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RESUMO 

 
Esta dissertação tem como objetivo investigar por meio da metodologia de estudo 
de evento se o boom de fusões e aquisições ocorridas na indústria sucroalcooleira 
brasileira criou eventuais ganhos ou perdas para os acionistas das empresas no 
período de 2007 a 2018. No final dos anos noventa, após décadas de subvenções 
e intervencionismo estatal e como reação a uma conjuntura de severo ajuste 
fiscal, a indústria sucroalcooleira passou por um processo de desregulamentação. 
Desencadeou-se um processo de reestruturação da indústria, ocasionando três 
ondas de fusões e aquisições nos anos posteriores, incentivados por choques no 
âmbito econômico, tecnológico e político. O presente estudo evidenciou a 
existência de geração de valor para as empresas compradoras, 
independentemente do tipo de financiamento da aquisição, por meio de ganhos 
anormais cumulativos baixos observados. A geração de valor foi maior em 
operações de fusões e aquisições de maior escala. 

Palavras-chave: Fusões e Aquisições, Estudo de Evento, Indústria 
Sucroalcooleira, Etanol, Retornos Anormais, Desregulamentação 

 

  



ABSTRACT 

 
This dissertation aims to investigate through the methodology of event study if 
the merger and acquisition boom occurred in the Brazilian sugar and alcohol 
industry created possible gains or losses for the shareholders of the companies 
in the period from 2007 to 2018. In the late nineties, after decades of subsidies 
and state intervention and in response to a severe fiscal adjustment, the sugar 
and alcohol industry went through a process of deregulation. A process of 
restructuring of the industry was triggered, causing three waves of mergers and 
acquisitions in the later years, stimulated by shocks in the economic, 
technological and political scope. The present study shows the existence of value 
generation for the acquirer companies, regardless of the type of financing of the 
acquisition, through low cumulative abnormal gains observed. Value generation 
was greater in larger-scale mergers and acquisitions. 

Keywords: Mergers and Acquisitions, Event Study, Sugar and ethanol industry, 
Ethanol, Abnormal Returns, Deregulation  
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria sucroalcooleira brasileira destaca-se como a maior produtora e 
exportadora global de açúcar, sendo responsável por 20% da produção e 40% 
da exportação, e a segunda maior produtora global de etanol, representando 
26% da produção. O PIB do setor é estimado em US 40 bilhões, correspondendo 
a 2% do PIB brasileiro. A cadeia de produção mostra-se ainda um importante 
gerador de empregos, sendo responsável pela geração de mais de 950 mil 
empregos formais diretos no setor produtivo e 70 mil produtores rurais de cana-
de-açúcar independentes, segundo dados da União da Indústria de cana-de-
açúcar (2016). 

Apesar da robustez destes números, a indústria sucroalcooleira passou por 
diversos choques econômicos  tanto positivos quanto negativos - nos últimos 
trinta anos. A desregulamentação a partir dos anos 90 deu início ao processo de 
modernização e reestruturação do setor. O ritmo de expansão intensificou-se a 
partir do ano 2000 devido ao aumento de preços do petróleo, a entrada de 
veículos flex fuel no mercado e ao debate global das mudanças climáticas. Por 
fim, a crise que atingiu o setor a partir de 2008 levou a um novo movimento de 
reestruturação do setor. 

Mitchell e Mulherin (1996) mostram evidências de que muitas fusões e 
aquisições são fortemente agrupadas por indústria e ocorrem como uma reação 
a choques inesperados. Em linha com esta evidência, os sucessivos choques 
sofridos pelo setor sucroalcooleiro brasileiro foram acompanhados por intenso 
movimento de fusões e aquisições. 

O objetivo desta dissertação é analisar se as fusões e aquisições observadas ao 
longo do período 2007 a 2018 geraram valor para a empresa e seus acionistas. 
Para tanto, utilizaremos o método de estudos de eventos para avaliar o impacto 
do anúncio de fusões e aquisições sobre o preço das ações das empresas 
sucroalcooleiras de capital aberto envolvidas nestas operações. 

A dissertação está estruturada da seguinte forma. Após esta introdução, o 
capítulo 2 relata o histórico da indústria sucroalcooleira brasileira, partindo de 
1970 quando houve surgimento do PROÁLCOOL até o boom de fusões e 
aquisições já no século XXI. O capítulo 3 é dividido em uma parte conceitual que 
descreve os tipos, características e motivações de fusões e aquisições e em 
duas partes sobre a retrospectiva histórica internacional e nacional sobre o 
desenvolvimento e choques que promoveram as fusões e aquisições. O capítulo 
4 tem como objetivo introduzir a metodologia de estudo de evento utilizada. O 
capítulo 5 discute diversos cases empíricos fundamentados na mesma 
metodologia. O capítulo 6 é dividido em duas partes, a primeira descreve a base 
de dados e suas peculiaridades e a segunda descreve os resultados encontrados 
no estudo de evento. A dissertação finaliza no capítulo 7 com a conclusão 
baseada nos resultados obtidos de forma quantitativa e qualitativa. 

 

 



2. HISTÓRICO DA INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA BRASILEIRA 

Embora a história da produção de etanol no Brasil tenha o seu início em 1933 
com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) consolidando o início do 
intervencionismo governamental na indústria sucroalcooleira, o etanol teve o seu 
ponto de inflexão em 1973 com a criação do Programa Nacional do Álcool 
(PROÁLCOOL).  

O programa surge como uma estratégia de redução da dependência externa do 
petróleo após o primeiro choque de preços. Antes da implementação do 
programa, houve um forte crescimento econômico por vários anos seguidos no 

do 
significativamente a demanda doméstica por petróleo, sendo grande parte 
importada.  A participação do petróleo importado no consumo doméstico total 
passou de 59% em 1967 para 81% em 1973 (HERMANN et al. 2011, p. 76). 

Devido à esta grande dependência externa, o primeiro choque do petróleo 
impactou fortemente a balança comercial brasileira, gerando um déficit de US$ 
4,7 bilhões, tirando o país do virtual equilíbrio do ano anterior (HERMANN, et al. 
2011, p. 77). O PROÁLCOOL é então implementado como uma política para 
reduzir esta dependência, promovendo a substituição de combustíveis fósseis 
por etanol. O programa subsidiou a modernização e ampliação de destilarias já 
existentes através de incentivos fiscais e empréstimos bancários a juros baixos. 
A produção reagiu rapidamente ao programa, dando um salto de 640 milhões de 
litros anuais em 1975 para 2.2 bilhões de litros em 1978. Logo após o salto na 
produção, foram introduzidos os automóveis a álcool que se difundiram 
rapidamente pelo país, aumentando inclusive a sua participação na frota 
brasileira em 1980 conforme o Gráfico 1. 

Gráfico 1: Produção de Automóveis no Brasil por tipo e participação na frota total 1973-
1990

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do ANUARIO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
BRASILEIRA (2018), ANFAVEA, p. 55. 

O segundo choque do petróleo de 1979 volta a atingir gravemente os países 
importadores de petróleo, em especial os que já estavam altamente endividados 
como o Brasil. Esta conjuntura causou um déficit significativo na conta corrente 



brasileira (HERMANN, et al. 2011, p. 78). Neste contexto, o governo decide 
intensificar a política de substituição de importações de petróleo. É fortalecida a 
política de preços sustentada pelo Estado e promove-se o uso de veículos 
movidos a álcool por meio da elevação do percentual de álcool adicionado à 
gasolina, pela obrigação de venda de álcool hidratado em todos os postos de 
abastecimento e pela redução de tributos dos veículos movidos a álcool 
(MICHELLON, et al. 2008). 

O efeito das medidas de incentivo deu início a um período de expansão 
acelerada da indústria alcooleira nos cinco anos seguintes, levando a produção 
de 2.8 bilhões de litros para 11 bilhões em 1985, conforme pode ser observado 
no Gráfico 2. Posteriormente veio um período de desaceleração devido ao 
colapso do preço do petróleo (queda de US 27 em 1985 para US 13 em 1986) 
tornando a gasolina mais barata que o etanol, e a crise das contas 
governamentais (deterioração das contas fiscais, correspondendo a 7% de 
déficit operacional sobre o PIB no final dos anos 80, conforme Barros de Castro, 
et al. 2011) ameaçando a sustentabilidade das políticas de subvenção do estado 
para o setor. O modelo intervencionista, sustentado por altos subsídios 
governamentais, mostra assim claros sinais de esgotamento. 

Gráfico 2: Histórico de Produção Total de Etanol no Brasil 1970 -2017

 
Fonte: Elaboração própria baseado nas Séries Históricas Completas de dados Balanço Energético 
Nacional da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

Em 1990, com a chegada de Fernando Collor de Mello à presidência, inicia-se 
uma guinada na política econômica. O período é marcado pela ruptura com o 
modelo de crescimento de elevada participação do Estado e inicia-se um período 
de abertura e liberalização econômica (BARROS DE CASTRO, et al. 2011). A 
política pró-mercado também foi aplicada ao setor sucroalcooleiro por meio da 
extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool e dos cortes de subsídios (LEI 8.029, 
1990). Na segunda metade dos anos 90 foi estabelecida a liberação dos preços 
da cana de açúcar e seus derivados (PORTARIA 294, 1996). 

A partir de 2000, fatores como o impacto da abertura econômica, a liberação dos 
preços da cana e derivados, o debate das mudanças climáticas e o início do 
aumento dos preços do petróleo contribuíram para a reestruturação e 



modernização da indústria sucroalcooleira por meio do ganho de competitividade 
e de uma melhor coordenação da cadeia produtiva (SINDAÇÚCAR-MG, 2003 
apud SIQUEIRA e CASTRO, 2011). Um dos efeitos colaterais temporários foi a 
queda dos preços do etanol abaixo dos custos de produção domésticos, 
ocasionado o endividamento e falência de diversas usinas que não estavam 
preparadas para atuar em um mercado sem subsídios governamentais (SICSÚ 
e SILVA, 2001 apud SIQUEIRA e CASTRO, 2011). A liberalização promoveu 
ainda um processo de consolidação do setor, com uma onda de aquisições de 
usinas de gestão familiar por grandes grupos e aumento da participação do 
capital estrangeiro (AGRIANUAL 2002 apud SIQUEIRA e CASTRO, 2011). 
Também houve uma concentração geográfica do mercado na região Centro Sul, 
principalmente no estado de São Paulo, passando a deter mais de 80% da 
produção de cana, devido à uma maior produtividade agrícola e a demanda da 
região (SIQUEIRA e CASTRO, 2011). 

O desenvolvimento do setor no período de 2000 a 2006 foi realizado sob um 
novo ambiente de livre mercado, de forte aumento dos preços do petróleo, da 
entrada de veículos flex fuel no mercado brasileiro e do debate global sobre 
mudanças climáticas simbolizado pelo tratado de Kyoto. Durante esse período 
ocorreu o boom do etanol, retratado pelo crescimento exponencial da produção 
de 10 milhões para 25 milhões de m³, conforme pode ser observado no Gráfico 
3, gerado por um grande fluxo de financiamentos públicos e privados, abertura 
de capital de grandes grupos, expansão e construção de projetos greenfields, 
compras de terras e pela primeira onda de fusões e aquisições do setor 
(CARDOSO, 2017). Esta primeira onda de fusões e aquisições, fruto da 
reestruturação ocorrida devido a desregulamentação da indústria e ao choque 
de demanda, foi caracterizada por aquisições horizontais como compras de 
usinas familiares por grandes grupos e pode ser representada como o período 
de concentração, centralização e profissionalização da indústria (SIQUEIRA e 
CASTRO, 2011). 

Gráfico 3: Histórico de Produção Total de Etanol no Brasil a partir de 2000

 
Fonte: Elaboração própria baseado nas Séries Históricas Completas de dados Balanço Energético 
Nacional da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

A crise global de 2008 afeta significativamente o setor, interrompendo de 
maneira abrupta o rápido crescimento observado no período anterior conforme 



dados do Boletim sobre a Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis 
(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2010). O choque dos custos 
de produção e a política de controle de preços realizada pela Petrobras 
(CARDOSO, 2017) afetaram fortemente a capacidade de investimento dos 
agentes do setor. A crise fragiliza as empresas brasileiras causando um alto 
endividamento, logo após a implantação de 84 novas usinas e do financiamento 
de R$ 1,7 bilhão do BNDES desde 2006, gerando perda de capital de giro e 
impactando negativamente os investimentos internos previstos, favorecendo a 
aquisição de muitos destes ativos por empresas estrangeiras e grandes grupos 
nacionais segundo dados do Boletim sobre a Análise de Conjuntura dos 
Biocombustíveis (EPE, 2010 e 2011). A conjunção de ativos a preços atrativos e 
as boas perspectivas para o setor atraíram investimento externo, mesmo em 
uma conjuntura de falta de liquidez internacional, levando muitas usinas e 
empresas a serem adquiridas e outras a entrarem em processo de recuperação 
judicial ou falência, liquidando seus ativos. A alta do preço do açúcar no mercado 
internacional, observada entre 2009 e 2012, também contribuiu para reduzir a 
oferta interna de etanol segundo dados do Boletim sobre a Análise de Conjuntura 
dos Biocombustíveis (EPE, 2010) 

O período é marcado por uma segunda onda de fusões e aquisições da indústria, 
como pode ser observado no Gráfico 4, principalmente pelo investimento direto 
externo atraído pela queda do valor dos ativos. A maioria das fusões e aquisições 
observadas no período tem características horizontais, sugerindo uma busca por 
economias de escala e market share para fazer frente à queda das margens de 
lucro. Também foram observadas com menor representatividade fusões e 
aquisições verticais e conglomerados, possivelmente visando respectivamente 
a eliminação de dupla margem e diversificação de riscos.   

No período de 2013 a 2018, observa-se uma retomada dos investimentos 
agrícolas. A liberação recorde de recursos públicos para o setor sucroalcooleiro 
(BNDES disponibilizou R$ 4 bilhões para renovação e ampliação dos canaviais 
entre 2013 e 2014) e a redução de impostos sobre a produção e venda de etanol 
promovem a recuperação parcial da produtividade da cana segundo dados do 
Boletim sobre a Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis (EPE, 2015). Esta 
conjuntura tornou o etanol mais competitivo que a gasolina de 2013 a 2015, em 
contraste aos dois anos anteriores, apesar de diversos fatores adversos como a 
forte estiagem, a volta da cobrança do imposto sobre produtos industrializados, 
a queda veículos licenciados (de 3,6 milhões em 2013 para 2 milhões em 2016),  
ao agravamento das dívidas das usinas (aumentando o custo de capital, o que 
resultou na queda de investimentos na renovação dos canaviais e no fechamento 
de 23 usinas) e a recessão econômica em 2015 afetando o consumo, segundo 
dados do Boletim sobre a Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis (EPE, 
2016). Já nos dois anos seguintes, o etanol se tornou menos competitivo devido 
à elevação do preço médio do açúcar no mercado internacional, a continuação 
da recessão econômica, a limitação da produtividade devido a elevada idade 
média do canavial e ao fechamento e paralização ao longo dos anos anteriores 
de usinas por problemas financeiros ou por estratégia de otimização de alguns 



grupos, limitando a capacidade, conforme dados do Boletim sobre a Análise de 
Conjuntura dos Biocombustíveis (EPE, 2017).  

Este período foi marcado por uma redução drástica nas fusões e aquisições, 
sendo denominada a terceira onda, estimulada por uma conjuntura de fatores 
adversas como dois anos consecutivos de recessão, choque de custos, perda 
de competitividade do etanol e excesso de oferta global de açúcar. Apesar da 
baixa quantidade de fusões e aquisições, as poucas ocorridas foram de natureza 
horizontal, como aquisições de usinas, incluindo aquisições minoritárias, que 
mais parecem ter sido motivadas pela desvalorização dos ativos que por 
projeções otimistas na demanda. 

Gráfico 4: Ondas de Fusões e Aquisições na indústria sucroalcooleira brasileira

 

 

3. FUSÕES E AQUISIÇÕES:  
 
3.1. Revisão conceitual 

O estudo de fusões e aquisições pode ser analisado sob a perspectiva de ganhos 
prospectados pela firma e do impacto da fusão no bem-estar social (welfare). A 
literatura acadêmica identifica três tipos de fusões, classificadas de acordo com 
a estrutura de negócios das empresas que se fundem (HUGHES, 1980, TIROLE, 
1988, SHY, 1995 apud MOTIS, 2007): as fusões horizontais, quando duas 
empresas estão em concorrência direta e compartilham as mesmas linhas de 
produtos e mercados; fusões verticais, quando possuem uma estrutura a 
jusante-montante da cadeia de produção, na qual uma atua como  fornecedora 
de insumos da outra ; e fusões de conglomerado, quando as empresas estão em 
mercados diferentes ou não possuem linhas de negócios em comum e se unem 
visando a diversificação. Na indústria sucroalcooleira brasileira em estudo, é 
possível observar uma maior ocorrência de fusões horizontais. 

Conforme a literatura acadêmica, a análise sobre o que motiva a realização de 
fusões e aquisições pode divergir entre acionistas e gerentes, já que pode haver 
um desalinhamento de incentivos entre eles, levando muitas vezes a tomada de 
decisões ineficientes. Problemas de incentivo surgem porque indivíduos 
possuem seus próprios objetivos privados, que muitas vezes não se encontram 
alinhados com os interesses de outros indivíduos ou com os objetivos dos 



grupos/organizações a que pertencem. Fatores como a racionalidade limitada e 
a informação assimétrica/privada entre os agentes podem gerar incentivos a 
comportamentos oportunistas (MILGROM e ROBERTS, 1992) 

Segundo Motis (2007) quando a motivação de fusões e aquisições vem dos 
acionistas (proprietários), o objetivo é aumentar o valor da empresa. Como o 
aumento no valor da empresa beneficia diretamente seus proprietários é dito que 
os acionistas ganham (MOTIS, 2007). Uma empresa pode aumentar seu valor 
de mercado aumentando seus lucros (MOTIS, 2007). O aumento dos lucros, por 
sua vez, pode ser obtido por meio da redução de custos, aumento de eficiência 
na operação, implementação de incentivos ideais para os gerentes ou aumento 
de poder de mercado (MOTIS, 2007). Algumas das justificativas clássicas para 
realizar fusões e aquisições visando a obtenção de ganhos para os acionistas 
são ganhos de eficiência, aumento de poder de mercado, fusões preemptivas 
(ou defensivas) e aquisições disciplinares para garantir que as ações dos 
gerentes não se desviem muito daquelas que maximizariam o valor dos 
acionistas (MOTIS, 2007). Todas as motivações mencionadas geram impactos 
positivos para as empresas se os incentivos estiverem bem alinhados, 
promovendo escolhas ótimas, aumentando o valor da empresa. Ao mesmo 
tempo, as motivações por ganhos de eficiência, são positivas para o bem-estar 
social, pois aumentam a eficiência do mercado devido à redução de preços, a 
melhoria na qualidade dos produtos ou a diversificação de ofertas que podem 
promover. 

Farrell e Shapiro (1990 e 2001 apud MOTIS, 2007) definem os ganhos de 
eficiência como decorrentes de economias de escala, economias de escopo, 
crescimento interno, joint ventures, acordos de especialização e licenciamentos. 
Por outra parte definem os ganhos de sinergia como a integração dos ativos 
inerentemente específicos a fusão, integração de ativos específicos de difícil 
comercialização (ex: P&D), transferência de know-how entre as empresas pós-
fusão e redução de custos.  

Por redução de custos, entendem-se a racionalização de custos por meio da 
realocação otimizada da produção nas diferentes linhas de produção das 
empresas que se fundem ou realocação dos insumos de produção (TIROLE, 
1988 apud MOTIS, 2007). A redução de custos pode decorrer também do 
aumento do poder de compra, quando empresas no nível de produção a jusante 
se unem para aumentar seu poder de barganha em relação aos seus 
fornecedores de insumos conseguindo descontos (MOTIS, 2007). Reduções de 
custos podem ainda ser obtidas via economias de custo financeiro, como 
redução de impostos, contração empréstimos mais baratos do que unidades 
separadas e a redução do risco do negócio por meio da diversificação (MOTIS, 
2007).  

Ganhos por meio de aumento de poder de mercado, o qual é definido como a 
capacidade de uma empresa ou grupo de empresas de elevar os preços acima 
do nível que prevaleceria sob condições competitivas, podendo inclusive 
produzir menos, ou a capacidade de excluir concorrentes, apesar de este tipo de 



ganhos ser prejudicial para o bem-estar social devido a um possível aumento de 
preços. O aumento de poder de mercado está associado à concentração da 
indústria, diferenciação de produtos, barreiras à entrada e vantagens de custo. 
(MOTIS, 2007). Cabe destacar que as autoridades antitruste geralmente 
ponderam se os ganhos de eficiência superam os eventuais custos de poder de 
mercado da empresa mãe, com o objetivo de evitar um desequilíbrio no bem-
estar social (MOTIS, 2007) pois nem sempre as motivações listadas levam a 
melhorias no bem-estar social ou a um aumento de preços. Para fins de 
fiscalização de práticas anticoncorrenciais em fusões, a questão que importa é 
o efeito no bem-estar e não se a transação gerará ganhos para a firma ou para 
o gerente da firma.  

Um aspecto importante sobre o processo de fusões e aquisições é a importância 
de desmistificar a visão de que o efeito pós-fusão predominante causado no 
bem-estar social é o aumento nos preços. Farrell e Shapiro (1990) desconstroem 
esta visão, por meio de uma análise focada em fusões horizontais através do 
modelo de oligopólio de Cournot (que considera um setor com bens 
homogêneos) no qual, dada algumas condições das firmas pré-fusão, haverá um 
aumento do bem-estar social.  A análise, explicada pelo equilíbrio de Cournot, 
assume que empresas maiores têm custos marginais mais baixos, de modo que 
o bem-estar é reforçado se uma produção total fixa X for deslocada em direção 
as empresas maiores e se afastar de firmas menores e menos eficientes. Sendo 
assim o bem-estar econômico pode ser aumentado se essas firmas eficientes 
adquirirem mais do capital produtivo do setor, por meio da compra de ativos de 
rivais menores e menos eficientes e, assim, aumentar a sua participação no 
mercado. Portanto, o aumento do poder de mercado pode ser positivo para a 
empresa, por meio do aumento de valor devido aos ganhos operacionais obtidos, 
e pode ser positivo para o bem-estar social, pois pode haver uma redução de 
preços para o consumidor.   

A obtenção de ganhos por meio de fusões preemptivas (ou defensivas), as quais, 
segundo Fridolfsson e Stennek (2005 apud MOTIS, 2007) acontecem quando 
empresas adquirem uma empresa para impedir que o alvo seja adquirido por um 
concorrente. A empresa resultante da fusão será uma empresa mais eficiente 
(eficiência de custos) e uma concorrente mais difícil. As fusões defensivas 
também podem ser entendidas como uma resposta endógena do mercado a 
choques exógenos do mercado, como novas oportunidades tecnológicas que 
aumentam o potencial de inovação (FRIDOLFSSON e STENNEK, 2005 apud 
MOTIS, 2007). Obtenção de ganhos através de aquisições disciplinares, as 
quais são consideradas um instrumento para garantir que as ações dos gerentes 
não se desviem muito daquelas que maximizariam o valor dos acionistas. Manne 
(1965 apud MOTIS, 2007) propôs o mercado para o controle corporativo 
(mercado de metas) eliminando gerentes que buscam objetivos que não entrem 
nos interesses dos acionistas, evitando que uma empresa esteja subvalorizada 
devido ao gerenciamento ineficiente. O excesso de fluxos de caixa livre é 
frequentemente considerado como resultado da ineficiência da administração e 
os gestores (do lado adquirente) acreditam na qualidade superior de suas 
decisões de investimento em relação às dos acionistas preferindo reinvestir 



lucros corporativos mesmo quando isso não é do interesse do último. O uso de 
dívidas disciplinaria o administrador da empresa adquirente, reduzindo sua 
discrição pós-fusão no uso do fluxo de caixa livre (JENSEN, 1986 apud MOTIS, 
2007). 

Quando a motivação de fusões e aquisições não vem dos acionistas, mas dos 
gestores, os ganhos perseguidos são gerenciais (MOTIS, 2007). Os motivos 
destas fusões se originam da teoria da ineficiência interna da firma 
(LEIBENSTEIN, 1966 apud MOTIS, 2007) a qual destaca que há uma diferença 
entre o comportamento eficiente das empresas, conforme previsto pela teoria 
econômica, e o que é observado na prática. Também pode ser explicado pela 
teoria dos contratos, na qual existe um desalinhamento de incentivos de curto e 
longo prazo entre gestores e acionistas.  A razão é que, no mundo real, as 
empresas são organizações complexas em que há uma separação entre 
acionistas (propriedade) e gerentes (controle). Nessas organizações, as 
decisões que afetam o nível geral de eficiência da empresa são tomadas por 
gerentes que podem ter outros objetivos além da maximização do valor da 
empresa. Isso, por sua vez, está relacionado à teoria do principal-agente, que 
enfatiza os conflitos entre acionistas e administradores sempre que há 
informações incompletas e assimétricas entre eles (o gerente geralmente é mais 
bem informado sobre seus planos). Esses conflitos surgem porque os acionistas 
(principais) buscam maximizar o valor da empresa e os gerentes (agentes) 
buscam maximizar seu salário (ou seu ego).  

Dentre os motivos dos gerentes para obter ganhos gerenciais encontrados na 
literatura está o aumento do tamanho da organização que ele quer liderar, já que 
o objetivo é crescer e a maneira mais rápida de fazer isso é adquirindo outras 
empresas (MUELLER, 1969 apud MOTIS, 2007); a crença incorreta de acreditar 
que são mais capazes de gerenciar outras empresas (excessivamente 
confiantes), fazendo escolhas sub ótimas para o valor da empresa; e quando a 
estratégia de investimento do gestor para construir um portfólio ideal inclui fusões 
e aquisições visando a diversificação de riscos, mas acaba por construir uma 
carteira pessoal e não uma carteira ótima para a empresa. Estas motivações, se 
desalinhadas dos acionistas, podem deixar de maximizar o lucro da firma, 
podendo inclusive destruir valor da empresa, devido as escolhas sub ótimas. 
Referente ao bem estar social, as motivações mencionadas podem maximizar o 
bem-estar social, pois a meta de um g

ineficientes, mas no longo prazo, esta aquisição pode ser prejudicial, obrigando 
a empresa a reduzir vendas ou aumentar preços, afetando o bem-estar social. 

Outro ponto importante observado sobre as fusões e aquisições na indústria 
sucroalcooleira que pode ser analisado na teoria econômica, é o porquê de 
ocorrerem em ondas. Uma das melhores explicações é a de Mitchell e Mulherin 
(1996) na qual apresentam uma abordagem empírica e teórica na qual além de 
demonstrar que as fusões ocorrem em ondas, também mostram que são 
fortemente agrupadas por indústria, sugerindo que as fusões e aquisições 
ocorrem como uma reação a choques imprevistos na estrutura das indústrias. O 



agrupamento de firmas-alvos por indústria nas M&A da década de 80 foi 
documentada por Mitchell e Mulherin (1996) e o agrupamento firmas-
compradoras por indústria nas M&A do período 1970-1994 por Andrade e 
Stafford (1999). Se as fusões ocorrem em ondas, mas cada onda é diferente em 
termos de composição da indústria, então uma parte significativa das fusões e 
aquisições ocorrem devido a choques industriais segundo Andrade, Mitchell e 
Stafford (2001). As indústrias reagem a esses choques se reestruturando 
geralmente por meio de fusões e aquisições. Esses choques são inesperados, o 
que explica por que as fusões por setor estão concentradas no tempo e são 
diferentes ao longo do tempo, explicando a variação na composição do setor 
para cada onda, conforme Andrade, Mitchell e Stafford (2001). Alguns exemplos 
de choques citados na pesquisa de Andrade, Mitchell e Stafford (2001) são as 
inovações tecnológicas, que podem criar excesso de capacidade e a 
necessidade de consolidação do setor, choques de oferta, como os preços do 
petróleo e desregulamentação do mercado. Segundo Andrade, Mitchell e 
Stafford (2001), diversos estudos acadêmicos formulam a hipótese das fusões e 
aquisições ser resultado de choques por indústria como Gort (1969), Jensen 
(1986), Morck, Shleifer e Vishny (1988), e Jensen (1993). Andrade, Mitchell e 
Stafford (2001) mostram que a desregulamentação de mercado, os choques nos 
preços do petróleo, a concorrência estrangeira e as inovações financeiras podem 
explicar uma parte significativa da atividade de fusões e aquisições. 

3.2. Fusões e aquisições no contexto internacional: retrospectiva 
histórica 

Segundo Lipton (2006 apud MOTIS, 2007) as fusões e aquisições tiveram início 
no final do século dezenove nos Estados Unidos e desde então elas vêm 
ocorrendo em ondas. Cada onda é caracterizada por uma concentração do tipo 
de fusão e de indústria. A primeira onda ocorreu no período entre o final do 
século dezenove e início do século vinte quando diversas empresas americanas 
das indústrias de aço, petróleo, ferrovia, mineração e telefonia começaram a 
construir monopólios em suas respectivas indústrias, por meio dos trustes, um 
tipo de fusão horizontal, na qual as empresas saíram comprando as 
concorrentes, como uma alternativa eficiente para aumentar a sua produção, 
com o intuito de suprir uma demanda crescente nos Estados Unidos, dando-lhes 
um alto poder de mercado. Este aumento de poder de mercado começou a 
levantar preocupações sobre aumento de preços nas indústrias controladas por 
monopólios, podendo afetar os consumidores, por este motivo surgiu a primeira 
lei antitruste Sherman Act, contra práticas anticompetitivas, proibindo a criação 
de monopólios e limitando o aumento desproporcional de poder de mercado das 
empresas.  

A segunda onda, ocorrida entre 1926 e 1929 nos Estados Unidos, foi marcada 
pelo surgimento de oligopólios e fusões verticais, sob uma lei antrituste mais 
rigorosa (barrando várias fusões e aquisições e proibindo monopólios). Alguns 
fatores que podem ter levado a esta onda se devem a grande disponibilidade de 
capital para investimento com o desenvolvimento ocorrido no período pós-guerra 
e pelo choque tecnológico devido a inovação industrial, dando início a formação 



de conglomerados em larga escala e a participação ativa de bancos americanos 
no financiamento. Possivelmente este processo de fusões e aquisições foi 
incentivado devido a percepção de ganhos obtidos ao integrar fornecedores, por 
meio de redução de custos de dupla margem e por um maior controle da linha 
de produção. Alguns exemplos foram a integração de ferrovias e fornecedores 
de aço ao estágio de produção de veículos da Ford Motors. Esta onda finalizou 
devido à grande depressão americana. (MOTIS, 2007) 

A terceira onda, entre 1965 e 1969, foi caracterizada pelas fusões e aquisições 
de conglomerados e foi facilitada pelo aumento de crédito barato. Também 
surgiram novos tipos de financiamento nas transações como IPOs e Equity 
swaps. Como existia uma maior rigidez da agência antitruste, não permitindo a 
compra de ações nem ativos de outras empresas quando pudesse afetar a 
competitividade do mercado, as empresas procuraram crescer e diversificar seus 
riscos por meio da compra de empresas de outras indústrias, como por exemplo 
uma empresa de telefonia comprando uma empresa de aluguel de veículos. A 
onda finalizou após um esforço da agência antitruste americana de fragmentar 
os conglomerados e prevenir futuras aquisições que pudessem afetar a 
competição, logo o consumidor com o aumento de preços. (MOTIS, 2007) 

A quarta onda, de 1981 a 1989, foi marcada por aquisições de empresas muito 
mega-mergers hostile takeovers - 

quando os diretores da empresa target se opunham à venda) e alavancadas 
(levereged buyouts  aquisições financiadas com dívidas). Muitas das ofertas de 
aquisição eram feitas com dívida ou por fundos de private equity, este último 
entrando como acionista. Os fundos de private equity faziam investimento em 
diversas empresas promissoras com o objetivo de ajudá-las no crescimento e 
trazer retornos para os investidores dos fundos, portanto as aquisições se 
tornaram mais hostis, já que os gestores dos fundos em representação dos 
acionistas divergiam dos diretores das empresas compradas. Esta onda 
terminou com o fim do boom econômico dos anos 80 e uma pequena recessão 
no início dos 90, causando o colapso de algumas fusões e aquisições ocorridas 
no período. (MOTIS, 2007) 

A quinta onda, entre 1992 e 2000, se desenvolveu principalmente devido a vários 
fatores como a globalização, o boom do mercado de ações e a 
desregulamentação de mercado, incluindo privatizações (MITCHELL E 
MULHERIN, 1996 apud MOTIS, 2007). Houve um crescimento de fusões 
horizontais e conglomerados nos setores de Serviços Bancários e Financeiros, 
Telecomunicações, Entretenimento, Mídia e Tecnologia, estes últimos 
possivelmente motivados pela difusão internacional da internet e pela 
globalização, tornando o setor de telecomunicações um mercado promissor, 
portanto muitas empresas buscaram crescimento por meio de fusões e 
aquisições; a consolidação dos mega-mergers e o destaque das transações 
internacionais e intercontinentais. No final de 2000, esta onda experimentou uma 
desaceleração devido ao estouro da bolha no mercado de ações. (MOTIS, 2007) 



A sexta onda, entre 2001 e 2008, foi marcada pelo ressurgimento do crescimento 
econômico e pela inundação de crédito, motivado por uma taxa de juros baixa 
estabelecida pelo FED, causando um aumento considerável de fusões 
gigantescas a nível global, principalmente no setor de telecomunicações 
(MOTIS, 2007). Além disso, devido as baixas taxas de juros houve um 
crescimento de fundos de private equity, gerando capital e um ambiente 
favorável para fusões e aquisições, os quais foram multiplicados, porém gerando 
também distorções, como a sobrevalorização de empresas e a ausência do risco 
percebido, direcionando grande volume de recursos para ativos podres, 
culminando na crise global.  Cabe destacar, que durante este período houve um 
crescimento de transações em mercados emergentes, principalmente devido a 
necessidade de recursos nestes países e a abertura comercial para empresas 
estrangeiras, que buscavam ampliar seus ganhos.  A Tabela 1 retrata de forma 
sucinta os aspectos mais relevantes das ondas de fusões e aquisições 
internacional. 

Tabela 1 - Ondas internacionais de fusões e aquisições* 

1ª ONDA 
1897-1907 

(EUA) 

2ª ONDA 
1916-1929 

3ª ONDA 
1955-1975 

4ª ONDA 
1981-1989 

5ª ONDA 
1993-2000 

6ª ONDA 
2003-2007 

Consolidação 
de indústrias 

Integração 
vertical 

Conglomerados 
Reversão da 3ª 

onda 
Consolidação e 
mega-mergers 

Fundos de 
investimento 

Criação de 
Trusts e 

monopólios 
horizontais 

Criação de 
oligopólios 

(peq. e médias 
empresas) 

Maior controle 
de estruturas 
por regulador 

Desregulamentação 
da economia 

Consolidação em 
TI/Internet/Media 

Maior foco em 
resultados 

Sherman Act 
(Lei 

 

  
Início dos hostile 

takeovers e 
levereged buyouts 

Operações 
internacionais e 

liberalização 

Mercados 
emergentes 

   Compra e revenda   

*Elaboração própria baseado no paper Mergers and Acquisitions Motives (MOTIS, 2007). 

   

3.3. Fusões e aquisições no Brasil  

O mercado de fusões e aquisições no Brasil começa a ganhar relevância a partir 
da década de 90, no período da quinta onda internacional de fusões e 
aquisições, constatado em um estudo publicado pela KPMG (2001). A primeira 
fase (1990-1993) foi marcada pela desregulamentação e pela abertura da 
economia com a redução de tarifas, fatores fundamentais para o aumento 
significativo de fusões e aquisições no país, já que estes choques geraram uma 
reestruturação do mercado, permitindo com que empresas mais estruturadas 
aumentassem a sua produção por meio de aquisições de concorrentes, ou 
reduzissem custos por meio da compra de fornecedores e no caso da abertura  
permitindo uma entrada de recursos estrangeiros, em busca de aquisições para 
crescimento ou redução de custos. Durante o período observou-se uma 
pulverização, privatização, concentração e verticalização do mercado e o 
registro de grandes fusões e aquisições em setores básicos, como produtos 
químicos e petroquímicos e metalurgia e siderurgia. A segunda fase (1994-1997) 
teve como marcos o Plano Real e a presença expressiva de transações nos 
segmentos financeiro, eletroeletrônico e autopeças. Durante este período 
houveram diversos fatores exógenos como a globalização, a concentração e o 
socorro a bancos em dificuldades que podem ter levado a alocação de recursos 



a mercados emergentes como o Brasil. Finalmente a terceira fase (1998-2000) 
ocorre em um ambiente de globalização, privatizações, novas tecnologias e 
difusão da Internet e foi destacado por fusões e aquisições nos setores mais 
avançados como no de telecomunicações e de tecnologia da informação. Em 
1999 houve uma queda nas transações devido a liberação do câmbio, fazendo 
com que investidores suspendessem ou adiassem transações aguardando a 
estabilização econômica, mas já em 2000 houve a retomada, devido a melhora 
na estabilidade, fazendo com que o Brasil entrasse forte na rota de investimentos 
estrangeiros. 

O estudo também aponta que durante esta década houve um crescimento 
acumulado de 134% no número de fusões e aquisições, sendo que 61% das 
operações envolveram recursos estrangeiros. O volume de transações 
envolvendo capital estrangeiro cresceu mais de 44% ao longo da década de 90. 
Cabe destacar que alguns fatores observados no estudo da KPMG (2001) fazem 
interseção com alguns aspectos da literatura econômica, como por exemplo, o 
fato do boom de fusões e aquisições ter ocorrido após a desregulamentação do 
mercado no Brasil coincide com um dos fatores que promoveu a quarta onda de 
fusões e aquisições americana e também como um dos choques que mais 
influenciou no crescimento de fusões e aquisições nos Estados Unidos; o fato de 
mais da metade dos recursos das fusões e aquisições ser de origem estrangeiro, 
coincide na linha de tempo com a quinta onda internacional na qual as operações 
estrangeiras tiveram destaque, sendo o Brasil um dos países que absorveu parte 
de esse fluxo de capitais; e o crescimento de fusões e aquisições nos setores de 
telecomunicações e de tecnologia da informação. Estes aspectos evidenciam 
uma possível isonomia dos tipos de choques econômicos e seus impactos 
indiferente da estrutura inicial das indústrias e a já forte presença da globalização 
nos mercados emergentes. 

Já no período 2001 a 2017 observa-se um crescimento no número de transações 
em diversos setores segundo dados do boletim de fusões e aquisições da KPMG 
(2001 e 2017). Para entender melhor este crescimento, foi usado o total 
acumulado de fusões e aquisições de todos os setores e observou-se a média 
anual por período,  o que correspondeu a 272 transações no período de 1990 a 
1999, 410 transações no período de 2000 a 2009, representando um aumento 
médio de 51% e 809 transações no período de 2010 a 2018, representando um 
crescimento médio de 97% em relação ao período anterior. Na Tabela 2 podem 
ser observadas as principais indústrias com maior número de transações entre 
1992 e 2018.  

Tabela 2 - Cinco Principais Indústrias Baseadas na Atividade Anual Média de Fusões no Brasil* 

1992-2001 2002-2011 2012-2018 

Alimentos, bebidas e fumo  Tecnologia da informação Tecnologia da informação 
Instituições financeiras Alimentos, bebidas e fumo Empresas de internet 

Telecomunicações e mídia Imobiliário Serviços para empresas 
Tecnologia da informação Educação Alimentos, bebidas e fumo 

Prod. químicos e petroquímicos Companhias energéticas Companhias energéticas 
*Elaboração própria baseado em dados de Boletins de Fusões e Aquisições da KPMG) 

 



4. ESTUDO DE EVENTOS: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Estudo de evento é uma técnica de pesquisa empírica em finanças que permite 
ao observador avaliar o impacto de um evento particular no preço das ações de 
uma firma (BODIE, KANE, MARCUS, p. 359, 2010). Na hipótese de mercado 
eficiente, o modelo tem como pressuposto que todas as informações disponíveis 
já estão refletidas nos preços. Então, mudanças nos preços só ocorrem quando 
ocorrem novos eventos (BODIE, KANE, MARCUS, p. 359, 2010). 

Um mercado eficiente é aquele no qual toda informação disponível é 
rapidamente disseminada e refletidas nos preços. Segundo Bodie, Kane e 
Marcus (p. 353, 2010) na eficiência de mercado semiforte qualquer informação 
pública sobre a firma já está refletida nos preços. Essas informações incluem, 
além das séries históricas dos dados financeiros, dados sobre os fundamentos 
da firma, como balanços, qualidade dos diretores, previsões de ganhos etc. A 
metodologia de estudo de evento apoia-se nesta hipótese, já que se toda a 
informação está incorporada no preço da ação, qualquer alteração no momento 
do anúncio pode ser interpretada como a incorporação de uma nova informação 
antes desconhecida pelo mercado.  

A identificação do impacto de um evento específico é um desafio. Em qualquer 
dia, os preços das ações respondem a uma ampla gama de notícias econômicas, 
como previsões atualizadas do PIB, taxas de inflação, taxas de juros ou 
lucratividade das empresas. Isolar a parte de um movimento de preço das ações 
que é atribuível a um evento específico não é um exercício trivial. A abordagem 
geral do estudo de eventos fundamenta-se na construção de um contrafactual, 
ou seja, qual seria o retorno das ações na ausência do evento. A partir do 
contrafactual, calcula-se o retorno anormal da ação a partir da diferença entre o 
retorno observado das ações e o retorno que seria obtido na ausência do evento 
analisado (estimado a partir do contrafactual). (BODIE, KANE, MARCUS, p. 359, 
2010). 

Diversas metodologias para construir o contrafactual são utilizadas na prática. 
Muitos pesquisadores usam um modelo de mercado derivado do CAPM. Essa 
abordagem é baseada nos modelos de índice único que sustenta que os retornos 
das ações são determinados por um fator de mercado e um fator específico da 

empresa. O retorno das ações,  durante um determinado período t, seria 
expresso matematicamente como 

      (1) 

onde é a taxa de retorno do mercado durante o período e  é a parte do 
retorno de um investimento resultante de eventos específicos da empresa. O 
parâmetro  mede a sensibilidade ao retorno de mercado, e  é a taxa média de 
retorno que a ação realizaria em um período com retorno de mercado igual a 

zero. A equação 1, portanto, fornece uma decomposição de  em fatores 
específicos do mercado e da empresa. O retorno específico da empresa ou 



retorno anormal pode ser interpretado como o retorno inesperado que resulta do 
evento. (BODIE, KANE, MARCUS, p. 359, 2010). 

A determinação do retorno anormal em um determinado período requer uma 

estimativa de , ou seja, do retorno que não pode ser atribuído ao movimento 
geral/sistemático do mercado. Portanto, reescrevendo a equação 1 teríamos: 

      (2) 

A equação 2 tem uma interpretação simples: a componente  presumivelmente 
devido ao evento em questão, é o retorno da ação acima do que se poderia 
prever com base nos movimentos do mercado naquele período.  

Medimos o impacto de um evento estimando o retorno anormal de uma ação (ou 
grupo de ações) quando as informações sobre o evento se tornam conhecidas 
no mercado. Por exemplo, o estudo sobre o impacto das tentativas de fusão nos 
preços das ações das empresas-compradoras ou empresas-alvo, a data do 
anúncio é a data em que o público é informado de que uma fusão deve ser 
tentada. Os retornos anormais de cada empresa em torno da data do anúncio 
são computados, e a significância estatística e a magnitude do retorno anormal 
típico são avaliadas para determinar o impacto da informação recém-divulgada. 
Isso é feito com uma medida para retornos anormais , , (similar a equação 2) 
que é definida como os desvios dos retornos realizados ,  de retornos 
esperados ,  sob a condição de nenhum evento ser esperado ). Os índices 
indicam a empresa  e o dia de negociação . 

 (3) 

 (4) 

 
Os retornos anormais são calculados para uma janela de evento em torno da 
data do evento (  = 0), conforme mostrado no Gráfico 5 (MACKINLEY, 1997). A 
janela de evento, conforme o Gráfico 5 é escolhida para ter um comprimento de 
11 retornos diários calculados a partir dos preços diários de fechamento para o 
dia 1 = até o dia 2 = 5. O período de 11 dias (-5, +5), conforme Panayides 
e Gong (2002 apud PANAGIOTAKI, 2015) é capaz de capturar o impacto do 
evento que está sendo examinado. É importante destacar que existe um tradeoff 
entre janelas grandes e pequenas, já que no caso de uma janela muito grande, 
o efeito do anúncio tende a ser viesado, pois outras informações do mercado 
podem contaminar os retornos anormais capturados tanto por choques positivos 
quanto negativos, e quando a janela é muito curta o efeito pode não ser 
capturado por completo, parecendo menor do que deveria ser. A explicação para 
que a janela comece antes da data do anúncio vem da preocupação com o 
vazamento de informações (inside information). O vazamento ocorre quando as 
informações sobre um evento relevante são liberadas para um pequeno grupo 
de investidores antes do lançamento público oficial. Nesse caso, o preço das 



dias antes da data oficial do anúncio. Qualquer retorno anormal na data do 
anúncio é, então, um indicador fraco do impacto total da liberação de 
informações. Portanto um indicador melhor seria o retorno anormal cumulativo 
(CAR), que é simplesmente a soma de todos os retornos anormais durante o 
período de interesse (a janela de evento). E o fato da janela terminar no dia 5, é 
porque a partir de este dia presume-se que os preços já incorporaram por 
completo a informação do anúncio, portanto não haverá maior ou menor 
valorização da ação devido ao evento em estudo, conforme observado 
empiricamente por Panayides e Gong (2002 apud PANAGIOTAKI, 2015). Logo, 
com os preços mais uma vez estabelecidos de forma justa, refletindo o efeito da 
nova informação, retornos anormais adicionais em qualquer dia em particular 
têm a mesma probabilidade de serem positivos ou negativos. De fato, para uma 
amostra de muitas empresas, o retorno anormal médio deve ser extremamente 
próximo de zero e, portanto, o CAR não mostrará desvio para cima nem para 
baixo. A janela pós evento não é usada neste estudo. 

Gráfico 5: Linha de Tempo do Estudo de Evento 

Fonte: MacKinley, 1997 

Outro aspecto importante, é o modelo utilizado para calcular o contrafactual 
(valor de referência do retorno mercado) usado para estimar os retornos 
anormais. Existem diversas metodologias para estimar o contrafactual. Por 
exemplo, uma abordagem muito simples seria fazer a medição do retorno 
anormal da ação como seu retorno menos o de um índice de mercado amplo. 
Um refinamento seria comparar o retorno da ação com o de outras ações 
combinadas de acordo com diversos critérios como o tamanho da empresa, o 
risco sistemático (beta), o desempenho recente da empresa ou a proporção entre 
preço e valor contábil por ação. Outra abordagem estima os retornos normais 
usando um modelo de precificação de ativos, como o CAPM, ou uma de suas 
generalizações multifatoriais, como o modelo de três fatores Fama-French. O 
uso do CAPM implica que o intercepto a na equação 1 deve ser igual a 

, no entanto segundo Bodie, Kane, e Marcus (p. 359, 2010) é costume 

estimar o intercepto nesta equação empiricamente, em vez de impor o valor do 
CAPM. Uma justificativa para essa prática é que as linhas de mercado de ações 
ajustadas empiricamente parecem mais planas do que o previsto pelo CAPM, 
tornando o intercepto implícito pelo CAPM muito pequeno. Muitos pesquisadores 

modelo de índice único que sustenta que os retornos das ações são 
determinados por um fator de mercado e um fator específico da empresa. 



Neste estudo, é escolhido o modelo de mercado já que o modelo assume que 
os retornos das ações seguem uma distribuição normal e são independentes e 
identicamente distribuídos ao longo do tempo. Assume uma relação constante e 
linear com uma certa flutuação ( , ), ou choque específico da firma i na data t, 
entre os retornos de um ativo individual ( , ), ou prêmio de risco de uma ação i 
na data t,  e os retornos do mercado ( , ) ou prêmio de risco de um índice de 
mercado na data t.  

      (5) 

Brown e Warner (1985) indicam que é possível que os retornos diários sofram 
alguma dependência. Isso pode aparecer porque os retornos de ações criados 
a partir de dados diários podem não seguir uma distribuição normal. Eles acabam 
sendo a favor de metodologias com base no modelo de mercado de Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO), mesmo quando usam os preços diários das 
ações, eles funcionam bem sob várias condições. Panayides e Gong (2002 apud 
PANAGIOTAKI, 2015) seguem a mesma ideia. 

O modelo de mercado pode ser usado para criar retornos esperados para a 
janela de eventos. Brown e Warner (1985 apud PANAGIOTAKI, 2015), afirmam 
que uma janela de 120 dias antes do evento é suficiente para estimar os 
parâmetros da regressão para gerar um benchmarking para o cálculo dos 
retornos esperados na ausência do evento. Para estimar os parâmetros  e  
da regressão é aplicado o método MQO em uma janela de 0 = para 1 = 

As suposições relativas ao termo de erro , mostradas nas equações 6 e 7, 
sugerem que os erros têm um valor esperado de zero e uma variância constante. 

 (6) 

 (7) 

 
Tendo estimado os parâmetros do modelo com um índice de mercado de 
referência aplicando o método MQO na janela de estimativa, calculam-se os 
retornos esperados necessários das ações individuais na janela de evento 
usando os retornos do índice de mercado neste período. 

 
 

(8) 

A variância  é estimada usando a janela de estimativa conforme a equação 9. 

0 denota o início da janela de estimativa e 1 o final. 

 (9) 

 
Seguindo as premissas do modelo de mercado, os retornos anormais na 
ausência de um evento deveriam se comportar como mostrado na equação 12, 



com a variância dos retornos anormais sendo igual à variância do termo de erro 
conforme a igualdade 13. 

 (10) 

 (11) 

 (12) 

 (13) 

Para verificar a significância estatística devemos formular um teste de hipótese 
com base nas evidências disponíveis, ou seja, se uma hipótese nula é 
verdadeira, ou se algumas hipóteses alternativas são verdadeiras. Neste caso, 
definimos a hipótese nula como o retorno anormal (média populacional) ser igual 
a zero e a hipótese alternativa como o retorno anormal ser diferente de zero. 
Para haver significância, o teste deve mostrar que o retorno anormal é diferente 
de zero (devemos rejeitar H0): 

H0:  
H1:  

 
Os retornos anormais médios entre as empresas para o mesmo dia em torno 
do evento e sua variância são calculados da seguinte maneira (considerando N 
como o número de eventos analisados): 

 

 

(14) 

 

 

(15) 

Sob 0, a distribuição de  possui os seguintes parâmetros:  

 (16) 

 
Os retornos anormais cumulativos para empresas individuais na janela de 
evento e suas variâncias são calculados da seguinte forma: 

 

 

(17) 



 
 (18) 

Sob 0 a distribuição de  ( 1, 2) possui os seguintes parâmetros:  

 (19) 

A partir dos retornos anormais médios  ou dos retornos anormais cumulativos 
podemos obter os retornos anormais cumulativos médios 

 que são determinados entre as empresas (N) e as janelas de 
eventos: 

 

 

(20) 

 

 

(21) 

Sob 0 a distribuição de possui os seguintes parâmetros: 

 (22) 

As propriedades da distribuição sob a hipótese de H0 permitem testar se os 
retornos anormais observados e seus agregados são significativamente 
diferentes de zero. 

O Gráfico 6, ilustra a resposta (hipotética) dos preços das ações a novas 
informações em um mercado eficiente. O gráfico representa a resposta de preço 
de uma amostra de empresas que foram alvo de tentativas de aquisição. Na 
maioria das aquisições, a empresa adquirente paga um prêmio substancial sobre 
os preços atuais de mercado. Portanto, o anúncio de uma tentativa de aquisição 
deve fazer com que o preço da ação suba. A figura mostra que os preços das 
ações saltam dramaticamente no dia em que as notícias se tornam públicas. No 
entanto, não há mais desvios nos preços após a data do anúncio, sugerindo que 
os preços refletem as novas informações, incluindo a magnitude provável do 
prêmio de aquisição, até o final do dia de negociação. 



Gráfico 6: Retornos anormais cumulativos antes das tentativas de aquisição: empresas-
alvo

 
Fonte: Bodie, Z; Kane, A.; e Marcus, A. Investments. McGraw-Hill/Irwin, 2010. - Arthur Keown 

36 (September 1981). Used with permission of John Wiley and Sons, via Copyright Clearance 
Center. Updates courtesy of Jinghua Yan. 

 

5. REVISÃO EMPÍRICA  

Existem inúmeras pesquisas empíricas sobre a avaliação do impacto das fusões 
e aquisições sobre o lucro das firmas. Uma proporção significativa dessas 
análises baseia-se em estudos de eventos, e mostram que as fusões parecem 
trazer ganhos para o acionista com a maioria dos ganhos sendo direcionadas a 
empresa-alvo e também há alguns trabalhos focados no ganho operacional das 
empresas (MITCHELL E MULHERIN, 1996). 

Segundo Andrade, Mitchell e Stafford (2001), a evidência estatisticamente mais 
confiável sobre se as fusões criam valor para os acionistas vem de estudos de 
eventos, em que retornos anormais médio no anúncio de fusão é usada como 
um indicador de criação ou destruição de valor. Segundo Andrade, Mitchell e 
Stafford (2001), duas janelas de eventos comumente usadas são os três dias 
imediatamente em torno do anúncio da fusão - ou seja, de um dia antes a um dia 
após o anúncio - e uma janela maior que começa vários dias antes do anúncio e 
termina no encerramento da fusão. Na pesquisa empírica de Mitchell e Mulherin 
(1996), os retornos anormais do período médio do anúncio durante a janela de 
eventos de três dias para a empresa alvo e o adquirente combinados foram 
bastante semelhantes ao longo de décadas, variando de 1,4% a 2,6% e uma 
média geral de 1,8% nas 3.688 fusões e aquisições concluídas analisadas de 
empresas de capital aberto com base nos EUA no período de 1973 a 1999. Além 
disso, os retornos anormais médios das empresas combinadas sobre essa 



janela de evento foram positivos, sugerindo que na média, as fusões e 
aquisições geraram valor para o acionista. Quando a janela de evento foi 
expandida para começar vinte dias antes do anúncio da fusão e terminando na 
data de encerramento da fusão, o retorno anormal médio das empresas 
combinadas no período do anúncio ficou bem próximo a janela menor, 1,9%. No 
entanto, a precisão estatística é consideravelmente reduzida à medida que a 
janela de evento é estendida para uma média de 142 dias, possivelmente devido 
a incorporação de novas informações que não tem nenhuma ligação com o 
evento estudado (dados macroeconômicos, ou outros eventos da firma etc.) 
contaminando o evento em estudo. Os acionistas das empresas alvo foram os 
maiores vencedores do processo de fusões e aquisições. O retorno anormal 
médio de três dias para as empresas-alvo foi de 16%, e 24% em janelas mais 
longas.  

Na pesquisa de Mitchell e Mulherin (1996), as evidências sobre a criação de 
valor para os acionistas da empresa compradora não foram tão claras. O retorno 
anormal médio de três dias para as compradoras foi de -0,7% e, na janela de 
eventos mais longa, o retorno anormal médio da empresa compradora foi de          
-3,8%, sendo que nenhum deles foi estatisticamente significativo. Outra 
descoberta interessante foi a de que os resultados completos da amostra 
escondiam uma importante distinção baseada no financiamento dessas 
transações. Em particular, as fusões financiadas com ações, mesmo que 
parcialmente, tinham efeitos de valor diferentes das fusões que foram 
financiadas sem qualquer ação. Do ponto de vista da empresa compradora, as 
fusões financiadas por ações podem ser vistas como duas transações 
simultâneas: uma fusão e uma emissão de ações e em média, as emissões de 
ações estão associadas a retornos anormais negativos de -2% a -3% durante os 
dias em torno do anúncio.  

O resultado acima, promoveu a realização de uma análise separada das fusões 
financiadas por ações das demais antes de julgar os efeitos de valor para os 
acionistas, já que a aquisição com ações pode ser percebido como um sinal 
negativo para o mercado, pois pode sinalizar que a empresa está com recursos 
escassos, e portanto, precisa da aquisição para  melhorar operacionalmente, e 
quando a aquisição é realizada sem ações, sinaliza que a empresa tem caixa 
para fazer tal aquisição, o que pode ser interpretado como uma empresa com 
uma gestão operacional eficiente em busca de crescimento. As empresas 
compradoras que utilizavam pelo menos alguma ação como financiamento, 
tinham retornos anormais médios negativos de três dias de -1,5%, enquanto as 
que se abstiveram de usar financiamento com ações tiveram retornos anormais 
médios de 0,4%. Os acionistas de empresas alvo também se saíram melhor 
quando não havia financiamento de capital. O retorno médio anormal de três dias 
para as empresas-alvo foi de 13% para fusões financiadas com ações e pouco 
mais de 20% para fusões financiadas sem ações. O financiamento também teve 
um impacto significativo nas inferências sobre a criação de valor global a partir 
de fusões. Os retornos anormais médios combinados para as fusões financiadas 
com ações foram nulos, sugerindo que esse subconjunto de fusões não aumenta 
o valor geral do acionista. Por outro lado, os retornos anormais combinados de 



três dias para fusões financiadas sem qualquer ação foram positivos, no valor de 
3,6%. Com base na resposta do mercado de ações no período de anúncios 
(evento de janela curta) a pesquisa concluiu que as fusões criam valor para os 
acionistas das empresas combinadas. Andrade, Mitchell e Stafford (2001) 
concluem que as fusões e aquisições melhoram a eficiência e criam valor para 
os acionistas das empresas combinadas, com a maioria dos ganhos indo para a 
empresa alvo, e que este ganho reflete com exatidão as melhores expectativas 
de desempenho futuro do fluxo de caixa. A conclusão coincide com a de Jarrell, 
Brickley e Netter (1988 apud ANDRADE, MITCHELL, STAFFORD, 2001) que 
baseados na literatura empírica de pré-1980 e 1980, acreditam que as fusões 
criam valor para os acionistas das empresas combinadas, com a maioria dos 
ganhos acumulados para os acionistas da empresa alvo. 

Panagiotaki (2015) também testou o impacto dos anúncios de fusões e 
aquisições sobre os preços das ações comuns dos mercados desenvolvidos 
europeus usando estudo de eventos. Foram considerados 69 eventos de 
anúncio de M&A ocorridos entre 2000 e 2010, evolvendo uma empresa 
compradora e uma empresa alvo, de modo que a amostra continha 138 ações 
negociadas em bolsa. Os resultados desta pesquisa empírica mostraram que os 
retornos anormais médios das empresas alvo foram estatisticamente 
significativa de aproximadamente 4% um dia antes do anúncio da fusão e 
aquisição e em torno de 8% no dia do anúncio. Isso resulta em retornos anormais 
cumulativos médios em cerca de 13% para toda a janela de evento. A média de 
retornos anormais um dia antes da data do anúncio pode ser devido ao 
vazamento de inside information, corroborando a hipótese de que os mercados 
têm eficiência semiforte. Referente as empresas compradoras para todas as sub 
amostras, tiveram retornos muito baixos, próximos de zero. Um dia após o 
evento, foram observados retornos médios anormais de -0,6% a um nível de 
significância de 10%. Os resultados gerados por ano podem implicar que as 
ondas de fusão não afetam os retornos de qualquer uma das empresas alvo ou 
compradoras (PANAGIOTAKI, 2015). Por outro lado, os retornos anormais 
cumulativos médios parece ser afetados por crises financeiras com grandes 
retornos positivos para as empresas alvo e retornos negativos para as empresas 
compradoras (PANAGIOTAKI, 2015). A pesquisa conclui que os mercados 
europeus parecem fornecer às empresas-alvo retornos anormais acumulados 
altamente positivos, mas eles geralmente não compensam os compradores da 
mesma forma. 

Campa e Hernando (2006 apud PANAGIOTAKI, 2015) analisam o histórico de 
desempenho de fusões e aquisições ocorrido no setor financeiro da União 
Europeia no período 1998-2002, relatando evidências sobre os retornos dos 
acionistas da fusão. Os anúncios de fusão implicaram retornos anormais 
positivos para os acionistas da empresa-alvo em torno da data do anúncio, com 
um leve excesso de retorno positivo no período de 3 meses anteriores ao 
anúncio. Os retornos aos acionistas das empresas compradoras foram próximas 
de zero em torno do anúncio. Um ano após o anúncio, os retornos excedentes 
não foram significativamente diferentes de zero tanto para as empresas alvo 
quanto as compradoras.  



Asquith e Kim (1974 e 1982 apud PANAGIOTAKI, 2015) sustentam que os 
retornos anormais sobre as ações ordinárias das empresas compradoras não 
diferem de zero com alta significância, enquanto as ações ordinárias das 
empresas alvo tiveram retornos anormais positivos com alta significância 
estatística. Asquith, Bruner e Mullins (1983 apud PANAGIOTAKI, 2015) 
apresentam que as ações de empresas compradoras tiveram retornos anormais 
positivos baixos, Dodd (1980 apud PANAGIOTAKI, 2015) mostra retornos 
anormais negativos baixos para as empresas compradoras. As pesquisas de 
Jensen e Ruback e Bradley, Desai e Kim (1983 e 1983 apud PANAGIOTAKI, 
2015) mostram que o preço das ações aumenta para as empresas alvo e a 
compradora. Hackbarth e Morellec (2008 apud PANAGIOTAKI, 2015) mostram 
que as empresas compradoras obtêm retornos anormais negativos enquanto as 
empresas alvo obtêm retornos anormais positivos durante a janela do evento da 
aquisição. 

A segunda abordagem da revisão empírica (que não será testada nesta 
dissertação) analisa o lucro operacional antes e depois da fusão e envolve 
estudos de desempenho operacional que tentam identificar as fontes de ganhos 
das fusões e determinar se os ganhos esperados no anúncio são realmente 
realizados. Segundo Andrade, Mitchell e Stafford (2001),  se as fusões realmente 
criam valor para os acionistas, os ganhos devem eventualmente aparecer nos 
fluxos de caixa das empresas, o que dificilmente pode ser observado em estudos 
de eventos baseados em retornos de ações, já que o estudo de evento é 
baseado na hipótese de mercado eficiente, portanto, o ganho ou perda anormal 
seria apenas devido a incorporação de uma nova informação antes 
desconhecida pelos acionistas, ou seja baseado apenas nos dados históricos e 
no evento da transação, e o ganho operacional, como por exemplo, ganhos 
contábeis, só poderiam ser percebidos após a janela de evento, quando já foi 
incorporada toda a informação no preço da ação. Esses estudos geralmente se 
concentram em medidas contábeis de lucratividade, como retorno sobre ativos 
e margens operacionais. Ravenscraft e Scherer e Healy, Palepu e Ruback (1989 
e 1992 apud ANDRADE, MITCHELL E STAFFORD, 2001) são os autores de 
dois estudos de desempenho operacional que têm sido influentes na literatura 
empírica no reforço das percepções sobre os ganhos para as empresas 
compradoras. Esses dois artigos chegam a conclusões diferentes sobre ganhos 
de fusões e aquisições, apesar das limitações de dados que levantam 
preocupações sobre a generalidade dos resultados. Ravenscraft e Scherer 
(1989 apud ANDRADE, MITCHELL E STAFFORD, 2001) examinaram a 
rentabilidade da empresa alvo no período de 1975 a 1977 usando dados de 471 
empresas de 1950 a 1976 pelos segmentos de negócios nos quais as empresas 
operavam, chegando a um resultado de que as linhas de negócio da empresa-
alvo sofrem uma perda de lucratividade após a fusão. Eles concluem que no 
longo prazo as fusões e aquisições, em média, destroem valor, contradizendo a 
primeira abordagem de Andrade, Mitchell e Stafford (2001), na qual a reação do 
mercado de ações no período de anúncio é de geração de valor. 

Campa e Hernando (2006 apud PANAGIOTAKI, 2015) analisam o histórico de 
desempenho operacional de fusões e aquisições ocorridos no setor financeiro 



da União Europeia no período 1998-2002. As transações resultaram em 
melhorias significativas no desempenho dos bancos alvo, começando em média 
2 anos após a conclusão da transação. O retorno sobre o patrimônio das 
empresas-alvo aumentou em média 7%, e essas empresas também 
experimentaram melhorias de eficiência. 

Healy, Palepu e Ruback (1992 apud ANDRADE, MITCHELL E STAFFORD, 
2001) examinaram o desempenho operacional pós-fusão das 50 maiores fusões 
entre 1979 e 1984. Em particular, analisaram o desempenho operacional da 
empresa combinada em relação à mediana da indústria. A descoberta foi que as 
empresas fundidas experimentam melhorias na produtividade dos ativos, 
levando a maiores fluxos de caixa operacionais em relação aos seus pares do 
setor. Os resultados mostram que os fluxos de caixa operacionais das empresas 
incorporadas na verdade caem do nível anterior à fusão, em média, mas que as 
empresas que não estão se fundindo na mesma indústria caem 
consideravelmente mais. Assim, o desempenho operacional pós-fusão melhora 
em relação ao benchmark do setor. 

Healy, Palepu e Ruback (1992 apud ANDRADE, MITCHELL E STAFFORD, 
2001) utilizaram uma amostra de 2.000 fusões e aquisições de 1973 a 1998, com 
dados contábeis disponíveis e descobriram que as margens operacionais pós-
fusão (fluxo de caixa para vendas) são, em média, melhoradas em relação aos 
benchmarks do setor. Em particular eles reportam o desempenho operacional 
médio anormal, em que medem o desempenho operacional anormal como a 
diferença entre a margem operacional da empresa combinada e a margem 
operacional média da indústria correspondente. Os resultados sugerem que o 
desempenho operacional combinado tanto da empresa alvo como a compradora 
é forte em relação a seus pares do setor antes da fusão e melhora um pouco 
após a transação de fusão. Na média, há uma melhora nas margens 
operacionais após a fusão, na ordem de 1%, o que é estatisticamente 
significativo no nível de 1 %. A melhoria no desempenho do fluxo de caixa após 
a fusão é consistente com os retornos positivos das ações de mercado no 
período de anúncio das empresas combinadas conforme a primeira abordagem. 

 

6. RESULTADOS EMPÍRICOS 
 
6.1. Base de Dados 

O conjunto de dados para este estudo foi coletado de diversas fontes. Os 
eventos incluem aquisições majoritárias, minoritárias, joint ventures e 
incorporações que ocorreram no mercado sucroalcooleiro brasileiro entre 2007 
e 2018. Dos 126 anúncios mapeados no período, foram identificados 18 
anúncios em empresas de capital aberto com dados disponíveis para as janelas 
de estudo, conforme a Tabela 3. Os detalhes de cada anúncio, incluindo a data, 
foram extraídos de diversas fontes e cruzados para verificação de consistência 



globais, fatos relevantes publicados nos portais das empresas e notícias 
publicadas em grandes meios de circulação.  

Cada estudo de evento foi realizado usando como base de dados ações de 
mercado das únicas quatro empresas de capital aberto (Cosan, São Martinho, 
Tereos e Petrobras) na Bolsa de Valores mais relevante do mercado brasileiro a 
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, com transações realizadas no período de estudo no 
setor sucroalcooleiro. Foram extraídas diversas bases de dados de ações como 
a Plataforma Reuters, Economatica e portal Infomoney. Eventos com dados não 
disponíveis ou não existentes para o período necessário, para uma ou ambas as 
empresas participantes foram removidas do conjunto de dados inicial. Empresas 
que se envolveram em mais de uma fusão ou aquisição e tiveram sobreposição 
das janelas de evento foram também excluídas do conjunto de dados inicial. A 
amostra final de dados que será usada na análise inclui 18 anúncios de fusões 
e aquisições, conforme a Tabela 4. 

Para cada ação diária, os preços das ações foram coletados para o período de 
151 dias de negociação, 120 dias antes e 30 dias após o dia do evento, conforme 
apresentado na metodologia. Foram utilizados os retornos diários das ações pois 
permite cálculos mais precisos de retornos anormais e estudos mais explicativos 
dos efeitos que um anúncio de M&A pode ter (KHOTARI E WARNER, 2007 apud 
PANAGIOTAKI, 2015). Foi escolhido o Ibovespa como índice de mercado de 
ações para a construção do modelo de mercado, por ser o índice mais 
representativo do mercado brasileiro e faz parte da própria B3. Trata-se de um 
índice ponderado pela capitalização de mercado de variação livre ajustável. O 
Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das 
ações negociadas na B3. É formado pelas ações com maior volume negociado 
nos últimos meses. O Ibovespa é formado por 64 ações (algumas de uma 
mesma empresa) as quais são responsáveis por 80% dos negócios realizados 
na bolsa de valores de um universo que inclui quase 400 empresas, algumas 
delas com ações preferenciais e ordinárias. Menos de 15% dos papeis são 
responsáveis por quase toda a movimentação financeira da B3. Portanto, o 
comportamento desses ativos (ações da Ibovespa) fornece um panorama bem 
claro de até mesmo o que pode vir a acontecer com aquelas ações que não 

 



 
Tabela 3 - Observações de M&A por ano 

 ANO NÚMERO DE ANÚNCIOS 

BOOM 

2007 2 
2008 2 
2009 6 
2010 2 
2011 2 
2012 1 

CRISE 

2013 0 
2014 1 
2015 0 
2016 0 
2017 1 
2018 1  
Total 18 

 
Para fins de consistência com os dois períodos delimitados devido as 
características intrínsecas do estudo, foi realizada uma análise considerando o 
período do boom, iniciado em 2007 e finalizado em 2012, representado por um 
total de 15 anúncios e o período de crise, iniciado em 2013 e finalizado em 2018 
representado 3 anúncios. 

 

 
Tabela 4 - Características dos Anúncios de M&A  

# Tipo Empresa Evento 
Data de 
Anúncio 

Valor Fatia 

1 
Aquisição 

parcial 
Cosan 

Anúncio de Compra da compra da usina 
vale do rosário 

31/01/2007 
US$ 750 
milhões 

51,00% 

2 
Aquisição 

parcial 
Cosan 

Anúncio de aquisição da usina Santa 
Luiza em parceria com a São Martinho e 

a Santa Cruz.  
11/04/2007 

R$ 59,8 
milhões 

33,00% 

3 Aquisição Cosan 
Anúncio de Compra da Benalcool 

Açúcar E Álcool 
14/02/2008 

 R$ 
106,9 

milhões 
100,00% 

4 Aquisição Cosan 
Anúncio da compra da Esso Brasileira 

de Petróleo Ltda. 
24/04/2008 

US$ 826 
milhões.  

100,00% 

5 Aquisição Cosan 
Anúncio de Incorporação da Nova 

América 
12/03/2009 

 R$ 125 
milhões 

100,00% 

6 Aquisição Petrobras 
Petrobras e Tereos anunciam parceria 

na Guarani 
12/03/2009 

 R$ 125 
milhões 

100,00% 

7 
Aquisição 

parcial 
Petrobras 

Anúncio de compra de 50% da usina de 
biodiesel de Marialva 

18/11/2009 
R$ 55 

milhões 
50,00% 

8 
Joint 

Venture 
São 

Martinho 

Anúncio de joint venture com a Amyris 
(Diesel e outros produtos de cana de 

açúcar) 
04/12/2009 

R$ 140 
milhões  

50,00% 

9 Aquisição Cosan 
Anúncio de aquisição da rede de 
combustíveis Petrosul  (Ativos de 

Etanol) 
14/12/2009 

R$ 70- 
R$ 100 
milhões. 

100,00% 

10 
Aquisição 

parcial 
Petrobras 

Anúncio de compra de participação na 
usina de etanol na Total Agroindústria 

Canavieira. 
22/12/2009 

US$ 84 
milhões 

40,40% 



# Tipo Empresa Evento 
Data de 
Anúncio 

Valor Fatia 

11 
Joint 

Venture 
Cosan 

Shell e a Cosan anunciaram a 
assinatura de memorando de 

entendimento para a criação de duas 
subsidiárias no Brasil 

02/02/2010 
US$ 12 
bilhões 

50,00% 

12 
Joint 

Venture 
São 

Martinho 
Anúncio de JV entre a São Martinho e a 
Petrobras - Nova Fronteira Bioenergia 

18/06/2010 
R$ 

420,8 
milhões 

50,00% 

13 Aquisição Cosan Anúncio de Compra da Usina Zanin 07/01/2011 
R$ 

378,6 
milhões 

100,00% 

14 
Aquisição 

parcial 
São 

Martinho 
Anúncio de compra de 32,18% da usina 

Santa Cruz 
31/10/2011 

R$ 
187,4 

milhões 
32,00% 

15 Aquisição 
São 

Martinho 
São Martinho acertou a compra todos os 

ativos agrícolas da Usina São Carlos 
17/12/2012 

R$ 
199,6 

milhões 
100,00% 

16 Aquisição 
São 

Martinho 

Anúncio de aquisição de controle da 
unidade, localizada em Américo 

Brasiliense (SP) 
05/05/2014 

R$ 
315,8 

milhões 

De 
36,09% 

para 
92,14% 

17 Aquisição 
Raízen 
(Cosan) 

Raízen vence leilão para a compra de 
usinas em Bocaina e em Brotas 

16/06/2017 
R$ 823 
milhões 

50,00% 

18 
Aquisição 

parcial 
Raízen 
(Cosan) 

São Martinho e Raízen anunciam 
aquisição dos canaviais da Usina 

Furlan. A Raízen assumirá 2/3 desse 
volume e 1/3 ficará com a São Martinho 

06/07/2018 
R$ 39 

milhões  
33,33% 

 

6.2. Análise de eventos  

Usando a amostra completa de 18 anúncios de fusões e aquisições, os retornos 
anormais de ações ocorridos durante a janela de evento foram calculados 
apenas para as empresas compradoras. Não foram consideradas as análises 
das empresas alvo como na maioria dos estudos empíricos devido à ausência 
de empresas alvo de capital aberto na indústria em análise, e para o estudo de 
evento é necessário o cálculo dos retornos dos preços e a aplicação da hipótese 
de mercado eficiente. A análise relativa a um dos eventos encontra-se no Anexo 
A, as demais podem ser solicitadas ao autor. 

Ao analisarmos o efeito líquido total dos retornos anormais médio na janela de 
evento, é possível observar um retorno anormal positivo de 2,11%, considerando 
apenas os valores estatisticamente significativos (soma dos retornos anormais 
médio significativos da tabela 5). A Tabela 5 apresenta o Retorno Anormal Médio 
(RAM) para cada dia durante a janela de evento. As empresas compradoras 
exibem retornos anormais médios dois dias antes da data do evento e na data 
do evento a um nível de significância de 1%, nos dois últimos dias do evento a 
um nível de significância de 5% e um dia antes do evento a um nível de 
significância de 10%. Cabe destacar que o resultado mais notável foi no dia do 
anúncio, pois houve o maior retorno anormal médio que foi de 1,23%, com nível 
de significância de 1%.   

Todos os retornos anormais médios para as empresas compradoras estão entre 
-0,6% e + 1,23%, sendo 5 deles negativos e 6 positivos. Apesar dos retornos 
anormais médios para as empresas compradoras ser muito próximos de zero, é 
possível rejeitar a hipótese H0 de nenhum efeito dos anúncios de M&A sobre os 
retornos das ações. 



Tabela 5  Retorno Anormais Médio por dia através da janela de eventos (-5, + 5) 

Janela de Evento Retornos Anormais Médio  

-5 -0,27% 
-4 -0,60% 
-3 -0,09% 
-2 0,37%*** 
-1 0,54%* 
0 1,23%*** 
1 -0,15%* 
2 -0,48%*** 
3 0,92% 
4 0,09%** 
5 0,51%** 

*  Nível de Significância de 10%; ** Nível de Significância de 5%; *** Nível de Significância de 1% 

  
Os retornos anormais médios ocorridos nos dias -2 e -1 podem ser causados por 
efeitos de antecipação, negociações com informações privilegiadas ou 
vazamentos de informações privadas. Isto pode justificar a existência de uma 
eficiência de mercado semiforte, que afirma que a informação privada não é 
incorporada ao preço do ativo, mas o novo fluxo de informação é imediatamente 
incorporado. Por esse motivo, os ganhos podem ser obtidos no dia -2, -1 e no 
dia 0. 

Para os dias -5 a -3, a média dos retornos anormais oscila ao redor de zero não 
são estatisticamente significativos. Após o dia do anúncio, nos dias 1 e 2, não há 
manutenção de retornos anormais médios elevados, pois os retornos são 
ligeiramente negativos e próximos de zero com baixa significância. Porém os 
últimos dois dias é possível observar retornos anormais médios pequenos com 
um nível de significância alto.  

A Gráfico 6 ilustra os resultados da Tabela 5 em um gráfico de barras. Ele mostra 
os retornos anormais médios para cada dia ao longo de todas as empresas 
compradoras, de modo que as magnitudes sejam facilmente visíveis. 



Gráfico 7: Retornos Anormais Médios (RAM) por dia durante a Janela de Evento  

 

A gráfico 8 abaixo apresenta o histograma dos retornos dos 11 dias que mostram 
a porcentagem dos retornos anormais cumulativos para as empresas 
compradoras e com que frequência esses níveis percentuais aparecem. Os 
retornos anormais cumulativos para os compradores no Gráfico 8 tendem a ser 
bem distribuídos alguns negativos e outros positivos. Podemos dizer que 8 
eventos tiveram retornos anormais cumulativos positivos, 3 tiveram retornos 
anormais cumulativos igual a zero e 7 eventos tiveram retornos cumulativos 
negativos.  

Gráfico 8: Histograma dos Retornos Anormais Cumulativos na Janela de Evento 

 

Para que nenhum efeito fosse visível seria esperado que o histograma pareça 
uma distribuição normal com média zero. Conforme observado no histograma 
acima, a frequência de retornos anormais cumulativos positivos supera a média. 



Isto pode sinalizar que há um efeito. Além disto, é possível afirmar que os 
retornos anormais cumulativos possuem distribuição normal conforme o teste 
Saphiro-Wilk realizado para os 18 eventos, na qual a hipótese nula (na qual 
supõe que os retornos anormais cumulativos são normalmente distribuídos) não 
pode ser rejeitada, conforme demostrado no Anexo B. 

A partir da tabela 6 observa-se que na janela de evento houveram retornos 
anormais cumulativos médio de 2,08% com nível de significância de 5%, apesar 
do gráfico 7 mostrar que muitos dos retornos anormais cumulativos (de cada 
empresa) são bem maiores que a média de 2,08% (podendo chegar a 9%) e 
muitos também são bem menores (podendo chegar a -9%).  

Os retornos anormais acumulados médios e seus níveis de significância também 
foram calculados para diversas partes da amostra para diferentes janelas na 
janela de eventos. Como apresentado na tabela 6, os retornos anormais 
acumulados médios para as empresas compradoras são todos positivos e 
alguns estatisticamente significativos, a um nível de significância de 5% e 10%. 
Portanto, podemos rejeitar a hipótese de que um anúncio de M&A não tem efeito 
sobre retornos das ações das empresas compradoras a um nível de significância 
de 5%, apesar dos retornos serem baixos. 

Tabela 6  Retornos Anormais Cumulativos Médios para as empresas compradoras 

Partes da Janela de Evento Retornos Anormais Cumulativo Médio 

 (-5,5) 2,08% ** 

 (-2,2) 1,50% * 

 (0) 1,23% 

 (-1,0) 1,77% ** 

 (0,1) 1,08% 

 (-2,0) 2,1%** 

 (-3,0) 2,1%** 

 (-3,1) 1,9%** 

*  Nível de Significância de 10%; ** Nível de Significância de 5%; *** Nível de Significância de 1% 

 
Como observamos retornos anormais cumulativos positivos apenas para 
empresas compradoras, poderíamos argumentar que há criação de valor a partir 
das transações sendo transferida para os acionistas das empresas 
compradoras, porém o valor é bem baixo 2,08%. Isso pode sinalizar que os 
negócios são boas notícias para o mercado do ponto de vista do comprador, 
contrariando levemente a literatura empírica analisada que mostram em vários 
estudos que os retornos costumam ser nulos para as empresas compradoras. 
Retornos negativos para as empresas compradoras podem ser explicados pelos 



investidores que pensam que os compradores pagam demais pelas fusões e 
aquisições. 

Geralmente os diversos estudos empíricos fazem uma análise dos retornos tanto 
da empresa compradora como a empresa alvo, e nos diversos resultados, a 
empresa alvo parece ficar com a maioria dos ganhos e a empresa compradora 
tem ganhos nulos, conforme introduzido no capítulo sobre a revisão empírica. 
Os retornos anormais das empresas compradoras neste estudo tendem a ser 
positivos e estatisticamente significativos, contrariando, por uma pequena 
margem, o resultado dos autores mencionados.  

O gráfico 9 retrata os retornos anormais cumulativos médios para anúncios de 
M&A durante a janela do evento. 

Gráfico 9: Retornos anormais cumulativos médio

 

É possível observar que os retornos anormais cumulativo médios para as 
empresas compradoras aumentam do dia -3 até o dia 1 logo após o anúncio e 
permanecem aumentando os dias restantes durante a janela do evento após 
uma queda. Em diversos estudos empíricos, os retornos anormais acumulados 
médios das empresas compradoras permaneceram negativos ou bem próximos 
de zero durante a janela do evento, contrariando um pouco o resultado. 

Para podermos identificar o impacto do boom de M&As na geração de valor para 
os acionistas em relação as transações acontecidas posteriormente, ou na fase 
de crise, foi feita uma análise dos retornos anormais por anos. 

O conjunto de dados usado neste trabalho passa por uma onda de fusões e 
aquisições entre 2007 e 2012 (objeto de estudo), devido a vários fatores como o 
aumento da competitividade do etanol frente a gasolina, a crise global e queda 
do valor dos ativos no Brasil, e entre 2013 e 2018, diminui drasticamente esta 
tendência, devido a um quadro adverso na indústria devido as altas dívidas das 



usinas, a estagnação econômica no período, ao choque de custos e a política de 
represamento de preços da gasolina. 

O objetivo desta parte também é identificar se o ano em que um anúncio de M&A 
ocorreu tem um efeito sobre o nível de retornos anormais que resultam desse 
evento. A Tabela 7 contém os resultados de retornos anormais acumulados 
médios para as empresas compradoras alocadas ao longo dos anos em que os 
eventos ocorreram e variam essencialmente. 

Tabela 7  Retornos Anormais Acumulados Médios para as empresas compradoras 

Período Ano 
Retornos Acumulados 

Médio 
Número de 

M&As 

Boom 

2007 2,27% 2 
2008 3,59% 2 
2009 -0,02% 6 
2010 7,26%** 2 
2011 -1,67% 2 
2012 5,67% 1 

Crise 

2013 -  
2014 2,25% 1 
2015 -  
2016  -  
2017 0,23% 1 

*  Nível de Significância de 10%; ** Nível de Significância de 5%; *** Nível de Significância de 1% 

 
Os resultados para as empresas compradoras não são significativos para todos 
os anos e talvez isso tenha a ver com o pequeno número de eventos ocorridos 
durante esses anos e o baixo valor das operações. O único retorno anormal 
acumulado médio que é estatisticamente significativo ocorreu em 2010 e foi de 
7,26% e isto se deve provavelmente pelo fato de uma das operações anunciadas 
no ano ser no valor de 12 bilhões de dólares, um valor bem acima da média dos 
anúncios das outras transações. O resultado parece mostrar que o boom de 
fusões e aquisições teve um efeito positivo sobre retornos anormais acumulados 
médios, apesar da falta de significância estatística, possivelmente devido ao 
efeito da crise financeira e a uma oportunidade de crescimento das empresas 
compradoras. Esse poderia ser o caso, já que muitas empresas-alvo estavam 
em dificuldades financeiras e um anúncio de M&A em tais situações é recebido 
como uma notícia particularmente boa para os acionistas. 

Os retornos anormais acumulados positivos entre 2007 e 2012 poderiam mostrar 
uma reação às crises financeiras e a oportunidade de crescimento de forma que 
a aquisição de investidores receba anúncios de M&A como boa notícia. A 
ausência de significância estatística possivelmente tenha relação com o baixo 
valor das transações, já que em sua maioria eram compras de usinas, podendo 
ser interpretados como ativos, não tendo um impacto informacional muito grande 
no mercado, e além disto, o número de eventos não é relativamente grande, pois 
a maioria das empresas da indústria são de capital fechado, mas este resultado 



pode ser um termômetro do ganho de valor para as empresas compradoras da 
indústria.   

 
7. CONCLUSÃO 

O objetivo da dissertação é analisar se as fusões e aquisições na indústria 
sucroalcooleira brasileira criaram eventuais ganhos ou perdas para os acionistas 
usando como base a metodologia de estudo de evento. A escolha da indústria 
sucroalcooleira foi motivada por ser uma indústria representativa no mercado 
brasileiro e internacional, por ter passado por um boom de fusões e aquisições, 
sendo a maioria aquisições de usinas, por terem algumas empresas de capital 
aberto responsáveis por diversas fusões e aquisições permitindo o uso das 
observações, e pela indústria ter passado por diversos choques exógenos, 
corroborando a literatura empírica na qual fusões e aquisições são fortemente 
agrupadas por indústria e ocorrem como uma reação a choques inesperados. 

A pesquisa se limitou apenas a empresas compradoras (diferente da maioria dos 
estudos empíricos analisados), devido à ausência de empresas alvo com capital 
aberto. Apesar do boom, foram consideradas apenas 18 anúncios de fusões e 
aquisições que atendiam as condições do modelo e tinham dados disponíveis 
para as janelas definidas.   

Diferentemente da maioria dos resultados encontrados na literatura, foram 
identificados retornos anormais positivos e com significância estatística, apesar 
dos valores baixos para estes retornos. Ao analisarmos o efeito líquido total dos 
retornos anormais médios na janela de evento, é possível observar um retorno 
anormal positivo de 2,11%, considerando apenas os valores estatisticamente 
significativos. Cabe destacar que o resultado mais notável foi no dia do anúncio, 
pois houve o maior retorno anormal médio que foi de 1,23%, com nível de 
significância de 1%. Também houve retornos anormais médios ocorridos dois 
dias antes do anúncio, o que é consistente com outros resultados empíricos, o e 

inside information mo efeitos de 
antecipação, negociações com informações privilegiadas ou vazamentos de 
informações privadas, que ainda não estavam incorporados no preço.  

Na janela de evento de 10 dias, houve retornos anormais cumulativos médios de 
2,08% com nível de significância de 5%, sinalizando um ganho de valor para os 
acionistas na média. Com o intuito de verificar se houve algum impacto maior em 
cada onda, foi realizada uma análise anual, mas nenhum foi estatisticamente 
significativo. A única exceção foi o ano de 2010 (estatisticamente significativo ao 
nível de significância de 5%) devido as duas observações com valores acima da 
média amostral, sendo um anúncio no valor de 12 bilhões de dólares e outro no 
valor de R$ 420 milhões. Cabe destacar que este ano teve um retorno anormal 
acumulado médio de 7,26%, o que representaria um ganho anormal significativo 
para os acionistas das empresas compradoras.  

É possível concluir que houve ganhos anormais cumulativos positivos baixos 
para os acionistas das empresas compradoras da indústria sucroalcooleira 



brasileira. Outra interpretação poderia ser que os choques econômicos ocorridos 
nas duas últimas ondas podem ter sido positivos para os acionistas do setor. 

Cabe destacar que o efeito positivo dos ganhos anormais não quer dizer que 
houve ganhos operacionais, como apresentado nas diferentes motivações da 
revisão teórica. Esta análise empírica não é objeto desta dissertação. Porém 
uma análise detalhada usando como base os diversos indicadores de 
desempenho operacional de longo prazo mencionados na revisão empírica seria 
interessante para verificar se além dos ganhos de valor também houve ganhos 
operacionais.  

É possível especular que um retorno anormal reflete as rendas econômicas 
futuras inesperadas decorrentes da transação. O nosso estudo empírico mostrou 
que houve retornos anormais no período de anúncio de 2,11% para as empresas 
compradoras, independentemente de ter sido financiada com ações ou não, 
evidenciando a criação de valor para os acionistas.  
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ANEXO A 
 

Evento: Anúncio de Compra da usina Zanin pela COSAN 
Data de Anúncio: 07/01/2011 
Valor da Aquisição: R$ 378,6 milhões 



 

 



Detalhamento dos Retornos Anormais na Janela de Evento 

 

 

Dados Da Regressão 

 

 

 

Retornos das Ações da COSAN vs Contrafactual Estimado durante a 
Janela de Evento 
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