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Análise de Empresas para Aquisição
Leia o texto e resolva o caso em anexo. Os dados das empresas em questão
estão disponíveis na mesma tarefa no Unasp Virtual para dowload.
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Conforme o texto lido, os fundos private equity são especializados em adquirir
empresas

não listadas na bolsa de valores que estejam em um mercado

promissor, mas que não estejam financeiramente saudáveis ou sejam mal
administradas.
Um fundo private equity alcança lucros ao comprar essas empresas com
dificuldades, trabalhar para sua recuperação e vender suas ações, total ou
parcialmente, por um valor superior ao de aquisição. A diferença de um fundo
comum de investimento é que esses fundos participam da administração das
empresas adquiridas e com isso influenciam diretamente na sua recuperação.
O ponto nevrálgico para que esses fundos tenham lucro é o critério de
escolha de compra. Escolher a empresa certa e pagar o preço correto por ela é
fundamental para que alcancem seus objetivos o quanto antes. Por essa razão,
a análise e a interpretação das demonstrações contábeis é uma das
disciplinas-chave para a tomada de decisão. Os analistas consideram a
estrutura de capital, rentabilidade, liquidez, além de estrutura administrativa,
prospecção mercadológica, entre outros.
A empresa DPI, interessada em investir em fundos private equity, está
em processo de análise para decidir em qual das empresas investir: Lojas
Americanas ou Lojas Renner. Como precisa de ajuda especializada, contratou
sua equipe para ajudá-la. Sua equipe precisa responder as seguintes
perguntas:
1) Qual empresa está em melhores condições financeiras?
2) Qual empresa está em melhores condições econômicas?
3) Tendo em vista a estratégia de ganhos de um Private Equity, qual
empresa deveria ser adquirida?
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1.1 Informações Adicionais
•

A empresa DPI assinará um contrato de 4 anos com a empresa
escolhida

•

A empresa DPI participará ativamente na gestão da empresa, inclusive
na tomada de decisões estratégicas

•

Para investimento do tipo private equity, é importante considerar a
situação financeira e econômica da empresa bem como sua situação
atual no mercado.

