
Fusões e Aquisições: Teses de consolidação



Teses de consolidação. Do que se trata?
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Oportunidade de virar líder de mercado, em segmentos com 
participação fragmentada. 
Ex: Saúde / Educação / Tecnologia

Estratégia “Defensiva”. Consolidação de mercados regionais, em 
segmentos com grandes empresas.
Ex: Banda larga

Movimento feito por Investidores estratégicos. Costumam possuir 
Fundos de Private Equity como acionistas relevantes.

Pode envolver crescimento orgânico, mas sempre envolve aquisições 
de outros negócios.

Estratégia exige grande capacidade de gestão e financeira.
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Teses de consolidação: Casos no Brasil

Saúde Educação Tecnologia / Telecom



Teses de consolidação: Casos no Brasil
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Cogna 
20 Aquisições
2007 – 2020

Em 2007, a Kroton (atual Cogna) tinha cerca de 20 mil
alunos no E. Superior. Atualmente, é um dos maiores
grupos de Ensino do mundo, atendendo mais de 2,4
milhões de estudantes, através de Universidades,
Escolas, Editora e Sistema de Ensino.

DaVita
55 Aquisições
2015 – 2020

A americana DaVita chegou ao Brasil em 2015 e
cresceu rapidamente por meio de aquisições.
Atualmente, a DaVita atende mais de 10 mil
pacientes, realiza 1,8 milhão de tratamentos por ano
e está presente em 11 Estados.

Vero
10 Aquisições
2019 – 2020

A Vero é resultado da aquisição de oito operadoras,
com a Vinci Partners como sócio relevante.
Recentemente, realizou mais duas aquisições. Possui
320 mil clientes, já sendo o segundo maior operador
regional de banda larga fixa do Brasil.

Vela Software
+ 500 Aquisições
1995 – 2020

A Vela adquire, gerencia e desenvolve software
globalmente. É uma divisão da Constellation
Software, que opera em mais de 100 países e mais de
80 verticais. A Constellation concluiu mais de 500
aquisições desde a sua criação em 1995.



De sócio a executivo: Faz sentido?
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Remuneração variável relevante, via bônus, ações remanescentes, ou earn out

Sócio investidor agregando valor ao negócio, através de capital, gestão, clientes, 
tecnologia, etc.

Focar no que sabe fazer e tem aptidão

Realizar Patrimônio e diluir risco

Possibilidade de saída após transição, para realizar outros planos pessoais



Conclusões 
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Existem riscos significativos envolvidos, então é imprescindível que as empresas estejam 
devidamente preparadas para o processo, em todos os aspectos.

Esse processo não é exclusivo para grandes empresas. 

Estratégias de consolidação tem sido realizadas com frequência no Brasil, e temos a 
percepção de que os proponentes tem tido mais êxito que fracasso.

Empresas que estão nestes segmentos precisam estar atentas a esses movimentos. 
Muitas vezes elas se encontram num dilema: Serei consolidador ou consolidada?

A transição de dono a executivo pode fazer muito sentido em alguns casos.



2020

Identificação 
de potenciais 

empresas-alvo 
e interações 

iniciais;

Assinatura de 
termo de 

confidencialid
ade.

Coleta de 
informações 
necessárias;

Avaliação 
econômica 
(Valuation) 

Elaboração de 
oferta 

indicativa;

Coordenação 
de Due 

Diligence, com 
os auditores e 

advogados;

Envolvimento 
ativo na 

negociação, 
até o final do 

processo;

Coordenação 
de todo o 

processo, em 
conjunto com 

advogado.
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Processo contínuo e estruturado

A Ondina Investimentos apoia em processos de 
Aquisição & Consolidação



Quem somos
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Mais de 10 anos de experiência em Fusões e Aquisições

Escritório em Recife, e atuação nacional
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