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MOVA AS PEÇAS CERTAS

Utilize o momento da baixa da bolsa de 

valores para identificar e capturar 

oportunidades. Alavanque sua posição 

utilizando flutuações da taxa de câmbio e as 

baixas taxas de juros. Ao olhar para sua 

empresa, foque o que seu negócio faz de 

melhor, talvez realizando a venda do que 

não faz sentido manter. Utilize o momento 

para adquirir empresas que acelerarão o 

crescimento com um CAPEX menor. É 

preciso ter cautela, pois o pós-crise será um 

momento delicado.

DEFINA A NOVA ESTRATÉGIA

O mundo mudou, e nós também 

deveríamos mudar. Esse é o  momento de 

reavaliar estratégias e usar o período pós-

crise para se concentrar novamente no core

do seu negócio. Utilize os dados gerados 

pelo momento da crise como indicadores 

para entender o que funciona para sua 

empresa, identificando os pontos fortes e 

as lacunas. Considere M&A para acelerar o 

crescimento durante o reposicionamento da 

organização.

CONHEÇA BEM O CAMINHO

Todas as empresas lidam com riscos em 

seus projetos e, em um cenário pós-crise, 

esses riscos são ampliados. Conhecê-los 

bem é um passo importante no trabalho de 

mitigação. Realize uma auditoria detalhada 

do target, incluindo estoques, passivos 

operacionais e de RH. Desenvolva uma 

análise financeira que exclua o impacto da 

Covid-19 para compreender o "business as 

usual". Ative os impostos diferidos sempre 

que possível. Negocie pontes entre 

empresas na direção de um caminho 

colaborativo.

EXECUTE CORRETAMENTE

Para aproveitar ao máximo o processo de 

M&A neste momento, os esforços devem 

ser racionais e orientados a aprimorar 

aspectos da empresa o mais rápido possível 

e com o mínimo de investimento. Por isso, 

direcione seus esforços para ganhos rápidos

em sinergias de caixa e redução de custos 

ociosos. Concentre-se em ações de 

resiliência, como gerenciamento do fluxo de 

caixa. Mantenha um bom relacionamento 

com seus stakeholders, se possível. Além 

disso, ajude seus clientes e fornecedores a 

passar pela crise – estamos todos no 

mesmo barco.

INTEGRE E CRESÇA

Vamos observar uma redução nas 

transações de M&A no curto prazo, mas o 

novo mundo apresentará oportunidades a 

um custo menor do que antes da pandemia. 

Se o seu projeto já está na fase de 

integração, diminua os investimentos 

relacionados ao CAPEX e concentre-se em 

atividades essenciais, mitigando riscos 

desnecessários e acelerando a 

reestruturação financeira. Também é 

importante reavaliar as sinergias 

considerando as mudanças de taxas de juros 

e prazos.

DESINVISTA E CENTRALIZE

Utilize o momento para otimizar sua 

organização, focando o seu core business e 

adaptando-se ao novo cenário pós-crise. 

Considere a possibilidade de adotar uma 

estratégia de desinvestimento para 

alavancar sua posição financeira e, 

também, para identificar as oportunidades 

ocultas para corte de custos. Verifique se 

todas as etapas estão alinhadas à sua nova 

estratégia. Use uma estratégia de 

comunicação eficiente para evitar 

propósitos pouco claros e gerenciar 

expectativas e stakeholders, protegendo a 

arca.
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Como vimos nos artigos anteriores da 5 minute reading series, apesar de o mercado de M&A entrar em uma tendência de baixa devido à
crise da Covid-19, é possível capturar oportunidades e redefinir estratégias para atravessar a crise com confiança. E quando essa fase
terminar? Reunimos aqui algumas considerações para ajudar o seu negócio na adaptação para o cenário futuro.
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Venus Kennedy
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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.

5 minute reading series
Deloitte M&A LatAm

Covid-19: Uma visão sobre o cenário de M&A no pós-crise

Com esse artigo, encerramos nossa 5 minute reading series sobre Covid-19 e M&A. Obrigada por nos acompanhar!
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