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A evolução do mercado de 
M&A na América Latina

Nos últimos anos, o segmento de Fusões e Aquisições (M&A) tem passado por grandes 
momentos na América Latina, com um aumento no número de desinvestimentos decorrente 
da instabilidade econômica na região e, mais recentemente, a retomada das aquisições 
diante da depreciação da moeda local que tornou os ativos nesses países mais atrativos. 

Nesse contexto, atualizamos o estudo sobre a principal atividade de M&A na América 
Latina, abordando as operações conduzidas no período de 2014 a 2017. Nosso primeiro 
estudo, “Pesquisa de Integração Brasil 2015”, foi usado como base para fundamentar as 
constatações deste novo levantamento realizado em 2017.

Nosso objetivo era conhecer as percepções de executivos na América Latina, 
direcionando o foco às questões críticas e lições aprendidas nos processos de integração 
ou desinvestimento, além de obter conhecimento de especialistas locais acerca das 
particularidades de cada país latino-americano. 

Na América Latina, conduzir uma forte análise de due diligence, desenvolver um planejamento 
de integração efetivo e direcionar a atenção à gestão de mudanças (para compradores) 
continuam a ser algumas das considerações mais importantes ao se preparar para o seu 
próximo negócio. Como muitos dos nossos entrevistados reafirmaram seu interesse em 
continuar investindo na região, esperamos que algumas dessas melhores práticas e lições 
aprendidas possam ser alavancadas pela sua equipe executiva no futuro próximo. 

Venus Kennedy
Líder da prática de Consultoria em Integração e Desinvestimento da Deloitte  
para a América Latina



3

Estudo sobre Fusões e Aquisições na América Latina | Melhores práticas de integração e separação de empresas na região

Setor de atuação dos entrevistados (em %)1

Manufatura 28
Tecnologia 13
Serviços profissionais   10
Serviços financeiros   9
Bens de consumo 7
Ciências da vida e saúde   7
Energia elétrica e recursos   6
Imobiliário   5
Outros7 15

Quem participou do levantamento?
67 entrevistados

Controle de capital (em %)1

76
  Sociedades anônimas de 
capital fechado 

 Companhias abertas

24

Os participantes trabalham em empresas com faturamento 
médio de US$ 500 milhões

Nos últimos três anos...1

DOS ENTREVISTADOS ESTIVERAM ENVOLVIDOS 
EM PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO 

DOS ENTREVISTADOS ESTIVERAM ENVOLVIDOS 
EM PROCESSOS DESINVESTIMENTOS 

DOS ENTREVISTADOS NÃO TIVERAM NENHUMA EXPERIÊNCIA 
EM PROCESSOS DE M&A NESTE PERÍODO

40%
24%
36%

Sobre os participantes do estudo

7  Mídia, Agronegócio, Viagens, Hotelaria e Lazer, Setor 
Público, Concessão de Rodovias, Construção Naval e 
Offshore, ONGs e Reciclagem.

1 Entre os respondentes de cada pergunta
2 Entre as empresas envolvidas em operações

 América Latina 
 Europa
 América do Norte
 Ásia
 Não informado

6 1

69

12

12

Os entrevistados representam  
empresa com sede na... (em %)1

 América Latina 
 Globalmente
 América do Norte 
 Ásia
 Não informado

2 9

75

2

12

Nos últimos três anos, as operações 
ocorreram na... (em %)1, 2



4

Estudo sobre Fusões e Aquisições na América Latina | Melhores práticas de integração e separação de empresas na região

Principais conclusões obtidas no Estudo 
sobre a América Latina 

Nossa experiência em prover suporte a 
operações em diferentes países como 
Argentina, Brasil, Chile e México mostra que 
há alguns desafios comuns na região:

 • Acesso limitado a informações qualificadas 
para apoiar o processo de tomada de 
decisões e mitigação de riscos. 

 • No caso das integrações, há um baixo 
nível de maturidade dos processos, da 
governança e dos controles da empresa 
alvo. Os processos são, muitas vezes, 
substancialmente manuais e dependem 
de recursos locais, em vez de automação.

 • Há dificuldades constantes em manter 
o cumprimento de todas as exigências 
governamentais, principalmente 
em relação a questões tributárias, 
regulatórias, ambientais e jurídicas.

 • Salvaguardas contra a forte influência dos 
sindicatos trabalhistas locais. 

 • Os colaboradores da empresa alvo 
às vezes encontram dificuldades 
para se comunicar efetivamente em 
outros idiomas, o que significa que as 
integrações globais enfrentam, muitas 
vezes, complexidades de comunicação 
adicionais. 

 • Adaptação às diferenças culturais, que 
influenciam a eficácia do co-trabalho e da 
comunicação durante os principais marcos 
do programa de M&A. 

Há alguns facilitadores para garantir um 
processo de integração e desinvestimento 
efetivo na região:

 • O setor de serviços financeiros é 
bastante desenvolvido em toda a 
região, destacando-se por suas sólidas 
capacidades.

 • Instituições reguladoras altamente 
competentes. 

 • Níveis de risco atrativos para o mercado 
de investimentos com bom equilíbrio 
entre risco e retorno. 

Melhor prática para o 
seu próximo negócio

 • Organize as informações 
necessárias para fundamentar 
a análise do negócio e o 
planejamento da integração. 

 • Crie um plano abrangente, 
incluindo os aspectos regulatórios, 
a fim de mantê-los sincronizados,  
e considere o tempo necessário 
para abordá-los. 

 • Envolva os líderes funcionais 
no início do processo para 
validar possíveis sinergias que 
impactariam seu processo de 
tomada de decisões.

Argentina
Na Argentina, nossos 
clientes têm enfrentado 
desafios contínuos quanto 

à captura das sinergias esperadas 
conforme estimado nos casos de 
negócio, devido à forte influência dos 
sindicatos de comércios e trabalhadores, 
que devem validar o redesenho 
proposto do processo comercial e a 
redistribuição de responsabilidades 
inerentes a qualquer função. 

Experiências nos mercados locais 

Brasil
No Brasil, devido à 
desconexão de todos 
os órgãos reguladores 

envolvidos e necessários em 
um processo de integração ou 
desinvestimento, a atualização ou 
emissão de novas licenças regulatórias 
deve começar com antecedência de 
três a seis meses antes da fase “Day 
One” para garantir que novas entidades 
estejam operacionais e evitar possíveis 
interrupções.
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Integração: desafios e melhores práticas 

Os resultados do processo de due diligence não constituem apenas um fator crítico 
que determina a decisão de prosseguir ou não com a operação, mas também um 
fator importante ao planejamento e ao sucesso da integração. 

A experiência em processos de 
integração na região não aumenta 
as probabilidades de uma operação 
bem-sucedida. Os resultados apontam 
que, embora 85% dos respondentes que 
praticaram integração tivessem experiência 
anterior em operações na região, apenas 
30% do mesmo grupo consideraram que a 
operação foi bem-sucedida. Esse contexto 
indica que, mesmo compreendendo 
os principais riscos e problemas locais, 
possuir experiência anterior na região não 
é suficiente para obter êxito.

“Sempre pensei que as empresas 
concentravam muito esforço e energia 
antes da aquisição e que, muitas vezes, 
o sucesso da integração depende 
da execução da estratégia, que foi 
desenhada antes da aquisição. O 
processo de integração é essencial 
para conseguir executar a estratégia, 
mas, muitas vezes, é negligenciado, 
expondo a aquisição ao risco de não 
alcançar seus objetivos”. 

Andre Aronchi, executivo da 
Thomson Reuters

70% DOS PROCESSOS DE  
INTEGRAÇÃO INCLUÍRAM DUE DILIGENCE 
OPERACIONAL NO ESCOPO1, 3

59% DOS PARTICIPANTES DE 
INTEGRAÇÃO NÃO IDENTIFICARAM NENHUM 
IMPACTO DOS TRABALHOS DE DUE DILIGENCE 
EM SEU PREÇO DE TRANSAÇÃO1, 3

41% DOS PARTICIPANTES QUE 
REALIZARAM PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO 
CONSIDERARAM QUE O VALOR DA OPERAÇÃO 
FOI REDUZIDO EM 10% OU MAIS1, 3

70% DOS PARTICIPANTES QUE 
REALIZARAM PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO 
CONSIDERAM O DUE DILIGENCE OPERACIONAL 
EFICAZ OU MUITO EFICAZ PARA OBTER UMA 
INTEGRAÇÃO BEM-SUCEDIDA1, 3

60% DOS EXECUTIVOS ENVOLVIDOS 
EM PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO TAMBÉM 
ACREDITAM QUE O PLANEJAMENTO DA 
INTEGRAÇÃO DEVE COMEÇAR DURANTE  
A FASE DE DUE DILIGENCE1, 3

67% DOS PARTICIPANTES INDICARAM 
QUE AS OPERAÇÕES DE INTEGRAÇÃO
FORAM AVALIADAS ENTRE US$ 1 MILHÃO  
E US$ 499,9 MILHÕESN1, 3

1 Entre os respondentes de cada pergunta
3 Entre as empresas envolvidas em operações de integração

Principais áreas abrangidas pelo 
processo de due diligence1, 3

Contábil/
Financeira 

Trabalhista

Operacional

Comercial

Tributária

Recursos 
Humanos

Tecnologia da 
Informação

Melhor prática para o seu próximo negócio 
Na região, existe um número significativo de empresas de gestão familiar que se 
tornaram alvo em operações de M&A, e essas empresas muitas vezes não possuem 
governança, controles internos e informações precisas. Conduza um sólido processo 
de due diligence para sustentar uma tomada efetiva de decisões e aproveite as 
discussões e constatações dessa fase para agilizar seu planejamento de integração.
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As exigências fiscais nos países latino-
americanos, embora diferentes em 
cada país, são geralmente complexas.  
Por esse motivo, o aspecto fiscal é, muitas 
vezes, um dos tópicos de due diligence mais 
comuns e um dos fluxos de trabalho mais 
críticos em uma integração. É necessário foco 
não apenas para confirmar que as exigências 
fiscais em vigor estão sendo atendidas pela 
empresa alvo e garantir o cumprimento 
contínuo após a integração, mas também 
para identificar as contingências existentes. 
O fato de que os processos judiciais na 
região geralmente levam muito tempo 
para serem concluídos faz com que as 
empresas envolvidas em operações de M&A 
busquem alternativas que lhes permitam dar 
continuidade à operação. 

Quase metade dos participantes que 
estiveram envolvidos em processos de 
integração utiliza garantias até o fim do 
prazo prescricional para mitigar os riscos 
fiscais. Contas de depósitos judiciais foram 
utilizadas por um terço desse grupo. 

 Garantias até o fim do prazo prescricional
 Contas de depósitos judiciais
 Nenhuma ação
 Participação minoritária por parte do vendedor

4

48

15

33

Quais ações foram tomadas para 
mitigar os riscos fiscais? (em %)1, 3

Melhor prática para o 
seu próximo negócio 
Devido à sua complexidade 
diferenciada, nos projetos de integração 
e desinvestimento na América Latina, 
envolva especialistas tributários para 
prover suporte à gestão tributária e à 
mitigação dos riscos. 

Fatores importantes para o sucesso da integração1,3 Posição em  20154 Posição em  20175 Variação

Possuir um forte apoio dos executivos 1 1 =

Desenvolver um plano de projeto abrangente com governança de riscos, 
otimizando o uso de recursos, orçamento e tempo 4 2

Manter uma comunicação transparente e consistente com os colaboradores 5 3

Promover o envolvimento da Administração de ambas as empresas  
(adquirente e adquirida)

2 4

Alocar uma equipe dedicada para a integração 3 5

Realizar due diligence operacional 6 5

Desenvolver um plano robusto de sinergia 7 6

Avaliar e abordar a adequação cultural entre as duas organizações 9 7

Alocar um orçamento adequado para a integração 10 7

Iniciar o planejamento de integração durante a fase de due diligence 8 8 =

Contratar uma empresa externa para auxiliar na integração 11 9

Ao comparar os resultados de nossa 
pesquisa anterior sobre o Brasil com 
os dados atualmente coletados, 
identificamos que os executivos 
continuam a concordar quanto ao fator 
mais importante para uma integração 
bem-sucedida. Os participantes afirmam 
que “possuir um forte apoio dos líderes 
de negócios” é a maneira mais eficaz de 
gerenciar um processo de integração e 
obter êxito. O segundo fator de sucesso 
mais notável é “desenvolver um plano 
de projeto abrangente com governança 
de riscos”, seguido por “manter uma 
comunicação transparente e consistente 
com os colaboradores”. 

1 Entre os respondentes de cada pergunta
3  Entre as empresas envolvidas em operações de integração 
4  Entre os respondentes daquela edição da pesquisa
5 Entre os respondentes desta edição da pesquisa
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Fatores importantes para o sucesso da integração1,3 Posição em  20154 Posição em  20175 Variação

Alocar a equipe certa e/ou ter ajuda externa para auxiliar na integração 3 1

Maior planejamento antes do anúncio da operação 6 2

Maior foco na adequação cultural ou melhor alinhamento cultural 2 3

Maior planejamento quanto à data do “go live” – dia do fechamento do negócio  
e do início das operações da nova organização

8 4

Uma abordagem em fases da integração 4 5

Melhor programa de gestão de mudanças 1 6

Melhor estratégia de comunicação 7 7

Ritmo mais acelerado de integração 5 8

Melhor prática para o 
seu próximo negócio
Aloque parte da sua equipe de 
integração em tempo integral na 
gestão de processos, junto com 
colaboradores que executem o dia a 
dia, e identifique os principais fluxos 
de trabalho que também possam 
exigir suporte em tempo integral 
(com base em nossa experiência, 
isso geralmente envolve as áreas 
de recursos humanos, finanças e 
Tecnologia da Informação). Envolva 
seus colaboradores com melhor 
desempenho na integração e 
aloque os outros colaboradores nas 
operações habituais. Isso garante 
que seus melhores talentos estão 
desenvolvendo as novas prioridades 
estratégicas, o que, muitas vezes, pode 
ser uma oportunidade de crescimento 
para o colaborador substituído. 

Alocar a equipe certa é um fator-chave 
de sucesso para as operações de M&A. 
Em nossa experiência, outro fator de 
sucesso essencial à execução de operações 
é alocar a equipe certa. Os processos de 
integração e desinvestimento são iniciativas 
complexas e, na maioria dos casos, tentar 
conduzir uma operação utilizando recursos 
em meio período impacta tanto a operação 
quanto as operações comerciais normais. 

Mais de 74% dos entrevistados que 
realizaram integrações consideram “eficaz” 
envolver as gerências de ambas as empresas 
durante a fase de planejamento para 
garantir o sucesso da operação tanto para 
a empresa alvo quanto para a adquirente. 
Além disso, 70% desses executivos 
acreditam que alocar uma equipe dedicada 
para a integração é uma prioridade.

Concentre as áreas no próximo 
negócio. Quando questionados sobre os 
fatores aos quais direcionariam seu foco 
em integrações futuras, os respondentes 
que conduziram processos de integração 
classificaram “alocar a equipe certa e/ou ter 
ajuda externa para auxiliar na integração” 
como o fator mais importante, seguido 
por “maior planejamento antes do anúncio 
da operação” e “maior foco na adequação 
cultural ou melhor alinhamento cultural” 
como o terceiro fator mais importante. 

Os entrevistados estão começando a 
concordar com a maior importância de 
um “maior planejamento antes do anúncio 
da operação” durante uma integração, 
conforme indicado pela posição mais 
elevada desse fator na tabela abaixo. Isso 
indica que os líderes agora darão ênfase à 
fase de planejamento semelhante ao foco 
atribuído à operação.

1 Entre os respondentes de cada pergunta
3  Entre as empresas envolvidas em operações de integração 
4  Entre os respondentes daquela edição da pesquisa
5 Entre os respondentes desta edição da pesquisa
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Sinergias. 67% dos entrevistados que 
realizaram operações de integração 
ainda consideram “desenvolver um plano 
robusto de sinergia” uma prática eficaz 
ou muito eficaz em uma integração. Em 
suas últimas operações, mais de 80% 
desses executivos estabeleceram metas 
de sinergia e, entre o mesmo grupo, 52% 
definiram metas que representam até 20% 
dos valores da transação (em 2015, 43% 
dos entrevistados). Observa-se um ligeiro 
aumento em relação aos resultados da 
nossa pesquisa anterior. 

Melhor prática para o 
seu próximo negócio 
Além de criar um plano robusto de 
sinergia, estabeleça um ritmo para 
acompanhar os resultados de sinergia 
e incluí-los no próximo orçamento. 
Isso manterá as pessoas dedicadas e 
empenhadas em alcançar suas metas. 

Melhor prática para o 
seu próximo negócio 
Ao conduzir operações com empresas 
adquirentes e empresas alvo na 
América Latina, é uma boa prática 
não subestimar a diferença cultural 
e respeitar a cultura local para 
promover o envolvimento.

A equipe de consultoria em M&A 
da Deloitte tem prestado serviços 
profissionais durante o processo 
de integração entre um grupo de 
Mídia Internacional e um dos mais 
importantes canais de TV aberta 
da Argentina: um negócio no valor 
de US$ 345 milhões. As diferenças 
culturais entre as organizações foram 
abordadas pela forte governança do 
projeto, que envolveu os colaboradores 
de ambas as empresas por meio de 
comunicações, workshops e reuniões 
de alinhamento.

1 Entre os respondentes de cada pergunta
3  Entre as empresas envolvidas em operações de integração 
4  Entre os respondentes daquela edição da pesquisa
5 Entre os respondentes desta edição da pesquisa

Caso 
Argentina

Metas de sinergia planejadas 
representando até 20% (como proporção 
do valor total da transação)1, 3

43% 20154

52% 20165

Em nosso estudo, confirmamos que 
a maioria dos entrevistados que 
estabeleceram metas de sinergia na América 
Latina levaram de seis meses a dois anos 
para alcançá-las, enquanto nos Estados 
Unidos, por exemplo, na maioria das vezes 
a sinergia é obtida nos primeiros seis meses 
após o fechamento da transação. 

Em uma pergunta separada, 67% dos 
participantes da pesquisa de integração 
consideraram o “alinhamento cultural 
entre as duas organizações para o sucesso 
completo da integração” muito importante, 
e a maioria deles (63%) administrou 
o alinhamento cultural por meio de 
comunicação tempestiva e transparente 
com os colaboradores de ambas as 
organizações.
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Desinvestimento: desafios e melhores 
práticas
Foco na atividade principal e nas 
oportunidade de alavancar o capital.  
A maioria dos entrevistados envolvidos em 
desinvestimentos (69%) realizou-os porque 
as unidades não eram relacionadas à 
atividade principal ou devido a necessidades 
financeiras. 70% dos entrevistados que 
realizaram essa transação indicaram que  
as operações foram avaliadas entre  
US$ 1 milhão e US$ 499,9 milhões, 
tendo a maioria considerado que o valor 
estava de acordo com as estimativas. 
Para esses entrevistados, os fatores mais 
importantes na escolha do parceiro em 
um desinvestimento são:

 • O preço mais alto; 

 • Velocidade e certeza quanto ao 
fechamento do negócio;

 • Capacidade da compradora de manter 
o relacionamento com clientes e 
fornecedores;

 • Facilidade de transição.

Esses fatores demonstram que os 
entrevistados concentram-se em conduzir 
uma transição rápida e livre de problemas. 
Esse contexto fundamenta o fato de que 
a maioria dos executivos entrevistados na 
região concorda quanto à importância da 
contratação de especialistas jurídicos, serviços 
de banco de investimentos e consultoria 
em gestão de projetos, a fim de obter 
acesso a conhecimento local (envolvendo 
questões regulatórias, tributárias, jurídicas, 
de mercado, trabalhistas e outras) para 
avaliar os riscos que possam surgir no 
processo e nas condições de negociação. 
69% dos respondentes que realizaram 
desinvestimentos contrataram ajuda externa.

Ao se preparar para um 
desinvestimento, os executivos 
entendem ser muito importante alocar 
uma equipe dedicada para conduzir 
a operação de carve-out. As principais 
atividades de preparação mencionadas para 

operações de desinvestimentos são:
1.  Due diligence detalhada antes da venda: 

elaboração de informações qualificadas 
para potenciais compradores;

2.   Avaliação detalhada do negócio;
3.  Projeções financeiras detalhadas;
4.  Análise de possíveis estruturas da 

operação e os correspondentes custos/
benefícios;

5.  Alocação de equipe dedicada para 
preparar a empresa para venda.

Nossa experiência mostra que outros fatores 
importantes em um processo de carve-out 
são a análise dos custos irrecuperáveis na 
operação – para que o vendedor evite uma 
estrutura de custo desproporcional ao seu 
novo porte – e a criação de um plano de 
carve-out. Metade dos entrevistados que 
realizaram desinvestimentos informou 
que a operação demorou mais tempo 
do que esperado e que o atraso resultou 
principalmente da diligência do comprador.

Caso Brasil
No último trimestre de 2016, a equipe de 
Consultoria em Fusões e Aquisições da 
Deloitte apoiou uma empresa de assistência 
médica para integrar marcas de balcão à sua 
carteira e alienar uma de suas marcas de 
acordo com as exigências regulatórias locais. 
Foram entrevistados os executivos-chave 
do cliente para investigar suas impressões 
a respeito da operação de desinvestimento. 
“É fundamental ter alguém para conduzir 
uma due diligence sobre o comprador e 
contar com um forte Escritório de Gestão 
de Projetos (PMO), interno ou externo. As 
restrições regulatórias definitivamente 
definirão toda a estrutura do negócio; em 
nosso caso, fomos praticamente forçados a 
vender a marca no prazo determinado, sem 
nenhuma capacidade de monitorar os custos 

Melhor prática para o 
seu próximo negócio 
Defina os prazos adequados à 
execução do seu negócio, incluindo 
cronogramas realistas para fins de 
due diligence. Envolva especialistas 
para minimizar os riscos inerentes 
aos processos de integração e 
desinvestimento. Caso seja novo na 
região, identifique as pessoas que 
possam lhe ajudar quanto às
particularidades latino-americanas.

irrecuperáveis ou espaço para negociação”, 
afirmou um executivo da empresa. Os 
principais fatores de sucesso envolveram 
a negociação exaustiva de Contratos de 
Serviços relacionados à Operação, a busca 
do melhor caso dentro da aprovação 
regulamentar e a negociação das melhores 
condições junto ao comprador, recebendo 
forte apoio de assessores jurídicos e 
comerciais. Entre as lições aprendidas, dois 
dos patrocinadores do cliente notaram 
que: “governança e estrutura (recursos 
dedicados) são essenciais para esse 
processo. A capacidade de gerar informações 
financeiras é importante também; portanto, 
ou você aumenta essa capacidade 
internamente ou contrata um assessor 
externo para auxiliar no processo”.

1 Entre os respondentes de cada pergunta
6  Entre as empresas envolvidas em operações de 

desinvestimento

70% DOS ENTREVISTADOS 
QUE REALIZARAM DESINVESTIMENTOS 
AVALIARAM SUAS TRANSAÇÕES ENTRE 
US$ 1 MILHÃO E US$ 499,9 MILHÕES1, 6
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Caso Chile
Outro projeto conduzido pela Deloitte foi 
uma operação de desinvestimento, avaliada 
em US$ 640 milhões, no segmento de 
bens de consumo. O cliente pretendia se 
concentrar em sua atividade principal e 
alienar sua carteira de operações restante. 
Todos os custos irrecuperáveis foram 
integrados ao modelo financeiro para serem 
incluídos na oferta não vinculante. “O nível 

Melhor prática para o 
seu próximo negócio
Com base em nossa experiência, os 
vendedores devem sempre minimizar 
o número de TSAs, concentrando-se 
especificamente em negociar o menor 
número de TSAs possível, com rápidos 
tempos de saída. Além de envolver 
altos custos, a gestão dos Acordos 
de Nível de Serviço (Service Level 
Agreements; SLAs) para os TSAs pode 
demandar bastante tempo e criar 
atrito desnecessário no ambiente pós-
operação.

de complexidade do processo de carve-
out na empresa alienada definitivamente 
não foi o esperado, diante dos inúmeros 
problemas de diligência que surgiram no 
processo inicial.” Segundo os executivos, 
esse fator e a negociação dos contratos 
de operação constituíram a parte mais 
desafiadora da experiência com a 
operação no Chile. 

Principais desafios mencionados pelos entrevistados e enfrentados nas 
tentativas de desinvestimento1, 6

O vendedor deve sempre minimizar 
o número de Acordos de Serviço 
de Transição (TSAs). A maioria dos 
entrevistados da pesquisa sobre 
desinvestimento informou que a criação 
de TSAs é uma prática comum que ajuda 
a facilitar o desinvestimento e gerenciar 
os custos. Além disso, a maioria dos 
entrevistados indicou que a duração média 
dos TSAs foi menos de um ano. 

Sensibilidades com a moral 
dos colaboradores da 
empresa à venda 

Preocupações relacionadas aos 
relacionamentos com clientes e 
fornecedores 

Exigências de confidencialidade da 
operação que limitam os recursos que 
podem ser envolvidos no negócio 

Ausência de recursos 
internos 

Complexidade na execução das 
operações de carve-out

Ausência de comunicação com a 
organização sobre os planos futuros 

para a empresa à venda 

Visões distintas sobre 
desinvestimentos na empresa

Incapacidade de gerar as 
informações financeiras de 

carve-out necessárias

1 Entre os respondentes de cada pergunta
6 Entre as empresas envolvidas em operações de desinvestimento



11

Estudo sobre Fusões e Aquisições na América Latina | Melhores práticas de integração e separação de empresas na região

Renata Muramoto
Sócia da Deloitte que lidera a prática de Consultoria em Fusões e Aquisições 
na América Latina
renatamuramoto@deloitte.com

Venus Kennedy
Líder da prática de Consultoria em Integração e Desinvestimento da Deloitte 
para a América Latina
vkennedy@deloitte.com

“Com base em nossos resultados, as operações de M&A na 
região latino-americana – integrações ou desinvestimentos – 
levam mais tempo para alcançar os resultados e as sinergias 
esperados quando comparadas às estatísticas globais. 

Como qualquer operação que envolve investimento significativo 
de capital, tempo e recursos, é fundamental dedicar parte do 
orçamento para conduzir a operação e o processo pós-fusão, de 
forma estruturada, com o devido suporte dos especialistas locais 
no assunto. 

Quanto mais informações qualificadas você conseguir obter e 
avaliar, maiores serão as chances de fazer as escolhas certas e 
tomar decisões que impulsionem rumo ao sucesso.” 
Renata Muramoto, sócia da Deloitte que lidera a prática de Consultoria em  
Fusões e Aquisições na América Latina

Contatos
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