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Resumo 

 

Este estudo objetiva à utilização de algoritmos de machine learning para análises 

preditivas em Fusões e Aquisições. Para isso, foi realizada uma aplicação com base em dados 

de todas as transações classificadas como F&A registradas no mercado brasileiro entre 2000 e 

2016, base essa disponibilizada pela Thomson Reuters SDC (n = 6.697). Foi-se aplicado nesse 

estudo 4 modelos de machine learning diferentes: regressão logística com e sem penalização, 

redes neurais, e random forest. Dentre todos os modelos, o melhor avaliado foi aquele que nos 

testes apresentou área abaixo da curva (AUC) ROC mais próxima de 1. Todos os modelos 

apresentaram AUC ROC por volta de 0,70. Assim, apesar de cada um dos modelos 

apresentarem características próprias, os resultados encontrados possuem certa semelhança, 

mesmo assim, ao final do estudo constou-se que redes neurais é o modelo com melhor 

capacidade de predição para esse estudo.    

 

Palavras-chave: Fusões e Aquisições (F&A); Machine Learning; análise preditiva. 

 

Abstract 

 

This study aims to use machine learning algorithms for predictive analysis in Mergers 

and Acquisitions. To this end, an application was made based on data from all transactions 

classified as M&A registered in the Brazilian market between 2000 and 2016, which basis was 

made available by Thomson Reuters SDC (n = 6,697). Four different machine learning models 

were applied in this study: logistic regression with and without penalty, neural networks, and 

random forest. Among all models, the best evaluated was the one that in the tests presented an 

area under the curve (AUC) ROC closest to 1. All models presented AUC ROC around 0.70. 

Thus, although each model has its own characteristics, the results found have some similarity, 

even so, at the end of the study it was found that neural networks is the model with the best 

predictive capacity for this study. 

 

Keywords: Mergers and Acquisitions (M&A); Machine Learning; predictive analysis 
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1.1 Introdução 

A globalização e desenvolvimento no mundo moderno é algo cada vez mais evidente. 

Com isso, a competitividade econômica cresce também, influenciando cada vez mais as 

empresas a buscarem meios que possam vir a trazer quaisquer vantagens competitivas perante 

seus concorrentes (Richardson, 1990). Seguindo as principais teorias financeiras, o objetivo 

fundamental de uma empresa é gerar a maximização de riquezas para seus participantes (diretos 

ou indiretos). Sendo assim, por meio de um planejamento estratégico, os representantes buscam 

sempre as melhores maneiras de concretizar tal objetivo (Memon; Tahir, 2012)  

Uma das opções mais interessantes dentro do sistema capitalista mundial é chamado de 

Fusões e Aquisições (F&A). Esse tipo de estratégia é muito útil porque não tem como foco um 

único objetivo a ser alcançado, mas pode ter vários, dependendo do que a empresa almeja no 

momento, por exemplo o seu crescimento,  desbravamento em novos ramos e 

mercados,  economias de escala,  ampliação de portifólios e serviços, ativos complementares, 

estratégia de controle de mercado ou simplesmente a busca por mais lucros (Gouveia, 2013). 

Jensen e Ruback (1983) foram um dos pioneiros no aprofundamento da questão e 

realizaram uma série de pesquisas empíricas nos Estados Unidos nas últimas décadas sobre o 

efeito de Fusões e Aquisições no valor das empresas e concluíram em sua obra “The Market 

for Corporate Control: The Scientific Evidence” que: as F&A’s criam valor (econômico) para 

os acionistas a partir da oportunidade de utilizarem recursos específicos, que só poderiam ser 

obtidos por meio de F&A’s. 

Os registros de F&A no mercado brasileiro começam a ganhar notoriedade na década 

de 1990 por conta das estratégias políticas e econômicas utilizadas que visavam reduzir as 

barreiras de entrada de capital estrangeiro e da inserção do país no mercado Global (Tanure; 

Cançado, 2004), aumentando o número de transações ano após ano. De acordo com KPMG 

(2001) durante a década de 1990 ocorreu um crescimento acumulado de 134% entre o início e 

final da década, no número de transações de fusões e aquisições no período. O ano de 1997 foi 

marcado pelo “boom” das F&A no Brasil, com o recorde de 372 negócios realizados. Já o 

relatório da KPMG de 2010 mostra que em 2006 ocorreram 473 negócios realizados e em 2010 

o número chegou a 726. Ou seja, conclui-se que as medidas tomadas no passado e a ampliação 

do Brasil perante um cenário econômico mundial despertaram o interesse dos investidores 

estrangeiros e aqueceram o mercado, tornando essas transações cada vez mais procuradas.  
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Muitos estudos acadêmicos, como o de Ermel e Martelanc (2018) sobre participação de 

Advisor nas F&A’s, ou o de Moraes (2015) sobre as variáveis econômicas e as ondas de F&A’s 

evidenciam que a performance e sucesso de análises no cenário econômico são impactadas e 

influenciadas por estudar variáveis isoladas, por exemplo o produto interno bruto, taxa de juros 

. Moraes (2015) diz que a caracterização dos negócios em F&A no Brasil, assim como em 

outros países emergentes, contudo, carece de trabalhos empíricos baseados em séries temporais 

que auxiliem na compreensão de ciclos de movimentação doméstica e suas relações com fatores 

macroeconômicos.  

Nesse contexto, como há uma carência de trabalhos, principalmente voltados para a área 

de predição, o presente estudo utilizará algoritmos de inteligência artificial (machine learning) 

para demonstrar resultados. A análise preditiva consiste na aplicação de algoritmos para 

compreender a estrutura dos dados existentes e gerar regras de predição. (Santos, Nascimento, 

Izbicki, Duarte, Chiavegatto, 2019). Seus resultados, quando combinados ao tópico de Fusões 

e Aquisições, podem trazer implicações positivas e mais precisas sobre o entendimento do 

banco de dados.   

Técnicas de Machine learning estão cada vez sendo mais exploradas porque, quando os 

modelos são expostos a novos dados, eles são capazes de se adaptar independentemente, 

significando que é possível produzir, rápida e automaticamente, modelos capazes de analisar 

dados maiores e mais complexos, e entregar resultados mais rápidos e precisos. (Mohri; 

Rostamizadeh; Talwalkar, 2018) 

Com o avanço da tecnologia e automatização, somados a disponibilidade crescente de 

dados relevantes para o desenvolvimento de pesquisas em todas as áreas do conhecimento, esses 

algoritmos têm o potencial de melhorar a predição do desfecho por capturar relações complexas 

nos dados, bem como por sua capacidade em lidar com uma grande quantidade de preditores. 

(Santos, Nascimento, Izbicki, Duarte, Chiavegatto, 2019) 

Assim, o presente trabalho objetiva, a partir das informações presentes em um banco de 

dados histórico contendo as transações de F&A registradas no Brasil, fornecido pela Thomson 

Reuters SDC relativo aos anos 2000 até 2016, tentar prever qual a eficiência da variável 

“Completo” dentre as demais na busca por respostas voltadas a F&A, através de técnicas de 

análise preditiva, utilizando algoritmos de machine learning para exemplificar, discutir e 

predizer resultados. O foco central da pesquisa gira em torno da variável de nome “Completo”, 

que é justamente o indicativo que distingue se a operação foi concluída ou não. Sendo assim, o 
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trabalho está estruturado da seguinte forma: o capitulo 2 apresenta uma breve revisão da 

bibliografia sobre o tema, além de outras informações relevantes e necessárias para a construção 

do raciocínio e contextualização futura dos resultados; o capitulo 3 apresenta a metodologia e 

todas as informações relacionadas aos modelos desenvolvidos no trabalho que servirão como 

base para as conclusões futuras ; o capitulo 4 traz uma análise dos dados obtidos, os resultados 

encontrados com os modelos matemáticos desenvolvidos e uma explicação aprofundada de 

cada fator do estudo e os impactos gerados;  o capitulo 5 traz os resultados encontrados e o 

capitulo 6 apresenta uma conclusão final do estudo e as considerações finais. 

 

1.2 Objetivo Geral 

A presente pesquisa tem como principal objetivo analisar os dados históricos presentes 

em uma base de dados com transações de Fusões e Aquisições registradas no mercado brasileiro 

e através da utilização de alguns modelos preditivos de machine learning e tratamento de dados, 

descobrir qual é o melhor modelo algoritmo entre eles, que possua a melhor capacidade 

preditiva e que assim possa ajudar/impactar nas decisões futuras das empresas quando o assunto 

for F&A .  

 

1.2.1 Objetivo Específico 

- Levantar as operações de F&A que ocorreram no período entre 2000 e 2016 da economia 

brasileira; 

- Identificar características semelhantes entre as empresas que compõe a base de dados 

analisada; 

- Realizar predições utilizando algoritmos de machine learning para encontrar a capacidade 

preditiva de cada algoritmo selecionado; 

 

 

1.3 Hipóteses  

A hipótese formulada é que após os incentivos políticos e econômicos realizados 

durante a década de 1990 que proporcionaram um crescente aumento no número de contratos 
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de Fusões e Aquisições no mercado brasileiro, na verdade foram ocasionados por outras 

variáveis não tão perceptíveis, assim evidenciando que haviam mais conexões inconscientes 

entre todos esses contratos efetivados, podendo ser confirmadas ao aplicarmos as técnicas de 

machine learning abordadas nesse trabalho. 

Outra hipótese interessante é com relação aos riscos que as empresas estavam expostas, 

dessa forma, espera-se que empresas que realizassem qualquer ação de Fusão e Aquisição teria 

maior chance de sucesso caso tivessem semelhanças entre si, ou seja, variáveis  desse tipo 

devem possuir alta relação e devem ter um peso grande nos resultados em todos os modelos de 

machine learning aplicados. 

 

1.4 Delimitação do Estudo  

Essa pesquisa é delimitada por uma base de dados que contém as transações de F&A 

realizadas no mercado brasileiro entre os anos de 2000 até 2016. Dentro dela, foram utilizadas 

9 variáveis distintas que servirão como base para o desenvolvimento técnico e matemático do 

estudo. Além de buscar uma resposta para o objetivo (citado anteriormente), tal pesquisa busca 

situar o leitor  no universo de Fusões e Aquisições, misturando ainda com processo 

computacional de machine learning, mas aprofundando os impactos/ resultados relacionados 

as empresas que possuem capital aberto, sendo assim, o foco do projeto não é o amplo assunto 

de F&A mas sim o aprofundamento da variável  que indica se a companhia concluiu ou não as 

negociações. 

 

 

1.5- Relevância do Estudo  

Um dos motivos que levaram ao interesse e desenvolvimento dessa pesquisa é 

justamente a importância que o assunto em si possui dentro do campo de teoria financeira, mais 

especificamente na área conhecida mundialmente como “Mergers and Acquisitions” (traduzido 

como Fusões e Aquisições, ou abreviado F&A’s). Segundo Barros (2003), em seu livro “Fusões 

e aquisições no Brasil: entendendo as razões dos sucessos e fracassos”, ele afirma que F&A é 

uma área de estudo muito ampla, porém, como só começou a ganhar mais atenção no Brasil na 

década de 1990, se comparado a outros países mais desenvolvidos que já estudavam esse 

fenômeno muito antes,  ainda há uma escassez de  pesquisas empíricas nacionais. Dessa forma, 
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esse estudo visou focar em um ponto não tão explorados anteriormente mas agora com uma 

visão mais matemática, com o intuito de contribuir para a ampliação do conhecimento, 

possibilitando o desenvolvimento de pesquisas futuras baseadas nesse tipo de artigo, além de 

um melhor entendimento dos processos gerais de F&A’s no contexto da economia brasileira. 

Além disso, o trabalho possui uma relevância na parte de análise de dados e análise 

preditiva porque através das técnicas de machine learning, os leitores conseguirão interpretar 

variáveis e desenvolver um senso mais crítico, afinal, com essas análises matemáticas será 

possível “prever” qual a melhor opção. Tal habilidade é muito útil porque pode ser utilizada na 

análise de qualquer tipo de informações. 

 

2- Referencial Teórico 

2.1- Histórico das F&A 

Tudo que acontece na economia global, tem um momento certo e uma explicação do 

porquê ele ocorreu, e com os processos de F&A’s não foram diferentes. Nos Estados Unidos 

foram identificadas três grandes ondas de fusões, sendo que a primeira atingiu o ápice em 1890, 

a segunda em 1920 e a terceira, tendo iniciado em 1950 prevalece até os dias de hoje (Auster; 

Sirower, 2002).  

No século XIX, com a Revolução Industrial, diversas companhias surgiram e com o 

avanço e aperfeiçoamento das máquinas, alguns setores sentiram um “boom” ainda maior como 

foi o caso do setor sinérgico. Nesse período formaram-se nos Estados Unidos grandes empresas 

de setores estruturais para a economia como siderurgia, telefonia, mineração e petróleo. Um 

exemplo foi a General Electric que foi criada nessa época, por meio da união da Edison General 

Electric com a Thomson-Houston Company. Esse movimento enfraqueceu assim que a 

Primeira Guerra Mundial teve início (Salgado, 2010). 

O segundo ciclo, iniciado em 1920, teve seu estopim logo após o término da guerra, e 

uma nova onda de fusões surgiu até 1929, quando ocorre a quebra da bolsa de valores de Nova 

York. Essa onda caracterizou-se por aquisições de firmas dentro de um mesmo segmento 

industrial. Como exemplo no mercado americano temos em 1928 a formação da “General 

Foods” através da fusão de várias outras empresas, em 1929, a “Standard Brands”, através da 

associação da “Fleishmann e Royal Baking Powder” (Chandler Jr.,1990). A Ford, por exemplo, 

foi uma exceção comportamental, pois comprou dezenas de empresas menores atuantes em 
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diferentes setores como o ferroviário e o siderúrgico. Diversas outras fusões e aquisições 

ocorreram nesse período, resultando nos primeiros indícios de mercados com estrutura de 

oligopólios (Salgado, 2010). 

As fusões permaneceram adormecidas por décadas – depois da quebra da bolsa nova 

iorquina veio a Segunda Guerra Mundial e o risco de se investir em novos negócios ainda era 

muito volátil. Porém, entre 1955 e a primeira metade da década de 70, iniciou-se a última onda, 

quando o apetite das grandes empresas pela expansão de novos mercados cresceu e a economia 

foi se aquecendo novamente, reanimando as aquisições que dessa vez resultaram na formação 

dos primeiros grandes conglomerados econômicos e continua até os dias de hoje (Salgado, 

2010). 

Existem economistas que vão além, como Gaughan (1999) e acreditam na existência de 

5 ondas impactantes de F&A no mundo. Entretanto, vale ressaltar que não existe uma resposta 

exata quanto ao número de ondas que ocorreram porque, apesar de eventos marcantes 

impactarem de forma geral a economia mundial, cada país enfrenta e sofre com as 

consequências de jeitos e tempos diferentes. Sendo assim, pesquisadores de dessemelhantes 

países podem ter conclusões divergentes a respeito do mesmo fato histórico. 

De acordo com Gaughan (1999), as fases de expansão econômica durante a história 

foram determinantes para que estas ondas tivessem início e que foram interrompidos devido a 

colapsos no mercado ou algum acontecimento impactante. Sendo assim, acredita-se que o ciclo 

econômico sempre se repita, mas com adaptações relacionadas ao momento ocorrido, sendo 

assim, novas ondas devem vir a ocorrer futuramente. 

 

2.2- Conceitos sobre Fusões e Aquisições 

Para que possamos adentrar de fato com a pesquisa e análise dos resultados esperados, 

é necessário que o leitor se familiarize melhor com alguns conceitos fundamentais para 

compreender o tema de F&A, assim, serão definidos os conceitos básicos de fusão e aquisição, 

além de outros conceitos importantes que surgirão ao longo desse trabalho. 
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2.1.1- Fusão 

Começando pelo conceito de Fusão, ele é definido pelo Art.228 da Lei das Sociedades 

Anônimas n. 6.404/76 como:” operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar 

sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações”. Em outras palavras, é a 

união entre duas ou mais empresas, mas assumindo todas as antigas responsabilidades, deveres 

e vários outros itens estabelecidos nas companhias originárias, além de gerar um aumento de 

riquezas quando o valor delas combinadas supera o somatório de seus valores individualmente 

antes da fusão.  

Diversos autores como por exemplo Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), Gouveia 

(2013) e Gupta (2012) possuem visões diferentes a respeito do conceito, mas a essência é 

geralmente a mesma. Gupta (2012) diz que uma fusão ocorre quando duas ou mais empresas 

formam uma só empresa, uma transação que envolve duas ou mais empresas numa troca de 

títulos sendo que só uma empresa sobrevive, adquirindo o controlo efetivo sobre os ativos dela 

ou sobre a gestão, sem que haja combinação física dos negócios. 

Dito isso, o exemplo a seguir ilustra de forma simples a representação de uma fusão:  

 

Fonte: Magali Marinho Fernandes (2019) – Exemplo do que acontece numa fusão 

 

 Segundo Gaughan (2007) as fusões podem ser classificadas em 3 tipos distintos: 

horizontal, vertical e de conglomeração. Uma fusão horizontal ocorre quando dois concorrentes 

do mesmo setor econômico se fundem, para continuar atuando nesse mesmo setor. Um bom 

exemplo ocorreu em 1998 quando a Exxon e a Mobil (ambas empresas do ramo petrolífero) se 

fundiram e formaram a NewCo. Assim, essa nova empresa pode experimentar o reflexo do 

aumento de sua representação no setor petrolífero. 
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 Ainda segundo Gaughan (2007) as fusões verticais são aquelas que possuem um 

caráter comprador-vendedor, ou seja, não competem entre si, mas estão inseridas no mesmo 

ramo econômico. Podemos citar aqui o caso da Merck (maior empresa farmacêutica do mundo) 

que no ano de 1993 resolveu se fundir com o maior comerciante de  medicamentos de prescrição 

da época, a Medco Containment Services, Inc, com isso, permitiu-se que a nova empresa 

formada se tornasse o maior produtor integrado de produtos farmacêuticos do mundo. 

Por último, a fusão de conglomeração é definida por Ferreira (2002) como um tipo de 

fusão na qual as empresas participantes não tem qualquer relação entre si, como por exemplo o 

que aconteceu em 1985 quando a Philip Morris, uma empresa de tabaco, se fundiu com a 

General Foods que era do ramo alimentício. Os especialistas da época afirmaram que tal ação 

ocorreu porque o mercado de tabaco vinha perdendo força a cada ano, e por conta disso, 

resolveu se arriscar em um ramo diferente. 

É importante ressaltar que apesar de existirem definições distintas, muitas vezes os 

termos presentes na F&A são confundidos ou até mesmo utilizados como sinônimos. Uma 

confusão bem comum ocorre com as definições de fusão e incorporação, que será explicado a 

seguir. 

 

2.1.2- Incorporação 

Incorporação é definida pelo artigo  227 da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976 

como: operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede 

em todos os direitos e obrigações, permanecendo, assim, a sociedade incorporada com a mesma 

personalidade jurídica.” 

É interessante observar que há uma similaridade com a definição de fusão, entretanto, a 

diferença se encontra no destino das antigas empresas, que agora deixarão de existir. 

Segundo Warde Junior e Walfrido (2009) a incorporação ocorre quando uma sociedade 

é absorvida pela outra, sendo ela agora responsável por todos os direitos e obrigações, assim, 

tal modalidade faz com que ocorra a dissolução da sociedade incorporada, na qual o patrimônio 

é transferido integralmente ao da nova empresa.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11477297/artigo-227-da-lei-n-6404-de-15-de-dezembro-de-1976?ref=serp-featured


13 
 

 

Fonte: Magali Marinho Fernandes (2019) – Exemplo do que acontece numa incorporação  

Ray (2010) define incorporação de outra maneira, onde caso ocorra tal transação entre 

as empresas A e B, B acaba perdendo sua identidade e A torna-se única, em outras palavras, A 

adquire a companhia B (alvo).  

Faz-se importante compreender tais diferenças entre as formas de transações porque no 

decorrer da história é possível notar diversos exemplos de contratos feitos que não eram 

exatamente o que diziam ser. Um bom exemplo é citado no trabalho de Wood, Vasconcelos e 

Caldas (2004) quando foi anunciado em 1998 um dos maiores acordos na história corporativa. 

A fusão em escala global entre Chrysler e Daimler-Benz representou uma operação gigantesca 

que prometia unir o prestígio de uma das mais tradicionais companhias europeias a uma 

revitalizada e lucrativa organização norte-americana. Ambos os lados estavam bem otimistas 

com o recém formado conglomerado, declarando que sinergias, economias de escala e ganhos 

mútuos seriam os principais resultados da fusão. No entanto, apesar do marketing da época 

promover com entusiasmo, diversos especialistas apontaram uma série de empecilhos 

resultantes da essência de cada empresa. A cultura da Chrysler tinha a reputação de ser agressiva 

e empreendedora, e a Daimler-Benz era conhecida por valorizar a disciplina e a hierarquia. 

Apesar da versão oficial, de que havia sido uma “fusão entre iguais”, estava claro que se tratava 

de uma aquisição da companhia norte-americana pelo conglomerado alemão. 

 

2.1.3- Cisão 

Dentre os conceitos da F&A, ainda existe um terceiro bem popular chamado de Cisão. 

Ela ocorre quando uma empresa decide repartir seu patrimônio entre duas ou mais empresas, 

não significando que ela vai deixar de existir. Tal ação é definida pelo Art.229 da Lei das 

Sociedades Anônimas de 1976 como: “ operação pela qual a companhia transfere parcelas do 

seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, 

extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-
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se o seu capital, se parcial a versão”. Em outras palavras, pode haver a cisão total, quando seu 

patrimônio é todo dividido e a empresa deixa de existir ou a cisão parcial, onde mesmo com 

uma divisão no patrimônio, as duas continuam existindo.  

A cisão parcial é representada por Ray (2010) da seguinte forma: (A – a) + (B – b) = A 

+ B +C, onde A>a, B>b e C = a + b. Assim, uma parte das empresas A e B são separadas delas, 

originando uma nova empresa, mas sem que a original se desmanche. 

 

Fonte: Códigos Contábeis (2018) – Exemplo de cisão total  

 

Existem ainda alguns outros termos no universo de Fusões e Aquisições, mas não serão 

abordados nesse trabalho porque divergem do objetivo principal do estudo. 

 

2.3- Mercado Brasileiro 

Como citado anteriormente, o mercado de fusões no Brasil começou a se expandir na 

década de 1990, por conta de um contexto bastante particular da economia, destacando-se a 

abertura do mercado, a busca da estabilidade, vários incentivos governamentais e o programa 

de privatizações. Todos esses fatores serviram como um incentivo na estrutura de controle das 

empresas, favorecendo a ocorrência de F&A. 

Segundo Gupta (2012), as fusões ganharam mais expressividade, enquanto estratégia de 

crescimento externo, devido ao aumento da desregulamentação, da privatização, da 

globalização e da liberalização adotada por muitos países, ou seja, os incentivos ocorridos no 

Brasil foram observados em diversos países da América Latina, por exemplo.  Yadav & Kumar 

(2005) afirmam que F&A transformaram-se num importante veículo para expandir portfólios 
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de produtos com o passar do tempo, adentrar novos mercados, adquirir novas tecnologias, obter 

acesso a investigação e desenvolvimento e a recursos que permitem à empresa competir a uma 

escala global. 

Assim, os incentivos nacionais surtiram efeito e, como visto no capítulo da introdução, 

o relatório da KPMG (2001) comprovou que o número de fusões realizadas de fato aumentou. 

Sendo assim, é fácil concluir que, conforme o número de empresas se fundindo aumentam, há 

cada vez menos instituições atuando no mercado, aumentando a competitividade do segmento. 

Um exemplo ocorreu no setor bancário, segundo informações do Banco Central do Brasil 

(2003), a quantidade de bancos do sistema financeiro passou de 246, em 1994, para 167, em 

2002, representando uma redução de 32% no número de instituições. 

Miller (1992) diz que os mercados estão em constantes mudanças porque a Economia é 

volátil. Com base nesse mesmo pensamento, Turner (1991) afirma que desde os primórdios da 

criação humana, o Homem sempre foi um ser competitivo e que esse comportamento é 

naturalmente refletido em empresas, já que são criadas pelos mesmos Homens. Desse modo, a 

intensificação da competitividade do mercado, o avanço de tecnologias, o aperfeiçoamento de 

técnicas passadas ou até mesmo a criação de algo novo são tópicos atuais mas que vem se 

repetindo na história desde sempre, portanto, é compreensível notar mudanças nas tendências 

econômicas não apenas no mercado nacional mas sim em escala global, refletindo  a natural 

evolução da raça humana. 

Tal comportamento é visível na análise do mercado brasileiro. De acordo com Vegro e 

Sato (1995), os setores que lideraram em número de fusões e aquisições no Brasil, na década 

de 90, foram o de Alimentos, Bebidas e Fumo e o de Bancos e Finanças. Entretanto, se 

analisarmos o estudo realizado pela PWC (2018), é possível concluir que esses setores nem 

aparecem mais entre os maiores no ranking de número de transações, reforçando assim que, 

como as F&A estão diretamente relacionadas a economia mundial e apesar do Brasil ainda ser 

um pais muito conhecido mundialmente pela agricultura e pecuária (setores primários), a 

tendência é seguir o comportamento macroeconômico global. 
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Fonte: PWC Brasil (2018) – Fusões e Aquisições dezembro de 2018 

 

2.4- Machine Learning 

Após uma breve explicação sobre alguns conceitos importantes para entendermos do 

que esse estudo se trata, vamos ver finalmente o assunto principal que será responsável por toda 

parte analítica do trabalho: machine learning.   

Machine Learning  é um campo dos estudos voltado para área de inteligência 

artificial que possibilita, através da análise de informações contidas numa base com grande 

volume de dados , extrair padrões de maneira autônoma, construindo dessa maneira um modelo 

de aprendizado.  Feito isso, o modelo é capaz de criar algoritmos por conta própria, podendo 

assim prever com mais precisão resultados e desenvolvendo a habilidade de comportar-se de 

forma inteligente e autodidata, apenas evoluindo sua própria capacidade de análise. (Murdoch; 

Singhb; Kumbiera; Abbasi-aslb; Yu, 2019). 

Para a presente aplicação, foram utilizados quatro algoritmos de machine learning: 

regressão logística, regressão logística penalizada, redes neurais, e random forest. Cada um 

deles possui uma característica própria, enriquecendo assim a pesquisa e aumentando a 

credibilidade dos dados utilizados. 

https://www.cetax.com.br/blog/inteligencia-artificial-beneficios-riscos/
https://www.cetax.com.br/blog/inteligencia-artificial-beneficios-riscos/
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2.4.1- Regressão logística 

Essa técnica é classificada na classe de métodos estatísticos multivariados de 

dependência, pois relacionam um conjunto de variáveis independentes com uma variável 

dependente categórica (Sharma, 1996; Hair et al., 1998; Morgan e Griego, 1998). 

Na regressão logística, a probabilidade de ocorrência de um evento pode ser estimada 

diretamente. No caso da variável dependente Y assumir apenas dois possíveis estados (1 ou 0) 

e haver um conjunto de p variáveis independentes X1, X2, ..., Xp, o modelo de regressão 

logística pode ser escrito da seguinte forma: 

 

𝑷(𝒀 = 𝟏) =  
𝟏

𝟏 + 𝒆−𝒈(𝒙)
 

onde, g(x)= B0 + B1X1 + ⋅⋅⋅ + Bp Xp 

Os coeficientes B0, B1, ..., Bp são estimados a partir do conjunto dados, pelo método 

da máxima verossimilhança, em que encontra uma combinação de coeficientes que maximiza 

a probabilidade de a amostra ter sido observada. Considerando uma certa combinação de 

coeficientes B0, B1, ..., Bp e variando os valores de X. (Hosmer e Lemeshow ,1989) 

 

Quando 𝑔(𝑥) → +∞ ,então 𝑃(𝑌 = 1) → 1  

Quando 𝑔(𝑥) → −∞ ,então 𝑃(𝑌 = 1) → 0  

 

Assim como podemos estimar diretamente a probabilidade de ocorrência de um evento, 

podemos estimar a probabilidade de não ocorrência por diferença: 

𝑷(𝒀 = 𝟎) = 𝟏 − 𝑷(𝒀 = 𝟏) 

Agora, já é possível determinar o efeito que os coeficientes exercem sobre a chance de 

um evento ocorrer, identificar o impacto do coeficiente da variável independente sobre a razão 

de chances. (Sharma, 1996; Hair et al., 1998; Morgan e Griego, 1998). 
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Para utilizar o modelo de regressão logística para discriminação de dois grupos, a regra 

de classificação é a seguinte:  

– Se P(Y=1) > 0,5 então classifica-se Y=1 

 – Se P(Y=1) < 0,5 então classifica-se Y=0 

Portanto o modelo logístico foi utilizado nesse trabalho para estimar, a partir do 

conhecimento de uma série de indicadores, a probabilidade de a empresa de capital aberto 

concluir o processo de F&A com sucesso. A variável dependente (Y) indica se a empresa 

concluiu (=1) ou não concluiu (=0) e a série de indicadores (X1, ..., Xp) constitui o conjunto de 

variáveis independentes. 

 

2.4.2- Regressão logística penalizada 

Em machine learning há dois tipos de parâmetros a serem estimados: os parâmetros 

usuais de um algoritmo, como, por exemplo, os pesos de uma regressão logística; e os 

parâmetros de ajuste, ou hiperparâmetros, relacionados ao controle da flexibilidade de um 

algoritmo, como a penalização aplicada aos parâmetros da regressão logística para se obter 

estimadores viesados. (Santos, Nascimento, Izbicki, Duarte, Chiavegatto, 2019) 

Sendo assim, a regressão logística com penalização de lasso possui uma ideia 

semelhante a regressão logística convencional, porém, possui menor complexibilidade. Esse 

modelo busca obter estimadores viesados, porém com variância reduzida, se comparados com 

os parâmetros de um modelo de regressão usual, o que resulta em um modelo preditivo menos 

complexo e, portanto, menos sujeito ao sobreajuste em novas observações. (Santos, 

Nascimento, Izbicki, Duarte, Chiavegatto, 2019) 

Na hora que colocarmos esse modelo para rodar no computador, é importante 

compreender duas variáveis primordiais: 

-Alpha: porcentagem correspondente ao tipo de regularização a ser aplicada:  0: ridge; 

1: lasso; 

-Lambda: parâmetro de regularização. Pode assumir valores no intervalo [0, ∞]. Quanto 

maior o seu valor, maior a penalização das estimativas dos parâmetros da regressão. 
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2.4.3- Redes neurais 

As Redes Neurais Artificiais (RNA), também conhecidas como métodos conexionistas, 

são inspiradas nos estudos da maneira como se organiza e como funciona o cérebro humano. 

(Osório; Bittencourt, 2000). Uma rede neural consiste em uma camada de entrada de neurônios, 

pelo menos uma camada oculta de neurônios e uma camada final, chamada de camada de saída. 

(Wang, 2003) 

Como esse modelo algoritmo foi inspirado no modo que o cérebro humano funciona, 

sabemos que com apenas um neurônio não se pode fazer muita coisa, porém, ao combiná-los 

podemos criar várias conexões e transformá-las em camadas, assim por diante até ter uma rede 

neural de conexões. O vetor de valores de entrada x passa pela camada inicial, cujos valores de 

saída são ligados às entradas da camada seguinte, e assim por diante, até a rede fornecer como 

resultado os valores de saída da última camada. Pode-se arranjar a rede em várias camadas, 

tornando-a profunda e capaz de aprender relações cada vez mais complexas. (Alves, Lotufo, 

Lopes, 2013) 

Para esclarecer melhor essa ideia que até agora está abstrata, temos um exemplo de do 

que foi explicado acima: 

 

Fonte: Carlos Rodrigo Dias (2018). Estruturação de uma rede neural artificial. 

Como utilizaremos para a realização desse trabalho ferramentas de programação, não irei 

adentrar muito no lado matemático puro por trás desse modelo, entretanto, vale ressaltar duas 

variáveis essenciais que serão vistas futuramente na parte de codificação: Size: refere-se ao 

número de unidades latentes da camada intermediária (oculta) de uma rede neural; Decay: 
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parâmetro de regularização. Pode assumir valores no intervalo [0, ∞]. Quanto maior o seu valor, 

maior a penalização das estimativas dos parâmetros das redes neurais. (Santos, Nascimento, 

Izbicki, Duarte, Chiavegatto, 2019) 

 

2.4.4- Random forest 

Random forest (Florestas de decisão, em português) são conjuntos de Árvores de 

Decisão (ADs) criadas a partir de uma base de dados. O grande desafio desse algoritmo de 

machine learning é como obter uma boa variabilidade nas árvores que a compõem, levando a 

um maior poder de generalização para o modelo. (Riqueti; Ribeiro; Zárate,2018) 

Um dos melhores métodos de se gerar uma random forest foi introduzido por Breiman 

(2001): é o algoritmo de Florestas Aleatórias (FA). Com ele, a variabilidade é obtida de duas 

maneiras: a) cada AD na floresta é treinada com um subconjunto das instâncias da base de 

dados, amostrado aleatoriamente com repetição; e b) em cada nó interno das ADs, um 

subconjunto dos atributos da base de dados é amostrado, para que a função de divisão avalie 

apenas aqueles atributos. Um algoritmo de FA possui dois parâmetros principais: ntree, que 

corresponde ao número de ADs que compõem a FA, e mtry, que corresponde à quantidade de 

atributos amostrados em cada nó interno das árvores. (Riqueti; Ribeiro; Zárate, 2018). 

Ainda segundo Riqueti; Ribeiro; Zárate (2018), dessa forma, por acrescentar essa 

variabilidade controlada nas Árvores de Decisão utilizadas, as Random Forests são capazes de 

atingir boa generalização sem a necessidade do uso de métodos de poda (reduções nas ADs 

feitas para introduzir um poder de generalização artificialmente, geralmente com alto custo 

computacional), o que torna o algoritmo mais eficiente. A classificação de uma nova instância 

por uma FA se dá por um sistema de votação envolvendo cada AD que compõe a floresta, onde 

a classe escolhida por mais árvores é assinalada à instância. 

 O grande diferencial desse modelo é a seleção aleatória dos preditores utilizados, a fim 

de reduzir a correlação entre as árvores que serão agregadas para produzir a predição final. 

(Santos; Nascimento; Izbicki; Duarte; Filho, 2019) 
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3-Metodologia 

3.1 Tipo de Pesquisa 

O presente trabalho tem um caráter exploratório. Apesar de existirem diversos estudos 

anteriores que abrangem o assunto de F&A, nenhuma aprofunda a ideia de machine learning 

como nesse trabalho, ou seja, há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Gil (1999) 

afirma que a pesquisa exploratória busca proporcionar uma visão geral acerca de um 

determinado fato. Portanto, esse tipo de pesquisa é bem comum quando o tema foi pouco 

estudado e aprofundado no passado, onde pode haver lacunas com relação a qualidade da 

informação, limitação de estudos mais aprofundados para a época, dados mais exatos em 

pesquisas ou a inviabilização de formulação de hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

O objetivo principal é aplicar modelos preditivos de Machine Learning para análise 

preditiva no processo de Fusões e Aquisições de empresas no Brasil. Além do estabelecimento 

de relações entre variáveis e a análise aprofundada do impacto causado pela variável que define 

se o processo foi concluído ou não, analisada isoladamente, sempre utilizando do poder 

preditivo dos algoritmos de machine learning. 

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de caráter experimental, com investigação 

empírica e manipulação de variáveis independentes buscando encontrar a capacidade preditiva 

de cada modelo, observando se há relações e compreender de que modo ou causas o fenômeno 

é produzido. 

 

3.2 População e amostra 

A população desta pesquisa é composta por empresas que vieram a realizar alguma 

operação de fusão e/ou aquisição entre os anos 2000 e 2016 dentro do mercado brasileiro. Desse 

modo, a amostra é classificada como não-probabilística por não existir aleatoriedade na coleta 

dos dados, mas sim na disponibilidade deles em uma amostra já existente. 

Para a construção dos modelos em que esse trabalho se sustenta, foi utilizada a base de 

dados da Thomson Reuters SDC. Tal base é uma das mais utilizadas mundialmente para 

análises de mercado por conter diversas informações específicas, com conteúdo crítico e 

funcionalidades analíticas. Sua abrangência geográfica é mundial, com atualizações de dados 

diárias e histórico de registros desde os anos 1970. Além disso, de acordo com conteúdo 

disponível, pode ser considerada como uma das maiores bibliotecas de research do mundo, 
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com informações de cotações, balanços, relatórios, estimativas, valor, histórico. (Gouveia, 

2013) 

Os critérios de escolha da amostra foram: 1) constar na base de dados trabalhada 

informações a respeito da empresa concluir ou  não as negociações (empresas sem essa 

informação foram desconsideradas); 2) variável não possuir dados “vazios”, ou seja, todos os 

campos estarem com algum valor, evitando assim possíveis erros de codificação/ distorções nos 

resultados encontrados. 

 

3.3- Coleta de dados 

A base é composta por 6697 anúncios de transações no mercado brasileiro entre os anos 

2000 e 2016. Por se tratar de informações extraídas de um banco de dados já existente, eles são 

considerados dados secundários, e ajudarão na avaliação quantitativa do relatório. Para um 

entendimento mais claro e objetivo do leitor, criou-se uma tabela com o nome de cada variável 

utilizada e uma breve explicação, facilitando a compreensão: 

Tabela- Resumo das Variáveis 

Variável Definição Referências 

Aberta 

variável dummy com valor 1 caso a 

empresa adquirente possua capital aberto 

no mercado, 0 caso contrário. Essa variável 

tem profunda importância nos modelos 

criados acima pois é a partir dela que 

tiraremos conclusões sobre esse estudo 

(Golubov et al. 2012) 

Setoric 

variável dummy com valor 1 caso a 

adquirente atue no mesmo setor da 

companhia adquirida e 0, se os setores de 

atuação da companhia adquirente e da 

adquirida forem diferentes, de forma a 

controlar pela assimetria informacional 

entre o adquirente e a adquirida 

(Servaes & Zenner, 

1996) 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B16
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B27
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B27
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Completo 

variável dummy com valor 1 caso a F&A 

tenha sido efetivada, 0, caso contrário. Tal 

variável tem profunda importância no 

estudo pois definirá a taxa de sucesso do 

experimento 

(Ermel & Martelanc, 

2018) 

CapitalEstrangeiro 

variável dummy com valor 1 caso o 

controlador da companhia adquirente seja 

estrangeiro e possua capital externo, 0 caso 

contrário, e busca capturar se há diferenças 

culturais influentes entre o comprador e o 

adquirente 

(Erel, Liao, & 

Weisbach, 2012)  

LnExpGeral 

logaritmo natural do número de F&A 

realizados pela adquirente até a presente 

negociação do tempo t, assim, espera-se 

entender se a quantidade de empresas 

adquiridas interfere em algo na conclusão 

da negociação 

(Golubov et al. 2012)  

Public 

variável dummy com valor 1 caso a 

empresa possua capital aberto ao público 

em geral, 0 caso contrário 

(Golubov et al. 2012)  

AllStock 

variável dummy com valor 1 caso o 

pagamento tenha sido realizado apenas 

com ações, 0 caso contrário 

(Servaes & Zenner, 

1996) 

AllCash 

variável dummy com valor 1 caso o 

pagamento tenha sido realizado apenas 

com caixa, 0 caso contrário, ambas as 

variáveis AllStock e AllCash buscam 

controlar a complexidade nos negócios, 

pois negócios pagos em ações são 

geralmente mais complexos  

(Servaes & Zenner, 

1996) 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B12
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B12
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B16
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B16
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B27
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B27
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B27
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B27
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Acquirerbank 

variável dummy com valor 1 caso a 

empresa adquirente seja uma instituição 

financeira (banco), 0 caso contrário 

(Servaes & Zenner, 

1996) 

 

Após a explicação de cada variável utilizada no desenvolvimento desse trabalho, será 

estimado um breve modelo probabilístico com o intuito de verificar o impacto das companhias 

de capital aberto no mercado nacional de F&A:  

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 = 𝛼 +  𝛽1𝑆𝑒𝑡𝑜𝑟 +  𝛽2𝐴𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 +  𝛽3𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜 + 𝛽4𝐿𝑛𝐸𝑥𝑝𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 +

 𝛽5𝐴𝑙𝑙𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 +  𝛽6𝐴𝑙𝑙𝐶𝑎𝑠ℎ +  𝛽7𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘 + 𝛽8𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐+ ∈            (1) 

 

O modelo tem como objetivo verificar se é possível identificar alguma variável 

especifica que cause impacto significativo nas negociações de F&A quando o assunto é 

conclusão 100% finalizada do processo. Porém, esse modelo tem um caráter mais ilustrativo 

para que o leitor não se perca abstratamente com as variáveis citadas acima porque todas as 

predições e análises do trabalho serão obtidas através do auxílio de inteligência artificial, no 

programa R Studio. Em outras palavras, o modelo busca identificar os fatores determinantes e 

impactantes que a variável isolada “Completo” tem perante a base de dados, mas não será ele 

que definirá nossas conclusões futuras obtidas através das técnicas de machine learning. 

3.4- Tratamento dos Dados 

Segundo Gil (1999), a análise de dados tem como objetivo organizar de forma sistêmica 

os dados obtidos para que possibilitem o fornecimento de respostas à questão de pesquisa. 

Após a descrição detalhada das variáveis, fica mais claro ao leitor como trataremos os 

dados. Com base nessas variáveis, tem-se por objetivo aplicá-las no programa computacional 

R, testando assim como os dados se comportam se aplicados às quatro técnicas de machine 

learning já citadas e enfim encontrar uma resposta que explique nosso objetivo, apresentado na 

seção 1.2. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B27
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552018000600859#B27
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Os dados obtidos que estão presentes na base de dados da Thomson Reuters SDC e 

tiverem alguma relação com o objetivo do projeto, serão utilizados na formulação de hipóteses 

relacionadas ao estudo, tornando- se a base do projeto. Assim, as variáveis serão todas 

estudadas individualmente e depois compiladas nos modelos com o intuito de se procurar 

padrões, hipóteses ou até mesmo ideias para se formular uma resposta, conforme previsto por 

uma pesquisa de caráter exploratório. 

 

4- Análise dos dados 

Tratando-se de machine learning, existem 2 tipos de parâmetros a serem estimados: 

parâmetros comuns e hiperparâmetros.  Os chamados de parâmetros comuns de um algoritmo, 

como, por exemplo, os pesos de uma regressão logística; e os hiperparâmetros, relacionados ao 

controle da tolerância de um algoritmo como a penalização aplicada aos parâmetros da 

regressão logística para se obter estimadores viesados. Em outras palavras, os hiperparâmetros 

são usados como uma forma de ajuste no modelo, porém com variância reduzida. (Santos, 

Nascimento, Izbicki, Duarte, Chiavegatto, 2019) 

Esse controle de flexibilidade de um algoritmo citado acima é relevante para o 

entendimento desse trabalho porque facilita o entendimento da dependência que existe entre 

viés e variância. Viés está relacionado à correspondência entre o valor predito por um modelo, 

para uma dada observação, se comparado com o valor real observado. (Carvalho; Silva; Grande, 

2013). Já variância refere-se à sensibilidade das predições à variabilidade das observações de 

treinamento. (Valentinil; Damásio, 2016) 

De modo geral, um modelo flexível tem variância alta, pois seu resultado será muito 

diferente para bancos de dados distintos. Já um modelo pouco flexível tem variância baixa, 

porém pode apresentar viés alto. Por conta disso serão utilizados mais de um modelo 

algorítmico de machine learning, com isso a performance desses diferentes modelos, baseados 

em variações dos valores para os hiperparâmetros, é avaliada para selecionar aquele que resulte 

em melhor desempenho (equilíbrio entre viés e variância, assim, uma variedade maior de 

resultados será encontrada. (Santos, Nascimento, Izbicki, Duarte, Chiavegatto, 2019). 

Um balanço entre sensibilidade e especificidade pode ser apropriado quando há 

diferentes penalidades associadas a cada tipo de erro. A métrica utilizada para otimização e 

seleção de modelos durante o aprendizado foi a ferramenta conhecida como curva ROC 



26 
 

(receiver operating characteristic). Ela é uma importante ferramenta para avaliar a sensibilidade 

e a especificidade decorrentes de todos os pontos de corte possíveis para a probabilidade 

predita, de modo que o desempenho geral de um classificador pode ser avaliado pela área abaixo 

da curva (AUC) ROC: quanto maior a AUC (mais próxima de 1), melhor a performance do 

modelo. (Santos, Nascimento, Izbicki, Duarte, Chiavegatto, 2019). 

AUC ROC foi o modelo utilizado para a pesquisa por possuir um bom poder preditivo. 

Uma curva ROC é construída gerando-se diversas tabelas de classificação, para valores de corte 

que variam de 0 a 1 e calculando-se a sensibilidade e a especificidade de cada valor. Assim, a 

área sob a curva ROC (AUC) é uma medida de discriminação; um modelo com uma área 

elevada sob a curva ROC sugere que o modelo é capaz de predizer com precisão o valor de uma 

resposta da observação. (Agresti, 2002) 

A AUC ROC pode ser útil na comparação entre dois ou mais modelos com diferentes 

preditores, diferentes hiperparâmetros ou mesmo classificadores provenientes de algoritmos 

completamente distintos. 

 Deixando um pouco a matemática de lado, por se tratar de um trabalho com foco 

em F&A, vale analisar também a importância que cada uma dessas variáveis possui 

individualmente. Como o intuito é tentar fazer predições, independente do resultado procurado, 

ao analisarmos a essência das variáveis já é possível ter uma breve ideia do que se esperar. 

Por exemplo, se comparadas as variáveis “AllCash” e “AllStock”, espera-se que 

negócios realizados com a variável “AllCash” tenham uma porcentagem de sucesso mais 

elevada do que “AllStock” pelo seguinte motivo: Negócios pagos com caixa têm uma menor 

complexidade, assim, espera-se uma maior taxa de sucesso, já negócios pagos com ações têm 

uma maior complexidade devido à necessidade de avaliação e até emissão de novas ações, 

assim, espera-se que negócios pagos dessa forma tenham uma menor taxa de sucesso. (Ermel; 

Martelanc, 2018) 

Esse tipo de exercício lógico é bem importante porque faz com que o leitor desenvolva 

uma pré análise dos dados, semelhante à ideia do machine learning, e assim consiga fazer 

predições por conta própria. Outro exemplo, ao analisarmos a variável “Setoric”, espera-se que 

companhias que estejam adquirindo outra pertencente ao mesmo setor leve a uma maior taxa 

de sucesso devido a uma menor assimetria de informação. (Ermel; Martelanc, 2018) 
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4.1- Matriz de Correlação 

Uma matriz de correlação é uma tabela mostrando coeficientes de correlação entre 

variáveis. Cada célula na tabela mostra a correlação entre duas variáveis. Correlação é qualquer 

associação estatística, representando o quão próximas duas variáveis estão de ter uma relação 

linear entre si. (Araújo, Santos, Gomes; 2019) 

Uma correlação pode ser positiva ou negativa. Ela sendo positiva significa que ambas as 

variáveis analisadas estão de alguma forma conectadas, quanto mais perto de 1 mais forte é essa 

relação. Já negativas significa que se movem em direções opostas, ou seja, quando o valor de 

uma variável aumenta, o valor da outra variáveis diminui. Além disso existe a chamada de 

correlação nula, o que significa que as variáveis não estão relacionadas. (Araújo, Santos, 

Gomes; 2019) 

A matriz abaixo foi gerada no programa R e contém as relações entre todas as variáveis 

presentes em nossa base de dados. Já para a etapa de aprendizado dos modelos, foram utilizadas 

funções disponíveis no pacote CARET (Classification and Regression Training). 
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Ao analisar os resultados da matriz, é possível notar que a maioria das variáveis possui 

correlação perto de zero, por isso quase todo o gráfico possui essa cor bem clara, quase 

inexistente. Também podemos observar que não existe um único ponto que tenha uma cor 

avermelhada mais forte, o que significa que nenhuma das variáveis da base de dados é 

inversamente relacionada. Vale ressaltar também que, como dito anteriormente, essa matriz de 

correlação não possui todas as variáveis da base de dados pelo seguinte motivo: a base de dados 

utilizada nesse estudo possuía lacunas vazias de informação, ou seja, em outras palavras, 

existiam dados faltantes de algumas variáveis e como gatilho de segurança para não afetar 

negativamente nas conclusões buscadas, essas variáveis foram excluídas do nosso estudo. Das 

15 variáveis iniciais, agora restaram 9. 

Agora focando apenas nos pontos azuis mais fortes: é possível ver uma forte correlação 

entre as variáveis “aberta” e “public”. Isso ocorre porque praticamente todas as empresas que 

possuem capital aberto ao público, são empresas de capital aberto, ou seja, o significado das 

duas variáveis é praticamente o mesmo. São casos extremamente específicos no qual uma 

empresa possui capital aberto, mas não ao público em geral e vice versa, portanto, a variável 

“public” de modo geral, sempre terá forte ligação com a variável “aberta”. 

Como dito anteriormente, para os demais preditores, a ausência de informação resultou 

em eliminação da observação correspondente ao dado faltante. 

 

5- Resultados 

A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos dos modelos preditivos, após rodarmos 

tudo no programa R.  Como dito anteriormente, foi-se utilizado para otimização e seleção de 

modelos durante o aprendizado a AUC ROC, portanto, para o modelo que possuir o maior valor 

de AUC ROC, para cada algoritmo, foi o escolhido para a avaliação de performance nos dados 

de teste.  

Na parte central da tabela, há uma relação de ranking das variáveis. Nela é possível notar 

o grau de importância dos preditores (cinco mais importantes) para os modelos selecionados ao 

fim da etapa, entretanto, é interessante notar que para cada modelo algorítmico de machine 

learning utilizado, geraram rankings com variáveis diferentes ou em outros casos, variáveis 
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similares, porém em sequências diferentes, evidenciando que cada modelo possui seu valor 

individual.  

Por fim, na parte inferior da tabela encontramos o intervalo de confiança de cada 

modelo. Apesar de usarmos quatro modelos diferentes para tentar prever o grau de eficiência e 

performance dos dados, todos apresentaram desempenho satisfatório, com AUC ROC na casa 

dos 0,70 para praticamente todos os modelos. Os melhores resultados foram observados para 

os modelos de redes neurais e Random forest, respectivamente. Mesmo assim, os demais 

modelos não ficaram muito atrás. 

 

 

(Tabela contendo os resultados do estudo) 

 

Outro fato interessante de se analisar é que o ranking das variáveis mais importantes 

para cada modelo ficou bem diferente um para o outro. As variáveis no geral são as mesmas, 

porém, a ordem de importância varia bastante entre os modelos. Tal resultado já era esperado 

porque cada algoritmo de machine learning utilizado no trabalho possui uma inteligência 

“única”, cada um atribuindo um grau de importância diferenciado para cada variável.  
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Por fim, após a avaliação de performance dos modelos selecionados, o modelo de redes 

neurais representa a melhor escolha como modelo final para utilização em dados futuros, por 

sua menor complexidade quando comparada aos demais modelos. Caso seja esse o modelo 

escolhido, as estimativas de seus parâmetros a serem utilizadas na predição da resposta de 

interesse em novas observações podem ser definidas por meio do modelo de redes neurais de 

dados completo, utilizando os hiperparâmetros otimizados na etapa de treinamento. Entretanto, 

vale ressaltar mais uma vez que, todos os valores de AUC obtidos foram muito parecidos, ou 

seja, talvez se tivéssemos utilizados outras variáveis no trabalho ou nossa base de dados fosse 

um pouco mais complexa, provavelmente encontraríamos resultados diferentes. 

 

6- Considerações Finais 

Ainda que todos os modelos tenham sido ajustados a partir de dados relevantes, e que 

apresentaram boa performance preditiva, eles podem gerar predições imprecisas. Como visto 

anteriormente, todos os resultados de AUC ROC encontrados foram muito semelhantes, quase 

que iguais. Isso provavelmente ocorreu por causa da qualidade da base de dados do trabalho, 

ou seja, se o mesmo tipo de estudo tivesse sido aplicado em uma base de dados diferente, com 

maior quantidade de dados e maior variedade de variáveis, os resultados encontrados seriam 

diferentes porque as equações  que os modelos preditivos estariam tentando resolver se 

tornariam mais complexas, extraindo assim melhor as características únicas de cada um dos 

modelos de machine learning utilizados e assim analisando uma maior gama de informações. 

No começo, nossa base de dados possuía uma grande quantidade de variáveis, 

entretanto, por conta da complexidade de se conseguir todas as informações de um processo de 

F&A, muitas delas estavam incompletas, o que levou à exclusão de nosso estudo. Caso tal 

medida não tivesse sido tomada, ao executar o código no R, variáveis “vazias” (null) iam surgir, 

o que acabaria impactando no resultado final e manchando a credibilidade das outras variáveis. 

É possível perceber que nos quatro modelos utilizados, o ranking de importância das 

variáveis se alterou, porém, praticamente todos possuem as mesmas variáveis, apenas em ordem 

diferente. Em outras palavras, é possível absorver disso que quando tratamos de Fusões e 

Aquisições, existem fatores que impactam bastante os resultados, mas que não necessariamente 

estão ligadas as provisões matemáticas. Negociações realizadas entre empresas de capital 

aberto, por exemplo, tendem a estar diretamente relacionadas com a conclusão ou não do 

processo de F&A, como demonstra os resultados. Dessa forma, podemos concluir que, quando 
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tratamos de assuntos voltados para F&A, apesar dos resultados algoritmos preditivos, existem 

fatores que pesam bem mais para o lado econômico.  

 Possuir um bom poder de predição hoje em dia é um diferencial muito importante e que 

é benéfico em qualquer situação. No presente trabalho vimos sua importância voltada mais para 

o lado corporativo, entretanto, essa técnica pode ser aplicada na política, vida pessoal, 

sociedade. Quando você dispõe de ferramentas capaz de identificar padrões e assim, oferecer 

uma previsão do que pode ocorrer, o indivíduo se sente mais confiante porque já tem uma ideia 

melhor do que pode vir a acontecer, assim, é possível reduzir o risco das decisões. Um dos 

intuitos de juntar dois assuntos amplos e complexos nesse trabalho foi justamente esse. A ideia 

por trás de Fusões e Aquisições existe a muito tempo e muitos negócios foram realizados com 

o decorrer dos anos, uns bem sucedidos, outros nem tanto, porém, se as ferramentas de machine 

learning tivessem sido colocadas em uso, muitos desses negócios mal sucedidos poderiam ser 

evitados apenas com base nos dados. 

Modelos preditivos baseados em algoritmos de machine learning vem sendo cada vez 

mais aplicados em todas as áreas do conhecimento e possuem um potencial tremendo que pode 

auxiliar na tomada de melhores decisões. Entretanto, como pudemos perceber, seu sucesso 

depende da disponibilidade e qualidade dos dados analisados, para a etapa de aprendizado de 

modelos preditivos e desenvolver esses modelos de forma rigorosa e transparente. 

Dessa forma, este trabalho contribui para literatura nacional e internacional ao explorar 

um modo de interpretar informações que ainda não tinha sido combinado quando estudado tais 

temas  (machine learning e F&A), evidenciando assim a importância da analise preditiva e as 

possíveis vantagens que se é possível adquirir caso utilize tal ferramenta. Além disso, considero 

importante destacar também que, como o assunto tratado no trabalho carece de artigos base por 

não ter sido muito explorado anteriormente, diversos empecilhos foram encontrados durante 

seu desenvolvimento, mesmo assim, pode servir como artigo base para eventuais estudos 

futuros caso haja interesse em aprofundar o tema ou simplesmente adapta-lo para aplicação em 

outras áreas do conhecimento.
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