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Em muitos de nossos artigos e pesquisas recentes com executivos de M&A, um tema comum é a importância do planejamento que, quando

bem realizado, possibilita minimizar rupturas e maximizar valor. Em um cenário em que a maioria das pessoas está trabalhando totalmente

de forma virtual, realizar um bom planejamento para o seu projeto pode exigir a implementação de algumas boas práticas:

ALINHAMENTOS FREQUENTES SÃO MAIS 
IMPORTANTES DO QUE NUNCA

Ter um horário fixo agendado para a equipe em 

intervalos regulares é essencial para manter o 

foco e garantir que o planejamento continue 

avançando. Reserve um horário e mantenha 

sempre a reunião, mesmo que a conversa dure 

apenas 5 minutos. Não há problemas em 

terminar a reunião mais cedo, o importante é 

manter a consistência na comunicação.

ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR 

A PRODUTIVIDADE DAS REUNIÕES

Defina um facilitador que mantenha a reunião centrada e organizada. Prepare uma agenda, 

siga-a e use o conceito de “parking lot” quando forem apresentados itens que possam 

desviar a reunião para assuntos fora do escopo. Evite perguntas abertas – trate conteúdos 

específicos e faça perguntas direcionadas aos membros da equipe. Por exemplo, em vez de

perguntar: “O que devemos fazer?” Pergunte: “Você concorda em reduzir o escopo dessa 

maneira?"

UTILIZE BOAS FERRAMENTAS DE 
TRABALHO VIRTUAL

O uso da câmera durante as 

reuniões online pode ajudar a 

criar uma conexão humana e 

permitir a leitura de sinais não 

verbais. Além disso, ajuda a 

equipe a manter o foco. No 

entanto, tente manter o uso de 

vídeo opcional a fim de respeitar 

aqueles que não desejam ou não 

podem utilizar o modo de vídeo.

GARANTA INTERVALOS ENTRE AS REUNIÕES

Permanecer em conferências de forma 

ininterrupta é cansativo e, eventualmente, 

reduz a eficácia das reuniões. Prefira agendar

reuniões de 45-50 minutos de duração para 

oferecer intervalos naturais que podem ser 

críticos para garantir o foco das equipes. Além 

disso, cria-se entre as reuniões um período de 

contingência, evitando que o atraso de uma 

reunião cause um efeito dominó.

COMECE AS REUNIÕES NO HORÁRIO

Se nem todos entraram na reunião no 

horário, utilize os primeiros minutos para 

conversar informalmente com a equipe. 

Nesse período de trabalho virtual, 

pequenos momentos de conexão são 

importantes para todos.

Sessões de trabalho virtuais podem ser mais desafiadoras do que abordar os mesmos conceitos pessoalmente

Tente limitar o número de 

participantes por reunião e 

tenha uma agenda focada

em um resultado esperado

bem definido.

Por exemplo: se você precisa definir seu plano de integração para o processo de order to cash, em vez de 

agendar uma reunião com as equipes de TI, supply chain e finanças, faça reuniões separadas com cada equipe

para documentar claramente as partes de cada processo. Ao reunir todos, tente definir uma pessoa para liderar a 

reunião e, para cada área, nomeie um representante que possa discutir sobre seus respectivos processos.

Embora seja possível avançar virtualmente com o planejamento, isso pode demorar um pouco mais

Por exemplo: algo que normalmente poderia ser resolvido em 30 minutos em uma conversa pessoal rápida pode levar uma semana para finalizar 

devido à coordenação de horários para reuniões formais. Ao criar o planejamento do projeto, reserve um tempo extra nos cronogramas para lidar 

com esses “atrasos”.

No artigo anterior da série 5 Minute Reading, discutimos algumas das razões pelas quais M&A pode fazer parte da nova estratégia das empresas.

Nessa edição, abordamos como planejar e executar um projeto de M&A em um ambiente de trabalho totalmente virtual.

Na próxima semana: Covid-19: Due diligence – Impactos e melhores práticas
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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.
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