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Intralinks® Deal Flow Predictor
Uma previsão trimestral das tendências futuras no 
mercado global de M&A

O que é o Intralinks Deal Flow Predictor (DFP)?

O Intralinks Deal Flow Predictor (DFP) acompanha autorizações e negócios globais pelo 
lado do vendedor que chegam ao estágio de due diligence antes do anúncio público, o que 
fornece um indicador importante e exclusivo da atividade futura de negócios globais. O 
Intralinks DFP baseia-se na percepção da empresa sobre uma porcentagem significativa de 
transações de M&A em suas fases iniciais. 

As estatísticas contidas no Intralinks DFP representam o volume de data rooms virtuais 
(VDRs) criados, ou com criação proposta, por meio da Intralinks ou de outros provedores. 
Os VDRs são usados para conduzir a due diligence das transações propostas, incluindo 
vendas de ativos, alienações, ofertas privadas, financiamentos, levantamento de capital, 
joint ventures e parcerias.  Essas estatísticas não estão ajustadas para mudanças na 
cota da Intralinks do mercado de VDR nem para mudanças na demanda do mercado por 
serviços de VDR. No entanto, descobrimos que o Intralinks DFP fornece um indicador único 
e confiável de futuras atividades de fusões e aquisições anunciadas. 

Que informações são apresentadas pelo Intralinks DFP? 

O Intralinks DFP informa sobre variações trimestrais no número de VDRs criados ou 
com proposta de criação.  Essas variações são informadas como uma mudança de 
porcentagem em relação ao período anterior.  A criação de um VDR ocorre nas primeiras 
etapas da condução de uma transação estratégica, antes do anúncio público de uma 
transação e, assim, fornece um indicador prospectivo de futuras atividades de negócios.  
Como fornecedora líder global de VDRs, a Intralinks tem uma visão exclusiva sobre essas 
atividades (em alguns aspectos, os dados do Intralinks DFP são análogos aos relatórios de 
emprego publicados pela ADP e outros, com base em dados reais de transações de dados 
de folhas de pagamento, que dão uma indicação das tendências de emprego).

O Intralinks DFP informa sobre a atividade global de negócios, além de apresentar  
dados segmentados em regiões para a América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífi co 
e Japão (APJ), assim como Europa, Oriente Médio e África (EMEA). O Intralinks DFP 
também informa sobre indicadores do setor, onde ocorrem mudanças significativas nas 
atividades deste. 

Como o Intralinks DFP consegue informar sobre transações nas quais a 
Intralinks não está envolvida, ou sobre muitos negócios que nunca são 
anunciados ou não são concluídos? 

O Intralinks DFP leva em consideração os VDRs criados na plataforma do Dealspace  
da Intralinks, bem como os negócios dos quais a Intralinks toma conhecimento no  
processo de venda que optam por uma solução alternativa.  Além disso, a Intralinks  
tem visibilidade de uma porcentagem significativa de transações de M&A, incluindo uma 
parcela desproporcional das maiores negociações que servem como termômetros da 
atividade de M&A.
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Embora uma parcela das negociações que chega à etapa de due diligence nunca seja 
anunciada ou concluída, geralmente são sérias as negociações que chegam à etapa em 
que um data room virtual se torna necessário, com os potenciais compradores identifi 
cados e envolvidos no mercado. Informações fornecidas pelos nossos clientes de M&A 
sugerem que as transações que chegam à etapa de due diligence têm alta probabilidade 
de fechamento. Além disso, a Intralinks relata apenas a mudança percentual no volume 
de negociações do trimestre em relação ao trimestre anterior e ano a ano, não o volume 
absoluto de negociações. 

O Intralinks DFP prevê com precisão a atividade futura de  
negociações anunciadas? 

Sim.  Acreditamos que o Intralinks DFP tem sido um indicador confiável de atividade futura 
de negociações anunciadas. 

Para mostrarmos a natureza preditiva do DFP, comparamos os dados do Intralinks DFP 
com o volume posterior de negociações anunciadas relatado  pela Thomson Reuters. 
A Thomson Reuters monitora o  fluxo de negociações, as tendências de mercado e as 
atividades de negociações por região, assim como a categoria de ativos ou o mercado 
vertical do setor, e fornece um panorama retrospectivo preciso das atividades de 
negociações anunciadas. Comparando os dados do Intralinks DFP com a atividade 
subsequente de negociações relatada pela Thomson Reuters, podemos validar a nossa 
convicção de que os dados do Intralinks DFP são previsores precisos da atividade futura de 
M&A anunciada. 

Comparamos os dados do Intralinks DFP com os dados de negociações anunciadas 
da Thomson Reuters em dois trimestres posteriores, e descobrimos que há uma clara 
correlação (veja a Figura 1). 

O download do Intralinks DFP pode ser feito no site: 

https://www.intralinks.com/DFP
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Utilizamos a Analysis & Inference Inc., uma empresa independente de análise estatística 
e consultoria, para realizarmos uma análise de regressão linear dos dados mostrados na 
Figura 1 acima, referente ao período do terceiro trimestre de 2011 ao segundo trimestre de 
2013. Essa análise mostrou um nível muito alto de importância estatística.  A estatística R2 
para a análise de regressão, que indica o grau de precisão em que os dados se ajustam ao 
modelo, é de 0,74. A análise de regressão resulta em um valor p (significância) de 0,6%, 
um valor que indica que há uma probabilidade maior que 99% de que o Intralinks DFP 
seja um indicador preditivo para seis meses estatisticamente significativo dos dados de 
negociações anunciadas.  Essas estatísticas colocam o Intralinks DFP lado a lado com os 
dados de previsão do Governo dos EUA para inflação, desemprego e PIB, em termos de 
valor preditivo. 

Figura 1: Alterações em termos 

de percentagem trimestre a 

trimestre no Intralinks DFP global 
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