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No artigo anterior, discutimos os impactos potenciais da crise de Covid-19 nas transações de M&A no Brasil. Hoje, falaremos sobre como
as empresas podem utilizar M&A para preparar e acelerar a recuperação por meio de combinação de estratégias ofensivas e defensivas.

ESTRATÉGIA DEFENSIVA DE M&A
Atividades de M&A para proteger o futuro da empresa

Desinvestimentos (incluindo saídas graduais) e separações:

A pressão econômica atual pode levar ao desinvestimento de 

ativos de alta demanda, que não fazem parte das atividades 

primárias das empresas, e não costumam chegar 

normalmente ao mercado. Os vendedores precisam estar 

cientes de que haverá um limite financeiro para compradores 

potenciais e se preparar para evitar desvalorização do preço 

de seus ativos.

Integração e demais serviços de criação de valor: Nos últimos 

12-15 meses, as empresas geraram mais de US$ 3 trilhões em 

aquisições, incluindo mais de US$ 800 bilhões em mega-

transações. As decisões tomadas para integrar essas 

aquisições recentes ajudarão as empresas a reduzir custos e 

liberar capital de giro.

Ativismo e protecionismo de investidores: Buscar 

agressivamente oportunidades de criação de valor durante os 

ciclos de queda é um ponto chave para uma performance 

sustentável: o que os acionistas ativistas ou concorrentes 

hostis demandariam? Isso pode incluir uma reconsideração 

dos retornos dos acionistas, da estrutura de capital, da 

administração de caixa, etc.

Mercado de M&A em alta tensão: Private equities, 

investidores ativistas, investidores ansiosos e grandes 

corporações com fortes balancetes estão todos em uma 

posição de caixa fortalecida para realizar rápidas 

movimentações adotando estratégias de M&A mais 

"predatórias“.

ESTRATÉGIA OFENSIVA DE M&A
M&A para acelerar a transformação do modelo de negócios

Otimização da cadeia de suprimentos: Setores que passaram 

por disrupturas estruturais como indústria de manufatura, 

automotiva, energia e recursos precisarão reiniciar e 

"desglobalizar" suas cadeias de suprimentos. Espaços que 

foram esvaziados na cadeia de valor ou nas rotas para o 

mercado devem ser preenchidos.

Estratégia de M&A: Alguns setores – tais como varejo 

especializado, hotelaria, saúde esportiva e entretenimento ao 

vivo – sofreram mudanças irreversíveis em seus modelos de 

negócios com a pandemia de Covid-19. Portanto, seguir uma 

estratégia de crescimento inorgânico nesse momento será 

primordial.

M&A disruptivo: Setores que apresentam mais resiliência –

tais como bens de consumo, serviços financeiros, tecnologia e 

telecomunicações – devem sofrer reduções no valor de seus 

ativos. Essa tendência representará oportunidades únicas de 

M&A, sobretudo para tecnologias disruptivas (sistemas de 

comunicação corporativa , tecnologia em nuvem, etc).

Alianças e Joint ventures: Concentração de alguns setores por  

meio de alianças, tais como mídia, bancos e varejo em geral. A 

nova realidade pode acelerar essa concentração impulsionada 

por novos comportamentos de clientes e seus padrões de 

gastos. Nesse cenário, as empresas precisam buscar novas 

parcerias, assim como M&A. Essas parcerias podem incluir 

tanto empresas mais ágeis do ecossistema como também 

parceiros tradicionais.

Na próxima semana: Covid-19: Como conduzir um projeto de M&A em um ambiente virtual ?
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Covid-19: Como M&A pode ajudar a preparar e acelerar
sua recuperação?

Conheça nossas recomendações para um “Plano de 100 dias” que permitirá a continuidade dos seus negócios e as condições
necessárias para se recuperar e se sustentar em um novo ambiente. Acesse também nossa página de M&A Consulting.
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