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Desinvestimentos e Covid-19 

Estratégia para gerar caixa sem aumentar 
o endividamento durante a crise 

A expressão “cash is king” nunca foi tão verdadeira como no momento atual – e segui-la ganha uma importância 
particular nesse contexto. Como ainda é difícil ter uma percepção da duração e do impacto da Covid-19 na 
atividade econômica, manter liquidez é essencial para todos os negócios. Nesse sentido, revisitar despesas 
operacionais, gastos de capital e elaborar projeções de fluxo de caixa com base em cenários de stress de receita 
são medidas fundamentais para dimensionar necessidades de caixa em curto e médio prazos, negociar linhas de 
crédito antecipadamente ou mesmo adotar medidas mais contundentes de redução de gastos e reavaliação de 
modelo de negócios e áreas de atuação.  

Se, no passado, atuar em vários negócios era uma medida de diversificação e diluição de riscos, atualmente pode 
ter o efeito inverso, expondo a empresa à necessidade de maiores volumes de caixa para suportar atividades não 
correlatas, e muitas vezes distantes do seu core business. Na busca por capitalização e preservação de valor para o 
acionista, o desinvestimento de ativos não operacionais ou não essenciais passa a ser uma decisão central para 
geração de caixa sem aumento de endividamento, fortalecendo assim a competitividade da atividade principal da 
empresa, principalmente quando vier a retomada do mercado. 

Um ponto que favorece esse cenário de realinhamento de portfólio é a relação com investidores. Os principais 
atores das transações e consolidações tendem a ser organizações capitalizadas e aptas a financiar aquisições, além 
dos fundos de private equity, que estão também muito líquidos e propensos a analisar ativos que tenham bons 
fundamentos, mesmo que eles sejam temporariamente impactados pela crise. 

Muitos portfólios empresariais, quando desmembrados, apresentam um leque amplo de geração potencial de valor 
para o acionista. Enquanto a maioria dos segmentos pode apresentar um bom desempenho, alguns consomem 
uma parcela relevante do caixa do grupo, oferecendo contribuições pequenas ou nulas (e, nos dias atuais, até 
mesmo negativas). 
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Realinhamento de portfólio 
 
A caminho de se tornar um imperativo – e não apenas em momentos de crise como o atual –, as empresas devem 
ver o realinhamento de portfólio como um processo mais amplo e contínuo para revitalização dos negócios, 
agregando novos ativos e desfazendo-se de outros para enfrentar mudanças de hábitos de consumo, introdução de 
tecnologias disruptivas que gerem migração do valor para outros elos da cadeia e convergência entre setores do 
mercado. 

Um portfólio saudável deve ser adaptado às metas e aspirações da empresa, equilibrando três características: 
solidez estratégica, agregação de valor e resiliência.  

No contexto atual do mercado, uma abordagem a considerar é alienar unidades de negócio que não tenham 
potencial para impulsionar valor ou estejam drenando caixa das atividades principais (muitas vezes, o tempo 
necessário e os riscos e complexidade podem não justificar o esforço de uma restruturação operacional). Casos 
extremos podem até mesmo justificar o encerramento de um negócio que consuma muito caixa e tempo da 
administração, e que não possa ser vendido ou restruturado no curto prazo.  

Para os negócios e ativos que permanecerem na empresa, o próximo passo é impulsionar a geração de valor, 
melhorando os retornos ou gerando um crescimento rentável. Ações típicas podem incluir melhorias operacionais 
ou na cadeia de suprimento, diversificação de canais de venda (até pela mudança que está ocorrendo no 
comportamento do consumidor), inovação de produtos e da proposta de valor, novos modelos de negócio e 
soluções (com uso intensivo de tecnologia e parcerias), entre outras estratégias de crescimento orgânico. 

A criação de um portfólio saudável exige disciplina tanto para desenvolver os negócios quanto para avaliar os 
candidatos à alienação. Crescer somente por crescer consome uma parcela significativa dos recursos e do tempo da 
administração, podendo levar à destruição em vez de criação de valor. Por fim, os segmentos do portfólio 
realinhado, incluindo novos negócios, devem ser avaliados regularmente para determinar sua adequação aos 
critérios de um portfólio saudável e suas contribuições para o valor da empresa. 

Dentre os fatores decisivos para o sucesso estão:  

 Contar com uma liderança executiva forte, por envolver propriedade de ativos e estratégia corporativa. 

 Garantir uma perspectiva imparcial. Não deve haver uma classificação preliminar de “negócios sagrados”. 

 É fundamental buscar uma mudança transformacional. O realinhamento de portfólio não trata apenas de se 
desfazer de ativos; deve ser orientado por uma estratégia que abranja toda a empresa com vistas a endereçar 
situação de caixa, estrutura de capital, crescimento e renovação. 

 

Para maiores informações, contate-nos: 
Reinaldo Grasson 
Sócio-líder de M&A e Debt Advisory 
rgoliveira@deloitte.com 


