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Introdução

desafiamos a achar um capítulo que leve mais do que 15 minutos para

Fatos simples sobre Fusões & Aquisições

você ler!
Curioso o que a sigla “TTM” significa? E porque as pessoas gastam

Seu dia anda muito curto? A resposta é simples.

tantos e-mails em torno deste termo?

Dá tempo.

Já te damos cobertura. (Psiu – é trailing twelve months, ou seja, os

E este livro foi imaginado para aproveitar da melhor forma este seu

últimos doze meses.)

recurso mais precioso: Tempo.

Sua empresa será depreciada se os principais líderes planejam se

É por isso que, como Managing Director da 1stWEST M&A no Brasil,

retirar após a venda da empresa? Sim, se não houver um

trabalhei muito próximo do nosso autor, John D. Wagner também da

planejamento adequado. E nós te damos cobertura aqui também em

1stWEST M&A, no sentido de evitar toda aquela discussão longa e

como fazer este planejamento.

cheia de formalidades acadêmicas sobre o processo de fusões e

Curioso o que um comprador vai requisitar em termos de

aquisições. É claro que você pode sair e comprar um livro bem pesado

indicadores chave de performance? Está tudo aqui, no nosso livro.

de uma proeminente escola de negócios, e aí você fica se debatendo

Pode o imóvel ser vendido junto com a operação que gera fluxo de

com a sua agenda (a agenda de sua família, sua agenda de viagens)

caixa? Em geral não, mas logo você vai ler no capítulo que explica o

tentando achar tempo para a leitura, tendo de avaliar o que você não

porquê.

precisa e capturar o que essencialmente você necessita para vender
seu negócio. Porém, felizmente, com nosso livro Fundamentos de

É apropriado tomar um drink com seu comprador? Talvez, mas
somente depois do negócio concluído. Vamos explicar.

Fusões e Aquisições (M&A) Para Pessoas com Pressa, você não precisa
fazer isso.

A 1stWEST Mergers & Acquisitions tem muito orgulho do serviço

Ao invés disso, nosso livro foca no que é genuinamente essencial

que presta, não só pela sua presença geográfica - mantemos

do conhecimento sobre fusões e aquisições; somente o que você

escritórios pela América Latina e América do Norte- mas também pela

precisa, as siglas mais usadas, os termos especializados, e os pontos

ampla gama de setores em que temos experiência. Nossa empresa

mais comuns de uma negociação. Estes são os itens que na nossa

fechou mais de USD 1 bilhão em valor de negociações, aprendendo

avaliação, após décadas no negócio de fusões e aquisições, são

lições valiosas ao longo do caminho. Agora, este guia conciso é uma

aqueles que realmente interessam tanto para compradores como

evidência dessa experiência, e – mais que isso – o livro está disponível

vendedores. Então, nos próximos capítulos, você vai encontrar

sem custo pra você no nosso website (em PDF ), como um livro

explicações concisas de tópicos chave, escritas de uma forma

impresso ( que nós podemos fornecer ou você pode obter online ) ou

amigável, num formato de sumário executivo. Vá em frente e nós o

no Kindle para seus dispositivos de eReader.
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Você quer se familiarizar com o processo de M&A, mas ainda está
sem tempo de avançar um degrau nesse processo? Fundamentos de
Fusões e Aquisições (M&A) Para Pessoas com Pressa é para você.
Esperamos que você aprenda dele e goste tanto quanto nós. Boa
leitura. Vamos então voltar ao importante trabalho de fazer negócios.

Prefácio
Eu sei que você não tem muito tempo, então serei breve.
Aqui está como esse livro funciona: O Capítulo 1 é uma visão geral
básica do processo de fusões e aquisições, de maneira resumida. Se
você tiver apenas 20 minutos, leia este capítulo.

Cristian Jaty Silva
Managing Director, 1stWEST M&A Brasil
55-11-976435305
c.jaty@1stWestMA.com
www.1stWestMA.com

Os capítulos restantes são explicações curtas e incisivas –
microunidades de ensino instantâneo! – e cada um se concentra em
apenas um aspecto de colocar a sua empresa à venda. Cada capítulo
tem cerca de 800 palavras.
Tem um voo hoje?1 Você pode ler dois desses capítulos antes de o
carrinho de bebidas passar pelo corredor. Leia mais dois antes do
início da venda daquelas deliciosas caixas de refeições prontas.
Você conseguirá terminar de ler o livro no momento em que o sinal
de apertar o cinto de segurança estiver aceso para o pouso. E estará
pronto para o melhor negócio da sua vida: A venda da sua empresa.
Finalmente, este livro está disponível gratuitamente no site da
nossa empresa: 1stWestMA.com. Pronto. Acho que este é o prefácio
mais curto jamais escrito. Afivele o seu cinto de segurança para a
decolagem. E aproveite!

1 Não tem um voo hoje? Compre um bilhete de loteria, pois hoje é o seu dia de
sorte!
8
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Capítulo 1

financeiras dos últimos três anos e buscarão um desempenho

Está Pensando em Vender a sua Empresa? Aqui está Como se

financeiro contínuo.
Lembre-se que os compradores potenciais estão procurando um

Preparar
“O sucesso geralmente surge para
aqueles que estão ocupados
demais para buscá-lo.”
— Henry David Thoreau

desempenho financeiro contínuo e vão querer examinar três anos de
registros. Você obterá a maior avaliação (valuation) possível quando
mostrar uma melhoria ano a ano. Uma empresa que registra US$ 15
milhões em negócios em cada um dos últimos três anos com boas

A maioria dos proprietários de empresas que consideram vender seu

margens líquidas pode ser muito atraente para você, o proprietário

negócio fazem as mesmas duas perguntas iniciais.

desse negócio, mas o valor dessa empresa será aumentado se o

1. “Quais métricas são utilizadas para determinar o valor da minha

comprador enxergar um crescimento consistente e previsível ano a

empresa quando um comprador quiser adquiri-la?”

ano, além de um sólido desempenho financeiro, geralmente medido

2. “Quais são os três ou quatro principais passos que posso dar para

pelo percentual do EBITDA (explicado posteriormente).

maximizar esse valor?”

Você, o vendedor, poderia argumentar razoavelmente que uma

Todos os compradores valorizam as mesmas métricas básicas de

tendência de crescimento consistente deverá continuar nos próximos

desempenho de uma empresa. É muito fácil identificar essas métricas,

anos. No entanto, ainda mais importante, o valor da empresa poderá

e uma vez que o proprietário da empresa determina que é hora de se

refletir esse crescimento futuro agora, obtendo uma avaliação maior

preparer para uma venda, otimizar o valor de venda da empresa,

que precifica esse crescimento.

centrando-se nessas métricas conhecidas, é uma tarefa relativamente
simples. Dito isso, essas métricas avaliam os aspectos de uma

Portanto, não é de surpreender que os antigos princípios básicos ainda

empresa que não podem ser alterados da noite para o dia. Portanto,

sejam importantes. Os compradores estão buscando três elementos:

se você está vendendo sua empresa, e essas partes do seu negócio

1. Um balanço sólido, com um excelente contas a receber (mostrando

precisam de um ajuste, deve ter um tempo de preparação de cerca de

poucos ou um nenhum recebível em aberto e baixa inadimplência).

seis meses a um ano para colocar sua casa em ordem. Vamos analisar

2. Um bom fluxo de caixa

esse aspecto mais detalhadamente.

3. Lucros de qualidade.
Estes estão entre os principais fatores do processo de avaliação. São

O que devo focar? Durante o seu período de preparação, concentre-

essas métricas que deverão ser a sua principal prioridade durante o

se em melhorar a produtividade e o desempenho da sua empresa,

período de preparação.

tanto o faturamento (receita bruta) quanto o resultado final (lucro
líquido). Os compradores potenciais analisarão suas demonstrações

10

“Uma boa apresentação…meio caminho andado para a venda”

11

M&A Basics

M&A Basics

O momento da venda do seu negócio baseia-se em muitos fatores,
Além de colocar os aspectos financeiros da empresa em ordem,

mas dois fatores são críticos. Você quer vender o seu negócio quando

também é fundamental que o seu desempenho financeiro seja bem

ele está indo bem e o setor no qual a sua empresa atua está saudável.

documentado. Demonstrações financeiras bem apresentadas e que

Assim como uma empresa não lucrativa tem pouco valor em uma boa

utilizam os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP)

economia, uma empresa com lucros historicamente fortes não

padronizados farão um bom trabalho em transmitir confiança ao seu

alcançará o seu maior valor se for vendida quando a economia estiver

comprador de que você está gerindo uma empresa de alto

em queda ou estagnada. Se você trabalha em um setor cíclico (como é

desempenho. Somente o fato de você ter as suas finanças em ordem

o caso da maioria de nós) e o momento é bom agora, você deve se

pode efetivamente aumentar os valores praticamente no mesmo

perguntar: Estou preparado para esperar a próxima recessão, que

patamar de lucros sólidos, pois o comprador vai pensar: “Caramba, se

poderá facilmente ser um ciclo de quatro a seis anos? Ou devo vender

os dados financeiros deles são tão organizados, aposto que o resto da

agora, sabendo que o processo de venda levará cerca de seis meses a

empresa é igualmente bem cuidado.”

um ano para ser concluído?

Além disso, à medida que você se prepara para a venda, uma

Com um ambiente econômico sólido no auge, ou até mesmo perto

análise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e

de seu pico — em alta, e não o contrário! —, é o momento ideal para

Ameaças) interna pode ser uma ferramenta útil para determinar quais

contratar uma equipe de consultoria em fusões e aquisições para

aspectos do negócio precisam ser melhorados. Na verdade, um

ajudar a preparar sua empresa e colocá-la no mercado para ver quais

comprador potencial da sua empresa provavelmente realizará a sua

avaliações você poderá obter.

própria análise SWOT. Portanto, você pode imaginar como poderá

Existem fatores externos, como a economia geral, eventos globais

causar uma boa impressão caso se adiantar e realizar a sua própria

e ciclos de negócios do setor, que não estão sob seu controle, e é

análise SWOT, para mostrar que está trabalhando para melhorar o

provavelmente um fator de prudência (e não de estupidez) sair em um

negócio, até mesmo ao se preparar para vendê-lo.

ambiente de negócios seguro, mesmo se você potencialmente deixar

Na análise SWOT, S (Strengths ou Pontos Fortes) e W
(Weaknesses ou Pontos Fracos) referem-se a fatores internos da sua

um “pouco de dinheiro na mesa.”
Por exemplo: Se a sua empresa vale entre um múltiplo de 5x e 7x

empresa que você pode controlar. Por outro lado, O (Oportunidades ou

do EBITDA hoje — esse é um intervalo de múltiplos típico para muitos

Oportunidades) e T (Threats ou Ameaças) geralmente estão fora do

setores de negócios para um negócio com pagamento em dinheiro, e

controle da sua empresa, mas afetam diretamente o seu negócio.

as avaliações podem ser muito maiores para cláusulas e “earnout”
plurianuais —, esse múltiplo pode cair facilmente em um ciclo de

Momento

baixa, onde você veria um múltiplo de 5x do EBITDA ou menos. Você
precisaria aumentar seu EBITDA em 40% apenas para voltar a uma

12
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avaliação igual ao múltiplo de 7x do EBITDA em um ciclo de alta de

consultoria em fusões e aquisições tenha uma expertise comprovada

mercado. Vender hoje a 7x, mesmo quando você suspeita que poderia

no setor de negócios que está representando.

obter um valor mais alto, provavelmente seria uma grande jogada em
retrospectiva se a economia fosse retrair novamente.

Existem bancos de dados disponíveis para bancos de investimento
e corretores que mostram as avaliações reais da venda de empresas
semelhantes à sua que foram vendidas recentemente.

Avaliações

“Compradores estratégicos” (por exemplo, seus concorrentes
potenciais) e “compradores financeiros” (investidores de private

O seu negócio é especial? Claro que é! Assim como um proprietário

equity) usam esses mesmos intervalos de avaliações para determinar

que coloca sua casa à venda e espera obter um valor diferenciado

o valor do seu negócio. Portanto, ter essa informação de avaliação é

porque ela é “especial”, quase todo dono de empresa acha que seu

um primeiro passo essencial na venda da sua empresa e para

negócio deve atingir um múltiplo de valor além das médias que estão

decidir o que é razoável.

sendo pagas atualmente. Essa não é necessariamente uma posição

Saber qual é a faixa de avaliação média paga por empresas como a

errada a ser mantida. Isso mostra que você, o proprietário, tem muito

sua é um passo inicial fundamental, mas representa uma média e não

orgulho do que conquistou ao longo de muitos anos de trabalho duro

necessariamente o que você obterá em termos de avaliação para a sua

na construção do negócio. Dito isso, na preparação para a venda da

empresa. O fato de você receber ofertas abaixo, na média, ou acima

sua empresa, é importante entender o processo de avaliação e ter

da faixa de avaliação média de avaliação dependerá de outros fatores

uma expectativa realista do intervalo de valuations possíveis.

além do desempenho financeiro do seu negócio. Aqui está uma lista de

O que é realista? Você pode obter um intervalo típico de avaliação
da sua equipe de consultoria em fusões e aquisições (banco de

alguns desses fatores:
• Qualidade dos lucros: Seus lucros são sustentáveis? Ou houve

investimento ou corretor) se ela tiver um entendimento das

um excelente ano recente de “grande aumento” nos lucros, que

idiossincrasias do seu setor de negócios. O que quero dizer com

provavelmente não se repetirá?

idiossincrasias? Por exemplo, uma empresa de softwares baseados na

• Força do mercado no momento da venda: Se o seu setor de

nuvem que tem um custo de produtos vendidos muito baixo terá

negócios for sólido, isso terá um impacto direto nas avaliações pagas

margens EBITDA relativamente altas e obterá uma alta avaliação. Por

pela sua empresa. Há muitos outros fatores que afetam as avaliações,

outro lado, uma empresa de manufatura com custo de capital

incluindo os custos das matérias-primas, o custo da mão de obra, o

intensivo com centenas de funcionários, grandes estoques e muita

custo dos programas de saúde e previdência, e outros itens, como o

manutenção terá margens EBITDA mais baixas e, portanto, uma

custo do combustível ou as taxas de juros.

avaliação menor. Isso se deve apenas aos caprichos do quanto custa
para criar e entregar seus produtos. É importante que a sua

14
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provavelmente desejará manter a equipe atual que a tornou a
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• Qualidade dos ativos: A qualidade dos ativos que estão sendo

forte de talentos gerenciais, e ela está disposta a permanecer na

vendidos afetará o múltiplo sobre os seus lucros. Uma empresa que

empresa após a venda, isso aumentará o valor da sua empresa. Se

aumentou seus lucros negligenciando a manutenção (do edifício,

você tem uma equipe de liderança que vai deixar a empresa assim que

propriedades ou equipamentos), abreviando seus estoques ou

a transação for concluída, isso desvalorizará o seu negócio de maneira

minando a força da sua equipe gerencial com baixos salários não será

proporcional. Uma boa gestão e a continuidade da liderança levam,

tão atraente quanto uma empresa que cuida dos seus equipamentos,

invariavelmente, a um preço mais alto a ser pago pela sua empresa.

estoques e dos seus funcionários.

• Posição de mercado e cenário competitivo: Se a sua
empresa está em um mercado acirrado e você está concorrendo

O processo de M&A

ferozmente por novos clientes e/ou para manter os clientes antigos,
isso causará uma pressão negative sobre a sua avaliação. Um

Um leilão controlado. Vender a sua empresa é um evento único e uma

comprador analisará onde você está no cenário competitivo e

das decisões de negócios mais importantes que você tomará. A

determinará seus pontos fortes em relação a outras empresas na sua

execução da venda da sua empresa deve ser feita com o máximo de

região ou àquelas que concorrem com você. Uma posição de mercado

profissionalismo se você deseja otimizar o valor do seu negócio. Esse

sólida, ou uma presença dominante em um cenário competitivo, vai

processo geralmente começa com uma empresa de consultoria em

ajudá-lo a obter o maior valor possível.

fusões e aquisições preparando um memorando de informações (MI)

• Mix de produtos e serviços: Uma empresa cujo mix de

que constrói uma narrativa sobre a sua empresa e explica as várias

produtos ou serviços está excessivamente concentrado em uma área

demonstrações financeiras que fazem parte do MI. Além de apresentar

(ou em uma marca) não mostra diversidade suficiente para atrair um

seus dados financeiros, perfis de liderança e cenário competitivo (entre

comprador perspicaz. Os compradores gostam de ver um mix

outros aspectos do seu negócio), o memorando de informações deve

equilibrado de produtos e serviços para mostrar que a empresa é

contar uma história poderosa sobre sua empresa, sua história e sua

diversificada, diminuindo assim os riscos. Se você tiver um bom mix,

cultura. Quando bem elaborado, o memorando de informações deve se

isso demonstra que gerenciou bem a sua empresa, e deve se refletir

parecer mais com um folheto do que com um documento financeiro.

em uma avaliação alta.

• Conforme o processo de preparação é finalizado e a comunidade

• Concentração de clientes: Se você tiver um cliente que

de compradores mais ampla possível é atingida, a empresa de

representa mais de 10% do seu negócio ou um cliente cuja perda

consultoria em M&A deve obter uma avaliação premium (com termos e

afetaria os lucros de maneira significativa e negativa, um comprador

condições aceitáveis) por meio de um leilão controlado para um grupo

desvalorizará seus negócios de acordo. Uma base de clientes

de compradores sérios e pré-qualificados. Nesse cenário de venda,

diversificada é essencial para uma boa avaliação.

em um processo totalmente gerenciado por sua empresa de

16
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• Uma empresa de consultoria em fusões e aquisições (banco de

concorrendo entre si pela sua empresa, e você decide qual é a melhor

investimentos ou corretor) que realmente entende o negócio e o

oferta com base no seu objetivo de vendas.

mercado. Ela deve ter a equipe certa para preparar e executar a

• Sua empresa de consultoria em fusões e aquisições deve
identificar todos os adquirentes qualificados potenciais (“alvos”) que
possam ter interesse em adquirir sua empresa. Não é incomum que os

metodologia e as etapas descritas acima. A consultoria em M&A não é
bem-feita por uma operação com apenas uma ou duas pessoas.
• Um advogado de transações especializado em transações de M&A

alvos potenciais envolvam milhares de empresas. Existem bancos de

e capaz de gerenciar as Cartas de Intenções e Contratos de Vendas

dados que informam quais compradores estratégicos e financeiros

(também conhecido como Contrato de Compra de Ativos, ou Contrato

estão ativos no seu setor, e sua empresa de consultoria em M&A deve

de Compra Definitivo) assim que você decidir quem é o adquirente

ter acesso a esses recursos.

vencedor.

• Além do memorando de informações, sua empresa de consultoria
em fusões e aquisições deve preparar um “teaser” de uma página que

Um contador que pode ajudar no relatório de qualidade dos lucros e

será enviado inicialmente para cada um dos alvos. O “teaser” resume

fornecer a documentação financeira necessária.

sua empresa e lista o seu desempenho financeiro recente sem
efetivamente dizer quem ela é.

Não há um momento mais emocionante na vida do proprietário da
empresa do que quando ele pode vender um negócio obtendo um

• Acordos de Confidencialidade (ACs) são enviados juntamente

lucro significativo após muitos anos de construção do valor da

com o “teaser” pela empresa de consultoria em M&A. Nenhum

empresa. O custo de contratar uma firma de consultoria em fusões e

memorando de informação deve ser enviado até que os ACs sejam

aquisições é um pequeno preço a ser pago para preparar a sua

assinados.

empresa para venda, torná-la a mais atraente possível para um

• Depois que estiver tudo pronto, a divulgação é realizada geralmente

comprador em potencial, maximizar o valor obtido e permitir que você

por e-mail e sua empresa vai para o mercado.

administre o seu negócio com sucesso durante esse processo.

Primeiros passos no processo de M&A
Cercar-se de uma equipe de consultoria forte para gerenciar o
processo de vendas é fundamental para atingir o seu objetivo de
vendas e permite que você administre a sua empresa durante o
processo de vendas. Aqui estão três componentes-chave para
começar:
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Tanto a proprietária da casa como o proprietário da empresa

Capítulo 2
Sua Empresa Vale o que Alguém Vai Pagar por Ela

tinham um valor em mente antes que os valores justos de mercado
fossem calculados de maneira realista. Gostem ou não, uma casa ou

“Se você não consegue explicar isso, simplesmente
não entende o assunto bem o suficiente.”
– Albert Einstein

uma empresa vale o que alguém está disposto a pagar por ela, não o
que o proprietário precisa para a aposentadoria.
O seu negócio é o seu filho. Você investiu décadas construindo sua

Há uma pessoa que conheço na nossa cidade que tem uma bela casa

clientela. Você adicionou instalações, recursos e uma excelente equipe.

que precisa vender. Ela me pediu para dar uma olhada na sua

Você superou (por pouco!) a Grande Recessão e sobreviveu a algumas

residência e lhe dizer aproximadamente quanto deveria pedir por ela.

outras recessões antes disso. Você contraiu dívidas ruins e ficou um a

Eu andei pela casa —um lugar realmente bacana! —, mas ela fica em

dois anos sem tirar férias, para ter dinheiro suficiente para pagar o

uma área rural, longe da cidade. Eu disse que poderia haver uma

décimo terceiro. Você está certo em esperar uma recompensa pelo seu

variação, mas que ela deveria pedir US$ 400.000.

trabalho árduo. Mas esse reconhecimento virá por meio do

“US$ 400.000!”, gritou ela. “De jeito nenhum! Essa casa é
especial. Eu preciso vendê-la por US$ 650.000 para obter o dinheiro

desempenho da sua empresa, da qualidade dos seus lucros e da
sustentabilidade do negócio no futuro.

que necessito, e esse é o preço que vou pedir.”
Isso foi há três anos, e ela ainda está à venda, caindo US$ 10.000

O que realmente motiva um comprador?

cada vez que ela troca de corretor.
Na nossa prática de fusões e aquisições, essa mesma dinâmica

Normalmente, um comprador potencial será motivado inicialmente

ocorre quando um comprador liga para a nossa empresa. No início,

pela adequação estratégica da sua empresa. Por exemplo, suas linhas

perguntamos: Você já pensou quanto quer pela sua empresa? Não é

de produtos, mix de clientes e alcance geográfico. Se essas exigências

incomum ouvir, “Bem, eu preciso receber US$ 10 milhões.”

forem atendidas, o comprador realiza uma análise financeira,

Então perguntamos: “E como você chegou nesse valor?”
E o vendedor diz: “Bem, eu preciso de US$ 100.000 por ano para a

analisando as tendências de vendas, margem de lucro bruto, custos
operacionais (OPEX) e margem EBITDA nos últimos três anos. Ele

minha aposentadoria, pagar minhas notas bancárias e o meu imposto

também vai querer suas projeções para o próximo ano. Além disso, a

de renda.” Acho que vou viver mais 15 a 20 anos. Então eu preciso de

equipe de liderança que você montou e a cultura do local de trabalho

US$ 10 milhões para que esses números funcionem.

que estabeleceu desempenham um papel importante no aumento da

Assim como a casa sobrevalorizada, trata-se de uma empresa que
ainda pode estar no mercado daqui a três anos, procurando um

qualidade dos seus lucros, e essas contribuições não devem ser
minimizadas.

comprador que concorde em pagar o valor de US$ 10 milhões.
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Quanto ao valor, na maioria dos setores as avaliações baseiam-se
em um múltiplo do EBITDA ajustado.
Todos os setores passam por ciclos. Em mercados bons, empresas
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Capítulo 3
Como se Preparar da Melhor Maneira Possível para Ir ao
Mercado

bem administradas e de alto desempenho, com excelentes culturas,
“Você erra 100% dos tiros que não dá.”
– Wayne Gretzky

atingirão a faixa superior de avaliações; aquelas de desempenho
menor, a faixa inferior. Isso é óbvio. No entanto, ao vender sua
empresa, aconselhamos dar uma boa olhada nas finanças e —

Eu trabalhava no departamento de marketing de uma grande empresa

considerando os múltiplos de hoje, cuja determinação é fácil —

fabricante de produtos de construção, e o executivo encarregado

também aconselhamos a chegar a um valor realista que contabilize

sempre dizia que estava comigo. Quer estivéssemos preparando a

integralmente os seus lucros e os intangíveis que você pode trazer

nossa presença de marketing, embalagens, mensagens ou feiras para

para a equação da avaliação. Como um banco de investimento, o

lançamentos de produtos, ele dizia: “Uma boa apresentação é meio

trabalho é lutar intensamente para maximizar esse valor, e uma

caminho andado para a venda.”

empresa de consultoria em fusões e aquisições que prova o seu valor

Isso é verdadeiro para lançamentos de produtos, mas também é

descobre regularmente as características que aumentam o valor e

verdade quando você está vendendo sua empresa. A apresentação da

impulsionam o EBITDA, algo que pode ser perdido pelo vendedor. Dito

empresa, geralmente sob a forma de um documento de oferta —

isto, suas expectativas devem estar em última análise atreladas às

também conhecido como memorando de informações — juntamente

suas demonstrações financeiras. É aí que o seu trabalho duro e

com as demonstrações financeiras e declarações de imposto, é vista

sacrifício são refletidos de maneira mais precisa e, no final, serão

como um indicador da situação geral da empresa e de suas operações.

recompensados com o maior valor possível para a sua empresa.

Assim como você não respeitaria mais um vendedor desleixado em
suas comunicações, atrasado para seus compromissos, ou que não
estava vestido adequadamente para uma reunião, também suspeitaria
de uma empresa à venda com demonstrações financeiras irregulares,
ou que não prestou muita atenção à criação de um memorando de
informações rico em dados.
Recentemente, um cliente potencial me perguntou: Qual é a única
coisa que devemos fazer para nos prepararmos para a venda da nossa
empresa?
Isso está aumentando os lucros? Certamente isso ajuda. No
entanto, não é o principal item.
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É garantir a continuidade da liderança? Sim, é essencial mantê-la,
mas esse item também não ocupa o topo da lista.
Está pagando suas dívidas? Empresas sem dívidas são certamente
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Itens adicionais que você precisará ter no modo de apresentação
de maneira muito clara são as suas demonstrações de inventário —
sabendo que elas serão refeitas fisicamente antes do fechamento do

atraentes, mas quando vão para o mercado, há algo ainda mais

negócio —, uma lista de outros ativos e suas declarações de impostos

importante, e isso é colocar suas demonstrações financeiras em ordem

recentes. (Mais sobre o tema será apresentado posteriormente nesse

para que seus balanços e demonstrações de resultados sejam limpos e

livro.)

apresentados em formatos padrão.
Além disso, você precisará dessas demonstrações para os últimos

Uma abordagem de “uma página”

três anos, juntamente com demonstrações detalhando seus 12 meses
atuais, para garantir que está obtendo um bom desempenho, mesmo

Nossa firma trabalhou recentemente com uma empresa que levamos

se estiver no meio de um ano fiscal. Além disso, você precisará

para o mercado, e um possível comprador queria ver uma lista de

preparar projeções para o resto do ano atual e para os próximos doze

ativos, para entender, como ele mesmo disse, “tudo o que seria nosso

meses.

se enviássemos um cheque hoje mesmo.”

Apresentar essas demonstrações de acordo com os princípios

De maneira impressionante, tínhamos isso pronto em um formato

contábeis geralmente aceitos (GAAP) vai assegurar que elas possam

de uma página. E foi isso que provocou o seguinte comentário do

ser lidas com facilidade, mesmo por alguém que não esteja

comprador potencial: “Nossa, é muito bom ver tudo em uma página.”

familiarizado com as idiossincrasias da sua empresa. Dessa forma, um

Certamente você não pode apresentar todos os aspectos da

ano pode ser comparado com outro, e as informações estão

empresa em formatos de uma página. No entanto, o resumo dos

prontamente disponíveis para o seu banco de investimentos que

dados em uma apresentação condensada ajuda muito a assegurar a

intermedia a venda da sua empresa. Eles precisarão calcular o

esse comprador potencial que:

progresso ano a ano, as taxas de crescimento anuais compostas para
receitas, EBITDA, margens EBITDA e desempenho acumulado no ano,
tudo isso em várias categorias, incluindo margens de lucro bruto,

1. O vendedor sabia quais eram os seus ativos e quanto eles
valiam.
2. Ele poderia confiar em nós para produzir, sob demanda, dados e

despesas operacionais, receita operacional e lucro final.

documentos resumidos que ele precisava ver ao avaliar o valor de sua

Demonstrações claras também tornam mais fácil argumentar e

possível compra. Em resumo, isso estabelecia confiança.

defender ajustes no EBITDA para despesas não recorrentes que não
serão assumidas pelo novo proprietário, mas que aumentam o valor da
sua empresa, algumas vezes drasticamente.

Como você cria esses documentos limpos, em formatos que até
estranhos possam entender imediatamente?
Trabalhe com sua empresa de contabilidade e diretamente com um
contador público certificado (CPA).
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Se você estiver preparando os livros por conta própria em um
sistema como o QuickBooks, pode constatar que as demonstrações
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Capítulo 4
Com os Mercados Fortes, Você Deve Postergar a Venda?

extraídas do uso interno do QuickBooks não serão adequadas. Dessa
“A sorte é o resquício do projeto.”
– Branch Rickey

forma, invista tempo e dinheiro para uma empresa de contabilidade
criar a documentação adequada. Isso porque… Uma boa
apresentação é meio caminho andado para a venda.

Vamos dizer que seu setor de mercado está a pleno vapor. Todo
mundo está indo muito bem, e confetes parecem cair como flocos de
neve toda vez que você olha para seus relatórios de vendas mensais.
As projeções indicam que os próximos um ou dois anos continuarão
sendo excelentes para o seu setor.
Muitos donos de empresas com os quais conversamos nos
perguntam: “Com os mercados indo tão bem, por que eu deveria
vender agora? Ou devo aproveitar esse momento econômico favorável
por mais alguns anos?
Por mais que todos entendam que o pior momento para vender um
negócio é durante uma economia recessiva, as pessoas geralmente
não têm a percepção recíproca de que uma economia forte representa
um ótimo momento para vender uma empresa. Isso porque todos
acham que a festa vai durar para sempre.
O fato é que a maioria dos setores é cíclica. Não se engane, um
bom mercado enfrentará recessões, e a experiência mostra que
quando a música parar, não haverá cadeiras suficientes para todos.
É neste momento que costumo receber telefonemas de donos de
empresas que — emocional ou financeiramente não estão dispostos a
enfrentar outra recessão — dizendo: “Eu provavelmente deveria ter
ligado no ano passado, porque agora tenho que esperar outro ciclo ou
vender por um valor menor atualmente.”
Embora o seu negócio possa não estar exatamente no seu auge,
pode ser sensato começar a refletir sobre uma via de saída,
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especialmente se você está ficando mais velho e quer trabalhar mais

testando o mercado para ver se ofertas poderão surgir. Você sempre

nas suas habilidades de pesca ou golfe do que passar os sábados com

pode dizer “não” ou, se for surpreendido por uma ótima oferta, “sim.”

o seu contador. Sempre haverá um receio mesquinho de deixar um
pouco de dinheiro na mesa, mas… Qual é esse velho clichê de
negócios? Você fez uma jogada inteligente se vendeu sua empresa
pouco antes do pico.
Faça as contas
Vamos dar uma olhada em uma queda de 2x na avaliação (de 7x para
5x) em função de uma economia hesitante. E para facilitar os cálculos,
digamos que você estivesse registrando um EBITDA de US$
1.000.000. Essa queda significa que alguém que ia pagar US$
7.000.000 pela sua empresa agora estará disposto a pagar US$
5.000.000. Se você vender a 5x, precisaria aumentar seu EBITDA em
40% apenas para voltar a uma avaliação igual ao múltiplo de 7x do
EBITDA que você poderia ter obtido em um bom mercado. Se o seu
EBITDA for de US$ 1 milhão hoje, você terá de gerar um EBITDA de
US$ 1,4 milhão em um mercado em queda de 5x para obter o mesmo
valor para sua empresa hoje em 7x com um EBITDA de US$ 1 milhão.
Não podemos deixar de mencionar que aumentar o EBITDA em 40%
em um mercado em recessão será praticamente impossível.
Considerando o tempo necessário para concluir um negócio — do
memorando de informações ao contrato de compra definitivo — você
deveria vender hoje, perto do pico, ou arriscar ter de esperar outro
ciclo para obter um valor mais alto? Um caminho intermediário pode
ser começar a se preparar agora, obtendo uma avaliação do seu
negócio de uma empresa de consultoria externa, e talvez até mesmo
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Capítulo 5

acordos de “earnout” de vários anos.) Esse intervalo de 5x a 7x não é

Você Pode “Prever para onde Vai o Mercado” ao Vender a sua

algo arbitrário. Ele é obtido a partir de bancos de dados que baseiam

Empresa?

suas informações em transações reais concluídas nos últimos 12
meses, e é muito consistente ano a ano.
“Se você não sabe para onde está indo,
pode acabar em outro lugar.”
– Yogi Berra

Não importa qual seja o múltiplo corrente no ano da sua venda, um
comprador estratégico que está adquirindo um concorrente ou um
negócio complementar pagará o limite superior do intervalo de

Tentar “prever os movimentos do mercado” é algo que todo consultor

múltiplos, enquanto que os compradores financeiros, como fundos de

de investimentos desaconselha para suas finanças pessoais, e isso não

capital de risco, grupos de private equity ou os chamados “family

é diferente na venda da sua empresa. Na verdade, qualquer consultor

offices” (entidades que gerenciam o dinheiro de uma família)

de fusões e aquisições prudente recomendaria não tentar prever o

normalmente pagam o limite inferior do intervalo.

futuro do mercado. O motivo é simples: A única coisa na qual você

Assumindo um intervalo de 5x a 7x, o que acontece com esse 7x

pode ter certeza em qualquer economia é o que está acontecendo

em uma desaceleração se você não tiver temporizado a sua venda

agora. Os eventos globais estão além do nosso controle. Um desastre

corretamente? Ele cai, obviamente. Se a economia piorar um pouco,

cataclísmico (outro 11 de Setembro) ou um desastre natural

esse múltiplo pode passar para 6x, 5x ou muito menos. Quais são as

(terremoto ou inundação) pode fazer as economias cambalearem. Isso

implicações dessa queda?

sem falar na imprevisibilidade de acidentes no local da sua empresa ou

Conforme mencionado em outras partes deste livro, se o seu
negócio valer 7x o EBITDA atualmente, mas cair para 5x em um

de emergências familiares.
Portanto, tentar prever o futuro do mercado para a venda da sua
empresa pode ser uma questão de simplesmente agir agora.
Invariavelmente, a razão pela qual os donos de empresas esperam

mercado ruim, você precisaria aumentar seu EBITDA em 40% para
voltar a uma avaliação igual ao múltiplo de 7x que está sendo utilizado
no mercado hoje. Se a economia piorar, e você não quiser vender sua

para vender seu negócio é que eles querem que ele cresça para obter

empresa a um múltiplo de 5x ou menos, terá de esperar um ciclo de

um valor mais alto. É justo, mas vamos analisar um cenário no qual o

negócios de vários anos para ver as avaliações retornarem aos

mercado sofre uma pequena recessão e ver como isso eliminaria

patamares atuais.

qualquer crescimento incremental que você conseguisse obter.
Em boas economias, o múltiplo de lucros pagos pela aquisição de

Pensando retrospectivamente, eu deveria…

empresas típicas varia de 5x a 7x o EBITDA para um negócio pago em
dinheiro no fechamento. (Os múltiplos podem ser muito maiores se o

Obviamente, você quer vender o seu negócio quando ele está indo

vendedor compartilhar algum risco com o adquirente, por exemplo, em

bem e o setor no qual a sua empresa atua está saudável. Assim como
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uma empresa não lucrativa tem pouco valor em uma boa economia,

Capítulo 6

uma empresa com lucros historicamente fortes não alcançará o seu

Os Adquirentes Querem a Continuidade da Liderança e o

maior valor se for vendida quando a economia estiver em queda ou

Planejamento da Sucessão

estagnada. Vender hoje a um múltiplo de 7x, mesmo quando você
suspeita que poderia obter um valor mais alto, provavelmente seria
uma grande jogada retrospectivamente se a economia fosse cair no
ano posterior à venda.

“Eu falhei no meu caminho para o sucesso.”
– Thomas Edison
Pense na sua empresa como se fosse um grande navio tático. Agora,

Eu não consigo dizer quantas vezes um vendedor aparece na nossa

imagine um comprador potencial desse navio admirando-o da costa.

empresa com uma expectativa de valor irrealista em mente.

“Uau”, diz o colega, “veja como esse navio cruza bem o mar! Os

Independentemente das condições de mercado, ou do período do ciclo

diretores responsáveis o gerenciam com perfeição!” Todos o enxergam

de negócios no qual você oferece sua empresa para venda, o primeiro

com admiração conforme ele navega. Eu tenho de comprá-lo!

passo é estabelecer um preço realista para ela. Como 18 consultores

O próximo fato que você sabe é que o adquirente faz uma oferta

de fusões e aquisições, nossa empresa é sempre clara desde o início

bem-sucedida. Ele não vê a hora de embarcar e conhecer a excelente

sobre o que achamos que podemos obter, considerando as condições

equipe de liderança e a tripulação, apenas para ficar desapontado

de mercado atuais. Se o vendedor acredita que estamos definindo

quando embarca e percebe que todos os diretores foram embora.

preços muito baixos, geralmente recomendamos que ele considere
contratar outro consultor.

Suas primeiras palavras seriam: “Quem vai gerir esta operação?
Onde está o capitão? E onde está aquele excelente executivo? Eu

Conhecer a faixa de preços que está sendo paga e fazer com que
todos concordem que ela é razoável é uma etapa inicial fundamental

pensei que estava comprando o navio e a equipe inteira!”
Essa reação ao encontrar o navio vazio não é diferente daquela que

do processo de venda. Com esse consenso, o vendedor e a equipe de

você veria de alguém que adquiriu sua empresa apenas para descobrir

consultoria podem trabalhar juntos com confiança e estabelecer metas

que a liderança abandonara o barco quando a transação foi fechada.

realistas para a venda.

Todos nós sabemos que a liderança de uma empresa — assim
como a “tripulação” que ela forma e a cultura que estabelece — é o
que faz uma empresa ter sucesso. É justamente dessa liderança que o
adquirente precisa para impulsionar a empresa, aproveitar seu
conhecimento institucional e seus relacionamentos com os
funcionários, a marca, os fornecedores e os bancos. Os adquirentes
querem a continuidade da liderança e, se não houver essa
continuidade, querem ver um processo sofisticado e altamente
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profissional de planejamento da sucessão para assegurar o

empresas Fortune 500 têm uma taxa de sucesso de cerca de 50% nas

desempenho da liderança por meio de uma transição da liderança.

decisões de contratação.

Sem exceção, na ausência da continuidade da liderança ou de um

A lição aqui é clara: Não espere até o último minuto para montar

planejamento da sucessão, os adquirentes vão virar as costas ou

uma nova equipe que permanecerá no comando após a aquisição. A

desvalorizar severamente uma empresa sem líderes ou mal

liderança deve ser parte integrante do sucesso da operação que está

administrada.

sendo adquirida, e deve estar atuando por um período de tempo
significativo — tempo certamente suficiente para demonstrar que eles

O que dizem os especialistas

são a equipe certa para transformar a operação em um sucesso
contínuo. Além disso, a equipe de liderança que permanecerá deve

Tony Misura, presidente do Misura Group, uma empresa líder em

estar ciente sobre a potencial venda da empresa. Você não pode

recrutamento de executivos, entende a importância da sucessão da

imaginar o controle de danos que teria de realizar se avisasse a equipe

liderança.

de administração que vendeu sua empresa de uma hora para outra,

Se você quiser que a sucessão executiva seja levada em
consideração na avaliação da venda, os adquirentes vão querer ver os

perdendo metade do quadro, ressentidos por não terem sido
informados.

três anos consecutivos de dados financeiros, durante os quais os
futuros líderes da empresa tinham uma autoridade significativa,

Envolvimento da família?

afirmou Tony recentemente.
Naturalmente, se um adquirente gostar dessas informações

Garantir a continuidade da liderança e o planejamento do sucesso

financeiras, vai querer manter a liderança que gera esses números. E

pode ter complicações adicionais se a empresa for familiar e gerida

se parte dessa liderança não for mantida sob a nova propriedade (por

pela família. Quando vários membros da família são proprietários de

exemplo, quando os proprietários embolsam o dinheiro e vão embora),

diferentes participações na empresa, e alguns querem sair enquanto

então esses líderes precisam ser substituídos por novas pessoas que o

outros desejam permanecer, provavelmente é aconselhável que um

adquirente acredita ter os talentos para conduzir o navio no futuro.

consultor imparcial (não pertencente à família) esteja envolvido na

Tony acrescenta: Considere que montar uma equipe sólida pode
ser um processo de três a quatro anos. Se você fez contratações
erradas no período que antecedeu a venda da empresa, precisa de

montagem da equipe de liderança que vai permanecer e que a
empresa de consultoria receba o mesmo poder.
Embora o avô e o pai tenham feito um excelente trabalho

tempo suficiente para estabelecer se uma determinada contratação foi

construindo a empresa ao longo de décadas, os filhos talvez não sejam

inadequada. A Harvard Business Review informou que os líderes de

aqueles executivos que um adquirente deseje que fiquem no lugar dos
fundadores. Se uma família insiste que um dos filhos seja o novo
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Presidente, e o adquirente não estiver exatamente empolgado com

Capítulo 7

essa perspectiva, ele pode desvalorizar a companhia de acordo ou

O que Acontece com os Imóveis quando a sua Empresa é

perder totalmente o interesse e ir embora.

Adquirida?

É justamente aí que esse consultor neutro pode intervir,
“Quase toda melhoria de qualidade
vem da simplificação...”
– Tom Peters

preservando o valor que corre o risco de ser perdido e assegurando
que os líderes corretos permaneçam. Mesmo com o sistema mais
estruturado possível em vigor, é difícil evitar conversas familiares
embaraçosas. No entanto, é melhor ter essas conversas agora, e não

Muitas empresas com as quais converso sobre fusões e aquisições são

no calor da venda da sua empresa.

proprietárias dos edifícios e terrenos nos quais seus negócios
funcionam. Algumas vezes, uma sociedade anônima ou empresa
constituída separada é proprietária do imóvel. Em outros casos, ele é
propriedade do negócio, enquanto em outras situações o imóvel
pertence a você, o proprietário da empresa. Em qualquer caso, a
maioria das empresas paga aluguel para si própria ou para a sua
própria holding imobiliária.
Independentemente da propriedade dos imóveis, a maioria das
empresas que quer ser adquirida geralmente deseja vender o imóvel
com o negócio, como parte de um pacote limpo.
Há apenas um problema nesse cenário.
A maioria dos compradores quer adquirir a sua empresa pelo fluxo
de caixa. Eles não querem investir, 20 digamos, US$1 milhão ou mais
em imóveis que não contribuem significativamente para seus lucros. A
maioria vai resistir em “se tornar o seu próprio locador.”
Quem pode culpá-los? Colocar esse volume de capital no imóvel
representa uma grande parte do seu investimento, essencialmente,
dinheiro parado. Dessa forma, ao se preparar para vender a sua
empresa, geralmente faz sentido criar uma sociedade de
responsabilidade limitada ou empresa que detenha o imóvel
separadamente de suas operações comerciais. Nesse arranjo, a
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operação, independentemente de quem seja o proprietário, paga

cálculo do EBITDA. (O EBITDA é o valor ao qual um múltiplo é aplicado

aluguel à empresa holding. (Muitas empresas já têm esse tipo de

ao determinar o valor do seu negócio.)

acordo em vigor.)

É importante que você atualmente esteja cobrando um aluguel ao
VJM para a empresa que possa ser validado por meio de uma análise

Etapas para a preparação

de aluguéis ao VJM, utilizando um terceiro. Nos termos de um contrato
de locação de longo prazo com a nova propriedade, o adquirente

Se você está se preparando para vender a sua empresa, antes de ir

insistirá em um aluguel ao valor justo de mercado. Se você está

para o mercado, trabalhe com o seu banco de investimentos para

cobrando um valor superior ao aluguel ao VJM, ele será ajustado para

realizar uma avaliação do terreno e dos edifícios. Na maioria dos

o valor justo de mercado e será um ajuste negativo no EBITDA. Se

casos, embora o adquirente prefira não ficar com o terreno ou com os

você está cobrando o aluguel abaixo do VJM da empresa, o novo

edifícios, é prudente compartilhar o valor avaliado de suas

proprietário pode tentar manter esse aluguel, e você estará alugando

propriedades categoricamente, para que vocês possam chegar a um

para ele abaixo do valor justo de mercado. Para tirar esta questão da

acordo sobre um aluguel razoável.

mesa durante as negociações, é simplesmente melhor certificar-se de

Obtenha avaliações do valor justo de venda de mercado e do valor
justo do aluguel de mercado. Com esses números em mente, a

que você está cobrando aluguel ao VJM da sua empresa.
Em resumo: por mais que você queira vender toda a operação para

corporação que é proprietária do imóvel pode definir os termos da

um novo proprietário — incluindo os edifícios e o terreno — isso

locação, independentemente de quem vai pagar por ela. Observe que

raramente acontece. A maioria dos compradores vai querer um

esses valores de aluguel e venda geralmente estão sujeitos a

leaseback, ou seja, um retroarrendamento pelo vendedor junto ao

contestação no momento da negociação durante o processo de

comprador, em vez de imobilizar seu capital em imóveis, onde não

aquisição. Portanto, seja justo e obtenha vários pareceres relevantes

está gerando um retorno ativamente. Finalmente, observe que a

para chegar a um valor justo de mercado (VJM) atual.

maioria dos consultores em M&A contabilizará o valor monetário do
arrendamento no valor total da empresa (VTE), e esse valor de

Como o aluguel afeta o valor

arrendamento será incluído no cálculo da taxa de sucesso do
consultor.

Em seguida, você deve considerar como o aluguel afeta o valor da sua
empresa. Lembre-se de que, quando você vende sua empresa, o
aluguel que está pagando foi lançado como um passivo do negócio.
Portanto, ele era uma despesa operacional e já está “embutido” no
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Para ressaltar a importância desta questão, vamos fazer algumas

Capítulo 8
O que Acontece com os Imóveis quando a sua Empresa é

contas rápidas. Digamos que empresas como a sua estão sendo

Adquirida?

adquiridas por múltiplos de cerca de 7x o EBITDA ajustado.
Conhecendo esse múltiplo, pegue a sua calculadora e faça alguns
“Se você realmente analisar atentamente,
verá que a maioria dos sucessos
repentinos levou muito tempo.”
– Steve Jobs

cálculos. Para cada US$ 100.000 que você adicionar ao seu EBITDA,
será recompensado um adicional de US$ 700.000 no valor da empresa
no momento em que ela for adquirida.
Se o seu EBITDA no último ano fiscal foi de US$ 1.000.000 e você

Vamos dizer que é 1o de outubro e você está no processo de venda da

foi adquirido por 7x, o valor total da empresa (VTE) do seu negócio é

sua empresa.

de US$ 7.000.000.

Digamos também que suas demonstrações financeiras são

Se você tivesse adicionado US$ 100.000 ao EBITDA, o valor da sua

preparadas com base em um ano calendário (1º de janeiro a 31 de

empresa teria sido US$ 1.100.000 x 7, ou US$ 7.700.000, um

dezembro). Em outras palavras, você ainda tem três meses para

aumento muito interessante. Em outras palavras, você está

completar o seu ano fiscal.

basicamente recebendo US$ 7 de aumento no VTE para cada US$ 1

Vamos supor também que você está tendo um ano matador em
vendas. Meu Deus, você não lança os valores de vendas há anos! Os

adicionado ao EBITDA.
Se é outubro, e o seu exercício atual ainda não está concluído,

vendedores estão muito motivados, há um brilho nos olhos do Vice-

você certamente tem projeções de vendas para o resto do ano. As

Presidente de Vendas e todos estão se sentindo confiantes. Além

projeções são boas, mas um adquirente vai querer ver o EBITDA real

disso, desde que você tomou medidas duras para controlar seus custos

em uma base histórica; pois não há como acreditar piamente nas

nos últimos anos, os sólidos números de vendas estão contribuindo

projeções. Afinal de contas, os investidores são naturalmente

para uma lucratividade saudável. Os lucros da sua empresa não

cautelosos. (Quem sabe o que pode acontecer nos meses restantes do

parecem tão bons há anos.

ano? Um desastre climático? Problema de saúde com um dos principais

Como você está vendendo sua empresa, a principal pergunta na
sua mente é simples: Mesmo que não tenhamos concluído o ano fiscal

proprietários da empresa? Um ataque terrorista?)
O caminho para obter o aumento na valorização que você merece

atual, como podemos usar esses lucros fortes atuais no cálculo da

para lucros contínuos sólidos é um cálculo de lucros nos últimos 12

avaliação da nossa empresa? Como podemos evitar atrelar o nosso

meses, também conhecido como “TTM” (trailing twelve months, na

valor exclusivamente ao último ano fiscal concluído?

sigla original em inglês).

Sua preocupação é muito real, e isso pode significar a diferença
entre levar uma bolada para casa ou deixá-la na mesa.
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Ao apresentar o TTM a um adquirente potencial, você está
mostrando basicamente os resultados dos últimos 12 meses de
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desempenho, mas não do último ano calendário. Em vez disso, você

Capítulo 9

está mostrando a ele o EBITDA de um Ano Fiscal contínuo que termina

Qual é a sua Concentração de Clientes?

no último dia de cada mês anterior. Em outras palavras: O TTM
recompensa-o pelo seu desempenho de lucros mais recente.
À medida que você avança no exercício completo “real” da sua
empresa, ainda deve calcular seu TTM após cada mês, quer você
esteja vendendo sua empresa ou não. Certifique-se de carregar todos
os seus custos contínuos. Não espere até o final do exercício, pois você
será enganado por lucros fantasma.
Com o cálculo do TTM, você também consegue tomar o pulso da
sua empresa diretamente. Você consegue detectar — praticamente em
tempo real — se os lucros da empresa estão se deteriorando e
precisando de ajuda, ou quando os lucros estão aumentando
rapidamente, confirmando que você está no caminho certo. Esperar
até o final do ano para calcular o EBITDA não oferece muita chance de
uma correção no meio do caminho, a menos que você tenha dominado
a capacidade de voltar no tempo, e todo mundo sabe que apenas
Michael J. Fox e Doutor Brown podem fazer isso.
Finalmente, o TTM é uma medida amplamente aceita no setor de
fusões e aquisições, pois reflete seu desempenho real nos últimos doze
meses. Ao usar o TTM, e insistir em obter um múltiplo dos lucros sobre
suas vendas atuais, e não as de um ano atrás, ele pode ajudá-lo a

“As pessoas bem-sucedidas têm ímpeto. Quanto mais elas têm
sucesso, mais querem ter sucesso, e mais encontram um
caminho para o sucesso. Da mesma forma, quando alguém está
fracassando, a tendência é entrar em uma espiral descendente que
pode até se tornar uma profecia autorrealizável.”
– Tony Robbins
Imagine se você tivesse apenas um cliente. Não se engane: ele
deveria ser um grande cliente para manter a sua empresa ocupada.
No entanto, com apenas um cliente você teria somente um fluxo de
receita. E ficaria extremamente atento ao comportamento de compra
desse cliente, pois todo o seu negócio dependeria dele. Tudo o que
acontecer com esse cliente, de bom ou ruim, acontecerá com você.
Dessa forma, por que não distribuir o risco?
Certamente é exatamente isso que você faz hoje na sua empresa,
vendendo para centenas, senão milhares, de clientes todos os meses.
Ao fazer isso, você diminui as chances de que uma perda de qualquer
cliente tenha um efeito catastrófico no seu negócio.
É importante não ter muita concentração financeira de receita
entre seus maiores clientes, especialmente se o colapso de apenas
alguns deles significar o fracasso de toda a sua empresa.

pedir o maior valor possível pela sua empresa no momento da venda.
A revelação
Se você alguma vez procurar um adquirente, o memorando de
informações que o seu banco de investimentos elabora para levar sua
empresa para o mercado terá uma seção que revela sua Concentração
de clientes. É uma seção crucial e contundente do Memorando de
Informações, pois todo comprador potencial vai querer ver quanto do
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seu negócio desapareceria se você perdesse alguns de seus maiores

preocupação, pois você pode estar entregando grandes volumes de

compradores.

produtos com margens muito baixas, um cenário que diminuiria a

A concentração pesada no topo é realmente algo ruim? Não
necessariamente, se os principais clientes forem estáveis e pagarem

avaliação da sua empresa.
No entanto, caso as suas MLBs forem semelhantes às margens de

no prazo. Você provavelmente ficaria surpreso ao ver quantas

lucro bruto que você está obtendo de seus demais clientes, isso

empresas têm até 40% ou mais de seus negócios concentrados em

mostra que sua empresa tem um bom desempenho e que manteve

uma dúzia de clientes. Na verdade, se você tiver sorte, o atendimento

suas armas ao negociar preços, mesmo com compradores de alto

de alguns grandes clientes pode efetivamente ser mais barato, e é um

volume. Essa é uma indicação clara de um negócio bem administrado.

benefício fazer uma grande quantidade de negócios com eles. Esses

Se você não calculou a concentração dos seus clientes, este seria

clientes geralmente têm a tecnologia (por exemplo, portais móveis

um exercício instrutivo a ser feito hoje mesmo. Calcule suas MLBs

para gerenciar pedidos de compra) para otimizar os cronogramas de

para seus principais clientes e, ao fazer isso, compare esses valores

entrega e de pagamento. Além disso, o faturamento desses clientes

com as MLBs de seus clientes com as menores receitas para ver como

pode ser mais simples quando você envia uma superfatura para um

elas se comparam. Se você está se preparando para vender sua

departamento contábil de nível nacional, com uma forte posição de

empresa, faça ajustes agora, o máximo que puder. Em seguida,

caixa e uma linha de crédito de sete dígitos. Os recebíveis de alta

quando você estiver finalmente pronto para mostrar seus livros a um

qualidade de grandes compradores podem ser um ativo, não um

adquirente potencial, terá os dados para acabar com as preocupações

passivo… até que haja uma concentração excessiva em poucas contas.

sobre a concentração de clientes desse comprador.

Isso pode deixar um adquirente um pouco nervoso, gerando uma
solicitação de mais detalhes sobre a natureza dos clientes com os
quais você está lidando nesse nível. (Como um princípio básico:
Nenhum cliente deve representar mais de 10% do seu negócio.)
Desconto no topo
Além de observar a concentração de receita entre seus principais
clientes, um comprador potencial também desejará ver a margem de
lucro bruto (MLB) de cada um desses clientes. Seu interesse pelas
MLBs é mais do que apenas uma mera curiosidade. O adquirente quer
saber se você está oferecendo altos descontos para os seus
compradores de alto volume. Em caso positivo, essa é uma fonte de
44
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Capítulo 10

provavelmente não devem ser considerados; eles são frequentemente

Maximize o Valor do Negócio com Créditos no EBITDA

chamados de “cinzas no cinzeiro.”)
Para determinar quais ajustes são comuns, consulte o seu banco

“Não se distraia com as críticas. Lembre-se:
o único sabor de sucesso que algumas pessoas
desfrutam é dar uma mordida no seu.”
– Zig Ziglar
O EBITDA, uma medida financeira baseada nos princípios contábeis

de investimentos sobre o que constitui um ajuste no EBITDA, mas
aqui estão alguns exemplos típicos:
• Salários e bônus do proprietário
Como proprietário, se o seu salário e bônus forem de US$

geralmente aceitos (GAAP), é um componente importante na

300.000 por ano, mas o valor de mercado para substituí-lo for de

avaliação da sua empresa. O motivo é simples: O EBITDA é utilizado

US$ 200.000, você provavelmente poderá obter um ajuste legítimo

como um indicador do fluxo de caixa operacional. No entanto, os

de US$ 100.000 no 24 EBITDA. (Lembre-se de que o valor

ajustes que você pode fazer nos seus lucros, também conhecidos

econômico de um ajuste de US$ 100.000 representa um aumento

como EBITDA ajustado (uma medida financeira não GAAP), muitas

de US$ 700.000 no valor da empresa!)

vezes negligenciados na venda de uma empresa, podem ter um

• Aluguel das instalações

impacto significativo na avaliação do negócio.

Se o aluguel que você está cobrando do seu negócio estiver

Por exemplo, um múltiplo típico de avaliação é de 7x o EBITDA, de

abaixo do valor justo de mercado, a diferença pode ser um ajuste

maneira que uma empresa que registre um EBITDA de US$ 3 milhões

negativo no EBITDA. Se o aluguel estiver acima do valor justo de

seria vendida por US$ 21 milhões. Mas digamos que você encontrou

mercado, esse seria um ajuste positivo no EBITDA em favor do

US$ 300.000 lançados a crédito no seu EBITDA Ajustado. Isso

comprador. Tudo depende dos termos do aluguel.

aumentaria o valor da empresa em US$ 2,1 milhões. Portanto, vale a

• Despesas pessoais do proprietário

pena dar uma boa olhada nos possíveis créditos.

Para empresas de capital fechado, é comum (embora não

Lembre-se de que os créditos sobre o EBITDA são geralmente

recomendado pela Receita Federal) que algumas despesas

despesas únicas que ocorrem durante o ano fiscal (ou ano calendário

pessoais do proprietário sejam creditadas à empresa. Por exemplo,

financeiro contábil) e que não se repetirão no futuro ou após a venda

um membro da família que esteja na folha de pagamentos,

da sua empresa.

filiações a clubes ou ingressos para eventos esportivos que o

Como regra geral, os compradores examinarão cada ajuste do
EBITDA, de maneira que os créditos devem ser legítimos e acordados

adquirente não pagaria após a aquisição. Esses são créditos
possíveis no EBITDA.

com o comprador. (Uma advertência: Não faça ajustes de valores não

• Honorários profissionais não recorrentes

representativos. Ajustes no EBITDA de menos de US$ 1.000

Outros créditos válidos no EBITDA incluem honorários
advocatícios ou acordo em uma ação judicial únicos, honorários de
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consultoria não recorrentes e despesas de marketing únicas que

Capítulo 11

estão associadas a um programa de marketing específico.

O que são “Earnouts” e como Eles Funcionam?

• Infraestrutura, equipamentos, softwares,
“Sempre procure o bobo no negócio.
Se não encontrar um, ele é você”
— Mark Cuban

investimentos em atualização de TI
O elemento fundamental para reconhecer esses créditos é se o
investimento foi lançado como uma despesa ou capitalizado, ao
contrário de uma despesa única. Se ele foi contabilizado como uma

Um “earnout” é comumente utilizado nas transações de fusões e

despesa única, pode ser elegível como um ajuste no EBITDA. Se

aquisições. Essencialmente, um “earnout” é uma provisão de alocação

ele foi capitalizado, então não é elegível, pois está em um

de risco, na qual parte do preço de compra de uma empresa é diferida.

cronograma de depreciação que flui para a sua demonstração de

O “earnout” é pago com base no desempenho do negócio adquirido

resultados. Tenha em mente que você já está recebendo crédito

durante um período de tempo específico.

pela sua depreciação, uma vez que o EBITDA é o lucro antes de

A razão pela qual “earnouts” são utilizados é simples: Eles podem

juros, impostos, depreciação e amortização. Dessa forma, as

preencher a lacuna entre o vendedor, que deseja receber a maior

despesas únicas, se estiverem sendo amortizadas, não se

avaliação possível, e o comprador, que pode estar disposto a pagar

qualificam como um ajuste no EBITDA.

mais, mas somente se a empresa atingir uma métrica de desempenho

• Outras despesas únicas

especificada, geralmente baseada na receita bruta, receita de vendas,

Uma advertência: Se as despesas únicas ocorreram novamente

lucro líquido ou EBITDA.

nas suas demonstrações de resultados nos anos anteriores e estão

Conforme discutido em outra parte deste livro, ao avaliar uma

projetadas para aparecer nos próximos exercícios, elas

empresa, a maioria dos compradores utiliza dados do último ano

simplesmente não são despesas únicas que podem ser utilizadas

fiscal, ao mesmo tempo em que examina as demonstrações financeiras

como ajustes no EBITDA. Despesas legítimas versus despesas

dos últimos três anos ou mais. Mas e se o vendedor estiver se saindo

únicas não legítimas que podem ser utilizadas como um ajuste no

bem no ano fiscal no momento da venda, e estiver registrando

EBITDA serão prontamente determinadas na discussão com seu

excelentes números, com um forte crescimento? O vendedor deseja

banco de investimentos e seu contador. Certifiquese de ter essa

legitimamente ser recompensado por esse desempenho, o que pode

discussão para que você não deixe “dinheiro na mesa.” Ajustes no

não estar refletido nos relatórios financeiros do último ano fiscal.

EBITDA são comuns, e esta é uma oportunidade de aumentar o

Nesse caso, se o vendedor solicitar, os compradores poderiam

valor da sua empresa, algumas vezes drasticamente. Mas isso

considerar atrelar o valor da empresa ao desempenho dos últimos

precisa ser feito com cuidado, levando em conta o seguinte: O

doze meses (TTM), que representa os últimos doze meses de

comprador aceitará o ajuste no EBITDA como legítimo e justo?

resultados anteriores ao fechamento.
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após o fechamento da transação. No mínimo, o vendedor vai querer

vender sua empresa no meio do ano fiscal. No entanto, com as

proteger os recursos necessários para atingir suas metas de

vendas em alta, ele quer um crédito na avaliação para o restante do

“earnout.” No entanto, se o comprador tiver de arcar com custos

ano orçado. Vamos supor que esta empresa tenha registrado um

adicionais na empresa do vendedor, como despesas de vendas, gerais

EBITDA de US$ 2 milhões no ano anterior, e projeta um EBITDA de

e administrativas, o vendedor provavelmente deve evitar atrelar o

US$ 2,3 milhões no ano corrente.

“earnout” ao EBITDA.

Com base em um múltiplo de 7x o EBITDA para os dois períodos, a

Ao determinar as metas para esse cenário, considere a

avaliação do desempenho do ano anterior seria de US$ 14 milhões.

possibilidade de vincular o “earnout” a vendas ou ao lucro bruto, e

Agora, aplique o mesmo múltiplo ao exercício atual e a avaliação

não ao EBITDA. Se o comprador concordar que nenhuma despesa

subirá para US$ 16,1 milhões. Nesse cenário, o comprador concorda

adicional de venda, geral e administrativa será adicionada à empresa

com a avaliação de US$ 14 milhões com base nos resultados do ano

— após o fechamento e durante o período de “earnout” — o EBITDA

anterior. O vendedor recebe US$ 14 milhões em dinheiro no

pode ser considerado. Em qualquer caso, um entendimento claro dos

fechamento. Mas ele não quer “deixar dinheiro na mesa”, já que está

termos e métricas é essencial para manter os dois lados felizes,

tendo um bom ano. Dessa forma, para o ano corrente, o comprador e

cooperativos e trabalhando juntos para o sucesso mútuo.

o vendedor concordam com um “earnout” de US$ 2,1 milhões. Ele
será pago se o vendedor atingir um EBITDA de US$ 2,3 milhões no
ano corrente.
Ao estruturar as métricas de desempenho para um “earnout”, seja
extremamente cuidadoso e busque orientação de um banco de
investimentos experiente. Como vendedor, você deseja utilizar
métricas financeiras justas que pode alcançar e conseguir gerenciar as
operações que ainda controla após o fechamento do negócio inicial. O
comprador geralmente está interessado em uma meta financeira: o
resultado final, seja o lucro líquido ou o EBITDA. Independentemente
das métricas escolhidas para o “earnout”, o que é realmente
importante é que os termos sejam entendidos de maneira completa e
simples, e sejam percebidos como justos pelos dois lados.
Vamos dar uma olhada na perspectiva do vendedor e comprador:
O vendedor precisa ser claro sobre o que o comprador controlará,
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Capítulo 12

embora isso seja certamente desejável, já que os custos de negócios

Qualidade dos Lucros: O Comprador Potencial Tem o Direito de

repetidos são os menores.
Mas a alta qualidade também pode significar níveis consistentes de

Saber

lucros ou taxas consistentes de aumentos ano a ano,
“É difícil fazer um trabalho realmente
bom em algo sobre o qual você
não reflete no chuveiro.”
—Paul Graham

independentemente de a fonte ser um negócio recorrente ou um novo
negócio. Os lucros de alta qualidade apontam para uma equipe de
vendas de qualidade e para uma empresa disciplinada que trabalha
arduamente para cuidar dos seus clientes.

Todo mundo quer vender sua empresa quando os lucros estão no seu

Vamos ver um exemplo. Digamos que uma empresa registre

nível máximo. Quem não gostaria? Visto que a maioria das empresas

vendas de US$ 25 milhões há três anos, US$ 27 milhões há dois anos,

é comprada como um múltiplo dos lucros, você, como vendedor, tem

US$ 29 milhões no ano passado e tem uma previsão de US$ 31

uma motivação substancial para maximizá-los (nos últimos doze

milhões para este ano. Digamos também que a empresa registrou

meses ou no ano fiscal anterior/ano calendário) antes de colocar sua

margens EBITDA de 10% consistentemente, com um EBITDA não

empresa à venda. Cada unidade monetária adicionada ao EBITDA pode

ajustado de US$ 2,5 milhões, US$ 2,7 milhões e US$ 2,9 milhões,

trazer um retorno substancial na avaliação, frequentemente de 5X, 6X

respectivamente, e um valor projetado de US$ 3,1 milhões para este

ou mesmo 7X.

ano.

A maioria dos compradores potenciais espera ver esse padrão de

Um comprador potencial que analisa essa empresa não terá

venda quando há um pequeno crescimento. De fato, isso é algo

nenhum problema em acreditar nas projeções do ano fiscal corrente,

natural. Todo proprietário de empresa que tenta vender seu negócio

mesmo com apenas alguns meses de dados, pois os lucros mostraram

em um ponto baixo no ciclo seria olhado com desconfiança e,

um crescimento consistente de alta qualidade.

consequentemente, receberia uma avaliação baixa.
Mas os compradores que consideram comprar empresas cujos

Se outra empresa registrar vendas irregulares e margens EBITDA
que oscilam ano após ano, sem simetria, seguido por um ano de

lucros estão nas máximas históricas têm o direito de questionar dois

vendas fortes e altas margens EBITDA, o comprador potencial não terá

aspectos: a qualidade desses lucros e a sua sustentabilidade no futuro.

muita fé em um período de 12 meses espetacular recente. Isso
porque os números recentes podem não representar uma tendência

Qualidade dos lucros

que continuará no futuro. De fato, eles provavelmente representam
um “pico temporário” que não pode ser replicado sistematicamente.

A qualidade dos lucros é uma indicação da probabilidade de eles

Bandeiras vermelhas surgirão no negócio, e a avaliação não será

continuarem. Os lucros de alta qualidade não precisam
necessariamente aparecer nos seus livros como negócios repetidos,
52
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baseada nos últimos doze meses, mas talvez na média dos lucros dos
últimos três anos.
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Finalmente, se você registrou lucros que ainda não foram cobrados
(por exemplo, Contas a receber em aberto) e está usando o regime
de competência, você os creditou no EBITDA. Mas o comprador

Sustentabilidade dos lucros

potencial estará no seu direito de questionar se eles refletem lucros
precisos, especialmente se houver um histórico de inadimplências que

Em resumo, a sustentabilidade dos lucros indica a probabilidade de
que os lucros atuais continuem crescendo/ acompanhando

não foram devidamente contabilizados nas suas provisões para
devedores duvidosos.

aproximadamente a mesma taxa que os níveis de custos com produtos
vendidos (CPV).

Sem truques

Ela é ainda mais impressionante se você puder demonstrar que
pode sustentar ou aumentar seus lucros 27 enquanto reduz o custo

Não há truques em reportar a qualidade e a sustentabilidade dos

dos produtos vendidos ao longo do tempo, indicando que está sempre

lucros. Isso envolve divulgar o que é justo e razoável, alocar

trabalhando para aumentar a eficiência.

corretamente os lucros e as despesas, e calcular o CPV com precisão,

Se você teve um excelente ano, mas sabe que terá de aumentar os
custos de marketing e os salários da força de vendas no ano seguinte

de maneira que o comprador e o vendedor concordem que ele é
preciso.

para manter esses clientes, a sustentabilidade dos lucros será menor e
a retenção de clientes poderá ser mais volátil do que os lucros atuais
indicam.
O mesmo princípio vale para um vendedor que posiciona sua
empresa para vender fazendo um esforço para diminuir o CPV. Alguns
exemplos incluem: adiar a manutenção necessária, não preencher um
cargo que precisa ser ocupado ou alocar despesas incorretamente em
um período de tempo diferente da alocação de lucros, apenas para
obter um crédito que realmente deveria ser uma despesa. Um
comprador prudente examinará o seu CPV juntamente com os seus
cronogramas de manutenção, e os níveis históricos de pessoal/futuras
necessidades de pessoal para ver como eles mudaram ao longo do
tempo em relação aos seus lucros.
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O índice de liquidez corrente típico aceitável é de 1,5 para 1. Em

Capítulo 13
Quanto Você Deve Deixar na sua Empresa Após a Venda?

outras palavras, quando você vende sua empresa, deve deixar US$
1,50 no ativo circulante disponível para cada US$ 1 no passivo

“Há apenas um chefe. O cliente. E ele pode
demitir todo mundo na empresa, do presidente
para baixo, simplesmente gastando seu
dinheiro em outro lugar.”
— Sam Walton
Em todas as aquisições, há uma pergunta comum que o vendedor faz
quando o negócio está próximo do fechamento: Quanto deverei deixar
na empresa? Obviamente, os vendedores não querem deixar “muito”
caixa ou equivalentes de caixa nos cofres. Ao mesmo tempo, o
comprador deseja garantir que tenha dinheiro suficiente para
administrar o negócio, pois a última coisa que um adquirente deseja
fazer é colocar dinheiro em um negócio logo após adquiri-lo.
Não cometa erros: Sob o ponto de vista do comprador, herdar um
grande saldo de caixa ou equivalentes de caixa é uma vantagem. Mas
você, o vendedor, não é obrigado a deixar saldos excessivamente altos
para o novo proprietário. Obviamente, há um equilíbrio a ser obtido
entre comprador e vendedor. Mas o que é justo? Que fórmula pode
ser usada e é aceitável para todos, uma fórmula que não inicia uma
batalha ou cria um ponto crítico quando você se aproxima do
fechamento do negócio?
Felizmente, há uma fórmula testada e comprovada para o cálculo
de um saldo de caixa ou equivalentes de caixa aceitável para o novo
proprietário. Esse índice de liquidez corrente é amplamente utilizado, e
nunca vi nenhuma discordância significativa sobre ele, desde que não
haja passivos extraordinários a serem cobertos, que são
responsabilidade do vendedor.

56

circulante. Antes de entregar sua empresa, qualquer valor acima
desse valor pode ser sacado por você, o vendedor, sem gerar
protestos do comprador. (Saque esse dinheiro bem antes de fechar o
negócio, para que não pareça uma tentativa de última hora de tirar
vantagem, o que poderia levantar muitas bandeiras vermelhas.)
Aqui está um exemplo de como calcular esse valor.
Seus ativos atuais geralmente são representados por três
categorias: Disponibilidades de caixa, Contas a Receber e Estoques
(se você mantiver algum).
Seu passivo circulante normalmente registra o Contas a Pagar e
outras obrigações a pagar, incluindo pagamentos antecipados de itens
ou serviços que você ainda não entregou.
Vamos ligar alguns números e calcular um índice real.
Suponha que você tenha os seguintes itens no seu ativo circulante:
• Caixa: US$ 1.500.000
• Contas a Receber: US$ 300.000
• Estoques: US$ 50.000
O total do seu ativo circulante é de US$ 1.850.000. (Sugestão: Ao
calcular o valor do Contas a Receber, certifique-se de contabilizar
qualquer inadimplência que você possa ter. Se você recebe
historicamente 96% do seu Contas a Receber, não assuma uma
premissa de 100% ao calcular o índice de liquidez corrente. Você
provavelmente seria chamado pelo adquirente e solicitado a corrigir
essa informação.)
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Agora vamos analisar o passivo circulante. Suponha que você
tenha os seguintes itens no seu passivo circulante:
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de liquidez corrente razoável, e usar o valor padrão da indústria de
1,5:1 no seu cálculo.

• Contas a Pagar: US$ 500.000
• Outros: US$ 50.000
O total do seu passivo circulante é de US$ 550,000.
Agora vamos expressar isso como um índice, dividindo o ativo
circulante pelo passivo circulante.
A fórmula ficaria assim: US$ 1.850.000 / US$ 550.000 = 3,3 para
1.
Nesse caso, o proprietário de uma empresa com um ativo
circulante de US$ 1.850.000 e um passivo circulante de US$ 550.000
tem um Índice de Liquidez Corrente (“ILC”) de 3.3:1, muito mais do
que um adquirente pode esperar razoavelmente que fique na empresa
após uma aquisição.
Como o ativo circulante supera o passivo, você (o vendedor) pode
reduzir o ativo circulante, geralmente sacando dinheiro. Você sacaria
o suficiente para atingir um índice de 1,5 para 1 no momento da
venda.
Nesse caso, aconselho o proprietário que está vendendo a empresa
a reduzir o ativo circulante para US$ 825.000. (Obtemos esse valor
de US$ 825.000 simplesmente multiplicando o passivo por 1,5. A
fórmula ficaria assim: US$ 550.000 x 1,5 = US$ 825.000.) Esse índice
trabalha muito a favor do proprietário que está vendendo a empresa.
Ele pode reduzir o ativo circulante de US$ 1.850.000 para US$
825.000, sacando US$ 1.025.000 ou o adquirente teria de chegar a
esse valor no fechamento.
Um adquirente vai reclamar ao perceber que você está tirando
dinheiro da empresa antes da venda? Não, se você utilizar um índice
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Capítulo 14

Informações. Se você não atingir esses números, o comprador tem o

O (Cansativo) Processo de Due Diligence

direito de reexaminar o negócio e potencialmente “reprecificar” sua
oferta com base nos novos números. (Os compradores quase nunca

“A perfeição não é atingível, mas se
buscarmos a perfeição, podemos
obter a excelência.”
– Vince Lombardi

subirão seu preço se você superar suas previsões, mas geralmente
vão diminuí-lo se você não as atingir.)
Infelizmente, as pessoas necessárias para atingir esses números
são muitas vezes as mesmas pessoas distraídas pelo processo de due

A emoção de receber uma carta de intenções (ou LOI, Letter of Intent,

diligence. Dessa forma, gestão do tempo e multitarefas são as

na sigla em inglês) para a sua empresa é algo que todos os

palavras de ordem para o sucesso aqui. Isso é especialmente

vendedores aguardam ansiosamente. A LOI mapeia o preço que o

verdadeiro para o Diretor Presidente (CEO), Diretor de Operações

comprador pagará, os termos e prazos de pagamento e, se o seu

(COO) e Diretor Financeiro (CFO) (assim como para os contadores e

banco de investimentos tiver feito um bom trabalho, os primeiros

sua empresa de contabilidade).

detalhes importantes, como a maneira na qual o capital de giro será

Quando a lista de due diligence vier do comprador, certifique-se de

calculado. Quando a LOI é finalmente negociada, acordada e assinada

estar sentado ao abri-la. Isso reduzirá o risco de lesões quando você

por todas as partes, o processo de due diligence começa. O processo

desmaiar. A lista geralmente tem dez páginas ou mais, podendo ter

de due diligence é projetado para oferecer ao comprador a chance de:

200 itens para a sua equipe responder. Cada item é uma solicitação

1. Verificar tudo o que foi declarado no Memorando de
Informações.

de informações. Aqui está um exemplo do nível de detalhe que é
frequentemente necessário no processo de due diligence.

2. Processar uma longa lista de liberações e questões legais que
precisam ser resolvidas antes que a venda possa ser finalizada.

• RH e benefícios
Um registro completo da remuneração, comissões, bônus,

Não se engane: o processo de due diligence é demorado e, muitas

aumentos e benefícios de cada funcionário (incluindo planos de

vezes, consome o tempo das pessoas mais importantes da empresa,

aposentadoria e políticas de aumentos/bonificação), incluindo suas

com as tarefas de recuperação de informações e relatórios financeiros.

datas de contratação e a duração do contrato de trabalho.

Antes de apresentar uma amostra do que o processo de due diligence
envolve, considere o seguinte: Essa natureza demorada do processo

• TI

apresenta um problema único para o vendedor. Aqui está o motivo. O

Todas as licenças de software precisarão estar atualizadas, às suas

processo de due diligence pode levar de três a quatro meses para

custas. Descrições de planos de segurança, backup, recuperação de

uma empresa de médio porte. Durante esse período, sua empresa
precisa atingir o desempenho financeiro previsto no Memorando de
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desastre e de capacidade adicional para bancos de dados, além de

vencimentos de contas a receber, saldos de estoques e de reserva de

todos os contatos com fornecedores.

estoques, etc. A lista realmente é interminável.
Está pronto para enfrentar tudo isso enquanto administra uma

• Segurança

empresa de sucesso?

“Qualquer pessoa que ‘toca’ no dinheiro” estará sujeita a uma

As empresas que enfrentam bem esse processo são aquelas que

verificação completa de antecedentes criminais e terá de assinar uma

encarregam um funcionário ou dois exclusivamente da tarefa de

autorização que permita que essa pesquisa seja feita.

preparar o material e levantar as informações e os dados. Você não
pode concluir o processo prestando atenção a ele alguns minutos

• Proteção

diariamente.

Muitos compradores que adquirem um local de trabalho, como um

O DropBox é uma excelente ferramenta para gerenciar o processo.

centro de distribuição, armazém ou depósito de madeira, podem estar

O acesso seguro pode ser concedido a várias partes, e pastas e

implementando novos protocolos de proteção, e talvez queiram testar

subpastas podem ser configuradas para cada item de linha, para que o

todos os funcionários para, digamos, ouvi-los para estabelecer um

cumprimento seja verificado rapidamente. Os alertas por e-mail

ponto de partida que limite sua responsabilidade no futuro.

podem informar todas as partes sempre que um arquivo é adicionado
ou alterado. Além disso, com o DropBox, você não precisa enviar

• Entrevistas com clientes

arquivos por e-mail e ficar lutando com o controle de versões, pois as

Todos os compradores vão querer entrevistar uma amostra de

informações são editadas e atualizadas.

clientes. Pedidos de 100 nomes não são incomuns.

O alívio que se sente quando o processo de due diligence é
concluído é quase maior do que a emoção de ver o dinheiro

• Visitas ao local e inspeção ambiental

transferido para você no fechamento do negócio. Quase.

Tem um vazamento tóxico nas suas instalações? Um tanque
enterrado? Amianto? Esta parte do processo acabará com tudo isso,
normalmente usando um teste de avaliação ambiental (ESA) no local.
Eu listei apenas seis possibilidades do que pode ser uma lista de
200 categorias de solicitação. E eu nem entrei nos relatórios
financeiros exigidos, por exemplo, balancetes, balanços patrimoniais e
demonstrações de resultados por divisão (todos eles a serem
fornecidos mensalmente durante o processo de due diligence),

62

63

M&A Basics

M&A Basics

Capítulo 15

EBITDA. Se o EBITDA for de US$ 1.000.000, a empresa não será

Você está Preparado Demais para a Venda?

vendida por US$ 6.000.000, mas sim por US$ 5.000.000.
Aqui está outra maneira de enxergar a situação: Se o proprietário

“Se alguém não sabe para que porto
está navegando, não há
vento favorável.”
— Lucius Annaeus Seneca

de saída fosse informado de que receberia US$ 1.000.000 para ficar
mais um ano, ele provavelmente aceitaria, porque, bem, isso é muita
grana. No entanto, quando esse mesmo proprietário louco para curtir
a vida insiste em deixar a empresa imediatamente após a aquisição,

Muitas vezes recebemos consultas de proprietários de empresas que

ele pode não ter ideia de quanto dinheiro está “deixando na mesa”

iniciam a conversa dessa maneira: “Bem” (profundo suspiro de alívio)

com uma avaliação mais baixa.

“Estou finalmente pronto para vender.”
No entanto, muito frequentemente, eles estão prontos demais para

Prepare-se com o pessoal substituto

vender. Isso porque o proprietário decidiu não apenas vender, mas se
aposentar o mais rapidamente possível, sem nenhuma intenção de

Se você é um proprietário e deseja sair assim que sua empresa for

continuar administrando a empresa após a aquisição. Esse

adquirida, por que não agir preventivamente e buscar alguém para

proprietário quer entregar as chaves, levar o cheque para o banco e

substituí-lo um ano antes da venda?

talvez trabalhar suas habilidades de navegação do seu iate.
Infelizmente, por mais atraente que isso seja para um proprietário,

Isso exige muita paciência e planejamento. Não cometa erros. No
entanto, o planejamento antecipado pode impedir que um proprietário

lavar as mãos e ir embora, essa saída rápida é muito malvista pelas

ligue impulsivamente para um banco de investimento e diga: “Estou

empresas adquirentes. Pior: isso pode custar ao proprietário que está

finalmente pronto para vender.” Além disso, como um benefício

de saída a perda de milhões de dólares na avaliação.

adicional à equação de avaliação, o salário, benefícios e custos

Eis o motivo: A maioria das empresas adquirentes deseja a

relacionados ao proprietário que está saindo podem frequentemente

continuidade do negócio. Elas querem manter o líder (na verdade,

ser creditados ao EBITDA, uma vez que não representarão um custo

toda a equipe) que tornou a empresa tão bem-sucedida. A maioria das

futuro recorrente.

empresas adquirentes quer pelo menos um ano de serviço pós-

Agora, como você acha alguém para substituí-lo? Não importa qual

aquisição do proprietário que está de saída, de preferência mais

seja o seu cargo — Presidente, CEO ou Diretor de Operações — se

tempo.

você não consegue promover um talento interno, contrate uma

Se o dono disser que está “indo embora”, isso pode facilmente
fazer com que o preço de uma empresa caia um múltiplo ou dois (2x),

empresa de recrutamento de executivos de alto nível e nomeie o seu
substituto pelo menos meses antes de iniciar uma venda.

se não mais. Em outras palavras, se a empresa tivesse sido adquirida
a um múltiplo de 6x o EBITDA, o negócio poderia cair para 5x o
64
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Ao procurar seu substituto, seja totalmente transparente sobre
seus planos. Informe ao novo executivo que ele está lá para assumir

M&A Basics

Capítulo 16
Venda de Ativos ou de Ações?

uma transição que inclui uma mudança planejada de propriedade.
“O segredo do sucesso é saber
algo que ninguém mais sabe.”
— Aristóteles Onassis

(Observe que as empresas adquirentes geralmente dão incentivos e
ações para os altos executivos como estratégia de retenção, o que
pode ser um bônus para os novos talentos.) Um executivo substituto
ambicioso verá uma chance real de provar seu valor, e ele poderá ter

Uma pergunta comum que surge conforme um negócio se aproxima de

um ano de crescimento para deixar sua marca.

um fechamento é se a venda deve ser uma venda de ativos ou uma

Com o substituto empossado, o proprietário de saída pode deixar
as operações e atuar como um consultor sênior, uma função que ele

venda de ações.
Alguns pontos rápidos antes de entrarmos nos detalhes:

talvez também queira continuar desempenhando no(s) ano(s) após

Primeiramente, este capítulo contém cerca de 1/100o das informações

uma aquisição. Quanto à empresa compradora, ela provavelmente

necessárias para cobrir este tema adequadamente. Portanto, seja qual

não verá a saída do proprietário como uma perda de alto impacto,

for a sua decisão — ativos vs. ações — ela deve ser tomada

pois houve muito preparo para substituir seus talentos e preencher as

consultando o seu contador e advogado tributário. Em segundo lugar,

funções que ele desempenhou.

no “mercado médio e inferior” (vendas de até US$ 100 milhões), mais

Finalmente, esta preparação “dá resultados.” Com o executivo
certo nomeado e a transição do proprietário de saída tão bem
administrada, pense em quanto dinheiro a empresa terá protegido e

de 70% das vendas são vendas de ativos, pois, para ser franco, é o
que os compradores exigem.
Dos cinco tipos diferentes de sociedades, (sociedade limitada,

preservado. É muito mais do que os custos totais da nova

sociedade anônima, sociedade em nome coletivo, sociedade em

contratação, sem mencionar o que essa continuidade da liderança faz

comandita simples e sociedade em comandita por ações), cada uma

para assegurar uma transição suave de propriedade para todos os

tem idiossincrasias que afetarão a sua escolha. No entanto, as

funcionários.

“entidades não corporativas” (sociedades limitadas, sociedades
anônimas e sociedades em nome coletivo) podem apresentar um risco
tributário especial para os vendedores, e nenhuma regra universal é
aplicável. Nos termos mais gerais, a opção de venda de ativos ou de
ações depende, em grande parte, da responsabilidade legal assumida
pelo adquirente e das implicações fiscais para o vendedor e para o
adquirente.
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Passivos. Em uma venda de ativos, o adquirente decide quais
ativos deseja adquirir, enquanto que, na venda de ações, os passivos
não são apenas as obrigações dos ativos, mas também qualquer
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que os acionistas majoritários estão desrespeitando as obrigações
fiduciárias).
Ativos. Observe que, em uma venda de ativos, há alguns ativos

passivo que possa surgir por irregularidades da entidade sob sua

que são difíceis para um vendedor ceder a um adquirente, como um

propriedade anterior… a menos que o vendedor descarte

acordo de linha ferroviária ou um contrato de uso da terra pertencente

determinados passivos nas “representações e garantias” do contrato

à família do vendedor; licenças, autorizações… e a lista continua. Uma

de compra. (Consulte: Por que a maioria dos compradores quer uma

venda de ações dá direito ao adquirente a esses ativos sem uma

venda de ativos?)

realocação, reduzindo os custos legais e o tempo necessário para

Depreciação. Em uma venda de ativos, a base de depreciação do
adquirente é o valor justo pago por cada ativo, ou classe de ativos,

fechar um negócio.
Impostos. Geralmente, os impostos são mais altos para o

independentemente da base de cálculo de cada ativo ou de todos os

vendedor em uma venda de ativos, devido às alíquotas de imposto

ativos assumidos de forma agregada. Na medida em que o valor justo

diferenciais que podem se aplicar a determinados tipos de ativos. O

da empresa for maior que o valor justo dos seus ativos, esse

vendedor pode acabar pagando a alíquota sobre ganhos de capital em

“superávit” é alocado ao “ágio”, que é depreciado para fins tributários

alguns aspectos da venda e a alíquota marginal do vendedor em

como um ativo separado em anos. Portanto, o adquirente tem um

outros. Observe que o tratamento fiscal do vendedor é resultado das

incentivo para alocar o máximo possível do preço de compra a ativos

alíquotas de impostos sobre determinados tipos de ativos, mas

com os períodos de recuperação mais curtos, determinados com

também devido à exposição ao tratamento da renda comum para a

referência ao preço de compra alocável. O ganho do vendedor é

parcela de ganho atribuível à recaptura da depreciação anterior.

determinado com referência à base de cada ativo vendido e não à base
agregada de todos os ativos. (Novamente, você percebe por que os

O que é certo para você?

adquirentes querem uma venda de ativos.)
Direitos. Em uma venda de ações, pode haver o risco dos

Está confuso? Eu não o culpo. Quando me perguntam se prefiro uma

acionistas minoritárias bloquearem uma venda. Muitas corporações

venda de ações ou uma venda de ativos, digo o seguinte: “bem,

protegem os direitos dos acionistas minoritários por contrato, mas

depende, mas o melhor conselho que posso dar é conversar com o seu

esses contratos também podem obrigar os acionistas minoritários a

contador e com um excelente advogado tributário.”

vender suas participações, mesmo quando eles não concordam com a

Todo negócio é idiossincrático. Ao determinar o que é melhor,

maioria. Isso ocorre com frequência. (Os acionistas minoritários

analisamos as implicações fiscais, o número de acionistas e a sua

também podem fazer valer seus direitos movendo uma ação alegando

disposição em vender suas ações. Também analisamos os locais da
empresa, e a própria natureza dos ativos (por exemplo, há muitas
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licenças, autorizações, arrendamentos etc.) e todos os possíveis

Capítulo 17

passivos – conhecidos e desconhecidos. Só então fazemos uma

Deixe a Linguagem Vulgar e a Política de Fora

recomendação do que é certo para o nosso cliente.
“Se você está disposto a fazer mais
do que é pago para realizar,
no final das contas será pago
para fazer mais do faz.”
– Anônimo
Os negócios fracassam e os pretendentes saem da disputa por
várias razões, geralmente a falta de adequação estratégica, fluxo de
caixa inadequado ou porque o negócio é oferecido no momento errado
do ciclo de negócios.
Ou pelo menos é assim que os pretendentes justificam a sua
desistência. Mas é surpreendentemente comum um pretendente se
afastar de um negócio por causa de uma diferença cultural ou de
personalidade entre o comprador e o vendedor.
Em muitos negócios nos quais estivemos envolvidos, um
pretendente promissor indicou que estava indo para uma reunião
importante, que o negócio parecia perfeito, e que mal podia esperar
para conhecer a equipe do proprietário. No entanto, após a reunião o
interesse esfriou imediatamente.
O que houve? Eles podem ter perdido o interesse por causa das
personalidades dos proprietários.
Política. Em um número significativo de casos, mesmo após
termos alertado nossos clientes para evitar temas controversos, a
política foi trazida à tona. Isso é um grande erro.
Você não pode prever as preferências políticas do pretendente,
então não suponha que eles concordarão com os seus pontos de vista.
Se o pretendente discordar das suas posições políticas, ele
provavelmente não mencionará isso inicialmente, por educação. Mas
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Consumo de bebidas alcoólicas. Os jantares de negócios

para o aeroporto, pode muito bem rejeitar o negócio como sendo

envolvem quase invariavelmente um coquetel ou uma boa garrafa de

impossível devido a uma potencial incompatibilidade de valores.

vinho, mas — especialmente no “primeiro encontro” entre um

Mesmo se ele concordar com você, sua posição política terá pouca

pretendente e um vendedor — beber moderadamente é

influência sobre o valor da sua empresa. Então, por que se arriscar a

provavelmente mais do que suficiente para deixar as pessoas

trazer esse tema? É universalmente seguro manter discussões

tranquilas e abertas para conversas.

políticas fora do processo de fusões e aquisições.
Linguagem vulgar. Eu trabalhei em dezenas de canteiros de

Qualquer consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante os
primeiros encontros é considerado universalmente negativo em um

obras quando era jovem, então a linguagem obscena não é novidade

negócio. Mesmo a percepção do consumo excessivo de bebidas

para mim. E não sou ingênuo. Reconheço que as pessoas que

alcoólicas é algo negativo… O seu padrão noturno de beber três taças

trabalham juntas durante um longo período de tempo podem

de vinho pode parecer excessivo para um pretendente.

provavelmente deixar escapar um palavrão de vez em quando, sem

A maioria dos pretendentes provavelmente observará os excessos

ofender indevidamente as pessoas que as rodeiam. No entanto, tudo

de um vendedor em relação às bebidas alcoólicas e pensará: “Eu

isso muda quando estranhos se encontram, especialmente quando se

simplesmente não vou fazer negócios com uma pessoa que bebe desse

reúnem pela primeira vez.

jeito, especialmente quando bebe assim com alguém com o qual está

Você não pode assumir que é apropriado utilizar linguagem vulgar
na frente de pessoas com as quais se encontra no processo de
decisão sobre o negócio. Você simplesmente não pode prever como
eles reagirão.

se reunindo pela primeira vez. Quanto ele deve beber quando está
com os amigos, se bebe desse jeito com estranhos?”
Deixe os brindes para quando o negócio for fechado, e você estiver
apenas entre velhos amigos.

Nas minhas décadas de atuação, nunca vi ninguém sorrir ou olhar

Esportes. A menos que todos concordem com a verdade implícita

de maneira encorajadora quando alguém que acabaram de conhecer

de que Pelé é o melhor jogador de futebol da história (porque, você

utiliza palavras de baixo calão. Dito isto, muitas vezes ouvi as pessoas,

precisa admitir, ele realmente é), é melhor evitar conversar sobre

ao saírem de uma reunião, afirmarem: “Preciso falar que não me

esportes inicialmente. O esporte pode ser um excelente elo com um

sinto confortável com essa linguagem. Você pode imaginar o que

estranho, mas procure avaliar bem a situação primeiro antes de fazer

aconteceria se eles falassem assim nos nossos escritórios?”

afirmações como a que acabei de mencionar sobre o grande Pelé.

Quer você seja um coroinha ou um marinheiro, controle seus

Religião e identificação étnica. Aqui está outra área que me já

impulsos quando estiver tentado a falar palavrões em uma reunião

surpreendeu mais de uma vez, quando um vendedor faz um

inicial, e em todas as reuniões seguintes.

comentário sobre um grupo religioso ou étnico. Não apenas um
pretendente ficará atento a possíveis processos de discriminação e
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outras responsabilidades, como essa também é apenas uma maneira

Capítulo 18

ruim de sugerir que você foca as diferenças culturais com base em

Como os Bancos de Investimento são Remunerados por

grupos religiosos ou étnicos. Simplesmente deixe essas discussões de

Intermediar a Venda da Sua Empresa

lado.
“Se você não consegue alimentar
uma equipe com duas pizzas,
ela é grande demais.”
— Jeff Bezos

Todos nós somos cavalheiros ou damas perfeitos? Certamente não,
e sou o primeiro a admitir imperfeições. Mas os temas listados acima
são justamente aqueles nos quais você deve evitar controvérsias, para
que não seja julgado por alguém que, de outra forma, estaria disposto
a lhe dar um cheque polpudo.

Os bancos de investimento que intermediam a venda da sua
empresa têm um cronograma razoavelmente padronizado de taxas de
prestação de serviços de intermediação (retainers) e taxas de sucesso
(sucess fees). Mas há idiossincrasias e armadilhas potenciais a serem
observadas. Então, vamos dar uma olhada.
A taxa de prestação de serviços de intermediação
(retainer): A maioria dos bancos de investimento cobra uma taxa
para preparar sua empresa para a venda, geralmente em torno de
US$ 50.000. Essa taxa paga as despesas correntes para preparar o
“documento da oferta”, também conhecido como memorando de
informações ou “MI”, que é utilizado para oferecer a empresa para
adquirentes. Mas essa taxa deve ser paga mensalmente (por
exemplo, US$ 10.000/mês), e não de uma única vez.
Em muitos casos, esse valor integral é reembolsado para você, o
vendedor, no caso de uma transação bem-sucedida. Se a taxa de
sucesso for de US$ 250.000, os primeiros US$ 50.000 serão
reembolsados quando o negócio for fechado.
Fique atento a qualquer banco de investimentos que solicite o
pagamento integral antecipadamente. Depois de pagar tudo, pode ser
difícil obter a atenção do banco de investimento por três ou quatro
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meses, especialmente para empresas relativamente pequenas; por

milhões, etc. Tudo é negociável. Se o valor de uma venda for pago ao

exemplo, abaixo de US$ 10 milhões.

longo do tempo (um “earnout”), a taxa de sucesso deverá ser paga à

A taxa remunera o banco de investimento pelas horas substanciais
que sua equipe dedica à criação do MI, bem como pelas taxas de

medida que você, o vendedor, for pago ao longo do tempo.
Cuidado com o banco de investimento que solicita uma “taxa de

assinatura dos bancos de dados caros utilizados para desenvolver

sucesso garantida”, independentemente do tamanho da empresa.

listas de alvos e obter os valores mais recentes de empresas similares

Uma taxa de sucesso garantida é frequentemente solicitada para

que foram vendidas recentemente.

transações menores, com valores de transação abaixo de US$ 5

Os bancos de investimento insistirão em uma taxa de prestação de

milhões. Se um banco de investimento solicita uma taxa garantida de

serviços de intermediação não apenas para cobrir os custos de

US$ 400.000 em um negócio no valor de US$ 4 milhões, ele está

preparação, mas também para garantir que os vendedores também

realmente pedindo uma taxa de sucesso de 10%, o dobro do que

“arrisquem a sua própria pele.” Dessa forma, um vendedor não

normalmente receberia. Um banco de investimento focado no cliente

encomendará um MI (normalmente com mais de 40 páginas de

normalmente não pedirá uma taxa garantida e terá a satisfação de

histórico da empresa e uma análise financeira completa) apenas para

compartilhar o risco da venda com o cliente.

pegá-lo e ir embora, ou representar a própria empresa utilizando o
trabalho do banco de investimento.

A taxa de sucesso vale a pena?

A taxa de sucesso (success fee): Além da taxa de
intermediação, a maioria dos bancos de investimento cobra uma taxa

Na maioria das transações (e esse tem sido invariavelmente o caso da

de sucesso com base em uma porcentagem do valor do negócio.

nossa empresa), o banco de investimento recupera mais do que a sua

Geralmente essa taxa é de 5%. Alguns vendedores também

taxa de sucesso apenas com créditos no EBITDA, que os clientes

solicitarão um limite para o valor em dinheiro da taxa, o que pode

teriam perdido de outra forma. Em outras palavras, na análise

fazer com que ela seja avaliada em menos de 5% do valor total da

financeira do banco de investimento, ele encontra cobranças não

transação. O valor da taxa com um limite depende do total pago pela

recorrentes, créditos de estoque, créditos de capital de giro ou

empresa, e é mais provável que um banco de investimento concorde

encargos que podem ser creditados sob a nova propriedade que,

com um limite se o tamanho da empresa for substancialmente

quando multiplicados pelos múltiplos da avaliação atual (por exemplo,

superior a US$ 10 milhões. Nesse caso, um valor limite para a taxa de

entre 5x e 7x), mais do que recuperam o que o vendedor paga em

sucesso de US$ 500.000 ou US$ 600.000 pode ser considerado

taxas de sucesso. Nesse caso, o vendedor está efetivamente

razoável. Mas observe que a taxa de sucesso também pode ser

acessando a gama completa de serviços do banco de investimento a

escalonada, pagando 5% dos primeiros US$ 10 milhões e,

um baixo custo/gratuitamente, incluindo o memorando de

posteriormente, uma porcentagem menor entre US$ 10 e US$ 20

informações, a análise financeira, a avaliação do negócio, a gestão dos
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processos de oferta/ carta de intenções, além da ajuda na elaboração

Capítulo 19

do contrato de compra definitivo, representações e garantias,

Cinco Principais Preocupações dos Vendedores e Compradores

declaração de ativos e processos de fechamento, sem falar da ajuda
“Não se preocupe com o fato de as pessoas
estarem roubando o seu trabalho de design.
Preocupe-se com o dia em que
elas pararem de fazer isso.”
—Jeffrey Zeldman

no processo de due diligence.
Embora muitas empresas recusem a taxa de 5%, não se engane:
Os bancos de investimento oferecem um serviço que evita os erros
comuns do vendedor, maximiza o valor de venda da sua empresa,
evita armadilhas e, talvez o aspecto mais importante, permite que um
vendedor administre seu negócio sem distrações (e sem as demandas
substanciais no seu tempo) do processo complicado de aquisição.

Eu moderei recentemente um painel de fusões e aquisições em uma
conferência nacional. No painel, havia dois palestrantes de empresas
de capital aberto e dois de grupos de private equity (“PEGs”).
Independentemente da origem dos palestrantes, houve muita
concordância quando eles respondiam às perguntas e preocupações
discutidas com o público. Aqui estão alguns destaques:
Imóveis: Muitas empresas querem vender seus imóveis junto com
o seu negócio. Mas os adquirentes não estão realmente interessados
neles. Eles estão comprando a sua empresa pelos relacionamentos e a
liderança que você criou para gerar fluxo de caixa e lucratividade. Os
vendedores que se atêm à ideia de que os imóveis devem fazer parte
da empresa ficarão com o negócio parado, e talvez simplesmente
morrer logo de cara. Comece o processo de preparação para a
aquisição estabelecendo uma empresa para ficar com os imóveis e
arrendá-los para o adquirente.
Liderança: A continuidade da liderança é fundamental para
maximizar o valor da sua empresa. Não coloque sua empresa à venda
e anuncie audaciosamente que todos os principais executivos estão
saindo. Essa abordagem desvalorizará sua empresa, se é que você vai
conseguir vendê-la. É importante trabalhar um ano ou mais para
instalar a liderança que permanecerá após o adquirente assumir o
controle.
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diferido. O “earnout” é pago com base no seu desempenho em um

conselhos sobre a limpeza do estoque antes de procurar um

período de tempo específico e está vinculado a métricas como receita

adquirente: “Não espere receber por itens antigos, obsoletos ou de

bruta, receita de vendas ou EBITDA. A maioria dos palestrantes de

baixa rotatividade nos seus depósitos.” Além de limpar o estoque

M&A não utiliza “earnouts” ao adquirir empresas. Isso ocorre porque é

antigo, verifique se você tem sistemas digitais para rastrear e

difícil controlar os “earnouts”, especialmente quando uma empresa

gerenciar o inventário. Um adquirente realizará uma contagem física

adquirida é fundida com uma empresa maior. A empresa grande pode

do inventário durante a auditoria, mas demonstrar controle do seu

assumir a compra ou a folha de pagamentos, e é difícil ver quem ou o

estoque é fundamental para mostrar que você tem controle sobre todo

que contribuiu para o desempenho geral. Além disso, o vendedor

o seu negócio.

perde o controle de outros aspectos da sua empresa, como o

Limpar o Contas a Receber: Se você tem um contas a receber

marketing e a contratação de vendedores, deixando as águas ainda

em aberto há muito tempo, isso será algo negativo para a sua

mais turvas. A maioria dos compradores afirmou que preferiria apenas

empresa, mesmo que a culpa seja dos devedores e não sua.

pagar o valor da empresa em caixa no fechamento, e que esse é o fim

Independentemente do motivo, você seria aconselhado a limpá-lo e

do negócio.

ter a maioria das contas a receber abaixo de 30 dias após a colocação
da empresa no mercado.

Essas foram as principais preocupações mencionadas pelos
palestrantes, mas me parece que são preocupações universais.

RH: Se o seu negócio é uma empresa familiar, e você tem sido

No final do dia, a preocupação comum é que os vendedores

desleixado com as políticas de RH (por exemplo, contrato de trabalho

querem um preço justo, após colocar sua empresa na melhor situação

verbal, promessas verbais de bônus, nenhuma política formal contra

possível, mas a principal preocupação de um comprador é pagar um

assédio), formalize essas questões. Se você estiver conduzindo um

valor excessivo. A tensão natural entre essas duas dinâmicas é o que

navio eficiente que não exige que o adquirente gaste tempo e dinheiro

impulsiona o negócio e o valor da empresa. Descobri que a melhor

para consertá-lo, isso terá bons reflexos para você e para o seu valor.

transação é descrita por um clichê comum: O grande negócio ocorre

Índice de liquidez corrente: Eu geralmente defendo um índice de

quando o vendedor acha que vendeu a empresa por um pouco menos

liquidez corrente (ILC) de 1,5/1 do ativo sobre o passivo, por exemplo,

do ela valia, e o comprador acha que pagou um pouco mais do que

US$ 1,50 no ativo para cada US$ 1 no passivo. Embora o índice de

deveria.

1,5/1 seja um bom ponto de partida, alguns palestrantes afirmaram
que não há um índice de capital de giro rígido. Ele é negociado caso a
caso, para que o negócio tenha caixa suficiente para as operações.
“Earnouts.” Um “earnout” é utilizado como um veículo de
alocação de riscos, onde parte do preço de compra de uma empresa é
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dos seus imóveis, testes de drogas para seus motoristas de caminhão,

Sua Empresa Pode Ser Reprecificada Após a Carta de Intenções

introduções a clientes para entrevistas… e a lista continua. Na

(Loi)?

verdade, você está tão distraído com o processo de due diligence que
não atinge seus números e não chega ao EBITDA de US$ 183.000 dois
“Os hábitos são muito sutis para serem
percebidos, até que se tornem
arraigados demais para
serem quebrados.”
—Warren Buffett

Aqui está uma perspectiva terrível que você deseja evitar. Digamos
que você coloque sua empresa à venda no mercado e, para facilitar a
matemática, esteja fazendo bons números no momento da venda,
digamos, US$ 2 milhões em EBITDA.
Seu banco de investimentos (corretor) envia o “teaser” para os
compradores potenciais, você recebe algumas partes interessadas, e
alguém vem com uma Carta de Intenções (LOI) que oferece um bom
preço. Digamos que eles ofereçam um múltiplo de 5,5x para o EBITDA
ajustado. Nesse caso, a oferta seria de US$ 11 milhões. Você gosta do
preço, então descarta os outros pretendentes e concorda em iniciar o
processo de due diligence e avançar para um fechamento.
A Carta de Intenções geralmente terá uma cláusula no documento
que menciona suas projeções para o valor do EBITDA que você espera
registrar entre a aceitação da Carta e a data de fechamento. Para
manter esse ritmo de EBITDA de US$ 2 milhões, você precisa
continuar atingindo um EBITDA de cerca de US$ 183.000 por mês.
E agora? Bem, infelizmente o processo de due diligence leva
meses. Durante esse período, você está substancialmente distraído
(como já mencionei anteriormente) com diversos pedidos de
informação, informações que você nunca sonhou que alguém iria

meses antes do fechamento. Na verdade, você não atinge o seu
número por US$ 20.000. Dessa forma, no mês anterior ao
fechamento, você não consegue atingir seus números novamente,
ficando US$ 25.000 abaixo da projeção de US$ 183.000.
Estes escorregões do ritmo do EBITDA são reportados ao
comprador potencial mensalmente. No primeiro mês que você não
atinge a projeção, os compradores podem levantar suas sobrancelhas,
e talvez até expressar uma pequena preocupação. Mas o
descumprimento da projeção no segundo mês já é um problema. O
comprador pode considerar esses dois meses como uma tendência,
uma tendência descendente… E então certamente vai verbalizar a sua
preocupação. A ligação começa amigavelmente e é mais ou menos
assim:
“Joe, não posso deixar de notar que você não está atingindo os
números projetados. Há alguma razão para isso? Preciso dizer que
estamos ficando preocupados…”
Joe diz: “Bem Bob, estou tão distraído com todas as suas
solicitações que não tive tempo de me concentrar em gerenciar a
minha equipe de vendas. Além disso, não consegui fazer as ligações
que normalmente faço todos os meses para os nossos maiores
clientes.”
Bob diz: “A sua empresa é tão instável e os seus lucros tão frágeis
que algumas horas do seu tempo a cada semana podem fazer com que
os números desabem? Acho que temos que reprecificar o negócio.”

querer saber. Por exemplo, a avaliação ambiental dos diversos locais
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(Lembre-se, cada dólar a menos no EBITDA pode ter uma implicação
negativa, X 5,5.)
Ironicamente, se você superou os seus números projetados

investimentos igualmente preocupado que está tentando descobrir

durante o processo de due diligence, há poucas chances de o

exatamente o nível de seriedade do comprador sobre a reprecificação.

comprador recalcular o valor da empresa para cima, oferecendo-lhe

Agora vamos analisar mais alguns pontos antes de analisarmos a
matemática de como um comprador reprecificaria a empresa.
Durante o processo de due diligence, o adquirente gastará muito

uma avaliação mais alta. Mas a reprecificação negativa é muito real.
A solução definitiva: Evite distrações durante o processo de due
diligence, não negligencie as vendas, e traga pessoas da equipe para

tempo com a administração, entendendo o relacionamento que a

as quais você possa delegar partes do processo de due diligence. Não

empresa-alvo tem com seus clientes. O adquirente analisará a

há nada pior do que trabalhar uma vida inteira para preparar a sua

probabilidade de os clientes continuarem comprando da empresa após

empresa para a venda, apenas para ver alguns meses de desempenho

o fechamento. Na última etapa do processo de due diligence, o

ruim derrubarem o valor do negócio em um milhão de dólares ou

adquirente deverá conversar com os principais clientes ou realizar uma

mais.

pesquisa de satisfação externa sobre a empresa. Se o adquirente
averiguar por meio dessas ligações e pesquisas com clientes que
alguns deles poderão estar em risco após o fechamento, a
reprecificação da empresa poderia entrar em jogo.
Finalmente, mesmo que a empresa esteja atingindo suas metas de
vendas e EBITDA durante o processo de due diligence, caso clientes
forem perdidos durante o processo, isso pode afetar significativamente
o desempenho da empresa, e novamente a reprecificação pode entrar
em cena.
Agora vamos dar uma olhada na matemática da reprecificação, que
é simples e brutal. Uma vez que o adquirente está pagando um
múltiplo do EBITDA (por exemplo, 5,5X), ele aplicará esse mesmo
múltiplo ao novo EBITDA, ajustado para baixo e calculado ao longo de
um período de 12 meses. O EBITDA de US$ 2 milhões que gerou uma
avaliação de US$ 11 milhões pode cair para US$ 1,7 milhão, reduzindo
o preço de compra de US$ 11 milhões para US$ 9,35 milhões.
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Panamá, Peru, Brasil, Argentina e Chile, a 1stWest está posicionada

provenientes do Credit Suisse First Boston, Robertson Stephens, GE

de uma maneira única para atender seus clientes em todo o mundo.

Capital, SSB e outros bancos de investimento.

Saiba mais no site: www.1stWestMA.com

Recentemente, John participou da venda bem-sucedida de várias
empresas multinacionais de software e empresas de distribuição

Contato

industrial.
Formado pelo St. Michael’s College (Vermont) e com um mestrado

Para trabalhos de fusões e aquisições, oportunidades de palestrar nos

pela Universidade do Alabama, John é professor adjunto da Business

seus eventos ou direitos de reimpressão desses capítulos – ou outros

School e da School of Architecture + Art da Universidade de Norwich,

artigos futuros – entre em contato com John D. Wagner: (919) 796-

onde leciona arquitetura e empreendedorismo. Ele é autor de 15

9984; J.Wagner@1stWestMA.com.

livros e de mais de 2.000 artigos publicados no Wall Street Journal,
New York Times, All Things Considered da NPR, LA Times e em muitos

No Brasil entre em contato com:

outros canais importantes de comércio, como a revista Industrial

Cristian Jaty Silva: 11- 976435305; cjaty@1stwestma.com

Distribution e o LBM Journal. John também é presidente da J Wagner

e

Media, Inc., uma importante empresa de marketing tecnológico

Rubens Bruncek Ferreira: 19- 992196061;

(www.WhatAboutWagner.com).

r.bruncekferreira@1stwestma.com
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Ano fiscal: Normalmente, um período de 12 meses sobre o qual uma
empresa elabora seu orçamento de gastos.

Aqui está uma lista de termos comuns utilizados na área de fusões e
aquisições. Estas definições, obtidas de várias fontes da web (todas

Aquisição add-on: Uma aquisição estratégica adequada para uma

mencionadas abaixo), foram complementadas e adicionadas pelo

empresa da plataforma/carteira existente.

autor.
Aquisição pela administração: Um processo pelo qual a
Abordagem de ativos (Baseada em ativos): Uma maneira geral de

administração de uma empresa adquire toda ou parte da propriedade

determinar uma indicação de valor de uma empresa, participação em

da empresa que administra de forma independente ou em parceria

uma empresa, ou valor mobiliário utilizando um ou mais métodos com

com um fundo/grupo de private equity.

base no valor dos ativos dessa empresa, líquido de passivos.
Aquisição: Uma empresa assumindo o controle acionário de outra
Abordagem de avaliação: Uma maneira geral de determinar uma

empresa.

indicação de valor de uma empresa, participação em uma empresa,
valor mobiliário ou ativo intangível utilizando um ou mais métodos de

Ativo intangível: Ativos não físicos (como franquias, marcas

avaliação.

registradas, patentes, direitos autorais, ágio, ações, 40 direitos
minerários, valores mobiliários e contratos, distintos dos ativos físicos)

Acordo de confidencialidade: Isto é o mesmo que um Acordo de

que concedem direitos, privilégios e trazem benefícios econômicos

Não Divulgação (NDA), vide abaixo.

para o proprietário.

Acordo de não divulgação: Um acordo para proteger as informações

Ativo não operacional: Ativos não necessários para as operações

confidenciais divulgadas a um possível investidor ou adquirente.

contínuas da empresa.

Também chamado de “NDA” ou “Acordo de Confidencialidade” ou “CA.”
Ativo: A propriedade de uma empresa que é definida em um contrato
Ágio: Ativo intangível que surge como resultado do nome, reputação,

de compra de ativos, mas que geralmente inclui imóveis, bens

fidelidade dos clientes, localização, produtos e fatores semelhantes

pessoais tangíveis, como equipamentos de escritório, produção,

não identificados separadamente.

automóveis e estoques, bem como ativos intangíveis, como patentes,
direitos autorais e marcas registradas, podendo incluir caixa e valores
mobiliários.
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Avaliação (valuation) de empresas: O ato ou processo de

Carta de Intenções (LOI): Um documento formal por escrito que

determinar o valor de uma empresa ou de uma participação nela.

indica os termos que um comprador está oferecendo a um vendedor
em uma proposta de aquisição ou investimento. Embora não seja um

Avaliação (valuation): O ato ou processo de determinar o valor de

contrato, é um documento que indica uma intenção séria de realizar a

uma empresa, participação em uma empresa, valor mobiliário ou

aquisição proposta.

ativo intangível.
Cesta (basket): O limite mínimo que deve ser excedido antes que um
Balanço patrimonial: Um instantâneo da situação financeira de uma

adquirente tenha direito a receber qualquer pagamento de

empresa. O ativo, passivo e patrimônio líquido são listados para uma

indenização por perdas causadas pela violação de representações e

data específica, como o encerramento do seu Ano Fiscal.

garantias de um vendedor.

Banco de investimentos: Representado por um indivíduo que

Cláusula de não concorrência, também conhecida como cláusula de

trabalha em uma instituição financeira que está no negócio

não competição: Um contrato geralmente assinado por um funcionário

principalmente de levantar capital para empresas, governos e outras

ou um acionista vendedor, pelo qual eles concordam em não trabalhar

entidades, ou que trabalha em uma divisão de um grande banco

para empresas concorrentes ou estabelecer uma nova empresa

envolvida nessas atividades. Os bancos de investimentos também

concorrente dentro de um período de tempo específico após a rescisão

podem fornecer outros serviços a seus clientes, como consultoria em

do vínculo empregatício ou o fechamento da aquisição. Também

fusões e aquisições, ou consultoria em transações específicas, como

chamado de “Acordo de Não Concorrência.”

uma cisão ou reorganização.
Controle majoritário: O grau de controle fornecido por uma posição
Capital de crescimento: Um investimento realizado em uma

majoritária.

empresa operacional por um investidor externo para apoiar a
expansão existente ou prevista do negócio. Pode ou não incluir uma

Corretor de Negócios: Um indivíduo (ou empresa) que angaria e

mudança de controle acionário, mas frequentemente envolve a troca

representa proprietários de negócios que estão considerando vender

de participação acionária.

seus negócios e atua como intermediário entre vendedores
(proprietários de empresas) e compradores. Usos ou termos

Capitalização: Uma conversão de um fluxo único de benefícios em

relacionados – intermediário, banco de investimentos. Um corretor de

valor.
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negócios que representa um vendedor é geralmente considerado um
Desconto para minoritários: Um desconto pela falta de controle

“representante de sell-side.”

aplicável a uma participação minoritária.
Custo do capital: A taxa de retorno esperada (taxa de desconto) que
o mercado exige para atrair fundos para 41 um investimento

Desconto para pessoa-chave: Um valor ou porcentagem deduzido

específico.

do valor de uma participação para refletir a redução no valor
resultante da perda real ou potencial de uma pessoa-chave em uma

Custo médio ponderado de capital (WACC): O custo de capital

empresa.

(taxa de desconto) determinado pela média ponderada ao valor de
mercado do custo de todas as fontes de financiamento na estrutura de

Desconto: Uma redução no valor ou o ato de reduzir o valor. Due

capital da empresa.

diligence: Um processo no qual um comprador inspeciona um
investimento potencial. Geralmente inclui uma análise detalhada do

Data da avaliação: O ponto específico no tempo a partir do qual a

histórico e práticas contábeis, práticas operacionais, referências de

opinião do avaliador se aplica, também chamada de “Data Efetiva” ou

clientes e de fornecedores, referências da administração e análises de

“Data de Avaliação.”

mercado.

Declarações e Garantias: Declarações de fato e garantias por uma

“Earnout:” Uma cláusula contratual estabelecendo que o vendedor de

parte para a outra de que certos fatos ou condições são verdadeiros

uma empresa deve obter uma compensação futura adicional baseada

ou serão verdadeiros no fechamento e, frequentemente, após o

na consecução de determinadas metas financeiras futuras.

fechamento.
EBITDA: Um termo financeiro que é um indicador aproximado do
Demonstrações financeiras auditadas: Demonstrações Financeiras

fluxo de caixa livre. Formalmente definido como Lucros antes de

que foram auditadas por um Contador Público Certificado de acordo

juros, impostos, depreciação e amortização.

com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP).
Empresa do portfólio: Uma empresa adquirida e detida por um
Desconto do portfólio: Um valor ou porcentagem que pode ser

fundo de private equity.

deduzido do valor de uma empresa para refletir o fato de que ela
possui operações ou ativos diferentes que podem não se encaixar
bem.
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Empresa: Uma entidade comercial, industrial, de serviços ou de

Fluxo de caixa: O caixa gerado ao longo de um período de tempo por

investimentos, ou uma combinação dessas, que exerce uma atividade

um ativo, grupo de ativos ou empresa. Pode ser usado em um sentido

econômica.

geral para abranger vários níveis de fluxos de caixa especificamente
definidos.

Estrutura de capital: A composição do capital investido de uma
empresa; o mix de endividamento e financiamento de capital.

Folha de termos: Um documento que estabelece os termos de uma
aquisição, fusão ou oferta de valores mobiliários proposta. Uma folha

Fator de capitalização: Qualquer múltiplo ou divisor utilizado para

de termos pode assumir a forma de uma “Carta de Intenções.”

converter benefícios antecipados em valor.
Fundo de pesquisa: Um indivíduo ou grupo de indivíduos que
Fechamento: O evento no qual os contratos legais exigidos (por

buscam identificar um candidato à aquisição que pode adquirir e

exemplo, contrato de compra e venda de ações, contrato de compra

gerenciar posteriormente.

de ativos ou contrato de fusão) são implementados entre as partes e
as ações ou ativos são trocados pela contraprestação especificada nos

Fundo de Private Equity: Um veículo de investimento, geralmente

contratos.

uma Sociedade Limitada, estabelecida para fazer investimentos em
empresas de capital fechado por meio de um pool de capital próprio

Financiamento da dívida: Ocorre quando uma empresa levanta

disponível.

dinheiro para o capital de giro ou os gastos de capital vendendo
títulos, letras ou notas para investidores individuais e/ou institucionais.

GAAP: Generally Accepted Accounting Procedures, ou Princípios

Em troca do empréstimo do dinheiro, os indivíduos ou instituições

Contábeis Geralmente Aceitos, são o conjunto comum de princípios,

tornam-se credores e recebem uma promessa de pagamento do

normas e procedimentos contábeis estabelecidos pelo Financial

principal e dos juros da dívida.

Accounting Standards Board (FASB) que as empresas utilizam para
elaborar suas Demonstrações Financeiras.

Fluxo de caixa livre: O caixa gerado por uma empresa em uma base
antes de impostos e antes de juros, após fazer ajustes positivos nas

Incorporação: A combinação de duas ou mais empresas, seja por

despesas não monetárias, como depreciação e amortização, bem como

meio de (1) uma combinação de participações na qual as contas são

os benefícios relacionados ao proprietário e ajustes negativos para os

combinadas, (2) uma compra na qual o valor pago acima do valor

investimentos de capital.

contábil da empresa adquirida é lançado nos livros do comprador
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como ágio, ou (3) uma consolidação na qual uma nova empresa é

Participação majoritária: Uma participação acionária superior a

formada para adquirir os ativos líquidos das empresas combinadas.

50% (cinquenta por cento) do capital votante em uma empresa.

Indenização: Um termo contratual pelo qual uma parte concorda em

Participação minoritária: Uma participação acionária inferior a 50%

remunerar a outra por qualquer perda que a outra parte possa sofrer

(cinquenta por cento) do capital votante em uma empresa.

relacionada ao contrato ou transação. Em contratos de compra de
ações e ativos, geralmente uma parte indeniza a outra por uma

PEG: Um grupo de private equity (private equity group).

violação das Representações e Garantias feitas por essa parte.
Plano de saída: Uma estratégia, planejada ou não, para sair de uma
Intermediário: Um consultor de fusões e aquisições que auxilia

situação existente. A criação de uma estratégia global que prepara

compradores e vendedores de pequenas empresas de capital fechado

um proprietário e sua empresa para o momento no qual ele não estará

durante todo o processo de transação de transferência das empresas.

mais envolvido nas operações da empresa. Exemplos de saídas não
planejadas incluem morte, divórcio, invalidez, deficiência, disputas

Liquidez: A capacidade de converter ativos em caixa rapidamente ou

administrativas, entrada de novos concorrentes, obsolescência

pagar um passivo.

tecnológica, perda de um grande cliente ou outros eventos
econômicos imprevistos.

M&A: Uma abreviação de “mergers & acquisitions” (fusões e
aquisições) que geralmente se refere à compra e venda de empresas,

Prêmio de risco patrimonial: Uma taxa de retorno adicionada a uma

ou a combinação de duas empresas na qual apenas uma delas

taxa livre de risco para compensar o investimento em instrumentos

sobrevive. As aquisições podem ser compras de ativos, nas quais o

de patrimônio, uma vez que eles têm um nível mais alto de risco

comprador adquire ativos do vendedor, sem assumir nenhum passivo,

provável do que os instrumentos livres de risco (um componente do

ou compras de ações, nas quais o comprador adquire as ações da

custo de capital próprio ou da taxa de desconto de capital).

empresa e assume o negócio do vendedor.
Prêmio de risco: Uma taxa de retorno adicional a uma taxa livre de
Nota promissória: Uma nota promissória é uma forma de dívida que

risco para compensar o investidor pela aceitação do risco.

um fabricante/devedor emite para levantar capital ou ser utilizada
como pagamento em uma aquisição.

Premissa do valor: Uma premissa sobre o conjunto mais provável de
circunstâncias transacionais que pode ser aplicável à avaliação da
entidade; por exemplo, continuidade operacional, liquidação.
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Múltiplo do EBITDA: Valor da Empresa / EBITDA
Private Equity: Um investimento em títulos não públicos, geralmente

Múltiplo do Valor Contábil: Valor Patrimonial Implícito / Valor Contábil

de empresas privadas. Além disso, uma classe de ativos de
investimento normalmente reservada a grandes investidores

Sucessão familiar: Nas sucessões familiares ou transições por

institucionais, como fundos de pensão e dotações, bem como

aposentadoria, as participações são transferidas de proprietários

indivíduos com alto patrimônio. Inclui investimentos em empresas de

passivos para membros da família ativos ou acionistas externos. Os

capital fechado, de startups e empresas bem estabelecidas e

facilitadores são particularmente sensíveis às questões de

lucrativas, a empresas falidas ou quase falidas. Exemplos de private

planejamento patrimonial, à dinâmica das empresas familiares e à

equity incluem capital de risco, aquisição alavancada, capital de

necessidade de discrição e confiança para tornar essas transações

crescimento e investimentos em empresas em dificuldades.

transparentes e bem-sucedidas.

Recapitalização: Uma transação de financiamento que permite que

Taxa de retorno: Um valor do lucro (prejuízo) e/ou mudança no valor

os proprietários obtenham parte do valor que criaram em suas

realizado ou previsto em um investimento, expresso como uma

empresas, enquanto mantêm uma grande participação na empresa.

percentagem desse investimento.

Reinvestimento de capital sustentado: O desembolso de capital

Valor contábil ajustado: O valor resultante após um ou mais ativos

periódico necessário para manter as operações nos níveis existentes,

ou passivos serem adicionados, excluídos ou modificados em relação

líquido da proteção fiscal disponível para esses desembolsos.

aos seus respectivos valores nas demonstrações financeiras.

Risco sistemático: O risco que é comum a todos os títulos de risco e

Valor contábil líquido: No que tange a uma empresa, a diferença

não pode ser eliminado por meio da diversificação.

entre o total do ativo (líquido de depreciação acumulada, exaustão e
amortização) e o total do passivo de uma empresa conforme ele

Saída: Isso ocorre quando uma instituição financeira, como uma

aparece no balanço (sinônimo de patrimônio líquido). Com relação a

empresa de private equity ou capitalista de risco, realiza seu

um ativo intangível, o custo capitalizado de um ativo intangível,

investimento em uma empresa. Isso geralmente ocorre com a venda

líquido da amortização acumulada conforme ele aparece nos registros

de sua participação ou abrindo o capital da empresa.

contábeis da empresa.

Múltiplos de saída:

Valor contábil: A determinação do valor no balanço patrimonial de

Múltiplo da receita: Valor da Empresa / Receita

uma empresa adicionando todos os ativos circulantes e imobilizados e
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deduzindo todas as dívidas, outros passivos e o preço de liquidação de

fábrica em operação, e as licenças, sistemas e procedimentos

quaisquer emissões preferenciais. (O valor contábil por ação ordinária

necessários em vigor.

é determinado pela divisão do valor contábil pelo número de ações
ordinárias em circulação.)

Valor do ágio: O valor atribuível ao ágio. Um ativo intangível que
fornece uma vantagem competitiva, como uma marca forte e

Valor da Empresa (Enterprise Value): O Enterprise Value (EV)

reputação.

(também chamado de Total Enterprise Value, ou TEV) é uma métrica
financeira que representa o valor total de uma empresa após levar em

Valor do ativo líquido tangível: O valor dos ativos tangíveis da

conta os detentores de dívida e do capital.

empresa (excluindo ativos excedentes e ativos não operacionais),
líquido do valor do seu passivo.

Valor da liquidação ordenada: Valor de liquidação no qual o ativo
ou ativos são vendidos durante um período de tempo razoável para

Fontes: http://www.DealFirm.com

maximizar os recursos recebidos.

http://www.MAsource.org/page/Glossary
http://www.MergerMarket.com https://CorporateFinanceInstitute.com

Valor da negociação: A soma da contraprestação paga pelo
adquirente pela participação acionária na empresa-alvo (mais o valor
da dívida líquida na empresa-alvo, quando aplicável).
Valor de liquidação forçada: Valor de liquidação no qual o ativo ou
ativos são vendidos o mais rápido possível, como por exemplo em um
leilão.
Valor de liquidação: O valor líquido que pode ser obtido se o negócio
for encerrado e os ativos forem vendidos aos poucos. A liquidação
pode ser “ordenada” ou “forçada.”
Valor de operação: O valor de uma empresa que deve continuar em
operação no futuro. Os elementos intangíveis do Valor de Operação
resultam de fatores como ter uma força de trabalho treinada, uma
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