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RESUMO

O presente trabalho se justifica pela possibilidade de estudo das operações de Fusões & Aquisições (Mergers And Acquisitions - M&A) utilizando 
conceito científico-econômico através da Teoria dos Jogos, visando ampliar a ótica jurídica das operações de Fusões & Aquisições. Mostra-se 
essencial que a hermenêutica do operador do Direito se paute em técnicas de interpretação novas ou advindas de outras áreas de pesquisa, 
eficazes na discussão do problema proposto. Muito famosa é a aplicação da Teoria dos Jogos no Direito Processual, especialmente ao que se 
relaciona com o Dilema dos Prisioneiros, tipo de jogo mais conhecido da Teoria dos Jogos, onde se analisa a cooperação versus o interesse 
próprio dos players (jogadores). Através do método dedutivo que constitui um processo de análise da informação para que seja produzido um 
resultado final e utilizando-se de revisão bibliográfica de obras que versam sobre Fusões & Aquisições e Teoria dos Jogos, pretende-se analisar as 
operações de fusões e aquisições conforme a Teoria dos Jogos e verificar se os players estão dispostos a encontrar as melhores estratégias e 
combiná-las para a tomada de decisão. As operações de M&A apresentam grande relevância para o crescimento ou redirecionamento das 
empresas, utilizadas também como forma de eliminação da concorrência, de aquisição de conhecimento em nichos desconhecidos pela empresa 
compradora ou como forma de sinergia em atividades complementares, além de possibilitar a aplicação do fluxo de caixa livre. O processo de 
negociação envolve a elaboração de documentos essenciais assinados pelas partes e com efeitos jurídicos. São eles: o Teaser – apresentação 
simplificada das características básicas da empresa, a Letter of Intent - carta de intenções, o Term Sheet – Proposta não vinculante, o NDA (Non 
Disclosure Agreement) – acordo de confidencialidade, o MOU (Memorandum of understanding) – memorando de entendimentos e, por fim o 
Acordo de Base e o Contrato em Definitivo. Muito embora não se tenha um procedimento obrigatório é certo que nesse mercado as consultorias 
contratadas para o mapeamento das operações e seus aspectos contábeis, financeiros, patrimoniais, societários, contratuais, trabalhistas, fiscais, 
de propriedade intelectual e regulatório – de acordo com o ramo de atuação da empresa, adotam quase que um procedimento padrão através do 
uso de check list na fase de due diligence. Como resultado da pesquisa, verifica-se que as operações de M&A envolvem processos complexos de 
levantamento de informações através da due diligence, análises de cenários com a aplicação de técnicas e fórmulas matemático-financeiras para 
possibilitar a elaboração do valuation, além da análise e aprovação do CADE. Se cada uma dessas fases for pensada como um jogo, tem-se que 
estratégias e táticas são traçadas a cada movimento no processo de M&A, ou seja, a cada jogada.  Nesse sentido, analisar o comportamento dos 
players é de suma importância. Partindo do pressuposto que seja em fusões ou em aquisições há interesses opostos de duas ou mais empresas 
mostra-se importante combinar interesses a um ponto de equilíbrio capaz de satisfazer ambas as partes. A apresentação de forma simplificada de 
alguns, dentre os muitos, modelos de jogos demonstra-se capaz de constatar que vários fatores podem influenciar na negociação e que as táticas 
utilizadas dependem da disposição dos negociadores, que podem escolher por combinar estratégias ou não. Dessa forma, conclui-se que ter a 
consciência de que as operações societárias podem ser realizadas sob a ótica da teoria dos jogos, com a análise das estratégias dos jogadores e 
buscando encontrar o equilíbrio de Nash, onde cada um dos players adote, individualmente, a melhor resposta à estratégia dos demais players, 
ou ainda em decisões simultâneas, sendo possível encontrar um ou mais equilíbrios de Nash pode significar o sucesso ou o insucesso da operação 
societária em cada uma das suas fases.
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