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A teoria da criação de sinergias através de processos de fusões e 

aquisições (F&A) no Brasil ainda merece maior compreensão para 

que resulte em uma teoria geral, com sustentação e contextualização 

entre outras teorias econômico-administratiivas. Este artigo tem por 

objetivo proporcionar um melhor entendimento sobre o tema e a 

maneira pela qual pode ser avaliado. Neste artigo, faz-se uma análise 

do desempenho econômico-financeiro de empresas que passaram por 

processos de Fusões e Aquisições no Brasil entre os anos de 2000 e 

2007. Para o estudo, utilizaram-se comparações estatísticas entre os 

valores médios de indicadores econômico-financeiros no período de 

três anos antes e três anos após a união entre mesmas. Identificou-se 

uma melhora na situação econômica e tais processos geraram 

sinergias gerenciais e financeiras. 
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1. Introdução 

O fenômeno das fusões e aquisições (F&A) vem redefinindo o ambiente empresarial e 

gerencial, o que pode ser visto como uma resposta das organizações ao ambiente cada vez 

mais competitivo da economia. 

Quando uma empresa gasta sua energia em um processo de F&A, espera-se melhora de 

desempenho ou alcance de algum tipo de sinergia, aumentando assim, a eficiência da 

economia como um todo. É possível que a eficiência de um dos lados envolvidos no processo 

de F&A seja transferida ao outro lado onde inexista tal eficiência. 

Kumar e Bansal (2008) acreditam que avaliar o desempenho das transações de F&A tem sido 

um dos problemas mais difíceis encontrados pelos pesquisadores, onde diferentes sistemáticas 

são utilizadas para identificar os efeitos dos processos de F&A, e curiosamente os resultados 

divulgados sempre são diferentes.  

Pesquisas anteriores evidenciam o fato, como, Kadapakkam, Krishnamurthy e Devos (2009) 

que baseados em previsões encontraram um aumento de 10,03% de ganhos através das F&A. 

Entretanto, estudos como de Kumar (2009) mostram que F&A não causaram aumento na 

rentabilidade das empresas adquirentes. Esta pesquisa é então motivada pela falta de 

evidências sobre ganhos de sinergia através de F&A.  

O objetivo deste artigo é analisar o surgimento de ganhos em sinergia em 29 processos de 

F&A no Brasil, através de indicadores econômico-financeiros. 

Esta pesquisa também permitirá encontrar evidências prós ou contras a eficácia dos processos 

de F&A. E, por fim, analisar a situação das empresas após a realização destas transações. 

  

2. Fusões e aquisições 

Segundo Kumar (2009), as F&A se tornaram o principal meio de consolidação da indústria, 

principalmente em países emergentes. Adicionalmente, Kadapakkam, Krishnamurthy e Devos 

(2009) acreditam que as F&A ocorrem em ondas, impulsionadas por uma necessidade de 

reestruturação econômica e tecnológica. As atividades de F&A são representadas por 

movimentos cíclicos, nos quais períodos de maior e menor intensidade se alternam e sucedem. 

Baseado principalmente no cenário econômico nos EUA, a literatura financeira apresenta 

quatro inquestionáveis ondas de F&A, como mostra a figura 1. 

Kummer e Steger (2008) acreditam que a principal motivação para realização de F&A é a 

busca por crescimento. E, enquanto as alternativas de crescimento interno não se 

materializarem ou que surjam outras formas, as F&A continuaram a ser a única forma de se 

atingir crescimento.  

Um novo evento pode ser visto por alguns autores, como Kumar e Bansal (2008), como 

realidade de uma quinta onda que teve início nos anos 90 e vem durando até os dias de hoje. 

Este período assistiu a um crescimento continuado do movimento de F&A de empresas, 

revelando uma possível tendência para a centralização e concentração do capital. 
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Segundo Kumar e Bansal (2008), os períodos com baixo número de transações de F&A são 

momentos utilizados por toda a indústria para desenvolver novas concepções e estratégias que 

mais tarde serão utilizadas para dar origem a novas F&A.  

 

Fonte: Kummer e Steger (2008) 

Figura 1 – Evidência das ondas de F&A 
 

No Brasil, as reformas estruturais pelos quais passou a economia, em decorrência da abertura 

comercial, ampliaram o campo para os processos de F&A. A economia brasileira tem 

acompanhado a evolução das F&A na economia mundial, conforme mostram dados da figura 

2. No período considerado entre 1994 e 2010, ocorreram 6.574 processos de F&A, dos quais 

2.966 envolvem apenas empresas brasileiras, e 3.608 processos cross border. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da KPMG (2011). 

Figura 2 – Evolução do número de F&A entre 1994 e 2010. 
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3. Sinergia 

Muitas F&A e grandes investimentos são frequentemente justificados com o argumento de 

que alguma sinergia será criada. Segundo Cigola e Modesti (2008), a sinergia é o valor 

adicional gerado pela combinação de duas empresas, criando oportunidades que não estavam 

disponíveis para as mesmas quando operam de forma independente. 

Uddin e Boateng (2009) atribuem as fontes de valor para a possibilidade de sinergia em suas 

três diferentes formas: financeira, operacional e gerencial. 

-   Sinergia Financeira, que segundo Damodaran (2002) e Kadapakkam, Krishnamurthy e 

Devos (2009) são resultantes da utilização plena de benefícios fiscais, maior capacidade de  

alavancagem com menores custos, maior capacidade de endividamento, melhor estrutura 

de capital, bem como explorar outras benefícios fiscais. 

-   Sinergia Operacional, que de acordo com Cigola e Modesti (2008), Kadapakkam, 

Krishnamurthy e Devos (2009) e Nogest (2010), a empresa combinada poderá se 

beneficiar do aumento das receitas, economias de escala e de escopo, reduzir custos 

operacionais e investimentos de capital, melhorando assim seu fluxo de caixa. 

-   Sinergia Gerencial, que segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002) e Camargos e Barbosa 

(2005), classificam os ganhos em sinergia gerencial como os provenientes da melhoria na 

eficiência gerencial, com consequente melhora no desempenho econômico-financeiro, 

além de outros fatores como eliminação de pessoal com funções, e processos ou atividades 

redundantes. 

 

3.1. Evidências da sinergia através de indicadores 

Como dito anteriormente, Kumar e Bansal (2008) acreditam que os resultados de pesquisas 

sobre ganhos em sinergia podem ser diferentes. Então, buscou-se na literatura pesquisas que 

tratam do cálculo da sinergia através da sistemática de indicadores econômico-financeiros, e 

os resultados destas serão apresentados. 

Kumar e Bansal (2008) tiveram por objetivo examinar o crescimento das F&A nos últimos 

anos na Índia, e também o impacto na performance financeira das empresas a longo prazo. Os 

autores afirmam que em mais de 50% dos casos houve uma melhora no desempenho 

financeiro após a junção das empresas. E em 15% dos casos não só o desempenho financeiro 

melhorou como também houve um aumento no capital de giro. 

Pasin e Matias (2001) analisaram os 25 maiores casos de F&A ocorridos no Brasil entre 1995 

e 1997. E observam que grande parte das empresas apresentaram reduções no índice de custos 

dos produtos e despesas administrativas com consequente aumento da rentabilidade, 

comprovando-se a existência de sinergias nestes. 

Camargos e Barbosa (2005), analisando 21 empresas brasileiras que passaram por processos 

de F&A entre 1995 e 1999, identificaram uma melhora nos três indicadores de sinergias 

analisados, o que mostra que as empresas após a união obtiveram sinergias operacionais, ou 

seja, maior eficiência no controle de custos e maior receita, e sinergias gerenciais, ou seja, 

eficiência no controle de despesas administrativas e gerais e gestão mais eficiente.  
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Iootty, Rocha e Ferraz (2001) avaliaram 108 transações e os resultados apresentados sugerem 

não haver diferenças significativas no desempenho econômico-financeiro após um processo 

de F&A. 

Lau, Proimos e Wrigth (2008) examinaram a performance de 72 casos de F&A na Austrália, 

entre os anos de 1999 e 2004. E, evidenciam a criação de valor através dos processos de F&A, 

já que estes apresentam uma melhora no desempenho operacional comparado as empresas 

anteriormente à realização do processo de F&A, com aumento na rentabilidade das empresas, 

no fluxo de caixa, eficiência e alavancagem. 

Kumar (2009) concentrou seu estudo em evidências empíricas sobre mudança no desempenho 

de 30 empresas do setor privado, durante o período de 1999 a 2002, na Índia. E observou que  

as F&A não causam melhoria na rentabilidade dos adquirentes, ou seja, não houve criação de 

sinergia financeira. 

 

4. Método de Pesquisa 

Esta pesquisa pode ser classificada como quantitativa em Engenharia de Produção e é 

motivada pela necessidade de melhorar a compreensão sobre as fontes de sinergias em F&A, 

uma questão que não é avaliada com muita importância na literatura.  

Para isto, os ganhos em sinergia de uma amostra serão avaliados através dos indicadores 

econômico-financeiros propostos por Camargos e Barbosa (2005), que de maneira mais 

completa encontrada na literatura, buscam evidências sobre ganhos sinergéticos através da 

análise de quatro parâmetros fundamentais: liquidez, endividamento, rentabilidade e sinergia. 

Desses indicadores, os de liquidez e de endividamento visam identificar a situação financeira 

da empresa após a combinação. Os índices de liquidez fornecem uma medida da capacidade 

da empresa pagar suas dívidas, enquanto os de estrutura evidenciam a composição dos 

capitais próprios e de terceiros que financiam os investimentos da empresa. Já os indicadores 

de rentabilidade visam identificar a situação econômica das empresas após a combinação. E, 

por fim, os indicadores de sinergia que indicam se as transações trouxeram sinergia positiva 

ou negativa para as empresas. 

Então, para estes quatro parâmetros, onze relações serão calculadas, como mostradas: 

a) Liquidez: liquidez geral e liquidez corrente; 

b) Endividamento: perfil da dívida, grau de endividamento financeiro e participação de 

capitais de terceiros; 

c) Rentabilidade: retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio líquido e lucro por ação; 

d) Sinergia: margem bruta, margem líquida e despesas administrativas e gerais em 

relação à receita líquida. 

Os objetos de estudo foram selecionados a partir de dados levantados em empresas de 

consultoria, onde foram selecionados 29 casos de F&A entre empresas de capital aberto do 

mercado acionário brasileiro, ocorridas entre janeiro de 2000 e dezembro de 2007. 

Os dados históricos de demonstrativos financeiros e contábeis serão obtidos através de 

consulta ao software Economática
®
, acessado em pesquisa nos laboratórios da Universidade 

Federal de Itajubá. 
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Os indicadores serão analisados através de três conjuntos de dados: dois conjuntos para as 

empresas funcionando de forma independente referente aos anos antecessores ao processo, e 

um conjunto de dados da empresa resultante, após o ano de anúncio da F&A. 

Então, serão considerados os seis anos mais próximos ao anúncio, e serão realizadas 

comparações estatísticas entre os três anos antecessores e os três anos sucessores ao anúncio 

da transação. O ano de anúncio será desconsiderado, já que segundo Healy, Palepu e Ruback 

(1992) e Kumar (2009), os valores são afetados por efeitos do processo incorridos no ano, o 

que os tornam difíceis de serem comparados aos demais.  

Ainda, serão realizadas análises estatísticas com utilização do teste Paired-t com auxílio da 

ferramenta estatística Minitab
®
, acessada em pesquisa nos laboratórios da Universidade 

Federal de Itajubá.  

Inicialmente o teste utilizado será o Paired-t, denominado neste trabalho de teste de hipóteses 

I, onde, a hipótese alternativa é a de que a média antes e depois da realização das F&A são 

estatisticamente diferentes, como mostram as hipóteses nula (H0) e alternativa (HA) abaixo.  

Entretanto, caso o teste de hipóteses I aponte que as médias devam ser consideradas 

estatisticamente diferentes, ou seja, P-value < 0,05, um novo teste deve ser realizado, com o 

propósito de analisar se a média após a realização das F&A deve ser considerada 

estatisticamente maior ou menor do que a média antes das F&A. Então, serão realizados 

novos testes de hipótese, denominados neste trabalho de teste de hipóteses II. 

Teste de Hipóteses I:   Teste de Hipóteses II: 

  H0: μ1 = μ2    H0: μ1 < μ2 

  HA: μ1 ≠ μ2     HA: μ1 > μ2 

 

5. Resultados 

Como o objetivo do estudo foi realizar uma análise do desempenho econômico-financeiro de 

empresas brasileiras que passaram por processos de F&A e identificar se esses processos 

resultaram ou não em ganhos de sinergia, serão apresentados os resultados gerais, ou seja, 

uma análise das F&A, a variação média dos indicadores, e os resultados dos testes de 

hipóteses I e II, como resume a tabela 1. 
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Tabela 1 – Análise Geral dos Indicadores 

 

Através da análise da tabela 1, pode-se concluir que dos 29 casos de F&A, apenas 12 

(41,37%) casos obtiveram média do índice de liquidez geral maior do que quando operavam 

de forma não combinada.  

A média do índice de liquidez geral das empresas passou de 0,871 para 0,774, o que 

representa uma queda de 36,92%. Entretanto, o teste de hipóteses I apresentou um P-value 

superior a 0,05, o que nos permite afirmar que não houve diferenças entre as médias do índice 

de liquidez geral antes e após a realização das F&A. Fato que sinaliza que, estatisticamente, 

após os processos de F&A as empresas não apresentaram alterações na capacidade de honrar 

seus compromissos. 

Através da análise dos resultados do índice de liquidez corrente, observa-se que 17 das 29 

(62,04%) F&A em estudo apresentaram uma melhora. A média geral do índice de liquidez 

corrente das empresas antes e após processos de F&A apresentaram valores de 1,296 e 1,236 

respectivamente, o que representa uma queda média de 4,61%. Entretanto, após a realização 

do teste de hipóteses I, cujo P-value obtido foi de 0,513. Então, pode-se afirmar 

estatisticamente que após a realização das F&A, a média da amostra não apresentou 

alterações, positivas ou negativas, em suas condições de honrarem seus compromissos de 

curto prazo. 

Analisando-se estatisticamente os indicadores de liquidez, constata-se que a liquidez das 

empresas de capital aberto em estudo, após a realização de processos de F&A, não 

apresentaram alterações. 

Analisando o perfil das dívidas, observou-se que 21 (72,41%) das F&A obtiveram uma 

melhora em tal indicador. Através da análise dos 29 casos de F&A que compõem a amostra, 

pode-se concluir que a média geral do perfil da dívida sofreu uma queda média de 12,59% no 

endividamento de curto prazo em relação ao total da dívida financeira das empresas. Através 

dos resultados obtidos no teste de hipóteses I, encontra-se um P-value de 0,002. O fato nos 
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permite afirmar que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos 

indicadores antes e após a realização das F&A.  

Com esta observação, foi realizado o teste de hipóteses II proposto anteriormente. Com isto, 

obteve-se um novo P-value de 0,001, que nos permite afirmar que, após a união entre as 

empresas, a média dos indicadores do perfil da dívida apresentou-se de forma 

significativamente menor, fato que traduz que o endividamento sofreu uma melhora em sua 

qualidade, já que passou a ser mais de longo prazo do que curto prazo, o que proporciona uma 

maior folga financeira às empresas atuando de forma combinada. 

Em 29 casos de F&A analisados, 11 (37,93%) das empresas apresentaram um aumento no 

indicador grau de endividamento financeiro, fato que pode ser visto como uma piora após a 

realização da F&A.  

A média geral do grau de endividamento financeiro dos 29 casos de F&A passou de 0,320 

para 0,270 quando combinadas, o que representa uma redução de 15,49%. Entretanto, foi 

realizado o teste de hipóteses I, onde se pôde constatar que há uma diferença entre as médias 

do grau de endividamento financeiro antes e após as F&A. Contudo, foi necessária a 

realização de um novo teste, denominado teste de hipóteses II, onde, foi encontrado um P-

value de 0,024. Logo, a média dos indicadores após as F&A é menor do que a média dos 

indicadores antes, o que representa uma menor dependência de financiamentos onerosos, ou 

seja, após os processos de F&A, a dependência das empresas em relação a capitais externos 

para se financiar diminuiu. 

Analisando os resultados obtidos através do indicador da participação de capitais de terceiros, 

16 (55,17%) empresas combinadas apresentaram melhora média em tal indicador quando 

comparadas ao período que antecede a F&A.  

A média geral do indicador participação de capitais de terceiros dos 29 casos apresentou uma 

redução de 1,38%. Contudo, através da realização do teste de hipóteses I foi obtido um P-

value de 0,921, o que nos permite afirmar estatisticamente que após a união entre as 

empresas, estas não apresentaram qualquer redução em sua dependência de financiamento 

através do capital de terceiros. 

Apesar das empresas não terem apresentado nenhuma alteração significativa na liquidez, estas 

estão se utilizando menos de capital de terceiros para financiar suas atividades. Através da 

análise do perfil de dívida, pode-se afirmar que as empresas estão se utilizando 

principalmente de recursos de longo prazo. Analisando o grau de endividamento financeiro 

pode-se afirmar que as empresas combinadas diminuíram sua dependência de capitais 

externos. Tal efeito pode ser resultado de um maior poder de barganha e de alavancagem, 

devido ao fato de as empresas combinadas apresentarem maior porte, o que pode ser 

associado a ganhos em sinergia financeira e operacional. 

Já, analisando-se a rentabilidade sobre o ativo média das 29 F&A, observa-se que apenas 10 

(34,5%) apresentam melhora em tal indicador. 

De modo geral, a média do retorno sobre ativo após as F&A sofreu uma redução de 26,98%. 

O fato se confirma através da realização do teste de hipóteses I, onde foi obtido um P-value 

de 0,048, o que nos permite afirmar que, estatisticamente, existe uma diferença entre as 

médias do retorno sobre os ativo antes e após a realização das F&A.  

Através do teste de hipóteses II, o P-value encontrado foi de 0,024, o que nos permite afirmar 

que houve uma redução estatisticamente significativa na média do retorno sobre ativo das 
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empresas analisadas, o que indica que as empresas após as F&A pioraram sua rentabilidade, 

ou seja, perda para os acionistas. 

Observando-se a evolução do retorno sobre o patrimônio líquido médio dos 21 casos de F&A, 

constata-se que apenas 12 (41,38%) delas apresentam melhora em tal indicador.  

De um modo geral, a média do retorno sobre o patrimônio líquido dos 29 casos de F&A 

sofreu uma variação negativa de 43,33%. Porém, através da realização do teste de hipóteses I, 

obteve-se um P-value de 0,093. Pode-se então afirmar estatisticamente que não foram 

encontradas alterações nas médias dos indicadores de rentabilidade sobre o patrimônio 

líquido, o que sugere não terem havidos melhoras ou pioras na rentabilidade.  

Na análise do lucro por ação, fica evidenciado que, dos 29 casos de F&A, 19 (65,52%) 

apresentaram melhora em tal indicador de rentabilidade. 

A análise da média do lucro por ação da amostra nos permite afirmar que ocorreu um 

aumento de 11,45%. Porém, através da realização do teste de hipóteses I, obteve-se um P-

value de 0,683. Então, pode-se afirmar que estatisticamente não foram encontradas alterações 

nas médias do lucro por ação, sejam estas positivas ou negativas.  

Através da análise da situação econômica das empresas, quando considerados os três 

indicadores, pode-se afirmar estatisticamente que não ocorreram melhoras na rentabilidade 

das empresas após as F&A.  

Avaliando os resultados, é possível dizer que a margem bruta das empresas unidas melhorou 

em apenas 13 (44,83%) dos 29 casos analisados. 

Em uma análise geral, a margem bruta média das empresas combinadas após a realização das 

F&A apresentou uma piora de 2,04%. A partir de resultados obtidos com o teste de hipóteses 

I, obteve-se um P-value de 0,513, o que nos permite afirmar que estatisticamente não existe 

diferença entre as médias do indicadores de margem bruta antes e após a realização das F&A. 

Fica evidente a amostra de forma geral não apresentou uma maior eficiência no controle e 

gestão da sua estrutura de custos. Apesar de ser suposto que as empresas obteriam maior 

poder de barganha e maior porte, os indicadores mostram que não foram obtidas economias 

de escala. Ou seja, através da análise de tais indicadores pode-se dizer que não foram obtidos 

resultados positivos em sinergia operacional. 

Pode-se afirmar que a margem líquida melhorou em 13 (44,83%) dos casos. A margem 

líquida média da amostra sofreu uma variação negativa de 26,48%. Entretanto, a análise do P-

value de 0,118 obtido através do teste de hipótese I nos permite afirmar que estatisticamente 

não ocorreram alterações na eficiência da amostra em converter sua receita em lucro. O fato 

sugere que a possível troca de controle gerencial em grande parte das empresas não gerou 

uma maior eficiência, o que é indicio de não terem sido encontrados ganhos em sinergia 

gerencial. Entretanto, quando foram analisados as médias dos indicadores de grau de 

endividamento financeiro, foram encontrados resultados que sugerem terem sido alcançados 

ganhos em sinergia gerencial. 

O indicador do nível de despesas administrativas e gerais melhorou nas empresas envolvidas 

em 17 (58,62%) dos 29 casos de F&A em estudo. Já que, através da análise isolada dos casos, 

pode-se afirmar que algumas empresas apresentaram uma melhora na eficiência 

administrativa e melhor gestão das empresas quando combinadas, resultando em ganhos de 

sinergia gerencial. 
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Na média geral dos 29 casos de F&A, as empresas combinadas apresentaram uma melhora no 

indicador de despesas administrativas e gerais através de uma redução de 14,49% desta 

média. Entretanto, com base nos resultados do teste de hipóteses I obteve-se um P-value de 

0,064. Tal valor nos permite afirmar que estatisticamente a amostra não apresentou nenhuma 

alteração nas médias dos indicadores de despesas administrativas e gerais. 

 

6. Conclusões 

Há uma carência na literatura para trabalhos científicos que investiguem a eficiência dos 

processos de F&A no Brasil. Este artigo buscou, através da sistemática de indicadores, 

levantar dados que comprovem a eficiência de tais processos, visando sanar esta lacuna na 

literatura. Entretanto, tem sido muito difícil obter o real valor da sinergia obtida, já que é 

difícil separar os ganhos e perdas resultantes da F&A dos provenientes de outras 

transformações significativas da economia brasileira. 

Após as F&A, as médias dos indicadores de liquidez apresentam-se inalterados. Já os 

indicadores de endividamento apresentam melhoras após a união entre as empresas, pois as 

mesmas conseguiram melhorar o perfil das suas dívidas, o que pode ser resultado de um 

maior grau de alavancagem e maior poder de negociação com fornecedores de capital, já que 

teoricamente as empresas passaram a ter maior porte. Ainda ocorreram reduções no grau de 

endividamento financeiro, ou seja, após as combinações, as empresas passaram a ter uma 

menor dependência de capitais externos para se financiar.  

No que diz respeito a rentabilidade, os indicadores de retorno sobre o ativo apresentaram uma 

piora, enquanto os indicadores retorno sobre patrimônio líquido e lucro por ação se 

mantiveram inalterados. Fato evidencia que não houve a melhora esperada na medida que 

representa o retorno pelos investimentos feitos. 

E, por fim, os indicadores de sinergia, onde os indicadores margem bruta, cuja melhora 

representaria ganhos em eficiência no controle dos custos de operação, não evidenciaram tal 

fato. O mesmo se deu com os indicadores de margem líquida, que de modo geral, 

mantiveram-se inalterados, evidenciando que as empresas mantiveram suas dificuldades em 

traduzir suas eficiências em lucros para os acionistas. Da mesma forma, os indicadores de 

despesas gerais e administrativas, que de modo geral mantiveram-se inalterados, fato que 

sugere que as empresas não aproveitaram a oportunidade de buscar uma gestão mais eficiente, 

como dito anteriormente, resultados de possível eliminação de processos, atividades e rotinas 

redundantes, ou ainda mudanças no organograma, dispensas, entre outros. 

Os resultados obtidos nos permitem afirmar que de modo geral as F&A, ocorridas nos últimos 

anos no Brasil entre empresas de capital aberto, resultaram em ganhos de sinergias financeiras 

e gerenciais, apesar de refletido em apenas alguns indicadores. Porém nenhum ganho de 

sinergia operacional foi obtido.  
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