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Conforme os obje�vos buscados com o processo de M&A, podem ser iden�ficadas 
necessidades nas áreas de Gestão e Consultoria no processo de Sucessão Empresarial, 
Planejamento Tributário, além da estruturação que facilite a captação de recursos e/ou 
inves�mentos.

O processo de M&A possibilita a cons�tuição e/ou consolidação de uma empresa; 
expansão; acréscimo/incremento dos produtos e/ou serviços disponibilizados e/ou para que 
se tornarem mais compe��vas no mercado.

O QUE É?

OBJETIVO

Foco na estratégia de mercado que a empresa possui para que garanta sua expansão, 
perpetuidade da sua marca e de seu modelo de negócio, com ênfase na: (i) Gestão e 
Consultoria Organizacional; (ii) Planejamento Tributário com vistas a melhoria do lucro líquido 
e até do CashFlow; (iii) Estruturação para captação de recursos e/ou inves�mentos que 
busquem acelerar seu crescimento.

Fusões e Aquisições (M&A)
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Pesquisa que busca informações, dados relacionados ao mercado de atuação da 
empresa, que podem impactar de forma posi�va ou nega�va o negócio. Com esse 
estudo, são ob�dos dados-chaves sobre o segmento e o contexto de atuação da 
empresa, seu potencial público, posicionamento da concorrência, relação dos 
fornecedores, histórico e expecta�vas macroeconômicas relacionadas.
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(non disclosure agreement) - O termo de confidencialidade é um contrato a�pico e 
sem ônus, com o obje�vo de restringir a revelação e o uso de informações 
empresariais e econômicas, planos, produtos, propriedade intelectual e 
operações, no contexto de avaliação da viabilidade da operação de fusões e 
aquisições ou de compra e venda da empresa/a�vos.

(le�er of inten�ons ou LOI) - Documento u�lizado em processos de fusão e 
aquisição de empresas, cons�tuição de joint ventures, entre outros. Esse 
documento, além de estabelecer a intenção do contato, como o nome indica, 
também delineia inicialmente os pontos básicos de um possível acordo futuro.

Metodologia que permite avaliar o valor de um negócio, uma propriedade e/ou 
a�vos.

(non binding offer ou NBO) – É a oferta que ainda está sujeita à verificação e não 
obriga a sua efe�vação pelo comprador.

Momento em que as propostas expostas na fase de negociação vinculam as partes 
e se inicia a efe�va elaboração concreta da operação.

Processo de inves�gação e análise de informações de uma determinada empresa. 
Seu principal obje�vo é averiguar a situação de uma organização em operações 
societárias, como aquisição, fusão, incorporação ou parcerias, visando monitorar e 
antecipar potenciais riscos.

Definida operação (compra, venda, incorporação), celebra-se o contrato (signing). 
Fase que encaminha para o fechamento (closing) da operação, momento no qual o 
contrato é de fato firmado, entabulando todas condições do negócio (pagamento, 
troca de ações).
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