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Em pesquisas com executivos que realizaram M&A nos últimos anos, observamos que o alto valor da transação pago pelo comprador é 
responsável por cerca de 30% dos casos em que os negócios não atingem o valor esperado. Embora existam muitos fatores que podem 
influenciar esse fato, uma das ferramentas para suportar o comprador na análise de um novo negócio e evitar problemas como esse é uma due
diligence completa. Especialmente para mercados como o Brasil, a due diligence ajuda a minimizar a incerteza e a sinalizar possíveis problemas 
que podem ser refletidos no preço do negócio. A Deloitte tem apoiado muitas organizações neste processo e oferece um portfólio completo de 
due diligence, que oferece um suporte na análise de deals e na identificação de riscos, além de fornecer informações importantes para o 
processo de negociação de preços e planejamento da integração. Veja abaixo os tipos de due diligence a serem consideradas em sua próxima 
negociação. 

Introdução à due diligence

TI RECURSOS HUMANOS

DUE 
DILIGENCE

Análise abrangente da área de TI da empresa 
target – envolvendo processos, sistemas, 

aplicativos, infraestrutura e segurança –, que 
ajuda a identificar riscos e mapear de 

sinergias.

Avaliação da estrutura organizacional da empresa, 
programas de remuneração, práticas e políticas de RH, 

acordos coletivos, índice de rotatividade e análise 
demográfica da empresa target.

COMERCIAL OPERACIONAL

Análise dos principais aspectos comerciais, como: 
modelo de receita e projeções, histórico de 

desempenho de vendas, tendências de mercado, 
base de clientes e percepção da marca.

Diagnóstico do desempenho operacional 
histórico e atual da organização, estrutura de 

custos, mapa de sinergias potenciais.

FINANCEIRA
TRIBUTÁRIA, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Fornece um quadro completo da posição 
financeira histórica e projetada de uma 

empresa, destacando as áreas de valor e os 
riscos de uma transação.

Identificação, análise e quantificação das 
implicações fiscais potenciais da 

transação, incluindo riscos e impactos 
sobre o lucro.
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Benefícios de realizar uma due diligence completa
• Obtenção de uma análise detalhada dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), dívida líquida 

ajustada, requisitos de capital de giro e tendências financeiras históricas gerais;

• Identificação de quaisquer questões fiscais ou jurídicas que podem afetar diretamente o valor da transação ou desempenho de 
metas futuras;

• Redução de despesas inesperadas de Capex e identificação de necessidades de investimento a curto e médio prazo;

• Apresentação de ideias sobre potencial de mercado, base de clientes-alvo, fontes de receita – especialmente útil para compradores 
que embarcam em um novo setor do mercado;

• Orientação sobre as estruturas de salários e benefícios ideais para a empresa, identificação de riscos e/ou passivos trabalhistas;

• Mapeamento de tecnologias de propriedade das empresas origem e target, proposta de transformação na área e identificação de 
problemas recorrentes (por exemplo, em segurança de dados);

• Sinalização de práticas operacionais inadequadas e sugestão das melhores práticas com base em benchmarking.

A Deloitte tem apoiado milhares de transações ao redor do mundo. Visite nosso site M&A Consulting para saber como 
podemos suportar seu negócio.
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