com o outro, conversou... tanto 
internamente, quanto com a parte compradora, de conseguir ir sentindo o momento, ir 
costurando as possibilidades em função da percepção que ele tinha de cada uma das 
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etapas. Ela falava: “então agora é a etapa da gente falar sobre o produto, o serviço, a 
estratégia... agora é a etapa da gente falar como serão as pessoas”. Ele já tinha 
conduzido várias transações semelhantes. Ele já vendeu umas 8 a 10 empresas, sendo 
que algumas como empreendedor e outras como investidor. Mas a maior que ele vendeu 
certamente foi essa. Ah! E eu também tinha experiência anterior com o outro extremo, 
que foi uma negociação que não deu certo. Isso também ajudou. Eu já sabia algumas 
coisas que eu não deveria fazer.” (Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor 
de e-commerce)  
 
“Positivo. Como o negócio adquirido era muito diferente do restante, muitas decisões 
foram tomadas com base na experiência das pessoas que aqui estavam e faziam parte da 
equipe.” (Entrevistado 4: Diretor da empresa D do setor de tecnologia) 
 

Ainda que os entrevistados tenham demonstraram naturalidade ao confirmar a 

utilização de outros argumentos, alguns deles fizeram questão de frisar que também houve 

fundamentação em estudos técnicos. 

“Sim, mas sempre com parte da fundamentação através de estudos. As decisões se 
confirmaram positivas.” (Entrevistado 9: Diretor Financeiro da empresa I do setor de 
guarda de embarcações) 
 

O único entrevistado que apontou que a utilização de outros argumentos teve 

impactado negativo na operação foi o mesmo que afirmou no item 4.2.3 que “ a empresa é 

uma zona, raramente é usada ferramenta técnica e vai tudo pelo achismo mesmo.” O que 

indica que no caso específico desse entrevistado, há uma percepção de que apenas 

ferramentas técnicas são capazes de levar a uma boa decisão. 

“Sim, foi utilizada muita intuição, pois havia um otimismo exacerbado quanto ao valor 
do ativo representado por premissas completamente subjetivas. Para mim, isso pode ter 
prejudicado a decisão.” (Entrevistado 15: Gerente do Jurídico da empresa P do setor de 
mineração) 
 

Fora o entrevistado acima, nenhum outro associou a utilização de outros argumentos 

com a possível ocorrência de vieses psicológicos. 

 

4.2.8 Armadilhas observadas na transação de M&A 

 

Sem dúvidas este é o item que aborda os resultados mais importantes para atingir o 

objetivo principal da presente pesquisa que consiste em apresentar a consolidação da análise 

das principais armadilhas que interferem no processo decisório de fusões e aquisições. 

Nos momentos finais da entrevista, foi apresentada aos entrevistados uma série de 

possíveis situações que podem ocorrer ao longo de um projeto e foi solicitado que eles 

apontassem quais delas ocorreram na operação de M&A que participaram, o motivo para tal e 
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como elas influenciaram nas decisões. Tais situações refletem as oito armadilhas de processo 

decisório mapeadas por Hammond, Keeney e Raiffa (1998). 

Antes de iniciar a análise dos resultados cabe aqui uma ressalva importante: para 

minimizar a inibição dos entrevistados em momento nenhum foi utilizado o termo 

“armadilha”, optando-se assim pela utilização do termo “situações”. Após os pré-testes 

realizados, entendeu-se que a palavra “armadilha” transmitiria automaticamente uma 

conotação ruim o que por sua vez poderia prejudicar a veracidade das informações obtidas. 

Sem prejuízos para o presente estudo, o termo “situações” mostrou-se mais adequado para ser 

utilizado durante as entrevistas. Nesse contexto, a partir daqui, “situações”, “armadilhas” e 

“heurísticas” passarão a ter a mesma conotação. 

Ressalta-se ainda que, para facilitar a compreensão dos entrevistados, foram 

apresentadas oito possíveis situações e breves descrições de cada uma delas, de modo que eles 

ficaram limitados a apontar e comentar apenas sobre essas armadilhas. Tais armadilhas foram 

selecionadas com base no referencial teórico dos autores Hammond, Keeney e Raiffa (1998), 

apresentado no item 3.5, a saber: 

1) Ancoragem: ocorrência de situação em que as primeiras impressões, estimativas 

ou informações ancoram os pensamentos e julgamentos subsequentes. Muitas 

vezes o cenário mudou, as premissas não se aplicam mais, mas as pessoas ainda 

baseiam-se em dados passados.   

2) Status Quo: decisão por manter a estratégia inalterada para evitar riscos do 

desconhecido. 

3) Custo Afundado: tomada de decisão para justificar uma ação passada ou para não 

interromper uma ação em curso. 

4) Evidência da Confirmação: busca por informações que suportem a decisão 

escolhida. 

5) Contextualização: situação em que o decisor não tinha todas as informações 

necessárias e precisou se contextualizado da situação. 

6) Excesso de Confiança: superconfiança com as estimativas utilizadas para basear a 

decisão. 

7) Lembrança: situação em que eventos marcantes do passado influenciaram a 

tomada de decisão. 

8) Prudência: utilização de cenários pessimistas ou excesso de segurança na tomada 

de decisão. 
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O primeiro resultado interessante obtido com essa pergunta foi que todos os 

entrevistados apontaram a ocorrência de, pelo menos, duas situações, sendo que, na média, 

foram apresentadas quase quatro por entrevistado. Cabe ressaltar que esses números referem-

se a situações de armadilhas distintas, ou seja, não contempla possíveis ocorrências de uma 

mesma armadilha diversas vezes em uma mesma transação de M&A, pois não foi solicitado 

que o entrevistado indicasse qual armadilha teve maior ou menor frequência na transação de 

M&A que participou.  

 

Gráfico 11 - Número de armadilhas indicada por cada entrevistado 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda que o presente estudo não tenha a pretensão de generalizar os dados obtidos, 

visto que não se tratou de uma pesquisa quantitativa, esses resultados indicam o potencial da 

influência dos vieses psicológicos no processo decisório de M&A. Analisando os mesmos 

números de outra forma, também é possível afirmar que as quinze transações de M&A 

analisadas tiveram a ocorrência de 56 situações armadilhas psicológicas. 

Conforme apresentado no Gráfico 12, a armadilha da contextualização foi a que 

apresentou maior dominância, seguida pela evidência de confirmação e ancoragem. Excesso 

de confiança e prudência, com o mesmo número de citações cada uma, também mostraram 

relevância. Além disso, todas as armadilhas tiveram alguma ocorrência. Esses resultados 

permitem uma série de análises importantes, que serão apresentadas a seguir. 
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Gráfico 12 - Armadilhas mais citadas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quase todos os entrevistados, exceto três, apontaram  que ao longo da transação de 

M&A houve situação em que o decisor não tinha todas as informações necessárias e, por isso, 

precisou ser contextualizado da situação. 

“O Conselho de Administração teve acesso as principais informações para a tomada de 
decisão, mas não a todas as disponíveis, pois isso é impossível.” (Entrevistado 14: 
Diretor da empresa O de telefonia) 
 
“O decisor não tinha conhecimento desta legislação específica e seu impacto foi 
explicado durante a apresentação do projeto.” (Entrevistado 12: Gerente de fusões e 
aquisições da empresa M do setor de óleo e gás) 
 

De acordo com Hammond, Keeney e Raiffa (1998), o primeiro passo para uma tomada 

de decisão é contextualizar o problema, sendo que essa é uma das etapas mais perigosas, pois 

a forma de ver um determinado problema pode influenciar profundamente nas futuras 

escolhas. Frequentemente essa armadilha está associada a outros vieses psicológicos, na 

medida em que a contextualização pode estabelecer uma situação de status quo ou introduzir 

uma âncora. Pode evidenciar custos afundados ou direcionar para uma evidência de 

confirmação. 

Na medida em que projetos de M&A tendem a ser extremamente complexos e 

envolver um grande número de disciplinas, não é surpreendente que a contextualização tenha 
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tido tanta ocorrência. Afinal, quanto mais abrangente e complexa uma decisão, menor a 

probabilidade do decisor saber de todas as informações, mesmo que esteja diretamente 

envolvido na operação de M&A, como é o caso de muitos entrevistados da presente pesquisa. 

Entretanto, se lembrarmos dos resultados apresentados no item 4.2.4 de que todos os 

entrevistados, exceto 1, afirmaram que o decisor tinha todas as informações que precisava 

para tomar a decisão, percebemos a provável falta de consciência dos gestores sobre as 

armadilhas das quais estão expostos. O Gráfico 13 apresenta o cruzamento das respostas 

obtidas. 

Isso também pode indicar que existe um julgamento por parte dos entrevistados sobre 

o que deve ser considerado como informação fundamental para a tomada de decisão. Assim, 

uma vez que o decisor tenha sido contextualizado dessa informação, isso significa que ele já 

possui ciência do que é pertinente para realizar a sua escolha. 

 

  13 - “O decisor tinha todas as informações” versus “contextualização” 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Cabe destacar aqui que o único o único entrevistado que havia respondido “não” para 

a pergunta “o decisor tinha informações suficiente para a tomada de decisão?”, novamente foi 

categórico ao afirmar que nenhum tomador de decisão possui todas as informações que 

precisa. 

“Com certeza teve contextualização. Como disse antes, por definição um decisor nunca 
tem todas as informações.” (Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-
commerce) 
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Ainda no que tange o viés da contextualização, Hammond, Keeney e Raiffa (1998) 

indicaram algumas precauções quem podem minimizar o efeito negativo dessa armadilha, a 

saber: 

− Não aceitar automaticamente o contexto inicial apresentado, independentemente 

se ele foi formulado por você ou por outra pessoa. É sempre aconselhável tentar 

contextualizar o problema de diferentes maneiras e procurar possíveis distorções 

causadas pela contextualização; 

− Tentar posicionar o problema de maneira neutra, demonstrando as perdas e 

ganhos a depender de diferentes pontos de vista; 

− Questionar, ao longo do processo decisório, particularmente perto do final, se a 

decisão poderia ser diferente caso o contexto mudasse; 

− Quando outras pessoas recomendarem decisões, desafiá-las em diferentes 

contextualizações. 

A segunda armadilha mais citada pelos entrevistados foi a evidência de confirmação, 

com 10 ocorrências. Abaixo alguns trechos das entrevistas sobre este ponto. 

“Inclusive eu dediquei um feriado meu para escrever um dossiê de 10 páginas 
explicando como que seria importante para eles a nossa aquisição. E isso foi utilizado 
como argumento de convencimento para o conselho deles. Eu escrevi como se fossem 
eles, eles pegaram esse material, adaptaram e usaram de base para argumentação.” 
(Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-commerce) 
 
“No momento do closing, mesmo com uma pequena mudança do cenário base da 
tomada de decisão, buscamos outras argumentações que justificassem o negócio.” 
(Entrevistado 6: Gerente de fusões e aquisições da empresa F do setor de ensino) 
 
“A gente utilizou benchmarks de transações similares e destacou os pontos fortes como 
um reforço para o momento da deliberação final.” (Entrevistado 14: Diretor da empresa 
O de telefonia)  
 

Os relatos das entrevistas corroboram com o que foi abordado na revisão de literatura 

sobre o tema: existe uma tendência natural do ser humano de buscar informações que 

suportam nossas intenções, ainda que de forma subconsciente. 

Na medida em que a contextualização foi a situação com maior ocorrência, o alto 

número de citações para evidência da confirmação pode ser encarado com certo grau de 

preocupação. Esse tipo de viés psicológico faz com que busquemos informações que 

suportem nossos pontos de vista e evitemos aquelas que são contraditórias. Influencia não 

somente onde vamos coletar a evidência, mas também a maneira que a interpretamos, fazendo 
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com que seja dado muito peso às informações que suportam o que queremos e pouco peso 

para o que gera conflito. 

Ao cruzar as citações de ocorrência da situação “contextualização” com quem também 

apontou “evidência da confirmação”, a correlação foi bem alta: dos 12 entrevistados que 

indicaram a contextualização, 10 também indicaram a evidência de confirmação. Novamente, 

cabe pontuar que a presente pesquisa não tem cunho quantitativo e não pretende fazer 

generalizações, porém julgou-se que tais análises contribuem para um melhor entendimento 

do problema.  

Hammond, Keeney e Raiffa (1998) indicam as seguintes sugestões para diminuir os 

impactos do viés da evidência da confirmação: 

− Sempre checar se todas as evidências estão sendo examinadas com igual rigor e 

evitar a tendência de aceitar uma evidência de confirmação sem questioná-la; 

− Selecionar alguém que você tenha respeito para fazer o papel de “advogado do 

diabo”, ou seja, contestar a decisão tomada; 

− Ser honesto com você mesmo sobre suas reais motivações; 

− Ao pedir ajuda de outras pessoas, não fazer perguntas que tendenciem as respostas 

para a confirmação desejada. 

A terceira armadilha com maior incidência de respostas foi a ancoragem, 

principalmente no que diz respeito ao preço do ativo/empresa objeto da negociação. 

“Quando o sócio majoritário chegou para gente, já informaram um número que estava 
negociado. Aí teve a segunda negociação que foi do grupo majoritário com a gente. 
Sendo que nessa segunda negociação eles não vieram com um V0 (v zero), mas 
imediatamente a gente apresentou para eles o valor. A partir daí é que começou a 
negociação disso vale menos, isso vale mais, etc. Aí que começaram estudos mais 
detalhados de conta.” (Entrevistado 7: Sócio da empresa G do setor de shopping 
centers) 
 
“A aquisição foi feita através de um processo competitivo em que era preciso informar o 
valor da nossa oferta. Todas negociações começaram a partir daí. Claro que sempre rola 
aquele “puxa para cima”, “puxa para baixo”, mas em termos gerais, o preço já estava 
dado. Caso contrário, nenhum dos lados iria gastar energia na negociação.” 
(Entrevistado 13: Gerente de fusões e aquisições da empresa N do setor de óleo e gás) 
 
“O preço já estava ancorado desde o início e todas as condições mais relevantes. E no 
caso o SPA1 já tinha um modelo inicial que foi o modelo da contraparte.” (Entrevistado 
1: Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-commerce) 
 

Como transações de M&A tipicamente envolvem muitas negociações, os negociadores 

tem uma tendência de utilizar a primeira oferta recebida da outra parte como uma âncora para 

                                                 
1 Sales and Purchase Agreement. 



82 

continuar a negociação. Entretanto, caso a oferta da contraparte seja muito distante, a mesma 

poderá impedir um acordo futuro. 

Entretanto essa heurística pode trazer grandes implicações para o processo decisório. 

Segundo Kahneman e Tversky (1979), ao considerar uma decisão, a nossa mente dá maior 

peso para as primeiras informações recebidas. Ou seja, a famoso ditado popular “a primeira 

impressão é a que fica” tem respaldo na teoria da racionalidade limitada. Assim, primeiras 

impressões, estimativas e dados tendem a ancorar os pensamentos e julgamentos posteriores. 

Nesse contexto, Hammond, Keeney e Raiffa (1998) afirmam que, uma vez que a 

âncora pode estabelecer termos nos quais a decisão será baseada, esse viés é frequentemente 

utilizado como uma técnica de barganha pelos negociadores. Como exemplo ele cita o 

seguinte caso hipotético: uma firma de consultoria procura por um escritório em São 

Francisco. Ao encontrarem um espaço que atendia a todos os critérios, decidem marcar uma 

reunião com os proprietários. Os proprietários abriram a reunião explicando os principais 

termos do contrato, bem como o preço inicial do aluguel e as condições de ajuste de preço. 

Apesar do preço apresentado estar acima da média de mercado, os representantes da firma de 

consultoria fizeram uma modesta contraproposta. Eles poderiam ter sido bem mais agressivos 

e criativos na contraproposta, mas seus pensamentos já estavam guiadas pelo preço inicial. A 

firma de consultoria caiu na armadilha da ancoragem e pagaram mais do que poderiam ter 

pago se não tivessem enviesado pensamentos iniciais. 

Com a relevância que as negociações comerciais e contratuais assumem em transações 

de M&A, a grande ocorrência dessa armadilha, conforme apontado pelos entrevistados, é um 

alerta para os tomadores de decisão. 

Assim como foi feito um cruzamento entre as ocorrências de “contextualização” com 

“evidência da confirmação”, também foi feito um cruzamento dessas duas armadilhas com o 

viés da ancoragem. Conforme demonstrado pela Figura 9, através das entrevistas, constatou-

se uma possível relação entre as três armadilhas. Ou seja, a maior parte dos entrevistados que 

apontou a armadilha da ancoragem, por exemplo, também apontou as armadilhas de evidência 

da confirmação e contextualização.  
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Figura 9 - Relação entre “contextualização”, “evidência da confirmação” e “ancoragem” 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Mais uma vez, apesar do presente trabalho não ter pretensões quantitativas, esse tipo 

de análise da Figura 9 auxilia na abordagem de uma questão importante, que é a possibilidade 

da existência de uma armadilha fomentar o desencadeamento de outras armadilhas, conforme 

abordado no referencial teórico por Kahneman e Tversky (1979) e também apontado por 

Furnham e Boo (2011). Pelo que foi observado nas entrevistas, as decisões envolviam o 

estabelecimento de uma âncora inicial (normalmente o preço), que ao longo da transação 

precisou ser contextualizada para o decisor, através da utilização de evidências de 

confirmação. Ao analisar, conjuntamente, os trechos da entrevista daqueles que apontaram a 

ocorrência dessas três armadilhas, é possível constatar o que Kahneman e Tversky (1979) e 

Hammond, Keeney e Raiffa (1998) já haviam apontado em seus trabalhos. 

Os trechos abaixo da Entrevistado 3 que abordam respectivamente as situações de 

ancoragem, contextualização e evidência da confirmação, exemplificam essa constatação: 

Ancoragem: “O preço do ativo todo mundo já sabia até mesmo antes de colocar as 
premissas em uma planilha. Na verdade, o valuation foi feito mais para comprovar o 
número que já era sabido.” (Entrevistado 3: Gerente Financeiro da empresa C do setor 
de óleo e gás) 
 
Contextualização: “Os diretores e presidente precisaram ser contextualizados dos 
cenários macroeconômicos possíveis, para entender o racional que estava por de trás do 
preço.” (Entrevistado 3: Gerente Financeiro da empresa C do setor de óleo e gás) 
 
Evidência de Confirmação: “Na apresentação da diretoria ressaltamos os ganhos que 
teríamos com a operação. Claro que sempre são apontados os riscos também, mas sem 
dúvida é preciso dar destaque àquilo que a transação traz de benefícios.” (Entrevistado 
3: Gerente Financeiro da empresa C do setor de óleo e gás) 
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No que diz respeito às armadilhas de excesso de confiança e prudência, ambas tiveram 

o mesmo número de ocorrências. Em princípio, essas armadilhas podem parecer 

contraditórias, na medida em que quem demonstra excesso de confiança pode superestimar as 

projeções e, por isso, não ser prudente ao adotar número conservadores.  

Entretanto, as entrevistas revelaram o contrário: para uma mesma transação é possível 

ter excesso de confiança e prudência. Cabe salientar que, ainda que as situações tenham sido 

apresentadas com uma breve descrição pelo entrevistador, conforme Apêndice A, observou-se 

um padrão de comportamento dos entrevistados de associar excesso de confiança com 

engajamento e convicção de que o projeto ia dar certo. Abaixo, trechos de dois entrevistados 

que citaram a ocorrência das duas situações. 

Excesso de confiança: “Nossa marca é muito forte e estávamos sempre muito confiantes 
de que a transação ia dar certo e de que aquele era o nosso preço.” (Entrevistado 2: 
Diretora e Sócia da empresa B do setor de varejo) 
 
Prudência: “Tivemos muita cautela na nossas cláusulas comerciais e contratuais. Por 
mais que isso tenha exigido um esforço sobrenatural da equipe de negociação, tinham 
pontos que não podíamos ceder.” (Entrevistado 2: Diretora e Sócia da empresa B do 
setor de varejo) 
 
Excesso de confiança: “100% de confiança. A gente tinha confiança absoluta no líder da 
transação e no preço. E qualquer coisa menos do que aquilo não ia ser aceito.” 
(Entrevistado 1: Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-commerce) 
 
Prudência: “Da contraparte tiveram todas as cláusulas extremamente conservadoras, 
extremamente. Todas as cláusulas by the book que estão lá no curso de direito societário 
que se pede para se proteger, eles colocaram. Tudo. No dia do fechamento todo mundo 
passa o token porque se a empresa é minha agora, eu é que tenho ficar os acessos. 
Depois vai voltar para vocês, mas preciso desse rito aqui. Isso tudo burocratizou e 
deixou o processo mais lento e mais complexo. Mas era necessário.” (Entrevistado 1: 
Sócio e Diretor da empresa A do setor de e-commerce) 
 

Além disso, alguns poucos entrevistados também associaram o excesso de confiança à 

motivações e desejos pessoais de alguns indivíduos envolvidos na transação. Mas ao serem 

questionados sobre o impacto disso no projeto, não teceram julgamentos negativos, ainda que 

a expressão corporal dos mesmos tenha demonstrado um certo grau de desconforto.  

Excesso de confiança: “O presidente queria adquirir esse shopping independente de 
qualquer coisa. Então mesmo com alguns obstáculos ele sempre demonstrou muita 
confiança para todos de que o projeto seria concluído.” (Entrevistado 1: Entrevistado 8: 
Gerente Financeira da empresa H do setor de shopping centers) 
 

Entretanto, ao comparamos o trecho acima, com outra resposta (trecho destacado a 

seguir) da mesma entrevista, percebe-se que o excesso de confiança também pode estar 

relacionado a aspectos como orgulho, vaidade e ego. 
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“Sem entrar no mérito de ser ou não um bom negócio, no fundo, a gente comprou esse 
shopping pela vontade pessoal do presidente de estar no mercado de luxo. Ele queria 
esse status”. (Entrevistado 8: Gerente Financeira da empresa H do setor de shopping 
centers) 
 

Essa percepção, obtida através das entrevistas, vai ao encontro com as abordagens de 

Porter (1980) e Richard Roll (1986), dado que o primeiro aponta que aspectos como orgulho, 

ego, vaidade e a necessidade de demonstrar poder podem gerar um desejo irracional pela 

aquisição de um ativo, por exemplo, enquanto que o segundo explica que as vezes os CEOs 

ficam tão confiantes sobre as transações, que tem dificuldade em vislumbrar ou aceitar 

qualquer probabilidade de um resultado negativo.  

Com relação ao viés da lembrança, situação em que eventos marcantes do passado 

influenciaram a tomada de decisão, o ponto central destacado por todos os entrevistados foi a 

experiência obtida em transações anteriores. Independente da experiência anterior ter sido 

negativa ou positiva, ela foi utilizada como aprendizado para a decisão posterior. 

“A decisão de não assumir nenhuma obrigação em contrato de forma desbalanceada foi 
tomada, além de outros fatores, por experiências negativas passadas em negociações 
contratuais”. (Entrevistado 15: Gerente do Jurídico da empresa P do setor de mineração) 
 
“Temos uma equipe com anos de experiência que trazem consigo diversos 
aprendizados. A todo momento alguém comentava ao logo do projeto “vamos fazer isso 
aqui porque deu certo no projeto tal”, “vamos fazer isso aqui de outro jeito porque 
levamos muita paulada no outro projeto e não vale a pena”. (Entrevistado 13: Gerente 
de fusões e aquisições da empresa N do setor de óleo e gás) 
 

Além disso, pelo contexto atual do país, com os desdobramentos da investigação da 

Petrobras pela Polícia Federal, conforme já explicado no item 4.2.4, alguns entrevistados 

também mencionaram os problemas ocorridos com a compra de refinaria no exterior 

(Pasadena) pela Petrobras, dentre outros, como um exemplo do que não deve ser feito e com 

forte influência na tomada de decisão. 

“O momento que estamos vivendo, em função do que aconteceu com a compra de 
Pasadena é péssimo para realizar fusões e aquisições em grandes corporações. O medo 
tomou conta. Quando a Presidente diz (no caso de Pasadena) que o Jurídico apresentou 
um parecer falho, ela está querendo se isentar da culpa e colocar no colo do corpo 
técnico. Do técnico que provavelmente nem foi quem escreveu a versão do parecer... 
Olha, só sei que isso está tendo implicações não só no setor de óleo e gás, mas também 
em outros setores. Fica todo mundo com medo de entrar de gaiato no navio. Então a 
gente passou a reportar absolutamente tudo para cima, nos mínimos detalhes para não 
ter nem chance de ser questionado.” (Entrevistado 12: Gerente de fusões e aquisições da 
empresa M do setor de óleo e gás) 
 
“Em função da Operação Lava Jato, as auditorias em projetos de M&A ganharam ainda 
mais força. Então um evento como esse, sem dúvidas, gera efeitos colaterais na tomada 
de decisão. Passa a ter uma preocupação ainda maior com diligência. E acredito que isso 
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esteja acontecendo em diversos setores e portes de empresa.” (Entrevistado 14: Diretor 
da empresa O de telefonia) 
 

Fundamental pontuar que nenhum dos entrevistados chegou a abordar que a lembrança 

de situações anteriores poderia causar distorções na decisão que a utilizou como referência. 

Indo além, nenhum dos entrevistados apontou prejuízos à decisão pela ocorrência das 

armadilhas analisadas até aqui: contextualização, evidência da confirmação, ancoragem, 

excesso de confiança, prudência ou lembrança. 

Nesse contexto, um dos aspectos mais interessantes observados ao longo da pesquisa, 

não somente através do que foi dito verbalmente, mas também através da expressão corporal 

dos entrevistados, é que apenas as situações de status quo e custo afundado foram percebidas 

como algo potencialmente negativo às transações de M&A. Entretanto, tais armadilhas foram 

pouco comentadas, tendo tido apenas 3 ocorrências para o custo afundado e 1 ocorrência para 

o status quo. 

Status Quo: “Sim, teve a situação do status quo, pois o cenário mudou e não alteramos a 
sistemática de controle financeiro, por exemplo, sendo que esse era um item super 
importante para basear os números da operação. Mesmo sabendo que os números 
mudaram, achamos melhor não alterar mais porque a decisão já estava quase no fim e 
isso poderia rebobinar tudo.” (Entrevistado 5: Diretor da empresa E do setor de varejo) 
 
Custo afundado: “A decisão se deu principalmente para manter os investimentos nos 
ativos da Ásia. Foi uma venda através de uma Joint Venture, sendo que na verdade a 
gente poderia ter feito essa alienação de várias outras maneiras. Só que a Alta 
Administração da empresa entendia que permanecer nesse continente era importante, já 
que grandes investimentos haviam sido feitos no passado.” (Entrevistado 13: Gerente de 
fusões e aquisições da empresa N do setor de óleo e gás) 
 

Uma vez que a presente pesquisa baseou-se somente em fontes bibliográficas 

disponíveis sobre e tema e na realização de pesquisa de campo qualitativa com quinze 

indivíduos, não é possível afirmar com precisão se tais armadilhas de fato possuem menos 

ocorrências ou se os entrevistados optaram por não comentar sobre as mesmas em virtude de 

motivações pessoais (exemplo: ficaram inibidos em expor uma situação que seja negativa 

para a empresa).   

Uma análise interessante sobre os vieses psicológicos obtidos nas entrevistas refere-se 

à relação entre o grau de incerteza, apresentado no item 4.2.6, e o número de armadilhas 

apontado em cada transação: entrevistados que apontaram graus de incerteza mais alto 

também apontaram um maior número de armadilhas na transação objeto da entrevista. Além 

disso, ao explicarem os motivos que levaram para a ocorrência de uma situação de armadilha, 

a complexidade e incerteza do processo apareceram como elementos centrais nas suas 

justificativas.  
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Isso vai ao encontro com as afirmações de Hammond, Keeney e Raiffa (1998) e 

Schermerhorn Jr., Hunt, e Osborne (1999) que dizem que a heurística tem o propósito útil de 

tornar mais fácil o modo de lidar com a incerteza e informações limitadas em situações de 

problemas, mas também pode conduzir a erros sistemáticos que afetam a qualidade das 

decisões tomadas. Assim, quanto mais importante e complexa for a decisão, mais sujeita à 

distorções ela estará, visto que envolve mais premissas, mais estimativas e mais informações 

de outras pessoas. Quanto maior e mais incerta for a decisão, maior o risco de entrar em uma 

armadilha psicológica.  

Outra constatação interessante é que, mesmo tendo quase todos os entrevistados 

afirmado que as transações de M&A nas quais participaram utilizaram ferramentas técnicas, 

conforme apresentado no item 4.2.7, todos informaram ao menos duas situações de ocorrência 

armadilhas distintas. Isso indica que a decisão não é somente baseada pela razão, conforme 

vários autores (AGOR, 1986; KLEIN, 1998; SADLER-SMITH, 2007; LEHRER, 2009) já 

apontaram: as dimensões lógicas e ilógicas devem ser consideradas sem que uma seja anulada 

pela outra. Ao mesmo tempo em que as relações de causa e efeito, sob um prisma racional 

devem ser consideradas, o processo decisório também deve aceitar a imprevisibilidade e o 

lado subjetivo inerente ao processo. 

Não obstante, ferramentas técnicas podem ser utilizadas como apoio ao suporte 

decisório, mas também podem ser facilmente manipuladas para enviesar uma decisão. Como 

exemplo, consideremos uma matriz de riscos que tenha a classificação vermelha para riscos 

com grande potencial e verde para riscos com baixo potencial. Ao observar uma matriz com 

80% dos riscos indicados em verde, pode haver uma tendência em achar que se trata de uma 

decisão de baixo risco. Entretanto, os 20% em vermelho podem ser tão ou mais importantes 

que os demais, a ponto de tornar a decisão como sendo de alto risco. Ainda que esse tipo de 

situação não tenha sido abordado nas entrevistas, ele demonstra a como é possível a utilização 

de uma ferramenta técnica ao mesmo tempo que também ocorre a manifestação de uma 

armadilha de evidência de confirmação. Para tentar confirmar uma decisão, o indivíduo pode 

optar por utilizar uma matriz que tenha riscos baixos em maior quantidade, ainda que não 

necessariamente transmitam ou se aproximem do real risco da decisão. 

Os comentários dos entrevistados sobre as situações de armadilha que ocorreram ao 

longo da transação de M&A que participaram, bem como a influência das mesmas nas 

decisões do projeto, indicaram uma ausência de consciência sobre os efeitos que vieses 

psicológicos podem apresentar no processo decisório. Ressalta-se novamente que para 
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minimizar a inibição dos entrevistados em momento nenhum foi utilizado o termo 

“armadilha”, optando-se assim pela utilização do termo “situações”. 

Esse ponto pode ser encarado com preocupação, já que, conforme abordado no 

referencial teórico, ainda que seja extremamente difícil não cair em vieses psicológicos, o 

entendimento de que eles existem permite ao gestor buscar outras informações relevantes que 

aprimoram a tomada de decisão e minimizam os riscos da racionalidade limitada. Assim, 

compreendendo como os indivíduos tomam decisões de maneira irracional, é mais fácil prever 

armadilhas e aprimorar o processo decisório (ARIELY, 2008; ARIELY; WALLSTEN, 1995; 

KAHNEMAN; TVERSKY, 1974, 1979; TVERSKY; SIMONSON, 1993; HARDMAN; 

HARRIES, 2002). 

 

4.2.9 Fatores chave de sucesso na transação de M&A  

 

A entrevista finalizou com a seguinte pergunta: “Quais foram as principais razões para 

o sucesso, ou não, desse projeto de M&A?”. Primeiramente, destaca-se que absolutamente 

100% dos entrevistados julgaram que as transações que participaram foram bem sucedidas. 

Cabe lembrar, todavia, conforme mencionado no item 4.2.2 que um aspecto importante a ser 

observado é que todos os entrevistados quiseram compartilhar a experiência de transações que 

foram de fato concluídas. Além disso, não faz parte do escopo deste estudo avaliar o sucesso 

de um projeto de M&A, visto que o conceito para o termo “sucesso” pode ter diferentes 

interpretações, dependendo das circunstâncias em que é submetido.   

Nesse contexto, o objetivo com essa pergunta final foi apenas entender os fatores 

julgados como importantes, pelos entrevistados, para o sucesso do projeto de M&A, mas sem 

se propor a avaliar se esse projeto foi de fato bem sucedido ou não. Mais uma vez, também 

cabe a ressalva de que as pessoas tendem a ter dificuldade em atribuir insucessos a si mesmas. 

Os respondentes atribuíram diversos fatores-chave para o sucesso, mas o ponto 

comum entre a maior parte das respostas foi a qualidade técnica da equipe envolvida e a 

relação de confiança estabelecida. 

“Vou dividir em duas maneiras... A nossa relação com o sócio majoritário. Acho que 
para isso ter dado certo foi a confiança entre as duas empresas, a parceria que era muito 
sólida. E as empresas se respeitavam muito. Mesmo a gente sendo minoritário, ele como 
majoritário sempre foi muito justo com a gente durante todo o processo e apresentou 
como tudo estava funcionando. Então a relação da confiança entre as duas empresas foi 
muito importante. E no que diz respeito ao sócio majoritário com o fundo comprador, aí 
eu diria que foi a habilidade do negociador. Porque ele é um cara fora da curva. Um 
negociador que já fez negociações prévias muito boas. E que mais uma vez fez uma 
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negociação muito boa. Então quando o cara é craque, sempre faz gol.” (Entrevistado 7: 
Sócio da empresa G do setor de shopping centers) 
 
“Além da sinergia obtida, o sucesso do projeto foi fruto de muito esforço da equipe em 
flexibilizar e buscar novas soluções a cada obstáculo encontrado.” (Entrevistado 14: 
Diretor da empresa O de telefonia) 
 

Esse ponto comum nos resultados traz uma contribuição importante para a presente 

pesquisa, uma vez que demonstra o quanto o fator humano é crucial para a operação de M&A. 

Na medida em que as decisões não ocorrem completamente no campo da racionalidade e as 

pessoas enfrentam dificuldade para aplicar a racionalidade de maneira plena, conforme 

abordado no referencial teórico, as pessoas acabam por utilizar métodos simplificadores com 

o objetivo de encontrar soluções para um problema, métodos esses também conhecidos como 

heurísticas.  

Assim, quanto mais crucial for o fator humano em um processo, mais suscetível a  

armadilhas mentais as decisões estarão, pois a forma que o cérebro humano funciona pode 

sabotar as escolhas que fazemos de maneira inconsciente.  

Além disso, a confiança apontada como fator chave de sucesso, também deve ser 

encarada com cautela. Isso porque em ambientes de incerteza, as pessoas normalmente 

recorrem a outras pessoas para suporte na decisão. Ainda que isso possa ser uma maneira 

efetiva de aprender com outros, há o risco de um efeito dominó da informação que pode 

implicar em decisões erradas.  

Ao tomar uma decisão exclusivamente baseada nas decisões de outrem, sem 

considerar suas próprias informações e experiência, o gerente presume que o outro decisor 

analisou o problema de maneira cuidadosa e satisfatória. Entretanto, nem sempre isso é 

verdade. De acordo com Oberholzer-Gee (2001), podem-se destacar três motivos principais 

para evitar esse tipo de decisão: (i) normalmente o gestor copia a decisão de outro para ganhar 

tempo e outros recursos. Em muitas situações, essa é de fato a decisão ótima. Porém é 

importante entender quando levantar mais informações é apropriado. (ii) O que é visto como 

uma decisão satisfatória hoje, pode não ser indicada para o futuro. Portanto, é preciso estar 

preparado para mudanças. (iii) Diferenças globais devem ser consideradas, pois afetam a toma 

de decisão.  

Vale salientar, porém, que heurísticas não são necessariamente ruins. Pelo contrário, 

podem até mesmo otimizar uma tomada de decisão. De acordo com a pesquisa do referencial 

teórico, a melhor maneira de evitar os efeitos negativos e ter a consciência de que as 
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armadilhas existem. Executivos que tentam se familiarizar com essas armadilhas e suas 

diversas formas de manifestação tendem a tomar decisões mais confiáveis. 

Por fim, cabe uma última ponderação: nenhum dos entrevistados atribuiu o sucesso da 

transação de M&A a um Pós-EVTE2 realizado para aferir os resultados, por exemplo. Dessa 

forma, há um contraste com o item 4.2.3 em que a maioria expressiva apontou que foram 

utilizadas ferramentas técnicas para subsidiar a tomada de decisão.  Isso indica que há uma 

maior preocupação em utilizar ferramentas racionais apenas ao longo do processo. Já após a 

implementação, fica a sensação de “dever cumprido” e a atribuição de sucesso conforme 

percepções pessoais. Na mesma linha, Ma, Whidbee e Zhang (2011) e Bogan e Just (2009) 

apontam que as empresas geralmente não realizam uma avaliação após a realização de uma 

fusão e aquisição e quando a fazem, tendem a mensurar de forma incompleta. 

 

  

                                                 
2 Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A complexidade inerente ao processo de fusões e aquisições, com constante assunção 

de risco e abrangência de diferentes áreas de conhecimento, faz da tomada de decisão um 

importante desafio para o executivo de M&A. Na medida em que esse tipo de operação 

envolve decisões estratégicas motivadas por necessidade de crescimento, aumento de market 

share, busca por sinergia, diversificação de portfolio, dentre outros, um bom processo 

decisório torna-se um elemento fundamental.  

Este estudo mostrou que ao tomar uma decisão, o decisor não faz uso somente do 

racionalismo puro, mas também considera valores, crenças e recursos que carrega consigo, 

indicando assim, a presença simultânea da razão e da intuição. Entretanto, a forma que o 

cérebro humano funciona pode, eventualmente, sabotar as escolhas que fazemos com a 

ocorrência de vieses psicológicos. 

Na medida em que os vieses psicológicos representam uma limitação para a 

racionalidade, as pessoas desenvolveram uma série de formas de pensar para lidar com o 

processo decisório e simplificá-lo. Esse método ou processo simplificador criado com o 

objetivo de encontrar soluções para um problema é denominado heurística. Entretanto, ainda 

que a heurística tenha o propósito útil de tornar mais fácil o modo de lidar com a incerteza e 

informações limitadas em situações de problemas, ela também pode conduzir a erros 

sistemáticos que afetam a qualidade das decisões tomadas.  

Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo principal apresentar a consolidação 

da análise das principais armadilhas que interferem no processo decisório de fusões e 

aquisições, cujas principais conclusões estão apresentadas a seguir. 

 

 

5.1 PRINCIPAIS ARMADILHAS QUE INTERFEREM NO PROCESSO DECISÓRIO DE 

FUSÕES E AQUISIÇÕES 

 

Primeiramente, foi observado nesta pesquisa que os projetos de M&A tipicamente 

possuem limites de prazo que exercem influência significativa no processo decisório, 

principalmente, nos seguintes aspectos: pressão e estresse emocional nos envolvidos; 

necessidade de assunção de riscos; prejuízo à qualidade das informações.  
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Além disso, também verificou-se um alto grau de incerteza envolvendo as decisões de 

M&A que contemplam, dentre outros, os seguintes motivos: insuficiência nas informações 

levantadas, alteração de premissas macroeconômicas, possibilidade de cancelamento da 

negociação pela contraparte. 

Conforme verificado na revisão de literatura, quanto mais importante e complexa for a 

decisão, mais sujeita à distorções ela estará. Dessa forma, prazos mais apertados e cenários de 

incerteza podem fomentar a utilização de maneiras práticas e rápidas que auxiliam no 

processo decisório: a heurística. Nesse sentido, dado que decisões de M&A envolvem prazos 

limitados e possuem alto grau de incerteza, há uma tendência de maior risco da ocorrência de 

armadilhas psicológicas. 

Nas entrevistas realizadas nesta pesquisa, todos os entrevistados apontaram a 

ocorrência de, pelo menos, duas situações de armadilhas distintas. A armadilha da 

contextualização foi a que apresentou maior dominância, seguida pela evidência de 

confirmação e ancoragem. Excesso de confiança e prudência, com o mesmo número de 

citações cada uma, também mostraram relevância. Já lembrança, custo afundado e status quo 

apresentaram menor significância e por isso não serão exploradas nesta conclusão. Cabe 

ponderar que todas as oito armadilhas apresentadas tiveram algum depoimento por parte dos 

entrevistados.  

Na medida em que projetos de M&A tendem a ser extremamente complexos e 

envolver um grande número de disciplinas, não é surpreendente que a contextualização tenha 

sido a armadilha mais destacada pelos entrevistados. Entretanto, considerando que a maioria 

dos entrevistados também revelou, nos momentos iniciais da entrevista, que o decisor tinha 

todas as informações que precisava para tomar a decisão, percebemos a provável falta de 

consciência dos gestores sobre as armadilhas das quais estão expostos. 

Esse resultado também pode indicar que existe um julgamento por parte dos 

entrevistados sobre o que deve ser considerado como informação fundamental para a tomada 

de decisão. Assim, uma vez que o decisor tenha sido contextualizado dessa informação, isso 

significa que ele já possui ciência do que é pertinente para realizar a sua escolha. 

Dado que a contextualização foi a situação com maior ocorrência, o alto número de 

citações para evidência da confirmação pode ser encarado com certo grau de preocupação. 

Esse tipo de viés psicológico faz com que busquemos informações que suportem nossos 

pontos de vista e evitemos aquelas que são contraditórias. Influencia não somente onde vamos 

coletar a evidência, mas também a maneira que a interpretamos, fazendo com que seja dado 
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muito peso às informações que suportam o que queremos e pouco peso para o que gera 

conflito. 

A armadilha da ancoragem, que mostrou influência expressiva nas entrevistas 

realizadas, também deve ser um alerta para os tomadores de decisão, devido à grande 

relevância que as negociações comerciais e contratuais assumem em transações de M&A. 

Nesse tipo de heurística, ao considerar uma decisão, a nossa mente dá maior peso para as 

primeiras informações recebidas. 

Além das armadilhas da contextualização, evidência de confirmação e ancoragem 

terem sido apontadas na presente pesquisa como as de maior influência no processo decisório, 

também foi observado a possibilidade da existência de uma armadilha fomentar o 

desencadeamento de outras, o que pode torná-las ainda mais perigosas, ampliando o risco 

envolvido no processo decisório. 

No que diz respeito às armadilhas de excesso de confiança e prudência, ambas tiveram 

o mesmo número de ocorrências e apresentaram menor influência no processo decisório, se 

comparado à contextualização, evidência de confirmação e ancoragem. Além disso, também 

foi observado que, em uma mesma transação, é possível ter a ocorrência dessas duas 

armadilhas ainda que, em princípio, elas possam parecer contraditórias, na medida em que 

quem demonstra excesso de confiança pode superestimar as projeções e, por isso, não ser 

prudente ao adotar número conservadores. Cabe salientar, entretanto, que observou-se um 

padrão de comportamento dos entrevistados de associar excesso de confiança com 

engajamento e convicção de que o projeto ia dar certo, ainda que as situações de vieses 

psicológicos tenham sido apresentadas com uma breve descrição pelo entrevistador, conforme 

Apêndice A. 

Apesar das heurísticas serem um método simplificador para encontrar soluções para 

um problema e os vieses cognitivos ocorrerem em situações em que o indivíduo aplica as 

heurísticas de maneira inadequada na tomada de decisão, é importante ressaltar que elas não 

são necessariamente ruins, visto que podem até mesmo otimizar uma tomada de decisão. De 

acordo com a revisão da literatura, a melhor maneira de evitar os efeitos negativos é ter a 

consciência de que as armadilhas existem. Executivos que tentam se familiarizar com essas 

armadilhas e suas diversas formas de manifestação tendem a tomar decisões mais confiáveis. 

Entretanto, os comentários dos entrevistados sobre as situações de armadilha que 

ocorreram ao longo da transação de M&A que participaram, bem como a influência das 

mesmas nas decisões do projeto, indicaram uma ausência de consciência sobre os efeitos que 

vieses psicológicos podem apresentar no processo decisório.  
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5.2 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

 

Através desta pesquisa foi possível, portanto, compreender os principais vieses 

psicológicos existentes em um processo decisório de M&A que, muitas vezes, passam 

despercebidos pelos executivos. Ademais, também pôde-se identificar as principais etapas e 

pontos de decisão no processo de fusões e aquisições, bem como compreender as armadilhas 

inerentes a um processo decisório. 

O maior aprendizado adquirido está na constatação de que uma decisão de M&A 

envolve alto grau de complexidade e incerteza, e nesse contexto, quanto maior o 

conhecimento sobre a solução de problemas e armadilhas envolvidas na tomada de decisão, 

mais consciente e, por isso, mais bem sucedida tenderá a ser uma decisão de fusão e 

aquisição. Ainda que seja extremamente difícil não cair em vieses psicológicos, o 

entendimento de que eles existem permitem ao gestor buscar outras informações relevantes 

que aprimoram a tomada de decisão e minimizam os riscos da racionalidade limitada.  

Por fim, espera-se que este estudo tenha contribuído para o acúmulo de conhecimento na 

área de processo decisório de fusões e aquisições e que possa ser utilizado por acadêmicos e/ou 

profissionais em trabalhos futuros. 

 

 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

A partir dos resultados encontrados, das delimitações e das limitações desta pesquisa, 

recomenda-se a elaboração de estudos futuros para conhecimentos adicionais sobre o processo 

decisório de fusões e aquisições. Dentre os novos estudos vislumbrados, destacam-se as 

seguintes possibilidades: 

- novo estudo que busque identificar potencial relação de causa e efeito entre a 

existência de armadilhas no processo decisório e a falha de uma operação de M&A;  

- ampliar a pesquisa com a realização de entrevistas adicionais com outros 

profissionais que participaram das transações de M&A analisadas a fim de comparar 

diferentes percepções de uma mesma transação; 

- realização de pesquisa quantitativa com amostra significativa a fim de identificar 

possível relação causal entre as armadilhas do processo decisório de M&A, ou seja, 

analisar se a existência de uma armadilha x, implica no desencadeamento de uma 

armadilha y; 
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- ampliar a pesquisa para maior ênfase às decisões tomadas após a implementação da 

operação de M&A, bem como a compreensão do impacto dessas decisões na situação 

atual da organização; 

- novo estudo que busque identificar, em ambientes corporativos agressivos, possíveis 

catalisadores para o excesso de confiança dos executivos em operações de M&A. 
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APÊNDICE A - Roteiro para a entrevista 

 

 

 
 

PROFISSÃO:  CARGO:  
 

EMPRESA:  
 

 
SOLICITAR INDICAÇÃO DO PROJETO RELACIONADO À FUSÃO, AQUISIÇÃO OU ALIENAÇÃO (M&A) QUE PARTICIPOU, 
CONFORME INFORMAÇÕES SOLICITADAS ABAIXO (CASO TENHAM SIDO VÁRIOS, PEDIR PARA ESCOLHER O MAIS 
RELEVANTE, POIS ELE SERÁ A BASE DE TODA A PESQUISA): 
SEGMENTO DA INDÚSTRIA:  EMPRESA ADQUIRIDA:  

EMPRESA COMPRADORA OU ENVOLVIDAS NA FUSÃO:  ANO DA TRANSAÇÃO: 

EM QUAL DEPARTAMENTO O SR.(A) TRABALHA (OU TRABALHAVA QUANDO ATUOU NO PROJETO DESTACADO ACIMA)? 

 

QUAL FOI O PAPEL EXERCIDO PELO(A) SR.(A) AO LONGO DESSE PROJETO DE M&A? 

 

EXPLIQUE, RESUMIDAMENTE, O ESCOPO DESSE PROJETO DE M&A. 

 

QUAIS FORAM OS FATORES QUE INFLUENCIARAM OU MOTIVARAM A EMPRESA QUE O(A) SR(A) TRABALHA(VA) A 
DESENVOLVER/PARTICIPAR DESSE PROJETO DE M&A? 

 

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS ETAPAS DO PROJETO E DURAÇÃO DE CADA UMA DELAS? 

 

ESSA OPERAÇÃO DE M&A CHEGOU ATÉ O FIM, OU SEJA, FOI IMPLEMENTADA? SE NÃO, POR QUAL MOTIVO? 

 

FORAM ADOTADOS INSTRUMENTOS PARA AVALIAR TECNICAMENTE AS ALTERNATIVAS ENVOLVIDAS NO PROJETO? 
QUAIS FORAM ESSES INSTRUMENTOS E COMO FORAM EMPREGADOS? 

 

QUEM AUTORIZOU A TOMADA DE DECISÃO FINAL? ESSA PESSOA/COLEGIADO TINHA INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA 
A TOMADA DE DECISÃO? 

 

QUAIS FORAM OS MAIORES DESAFIOS ENFRENTADOS PELA EQUIPE AO LONGO DO PROJETO? 

 

QUAIS FORAM AS DECISÕES MAIS DIFÍCEIS QUE TIVERAM QUE SER TOMADAS AO LONGO DO PROJETO? SE ESSAS 
DECISÕES PUDESSEM SER TOMADAS HOJE NOVAMENTE, VOCÊ ACREDITA QUE ELAS SERIAM DIFERENTES? POR QUÊ? 

 

HOUVE LIMITE DE PRAZO PARA ALGUMA ETAPA DO PROJETO? DE QUE FORMA ISSO TEVE INFLUÊNCIA NA(S) DECISÃO 
(ÕES) TOMADA(S) AO LONGO DO PROJETO? 

 

Mapeamento do Entrevistado 
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EM UMA ESCALA DE 1ATÉ 10, QUAL NOTA VOCÊ DARIA PARA O NÍVEL DE INCERTEZA PARA A TOMADA DE DECISÃO 
DESSE PROJETO, SENDO 1 POUCA INCERTEZA E 10 MUITA INCERTEZA (JUSTIFICAR A NOTA). E COMO ESSA INCERTEZA 
FOI “SOLUCIONADA”? 

 

FORAM TOMADAS DECISÕES EM QUE NÃO ERA POSSÍVEL UTILIZAR FERRAMENTAS TÉCNICAS E, POR ISSO, FOI 
NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE “OUTROS ARGUMENTOS” TAIS COMO, EXPERIÊNCIA, INTUIÇÃO, ETC? O EFEITO NA 
DECISÃO TOMADA FOI POSITIVO OU NEGATIVO? POR QUÊ?  

 

DO PONTO DE VISTA DO PROCESSO DECISÓRIO, O(A) SR.(A) DESTACARIA A PRESENÇA DE QUAL(IS) DAS SITUAÇÕES 
(ABAIXO) AO LONGO DA REALIZAÇÃO DESSE PROJETO? POR QUE O(A) SR.(A) ACREDITA QUE OCORRERAM ESSAS 
SITUAÇÕES E COMO ELAS INFLUENCIARAM NAS DECISÕES? 

POSSÍVEIS SITUAÇÕES (ler para o entrevistado): 
 

COMO INFLUENCIARAM NAS DECISÕES: 
Ancoragem: ocorrência de situação em que as 

primeiras impressões, estimativas ou informações 

ancoram os pensamentos e julgamentos 

subsequentes. Muitas vezes o cenário mudou, as 

premissas não se aplicam mais, mas as pessoas 

ainda baseiam-se em dados passados.   

 

 

Status Quo: decisão por manter a estratégia 

inalterada para evitar riscos do desconhecido. 
  

Custo Afundado: tomada de decisão para justificar 

uma ação passada ou para não interromper uma 

ação em curso. 

 
 

Evidência da Confirmação: busca por informações 

que suportem a decisão escolhida. 
  

Contextualização: situação em que o decisor não 

tinha todas as informações necessárias e precisou 

ser contextualizado da situação. 

 
 

Excesso de Confiança: superconfiança com as 

estimativas utilizadas para basear a decisão. 
  

Lembrança: situação em que eventos marcantes 

do passado influenciaram a tomada de decisão. 
  

Prudência: utilização de cenários pessimistas ou 

excesso de segurança na tomada de decisão. 
  

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS RAZÕES PARA O SUCESSO (OU NÃO), DESSE PROJETO DE M&A? 
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APÊNDICE B – Categorias da análise de discurso 

 

 

Categorias Finais Categorias Intermediárias 

Considerações adicionais 
(aspectos que vão além do que 

foi efetivamente dito e devem ser 
considerados na análise) 

1. Motivações para 
realização da 

transação de M&A 

Venda para um investidor estratégico. 

- A posição do entrevistado na 
transação (se foi empresa 

compradora, adquirida ou fusão); 
- Possível inibição dos 

entrevistados em revelar 
motivações relacionadas à 

questões pessoais. 

Diminuição da exposição de risco com a injeção 
de capital de novo investidor. 

Oferta recebida era vantajosa, do ponto de vista 
financeiro. 

Necessidade de caixa imediato na companhia. 

Desoneração de capex. 

Pouco interesse dos herdeiros na gestão da 
empresa. 

Ganhos de sinergia e escala. 

Minimização de barreiras de entrada. 

Diversificação dos produtos e/ou serviços. 

Potencial de alavancagem dos resultados. 

Poder e vaidade. 

2.A Principais etapas 

Identificação da Oportunidade. 

- Grande ênfase dada à sub-etapas 
do processo por problemas 

ocorridos. 

Avaliação do Negócio. 

Negociação de Preços e Condições. 

Negociação de Contratos. 

Fechamento (Closing). 

Integração. 

2.B Duração da 
transação 

Até 8 meses. 
- Todos os entrevistados 

espontaneamente escolheram 
como objeto da entrevista uma 
transação concluída, o que pode 
enviesar respostas relacionadas à 

prazo. 

De 9 à 12 meses. 

De 13 à 18 meses. 

Acima de 18 meses 

2.C Impacto do 
limite de prazo na 

transação 

Houve limite de prazo e isso impactou na tomada 
decisão. 

- Todos os entrevistados 
espontaneamente escolheram 

como objeto da entrevista uma 
transação concluída, o que pode 
enviesar respostas relacionadas à 

prazo. 

Houve limite de prazo e isso não impactou na 
tomada decisão. 

Não houve limite de prazo. 
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Categorias Finais Categorias Intermediárias 

Considerações adicionais 
(aspectos que vão além do que 

foi efetivamente dito e devem ser 
considerados na análise) 

3. Adoção de 
ferramentas técnicas 

Fluxo de Caixa Descontado. 
- Forte percepção dos 

entrevistados de que ferramentas 
de suporte à decisão são 

associadas à decisões financeiras. 
- Grande ênfase dos entrevistados, 

através de expressão corporal, 
sobre a importância da utilização 

de tais ferramentas. 

Análise de Múltiplos. 

Matriz de riscos. 

Testes de sensibilidade. 

Não foram adotados instrumentos técnicos para 
suporte à decisão. 

4. Responsável pela 
decisão de M&A 

Conselho de Administração. 
- O momento político do Brasil 
com a investigação pela Polícia 

Federal de uma operação de M&A 
(realizada pela Petrobras) pode ter 
exercido influência nas respostas. 

- O tamanho/porte da empresa 
pode exercer influência na 

resposta. 

Presidente e/ou Diretoria. 

Sócios. 

5.A Principais 
desafios 

Manutenção do sigilo. 

- A confidencialidade desse tipo 
de operação pode ter inibido que o 

entrevistados fornecessem 
respostas mais completas. 

Lidar com questões emocionais. 

Lidar com interesses conflitantes das diferentes 
partes. 

Limites de prazo. 

Lidar com as diferenças culturais entre as 
empresas. 

Modelagem financeira. 

Outros 

5.B Decisões mais 
difíceis 

Definição final do preço. 
- A confidencialidade desse tipo 

de operação pode ter inibido que o 
entrevistados fornecessem 
respostas mais completas. 

Assumir riscos de informações insuficientes. 

Aceitar determinadas condições contratuais. 

6. Incerteza da 
decisão 

Risco da transação "morrer" no meio do 
caminho. - A confidencialidade desse tipo 

de operação pode ter inibido que o 
entrevistados fornecessem 
respostas mais completas. 

- Possibilidade do entrevistado só 
ter analisado a decisão final da 

transação, não fornecendo 
informações sobre as decisões ao 

longo do processo. 

Informações insuficientes. 

Pioneirismo da decisão. 

Alteração de premissas macroeconômicas. 

Baixa incerteza. 

7. Utilização de 
ferramentas “não 

técnicas” na 

Intuição. - Necessidade de abrandamento da 
pergunta para evitar uma 

percepção negativa por parte dos Experiência. 
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Categorias Finais Categorias Intermediárias 

Considerações adicionais 
(aspectos que vão além do que 

foi efetivamente dito e devem ser 
considerados na análise) 

transação de M&A Não houve utilização de ferramentas não 
técnicas. 

entrevistados. 

8. Armadilhas 
observadas na 

transação de M&A 

Ancoragem. 

- Durante a entrevista foi utilizado 
o termo "situação" ao invés de 
"armadilha" para evitar uma 

percepção negativa por parte dos 
entrevistados. 

- A confidencialidade desse tipo 
de operação pode ter inibido que o 

entrevistados fornecessem 
respostas mais completas. 

Status Quo. 

Custo Afundado. 

Evidência da Confirmação. 

Contextualização. 

Excesso de Confiança. 

Lembrança. 

Prudência. 

9. Fatores chave de 
sucesso na transação 

de M&A 

Qualidade da equipe técnica. 

- Todos os entrevistados 
espontaneamente escolheram 

como objeto da entrevista uma 
transação concluída, o que pode 
enviesar respostas relacionadas 
aos fatores chave de sucesso. 

Confiança entre os envolvidos. 

Experiência de outras transações. 

Alinhamento da decisão com a estratégia da 
companhia. 

O contexto macroeconômico. 

Outros. 
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