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Crescimento e Expansão da Sociedade 

Crescimento da Britcham Empreendimentos Ltda.: 

 

 

 Orgânico – expansão do negócio por meio de aumento na produção/vendas/prestação 
de serviços;   

ou 

 

 Estratégico – expansão do negócio por meio da aquisição de concorrentes ou de 
empresas que complementem seu negócio (M&A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operações de M&A 

 Fusão -  duas sociedades que se unem (e se extinguem) para formar nova sociedade; 
 
 Cisão - a sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, 

constituídas para esse fim ou já existentes; 
 
 Incorporação - uma ou várias sociedades são absorvidas por outra; 

 
 Joint Venture – vínculo contratual entre duas ou mais sociedades para realização de 

um objetivo comum; 
 

 Aquisição de Bens ou Direitos – em vez da aquisição da totalidade de uma sociedade, 
adquirem-se somente ativos e/ou  carteira de clientes e/ou direitos de propriedade 
intelectual, entre outros. 



Aquisição de/da Sociedade 

Procedimento: 

 

 Documentos preliminaries  

 

 Legal Due Diligence; 

 

 Valuation; 

 

 Negociação e elaboração do CCV; 

 

 Negociação e elaboração dos contratos  

acessórios; 

 

 Fechamento; 

 

 Apresentação de Ato de Concentração perante o CADE; 

 

 Post-deal integration. 

 

 



Legal Due Diligence 

Comprador 
 
 Análise de aspectos contábeis, legais, 

fiscais (procedimentos), trabalhistas 
(procedimentos), ambientais 
(procedimentos) e operacionais; 

 
 Tentativa de refletir no Valuation tudo o 

que for identificado de contingência na 
Legal Due Diligence; 
 

 Tentativa de vincular o Vendedor à 
auditoria, de modo que eventuais novas 
contingências sejam imputadas ao 
Vendedor como quebra contratual por 
omissão ou declaração falsa. 

Vendedor 
 
 Disponibilização de todas as informações 

solicitadas, sem voluntariar informações 
não solicitadas; 
 

 Tentativa de resolver o maior número 
possível de contingências antes do 
Fechamento; 
 

 Tentativa de vincular o Comprador à 
auditoria realizada, de modo que 
eventuais novas contingências sejam 
assumidas pelo Comprador.0 



Valuation 

 Fluxo de Caixa Descontado – determina o valor da sociedade trazendo a valor 
presente o fluxo de caixa futuro; 
 

  Avaliação por Múltiplos – determina o valor da sociedade aplicando um fator de 
referência, que tem por base empresas já avaliadas e atuantes no mesmo segmento, 
multiplicado pelo EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, amortization) 
da sociedade; 
 

 Valor de Mercado – em caso de companhias abertas, utiliza-se o valor das ações no 
mercado. 



Negociação e elaboração do CCV 

Comprador 
 
 Preço parcelado; 
 
 Parcelas retidas (hold-back); 

 
 Se Escrow, custo é do Vendedor, que 

exigiu o depósito antecipado; 
 

 Earnout: parcelas futuras estão vinculadas 
ao desempenho do negócio; 
 

 Preço pode ser retido ou compensado. 

Vendedor 
 
 Preço à vista ou poucas parcelas; 
 
 Se parcelado, parcelas em Escrow; 

 
 Se Escrow, custo é do Comprador, que 

deveria ter pago à vista; 
 

 Earnout: tem que ter controle sobre as 
operações para garantir o máximo 
desempenho e pagamento; 
 

 Mecanismo para apuração e 
questionamento do Earnout; 
 

 Preço não pode ser retido ou 
compensado, tem que ser pago. 



Negociação e elaboração do CCV   

Comprador 
 
 Cada parte arca com os tributos 

incidentes; 
 

 Pagamento na aquisição de S.A. pode ser 
feito no Fechamento, com a transcrição 
dos livros societários; 
 

 Pagamento na aquisição de Ltda. só pode 
ser feito após o registro da alteração 
contratual na Junta Comercial; 
 

 O máximo possível de representações e 
garantias (reps & warranties). 
 

 Reps & warranties amplas e completas. 

 
 

Vendedor 
 
 Preço deve ser líquido de impostos e 

retenções (gross-up); 
 

 Parcelas devem ser reajustadas 
anualmente; 
 

 Pagamento deve ser feito no Fechamento; 
 

 Poucas reps & warranties, pontuais e 
precisas; 
 

 Conceitos de “to the best of one’s 
knowledge” e  de “Material Adverse 
Effect” (MAE) ou “Material Adverse 
Change” (MAC). 

 
 
 



Negociação e elaboração do CCV    

Vendedor 
 
 Tentativa de fazer negociação “porteira 

fechada”, em que o Comprador assume 
todo e qualquer passivo; 
 

 Tentativa de limitar a responsabilidade do 
período anterior ao Fechamento ao que 
não foi indicado na Legal Due Diligence; 
 

 Tentativa de limitar a responsabilidade do 
período anterior ao Fechamento a 
determinadas matérias, ex., pagamento 
de horas extras. 

 
 
 
 
 

Comprador 
 
 Definição de responsabilidades com base 

na data do Fechamento: o que for 
anterior cabe ao Vendedor, e o que for 
posterior, cabe ao Comprador. 

 
 
 
 
 



Negociação e elaboração do CCV  

 
Vendedor 

 
 Indenização tem que ser limitada 

temporalmente; 
 

 Indenização tem que ser limitada 
financeiramente; 
 

 Tentativa de limitar indenização a casos 
de declaração falsa e descumprimento 
contratual. 

 
 
 
 

Comprador 
 
 Indenização não pode ter limite temporal; 

 
 Indenização não pode ter limite 

financeiro; 
 

 Tentativa de obter indenização por 
Perdas, declaração falsa, descumprimento 
contratual. 

 
 
 
 



Negociação e elaboração do CCV    

Vendedor 
 
 Conceito de “Perda” deve se resumir a 

pagamento efetivo e final; 
 

 “Perda” não pode incluir sinistros 
segurados; 
 

 “Perda” não pode incluir denúncia 
espontânea; 
 

 Tentativa de exonerar o Vendedor em 
caso de atraso no Pagamento; 
 

 Mecanismo para defesa de processos e 
cobrança de Perdas. 

 
 
 
 

Comprador 
 
 Conceito de “Perda” deve ser o mais 

amplo possível, incluindo qualquer 
condenação de primeira instância, 
indicação de débitos em CNDs, certidões 
positivas que impeçam participação em 
licitações, multas, honorários 
advocatícios, depósitos recursais, entre 
outros. 

 
 
 
 
 
 
 



Negociação e elaboração do CCV  

 Vendedor 
 
 Tentativa de desonerar o Vendedor se os 

mecanismos de defesa de processos não 
forem observados pelo Comprador; 
 

 Cláusula de Não-Concorrência específica e 
pontual; 
 

 Eleição de Foro Judicial. 

 
 
 
 

Comprador 
 
 Tentativa  de estabelecer longos prazos 

para comunicação de processos e prazos 
curtos para pagamento de indenização; 
 

 Cláusula de Não-Concorrência ampla 
abrangendo inclusive familiares; 
 

 Cláusula de Confidencialidade e Não-
Divulgação na imprensa; 
 

 Eleição de Arbitragem. 

 
 



 Contrato de Trabalho/Prestação de Serviços dos Vendedores; 

 

 Contrato de Escrow Account; 

 

 Documentos Societários; 

 

 Contratos de Licença de Direitos de Propriedade Intelectual; 

 

 Contratos de Locação de Imóveis de propriedade dos Vendedores; entre outros. 

 
 

Negociação e elaboração dos Contratos Acessórios 



Fechamento 

 Assinatura de documentos; 

 

 Pagamento; 

 

 Revogação de procurações em vigor; 

 

 Entrega de tolkens e senhas bancárias. 

 



Apresentação de Ato de Concentração perante o CADE 

 Critério: 
 

• I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último 
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano 
anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 750.000.000,00 (setecentos e 
cinquenta milhões de reais); E 

• II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último 
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano 
anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco 
milhões de reais).  

 
 Apresentação prévia ao Fechamento; 

 
 As condições de concorrência entre as empresas envolvidas deverão ser 

preservadas até decisão final; 
 

 Decisão final deverá ser exarada em até 240 dias. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Post-Deal Integration 

 Integração de processos e sistemas; 

 

 Integração cultural; 

 

 Avaliação de demissões; 

 

 Avaliação de plano de cargos e salários e reenquadramentos; 

 

 Plano de ação para minimizar contingências apontadas na Legal Due Diligence; 

 

 Oportunidade de cross-selling. 

 



Neil Montgomery é Sócio Fundador de Montgomery & Associados, 
escritório sediado em São Paulo e pioneiro no conceito inovador de 
advocacia “lean full service”. É Bacharel (1996) e Mestre em Direito 
Internacional (2002) pela Universidade de São Paulo (USP). 
Foi membro da Comissão de Comércio Exterior e Relações Internacionais 
da OAB/SP; conselheiro da Câmara Britânica de Indústria e Comércio no 
Brasil e Presidente de seu Comitê de Assuntos Legais e Fiscais. Neil 
Montgomery palestra constantemente em diversos seminários e 
congressos no Brasil e no exterior e é autor de artigos publicados nas áreas 
de direito aeronáutico, empresarial, internacional e arbitragem; seguros e 
resseguros; bem como direito econômico e concorrencial. Trabalhou em 
Londres no escritório de advocacia Richards Butler, nos departamentos de 
Direito Marítimo e Comércio Internacional, e Direito Societário. Foi 
membro do Conselho do Meritas, associação internacional de escritórios 
de advocacia independentes e atua nas áreas de Direito Societário, 
Contratos Comerciais (domésticos e internacionais), Direito do Comércio 
Internacional, Direito da Concorrência, Direito do Trabalho, Contencioso 
(incluindo Mediação e Arbitragem), Direito Aeronáutico e Marítimo, 
Seguros e Resseguros, Direito da Tecnologia e Direito do Entretenimento. 
Atualmente é ranqueado pelas publicações Chambers and Partners, Who´s 
Who Legal e Legal 500. 

Neil Montgomery  



Vanessa Soares Lanfranchi é Diretora da Área de Direito 
Corporativo e Fusões e Aquisições (M&A) de Montgomery & 
Associados. É bacharel em Direito pela Universidade de São 
Paulo (2001), especialista em Direito Societário pela Fundação 
Getúlio Vargas (GVLaw – 2008), cursou Foundations in 
American Law and Legal Education na Universidade de 
Georgetown (2012) e é Mestre em Direito pela Universidade da 
Califórnia, Berkeley (LL.M. 2013). Tem ampla experiência 
profissional em transações internacionais, representando 
clientes estrangeiros ou negociando com partes estrangeiras, 
assim como na representação de private equity e empresas de 
portfolio, em todos os aspectos de transações de fusões e 
aquisições: auditoria legal, estruturação, negociação e 
elaboração de contratos.  Atua também em direito societário, 
contratual, governança corporativa, entre outros. 
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