
Small gains, big wins 
M&A disruptivo: Criando valor por meio 
de aquisições movidas pela inovação M&A



03

Sumário executivo 01

A ascensão do M&A disruptivo 02

Novas fontes de crescimento por meio da inovação 07

 Estratégias de M&A disruptivo: uma série de escolhas  

 Construindo uma cadeia de oportunidades  

 Corporate Venturing 2.0   

 Estrutura do M&A disruptivo da Deloitte 

Executando a transação ideal 15

 Você é o comprador certo?  

 Avaliação econômica: relação entre risco e retorno  

 Due diligence de um M&A disruptivo   

 Negociação com os fundadores da empresa-alvo 

Criação de valor e entrega dos resultados esperados 20

 Integração do M&A disruptivo  

 Considerações culturais  

 Alcance dos resultados esperados   

Sumário



01

Small gains, big wins  | M&A disruptivo: Criando valor por meio de aquisições movidas pela inovação 

A inovação disruptiva é considerada uma prioridade na agenda 
de muitos CEOs. Os rápidos avanços tecnológicos, as mudanças 
no comportamento do consumidor e o surgimento de novos 
modelos de negócios – possibilitados por novas tecnologias – estão 
reduzindo as barreiras de entrada e permitindo que startups 
desafiem produtos, mercados e negócios tradicionais.

A disruptura tecnológica também está eliminando os limites 
existentes nas indústrias tradicionais, levando à convergência 
de modelos de negócios entre setores diferentes, como saúde, 
finanças, varejo, mídia e muitos outros. Isso abre oportunidades 
para que players não tradicionais entrem em mercados 
estabelecidos, com novas ofertas e, em algumas instâncias, 
substituam agentes estabelecidos desses mercados.

Os CEOs estão no momento sobrecarregados com dois objetivos 
principais: responder ao surgimento de novos entrantes em seus 
mercados tradicionais e ao mesmo tempo aproveitar novas forças 
para criar os “negócios do amanhã”. Empresas que não adotarem 
essa nova mentalidade correm sério risco de existência.

A análise da Deloitte mostra que empresas de todo o mundo 
investiram cerca de US$ 880 bilhões em fusões e aquisições (M&A) 
entre 2015 e 2018 para adquirir tecnologias disruptivas e investiram 
US$ 220 bilhões por meio de venture capital (CVC). Uma parcela 
significativa desses negócios envolveu empresas fora do setor de 
tecnologia adquirindo ativos tecnológicos, o que representa um 
novo paradigma nas negociações.

Além dos retornos financeiros, essas transações oferecem acesso 
a novas tecnologias, talentos e modelos operacionais. O racional 
dessas transações é muitas vezes impulsionado pela promessa de 
sinergias de receita, que são muito mais difíceis de obter do que 
sinergias de custo.

Sumário executivo

Devido a esses fatores, as fusões e aquisições de negócios 
disruptivos são inerentemente complexas. Essas transações exigem 
que todas as etapas do processo sejam repensadas, desde a origem 
da transação em um ecossistema de rápida transformação até a 
diligência de tecnologias emergentes, além da criação de valor a 
partir de investimentos – o que também exige uma assimilação 
cultural bem planejada das startups.

Por fim, a forma como as empresas implementam essas transações 
determinará a criação de valor por elas. Isso exige forte liderança 
para equilibrar as demandas de mercado de curto prazo com 
metas de transformação de longo prazo, além de uma mudança 
de mentalidade para assimilar novos modelos de negócios e novas 
maneiras de trabalhar.

Esse documento oferece a visão da Deloitte nos três estágios  
do ciclo de vida de um M&A disruptivo:
1. Desbloquear novas fontes de crescimento lideradas  
  pela inovação;
2.  Identificar e executar o negócio certo;
3.  Criar valor e entregar os retornos esperados.
À medida que a velocidade de inovação e mudança continua 
a ganhar ímpeto, espera-se que a capacidade de realizar 
transações disruptivas de M&A com êxito seja uma característica 
definidora da história de crescimento das organizações.
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A ascensão das transações de M&A disruptivo tem sido um dos 
aspectos mais importantes do mercado nos últimos dois anos. 
As áreas de negócio mais ativas, por volume de negociação, 
foram social e digital, seguidas por startups de data e analytics, 
inteligência artificial e machine learning (IA & ML). As 3.347 
negociações que ocorreram durante os anos de 2017 e 2018 
movimentaram US$ 125 bilhões.

A ascensão do M&A disruptivo

Os investimentos realizados por Corporate Ventures cresceram 
rapidamente em 2018. Existem aproximadamente 773 fundos 
ativos de Corporate Venture no mundo, sendo que mais de 
250 deles surgiram no último ano. Esses fundos se tornaram 
investidores ativos no ecossistema, participando em 23% dos 
investimentos ocorridos em 2018.

Outra tendência é que os CVC estão fazendo investimentos 
cada vez maiores. Em 2018, esses fundos participaram de 1.711 
transações, com investimento médio de US$ 56 milhões, um 
aumento de 90% em relação ao ano anterior.
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Empresas de tecnologia são adquiridas por empresas tradicionais

Uma das principais mudanças observadas foi a aquisição de ativos 
de tecnologia por setores não tecnológicos. Essa é uma tendência 
contínua desde 2014 e, em 2018, quase 55% dos ativos tecnológicos 
foram vendidos para empresas de outros setores.
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Convergência de indústrias

Transações disruptivas de M&A e investimentos pelos CVCs 
facilitam a convergência entre diversos setores da economia. 
Nenhum setor está alheio a essa mega tendência e as tecnologias 
disruptivas sustentam a maioria dessas operações. As transações 
convergentes visam consolidar características selecionadas de uma 
variedade de setores ou produtos – potencialmente de diferentes 
setores e categorias – em um setor modular ou produto distinto.

Por exemplo, o futuro do mercado de saúde inclui negócios 
oriundos da convergência entre os setores de saúde, 

tecnologia, telecomunicações, produtos de consumo  
e serviços financeiros. Já o futuro do mercado de consumo 
inclui transações vindas da convergência entre produtos  
de consumo, tecnologia, varejo, serviços financeiros e mídia. 
O das finanças inclui transações oriundas da convergência 
entre serviços financeiros, telecomunicações, tecnologia, 
varejo e produtos de consumo, enquanto o futuro da 
mobilidade abrange transações vindas da convergência 
entre o setor automotivo, de tecnologia, serviços financeiros, 
telecomunicações e produtos de consumo. Por f im,  
o futuro das mídias traz transações convergentes de  
mídia, telecomunicações e tecnologia.
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Novas fontes de 
crescimento por 
meio da inovação
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Estratégias de M&A disruptivo: uma série de escolhas

O planejamento estratégico é o resultado de escolhas realizadas 
de forma consciente. Uma estratégia de crescimento movida pela 
inovação pode ser defi nida por duas opções distintas: “onde atuar" 
e “como vencer".

Os líderes devem considerar um caminho de crescimento 
e precisam ser realistas sobre os recursos internos necessários 
para cumprir suas ambições. As áreas de oportunidade incluem:

• Aprimorar o core business: esses são os recursos que atendem 
aos mercados e clientes, e otimizam as ofertas e operações existentes. 
As empresas podem aumentar seus principais recursos adquirindo 

um produto ou uma tecnologia inovadora para incrementar suas 
ofertas nos mercados existentes – como quando as empresas 
adquirem recursos de análise para aprimorar o direcionamento e a 
segmentação de clientes. A maioria dos investimentos em inovação 
disruptiva costuma ocorrer neste segmento.

• Mover para um segmento adjacente: investimentos em inovação 
como esse expandem os negócios existentes para segmentos “novos 
para a empresa”. Isso inclui extensões de produtos ou serviços 
destinados a capturar um novo segmento. As empresas podem 
explorar oportunidades em segmentos adjacentes investindo em um 
novo produto ou capacidade. Por exemplo, quando os fabricantes de 
marcas de consumo adquirem plataformas para vender diretamente 
aos consumidores por meio de modelos de assinatura.

1

3

2
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• Criar um negócio transformacional: esses tipos de 
investimentos dizem respeito a ofertas transformacionais ou 
inovadoras para mercados que ainda não estão maduros. 
Esses casos costumam ser os mais difíceis, devido ao risco e à 
complexidade de tais transações. Quando as indústrias estão à 
beira de uma ruptura fundamental, os responsáveis costumam fazer 
investimentos transformacionais. Por exemplo, as automotivas têm 
investido em tecnologias de IA para avançar nos veículos e sistemas 
autônomos. Elas fazem isso para acompanhar o rompimento 
fundamental de seu setor, causado pelas empresas de tecnologia

Small gains, big wins  | M&A disruptivo: Criando valor por meio de aquisições movidas pela inovação 

Ilustramos opções de estratégias disruptivas para 
aprimorar o core business, para migrar para um mercado 
adjacente, e/ou criar uma nova linha de negócio.

Ao desenvolver uma estratégia de crescimento impulsionada 
pela inovação, as empresas devem considerar aspirações de 
curto e de longo prazo, o que pode implicar estratégias de 
investimento em todos os três níveis. Fusões e aquisições 
disruptivas ajudam as empresas a criar um portfólio de 
oportunidades de investimento, incluindo CVC, estruturas 
de colaboração, alianças e fusões e aquisições – tudo para 
ajudar as organizações a desbloquear o crescimento liderado 
pela inovação e transformar os negócios.
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Construindo uma cadeia de oportunidades

Quando a estratégia de crescimento de M&A disruptivo estiver clara, 
o passo seguinte é criar um pipeline de oportunidades sustentáveis. 
Existem três componentes básicos para esse processo:

Detectar possíveis disrupturas de mercado como 
competência principal

As tendências de curto e longo prazo, impulsionadas pelo ritmo 
exponencial de mudanças relacionadas aos avanços tecnológicos, 
alteram constantemente o ambiente global de negócios. 

Nesse cenário, é fundamental que as empresas desenvolvam a 
capacidade de monitorar as transformações no mercado. Esse 
recurso pode ajudar os líderes a tomar decisões embasadas sobre 
onde jogar e aproveitar as mudanças ao seu redor.

As empresas devem desenvolver recursos de detecção de mercado 
que não apenas monitorem o surgimento de tecnologias disruptivas, 
mas também mudanças no comportamento do consumidor e no 
impacto da convergência existente entre setores da indústria.

Ao monitorar e reagir a essas mudanças, as empresas poderão 
fazer escolhas com mais informação e conscientes a respeito 
de onde apostar em oportunidades de investimento essenciais, 
adjacentes e transformadoras.

MUDANÇAS TECNOLOGIA COMPORTAMENTO  
DO CONSUMIDOR

CONVERGÊNCIA  
DE SETORES

FINALIDADE DO  
CONTEÚDO

Entender as tecnologias que  
estão e/ou que irão criar 

disruptura no seu mercado.

Entender mudanças  
no comportamento  

do consumidor.

Entender as forças que  
alteram o modelo de negócio  

e aceleram a convergência  
entre diferentes setores.

FONTE DE DETECÇÃO
Noticiário, solicitação de  

patentes, blogs de tecnologia, 
departamento de inovação etc.

Noticiário, influenciadores, 
atividade dos concorrentes, 
startups, produtos internos 
e departamento de vendas.

Concorrentes tradicionais, 
atividades de indústrias de 

setores adjacentes, congressos  
e blogs sobre inovação.

ABORDAGEM DO 
CONTEÚDO

• Foco em tecnologias que  
são chaves para o negócio  
e nas quais está criando  
algum tipo de disruptura;

• As fontes de dados  
podem ser automatizadas;  
no entanto, as informações 
precisam ser selecionadas.

•Foco nas mudanças  
de comportamento que  

podem alterar a forma de 
operação dos negócios;

•Além de fontes externas, 
informações devem vir de 

produtos internos e do 
departamento de vendas.

• Foco nos investimentos 
realizados pelos concorrentes, 

tanto tradicionais como  
de outros setores;

• Foco em como os setores 
adjacentes da indústria 
impactam seu modelo  

de negócio.
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Envolvimento no ecossistema

Os ecossistemas de inovação não envolvem apenas startups. Para 
explorar todo o potencial, as empresas devem ter um programa 
ativo para o engajamento no ecossistema a fim de identificar 
possíveis oportunidades de parceria com startups, tecnólogos, 
futuristas, universidades, venture capitals, aceleradoras e 
incubadoras, representantes do governo e até outras corporações.

As empresas precisam conciliar suas iniciativas de inovação com 
seus objetivos transformacionais. Essas atividades devem ser 
cuidadosamente planejadas, tanto pelas vantagens específicas que 
trazem quanto pelo nível de comprometimento necessário. 

As organizações precisam ponderar uma série de atividades como 
parte de seu portfólio de investimentos, cada uma servindo a um 
objetivo distinto, fornecendo clareza sobre os resultados esperados 
e o comprometimento de recursos necessários.
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Interação com os hubs de inovação

Um dos pontos estratégicos mais importantes para uma empresa 
que busca inovar deve ser o engajamento com os polos de 
inovação ao redor do mundo, já que a maioria dos investimentos 
costuma ser direcionada para esses lugares. Esses hubs estão 
situados principalmente nos Estados Unidos (Vale do Silício  
e Costa Leste), Israel, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, 
China, Índia, Japão e Canadá.

ESTADOS UNIDOS
Maior mercado para 

investimentos em 
inovação. A maioria 

dos investimentos está 
no Vale do Silício, mas 

também disputam 
investimentos os hubs 
de  Nova York, Boston, 

Seattle, Denver  
e Houston.

EUROPA
O Reino Unido é o maior 

mercado europeu 
para investimentos 

em inovação, liderado 
em grande parte por 

Londres. Outros centros 
importantes incluem 

França (Paris), Alemanha 
(Berlim), Holanda  

e os países nórdicos.

ISRAEL
Um dos principais 

centros de 
investimento em 

inovação e oferece 
muitos alvos de M&A.

AMÉRICA DO SUL
O Brasil atrai o 

maior volume de 
investimentos em 

M&A e em CVC, 
apesar do mercado 

regional ser pequeno.

ÁSIA
Os países asiáticos 

surgem como 
uma potência em 

investimentos, tanto 
em M&A como em 
CVC, liderados por 

Índia e China. Outros 
centros de destaque 
são Japão, Singapura 

e Austrália.
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Corporate Venturing 2.0

O investimento em CVC já não é mais exclusividade do mercado de 
tecnologia, sendo realizado por empresas dos mais diversos setores, 
incluindo agricultura, saúde, manufatura, automotivo e financeiro. 
Além da possibilidade de retorno financeiro, o investimento em CVC 
deve ser visto como parte da estratégia de inovação, transformação 
do negócio e crescimento. Ele permite às empresas o valioso acesso 
a novas tecnologias, talentos e modelos de negócio, importantes 
para obter crescimento por meio da inovação.

Em um futuro próximo, a expectativa é para o aparecimento da 
segunda era de investimentos em CVC, na qual os investimentos 
realizados serão um importante caminho de crescimento e geração 
de receita. Para isso, é necessário que as empresas considerem os 
seguintes fatores:

 • Apoio da alta direção: um ponto crucial para o sucesso da estratégia 
de longo prazo de investimentos em CVC é o suporte da alta 
direção, para garantir que as iniciativas estão em concordância com 
as principais estratégias de crescimento da empresa.

 • Conectividade interna: os investimentos em CVC devem ser 
relevantes para os produtos e serviços da empresa. A equipe 
responsável por realizar os investimentos precisa estar conectada 
com as demais equipes e possuir o entendimento dos desafios 
existentes. Além de realizar investimentos, as equipes de CVC 
devem ser qualificadas para intermediar oportunidades de 
colaboração entre startups e divisões internas da empresa.

 • Investimento em valor: o investimento do CVC deve ser visto como 
uma forma de agregar valor. O foco principal deve ser na criação 
de uma tese de investimento que identifique forças específicas da 
empresa que possam agregar valor às startups. Essas forças não 
se limitam à colaboração, mas incluem também acesso a novos 
clientes, cadeia de suprimentos, sistemas financeiros e outros 
benefícios que somente grandes empresas podem fornecer. Esses 
tópicos permitem uma diferenciação estratégica entre seus CVC’s 
e os de seus concorrentes.

 • Governança: a equipe do CVC da empresa possui um papel 
fundamental na obtenção da confiança e na construção de um 
bom relacionamento com os fundadores das empresas investidas. 
As organizações devem construir um modelo de governança que 
permita a participação ativa dos fundadores e forneça a liberdade 
cultural necessária para que possam operar com independência. 

 • Portfólio balanceado: a estratégia de investimentos do CVC deve 
considerar um portfólio balanceado, que engloba investimentos 
em negócios core, adjacentes e transformacionais.

 • Abordagem integrada para o investimento: A equipe do CVC 
precisa ser ativa para informar às equipes de desenvolvimento 
da empresa sobre as novas tendências de mercado e criar planos 
estratégicos para que a equipe de M&A possa realizar aquisições 
disruptivas que agreguem valor.

 • Monitoramento: o time do CVC deve estabelecer indicadores, 
tanto financeiros como estratégicos, para mensurar o retorno dos 
investimentos realizados.
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Estrutura do M&A disruptivo da Deloitte

M&A disruptivo não é apenas realizar transações, ele deve ser 
considerado  como um portfólio de oportunidades de investimento 
como joint ventures, aquisições e investimentos em CVC. Tudo isso 
auxilia a empresa no crescimento por meio da inovação.

• Investir: desenvolver o investimento em CVC como uma 
competência essencial para permitir à organização descobrir, 
incubar e investir em novas áreas de crescimento.

• Adquirir: desenvolver uma estratégia dedicada de 
M&A disruptivo para adquirir capacidades, produtos e 
tecnologias que permitam desbloquear novas fontes 
de crescimento e receita.

• Colaborar: colaborar com diversos parceiros do 
ecossistema, desde startups e empresas de outros 
setores, para inovar e desenvolver novas ofertas 
de mercado.
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Executando a 
transação ideal

Você é o comprador certo?
Investimentos em M&A disruptivo costumam estar relacionados 
com estratégias de transformação de longo prazo e, por isso, 
as empresas precisam avaliar se estão preparadas para essas 
transações. Inicia-se com a pergunta: você é o comprador ideal? 

Ao verifi car se a empresa está pronta para um M&A disruptivo, os 
executivos devem considerar as seguintes questões:

• Visão: a direção da empresa demonstrou com clareza a visão e 
os objetivos de transações específi cas? Eles deixam claro que o 
foco deveria ser M&A?

• Liderança: existe alinhamento e apoio entre os membros 
C-level? Existe um responsável executivo para cada negócio 
em potencial?

• Investimento: a liderança da empresa está disposta a aceitar 
um nível diferente de retorno do investimento em comparação 
ao padrão? A empresa deve priorizar o crescimento em vez da 
lucratividade? Quando a liderança deve revisitar a decisão de 
continuar investindo?

• Cultura: a equipe envolvida na transação avaliou o impacto 
cultural da empresa adquirida na organização?

• Incentivos: a empresa está disposta a oferecer incentivos 
maiores do que o normal se isso auxiliar a retenção dos 
executivos da empresa adquirida?

• Abordagem de integração: a organização está disposta 
a conceder um grau de autonomia operacional à empresa 
adquirida durante seu primeiro ano como membro de uma 
organização maior? Será necessário criar uma incubadora 
ou divisão de empreendimentos para gerenciar os negócios 
durante o período de transição?
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Avaliação econômica: relação entre risco e retorno

Avaliar uma empresa em seu estágio inicial requer análises e uma 
compreensão dos riscos e retornos potenciais. A análise do fluxo 
de caixa e de retornos financeiros incorporando cenários positivos 
e negativos, com premissas relevantes de crescimento e resultados 
futuros, torna-se vital para obter uma avaliação robusta.

Para obter o valor de uma empresa, a empresa compradora deve 
considerar um processo de três fases:

Avaliar a oportunidade econômica: identificar e avaliar as 
oportunidades de mercado para a inovação proposta pela empresa-
alvo e apontar os geradores de valor utilizando análises de mercado.

Identificar cenários de sucesso ou fracasso comercial: 
realizar previsões comerciais considerando o nível de 
maturidade da empresa-alvo e as oportunidades para a 
criação de valor, conforme considerações feitas pela equipe 
de due diligence.

Ponderar a probabilidade dos cenários e simular 
potenciais retornos: aplicar metodologias relevantes de 
avaliação econômica, combinando análises de mercado e 
receita aos cenários comerciais identificados anteriormente. 
O resultado da ponderação dos cenários deve refletir 
tanto as oportunidades como os riscos e, ao mesmo 
tempo, o comprador precisa garantir que o investimento 
investimento gerará retornos suficientes.

As considerações obtidas do processo descrito aumentam 
a percepção do risco envolvido e os possíveis retornos 
obtidos por meio da aquisição de um negócio disruptivo.
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Due diligence de um M&A disruptivo

Investimento em negócios disruptivos são complexos e exigem 
análises especializadas da tecnologia utilizada, novas oportunidades 
de mercado, risco cibernético, entre outros. Além disso, é muito 
comum precisar realizar investimentos expressivos antes de obter 
todo o potencial comercial de tais ativos. Dessa forma, o processo de 
due diligence deve considerar diversos fatores durante as análises. 
Além da due diligence financeira, os seguintes pontos também 
devem ser considerados:

 • Comercial: qual é o tamanho do mercado e o potencial do 
produto ou serviço da empresa-alvo? Seu crescimento é 
sustentável? Como eles usarão os investimentos adicionais em 
áreas de crescimento?

 • Gestão de pessoas: a liderança atual possui as competências 
necessárias para escalar o negócio? A cultura da empresa-alvo é 
compatível com a do comprador? Qual sistema de gerenciamento de 
desempenho deve ser usado para motivar os funcionários-chave?

 • Tecnologia e plataforma: A plataforma de TI utilizada pela 
empresa-alvo é escalável? Pode ser protegida? A aquisição 
está considerando a experiência especializada para permitir o 
desenvolvimento futuro da plataforma? A plataforma da empresa-
alvo pode ser integrada à plataforma do adquirente? Até que 
ponto a plataforma pode ser monetizada?

 • Regulatório: existem entraves regulatórios que precisam ser 
superados para a transação ser factível?

 • Requisitos fiscais e legais: a empresa-alvo possui patente e 
registros de propriedade intelectual suficientes? Os value drivers 
da empresa estão alinhados com a estrutura legal da empresa? 
Existe oportunidade de obtenção significativa de sinergia fiscal 
entre as empresas?

Empresas de tecnologia estão centradas em softwares e plataformas 
digitais. Determinar o potencial de crescimento e os riscos envolvidos 
deve ser feito pela análise de quatro dimensões distintas.

1. Produto

 • Funcionalidades principais: qual a 
maturidade do produto comparado com 
seus principais concorrentes? Há risco de 
obsolescência?

 • Protocolo de internet (IP): qual o protocolo 
utilizado? Quem é o dono? Qual o nível de 
proteção legal existente?

 • Projetos e iniciativas: qual o nível de 
dependência de terceiros? Como os 
projetos em andamento se relacionam 
com os produtos?

2. Tecnologias principais

 • Desenvolvimento de softwares: 
a documentação referente ao 
desenvolvimento de softwares é 
realmente boa?

 • Distribuição de softwares: como os 
recursos operacionais são inseridos  
no ciclo de desenvolvimento?

 • Arquitetura de TI: a arquitetura é 
escalável? Qual o custo para isso?

 • Integração entre plataformas: a 
plataforma ou a tecnologia existentes 
podem ser integradas com o sistema 
do comprador? Quais os riscos e custos 
envolvidos?

3. Talentos

 • Gestão de pessoas: quais são as 
competências fundamentais?

 • Performance: o que revelam os principais 
indicadores? Como é monitorada a 
satisfação do cliente?

4. Segurança cibernética:

 • Quais procedimentos de segurança 
são adotados no processo de 
desenvolvimento? 

 • Os processos e práticas utilizados nos 
simulados de ataque estão integrados ao 
desenvolvimento de um software de ciclo 
de vida? 
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Negociação com os fundadores da empresa-alvo

Geralmente as transações de M&A disruptivo envolvem negociações 
com a equipe fundadora, que geralmente possui mentalidade 
empreendedora. Dessa forma, eles podem esperar uma rápida 
tomada de decisões, processos flexíveis e termos específicos de 
negociação, o que, frequentemente, é incompatível com o manual 
típico de M&A adotado por grandes empresas.

A identificação e resolução de diferenças entre o comprador e 
o vendedor podem ser facilitadas utilizando uma abordagem 
denominada de balanced scorecard, que classifica a 
transação por meio de um conjunto de parâmetros-chave que 
representam as posições de cada parte. Isso permite que o 

comprador preencha lacunas e/ou altere outros componentes 
da proposta como forma de compensação.

Uma comunicação clara e transparente entre as partes interessadas 
é essencial para garantir que todos os pontos da negociação sejam 
endereçados. Essa conversa também é importante para demonstrar 
como a estratégia de crescimento da empresa-alvo se encaixa na 
estratégia da empresa interessada na aquisição.

O comprador também deve demonstrar qual o nível de integração 
planejado e os benefícios esperados a partir disso. É preciso ter em 
mente que essa integração impactará a autonomia da outra parte. 
Aliado à cultura corporativa, esse é um fator crítico na tomada de 
decisão do fundador sobre a continuação ou não da negociação.
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Criação de valor e entrega 
dos resultados esperados

Integração do M&A disruptivo
O fato de um M&A disruptivo não corresponder apenas a 
aquisições de produtos e tecnologia, mas também de ideias e 
pessoas, torna o processo de integração complexo. Geralmente, 
a transação é conduzida com promessas de geração de sinergias 
em receita, mais complexas de obter se comparadas às sinergias 
em custo. Logo, o questionamento principal deixa de ser “Como 
integrar as duas empresas?” para “O quanto integrar?” – ou, até 
mesmo, considerar a possibilidade de os negócios permanecerem 
separados.

A resposta a essas perguntas é complexa, pois a empresa 
compradora ainda precisa gerar valor, apesar de abordar o 
processo de integração de maneira não convencional. Além 
disso, todo o processo precisa ser cuidadosamente planejado e 
implementado.

O comprador deve determinar o grau mínimo de integração 
necessária para estabelecer controle e governança fi nanceira 
sobre a outra parte, ao mesmo tempo em que gerencia o negócio 
adquirido. Possíveis diferenças de cultura, maturidade do 
processo, incentivos e a atitude em relação à inovação signifi cam 
que a empresa compradora não está pronta para integrar 
totalmente os negócios adquiridos às estruturas existentes, 
mantendo a equipe e preservando o valor.



21

Small gains, big wins  | M&A disruptivo: Criando valor por meio de aquisições movidas pela inovação 

Integração do M&A disruptivo – Planejamento e prioridades

O planejamento de integração de um M&A disruptivo deve ser 
iniciado antes da conclusão do negócio e precisa abordar os 
seguintes pontos:

 • Quais atividades de integração agregarão valor e serão priorizadas?

 • O quão preparada está a diretoria para iniciar o processo de 
integração e quais serão os investimentos necessários para 
agregar valor e possibilitar o crescimento?

 • O que a compradora pode aprender da outra parte a fim de evitar 
a perda de vantagem competitiva no futuro?

A matriz de prioridades de integração descreve os 
relacionamentos entre o tipo de transação e o grau de integração, 
variando da integração tradicional à disruptiva. As transações de 
M&A disruptivas costumam ocorrer entre mercados adjacentes 
ou para explorar novas categorias de mercado. Quanto maior o 
grau de semelhança entre o adquirente e a empresa-alvo – em 
termos de produtos e serviços, cultura inovadora, tamanho 
em  receita e número de pessoas, posicionamento de mercado 
e marca e atitude em relação aos riscos – mais cedo deve 
começar a integração completa, sendo o oposto também 
verdade. Portanto, o desafio é determinar como esses elementos 
devem ser integrados e quando precisam ser colocados em 
conformidade com os processos-padrão do setor para uma 
grande empresa.
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Ao planejar a integração com a empresa-alvo, o comprador deve 
considerar se há alinhamento entre os seguintes aspectos:

 • Planejamento estratégico: onde a empresa quer estar de 2 a 
5 anos e como a organização compradora consegue ativamente 
suportar esse crescimento. E quais atividades serão deixadas 
independentes?

 • Grau de controle operacional (integração): qual grau de 
autonomia operacional e tomada de decisão será concedido 
aos fundadores quando a empresa-alvo for adquirida? Os 
fundadores estão acostumados à autonomia na tomada de 
decisões e veem isso como um componente essencial de seu 
sucesso até o momento. Determinar o grau de autonomia 
operacional, com os incentivos alinhados, será essencial para a 
retenção da gerência e para a implementação da estratégia de 
crescimento correta. Será necessário o apoio da alta cúpula de 
executivos para que isso seja possível.

 • Talento e cultura: quais incentivos e medidas serão adotados 
para reter os fundadores e funcionários-chave e como as 
diferenças culturais devem ser abordadas? São necessárias 
decisões antecipadas sobre o tipo de incentivo que será oferecido 
para reter e motivar os principais funcionários da empresa-alvo. 
O pacote de incentivos a ser oferecido motivará os fundadores da 
empresa-alvo a alinhar seus objetivos à nova matriz corporativa.

 • Investimentos em produtos e serviços: quais investimentos 
e suportes às vendas cruzadas são necessários para fornecer 
as sinergias de receitas previstas para o negócio? O adquirente 
pode precisar calibrar a taxa de retorno esperada e o apetite geral 
ao risco nos primeiros anos para garantir que a empresa possa 
crescer e se adaptar simultaneamente.

 • Modelo operacional: qual modelo operacional oferecerá o maior 
número de vantagens e que grau de controle é necessário desde 
o início? Por exemplo, as finanças e o RH devem ser totalmente 
integrados, enquanto as funções voltadas para o cliente são 
deixadas em paz pelo primeiro ano? O modelo operacional 
proposto precisará ser projetado para apoiar as prioridades de 
crescimento dos negócios, mantendo controle e governança 
suficientes para permitir que a gerência acompanhe o progresso e 
decida como desenvolver os negócios ao longo do tempo.

Considerações culturais
Ao realizar uma aquisição disruptiva – seja como um movimento de 
defesa ou para obter vantagem competitiva – a administração está 
sinalizando mudanças no mercado. Mas também é necessário que 
eles sinalizem mudanças dentro dos negócios.

O comprometimento do CEO e do conselho de administração será 
necessário para implementar efetivamente as alterações exigidas e 
permitir que o comprador apoie o crescimento da empresa-alvo e 
transforme-se em um negócio mais inovador e ágil após o processo.
Uma consideração importante para os compradores é a disposição 
de tolerar diferentes normas culturais dentro da empresa, para que 
o espírito inovador da empresa-alvo seja mantido.

O compromisso em manter a cultura de inovação presente na 
startup é fundamental. Essa cultura ágil costuma apresentar 
equipes autônomas e pouco hierarquizadas, que desejam abordar 
ambiguidade, mudança e risco para impulsionar a expansão e 
inovação. O comprador, portanto, precisa equilibrar o grau de 
integração cultural e seus impactos na agenda de crescimento.
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Alcance dos resultados esperados

A implementação de um processo eficaz de mapeamento de 
sinergias é essencial para avaliar se os retornos foram entregues 
e para fornecer embasamento para possíveis transformações no 
planejamento durante os primeiros dois anos.

Lições aprendidas de outros M&A disruptivos que auxiliam na 
entrega de valor:

 • Não declare vitória no primeiro dia, siga o raciocínio sobre como 
e quando integrar as empresas e mantenha o suporte dos 
executivos ao longo do primeiro ano.

 • Acompanhe a entrega da sinergia de receita e garanta uma 
interação regular entre o diretor de integração e a gestão da 
empresa-alvo ao longo do primeiro ano para permitir ajustes 
necessários em termos de investimento, grau de autonomia e 
suporte necessário.

 • Aprenda e adapte os negócios para aproveitar as informações dos 
clientes e a propriedade intelectual da empresa-alvo.

 • Flexibilize o apetite ao risco e a abordagem de investimento 
de acordo com a estratégia do negócio e prepare-se para um 
cronograma de retorno mais longo.

 • Decida como deverá ser conduzida a integração cultural desde 
o primeiro dia e apoie a equipe de gerenciamento na decisão 
durante a jornada.

 • Diminua a quantidade de indicadores-chave de desempenho 
(KPI’s) para se concentrar em áreas-chave, como receitas de 
vendas cruzadas, custos de desenvolvimento de produtos e P&D, 
retenção de funcionários e receitas de clientes.
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