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Siga nossas páginas:

A Deloitte tem apoiado milhares de transações em todo o mundo. Venha conferir nossa página 

de Consultoria de M&A para saber como podemos apoiar seus negócios.

The future of the deal 

5 minute reading series

Deloitte M&A Brasil
COVID-19: Impactos de TI 
em transações de M&A

Como a pandemia impactou o uso da tecnologia e seus principais efeitos nas transações de M&A

A crise de Covid-19 está gerando impactos sem precedentes nos mercados ao redor de todo o mundo. Os efeitos dessa 
pandemia são sentidos no mundo inteiro e em diferentes setores, especialmente no setor de tecnologia.  

Impulsionadas por esses efeitos, algumas grandes empresas estão acelerando as buscas e as negociações de M&A –
observamos a maior taxa de aquisições e investimentos estratégicos desde 20151. Também notamos empresas que não têm 
a tecnologia como atividade central adquirirem empresas neste segmento. Isso torna startups digitais, e-commerces e apps 
ainda mais atraentes.

Apesar das medidas para conter a pandemia e das incertezas econômicas, mais do que nunca, a tecnologia está 
desempenhando um papel crucial nas atividades das organizações, ao facilitar o trabalho remoto e incrementar as 
experiências digitais.

Considere as tendências abaixo na avaliação de empresas targets, pois elas podem afetar o valor do deal. Recomendamos a 
inclusão esses tópicos no processo de due diligence, refletindo os investimentos necessários no business case.

PRINCIPAIS IMPACTOS EM TECNOLOGIA
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As empresas com 
tecnologias de trabalho 
virtual estabelecidas estão 
observando uma demanda 
crescente do uso desses 
recursos.

TRABALHO VIRTUAL

Acesso mais rápido à 
informação (tecnologias 
5G) e aplicações 
aumentam o foco em 
equipamentos de rede e 
comunicações.

CONECTIVIDADE

Aumento na demanda de 
laptops e dispositivos 
móveis para suportar 
profissionais que estão 
trabalhando remoto foi 
sentido em empresas de 
hardware.

DISPOSITIVOS

Cybersecurity se tornou 
uma das principais 
preocupações durante a 
pandemia uma vez que os 
riscos de informações 
vazadas e vulnerabilidades 
foram maximizados.

SEGURANÇA

• Maior adoção de 
ferramentas colaborativas 
(Teams, Trello, Google 
Drive, Slack) e soluções de 
teleconferência (Skype 
Meet, Zoom, Google 
Meet,  WebEx).

• Maior demanda por 
soluções para acesso 
remoto (VPN).

• A necessidade de maior 
velocidade de acesso a 
dados ampliou o foco em 
equipamentos de rede e 
comunicações e acelerou 
a adoção de hardwares 
mais rápidos (roteadores, 
gateways, AP).

• Aprimoramento na 
segurança para acesso a 
ambientes corporativos.

• Aumento da demanda 
por dispositivos portáteis 
(laptops e smartphones) 
para trabalho remoto.

• Políticas BYOD (Bring 
Your Own Device) 
aprimoradas (proteção 
de dados corporativos).

• Demanda por melhores 
controles para gestão de 
ativos.

• Reforço das políticas de 
segurança da informação 
(por exemplo, como lidar 
com dados confidenciais e 
evitar ataques cibernéticos).

• Maior adoção de 
dispositivos de segurança 
(firewalls) e soluções para o 
usuário final (por exemplo, 
antivírus).

Incentive os 
colaboradores a usar 
softwares de 
teleconferência como 
forma de preservar e 
proteger a saúde deles e 
aumentar a produtividade.

Avalie e planeje 
cuidadosamente a 
aquisição de novos 
equipamentos, uma vez 
que, com o aumento da 
demanda, os valores 
também passaram por 
ajustes.

Considere reforçar os 
investimentos em soluções 
de segurança, como 
gerenciamento de acessos 
e VPNs, para proteger 
sistemas particularmente 
críticos, por exemplo os 
com base em Cloud.

Fonte: 1 The Financial Times

Avalie os recursos atuais 
de infraestrutura e priorize 
os investimentos em ações 
para atender à demanda 
de acesso a sistemas 
internos e externos –
como sites de comércio 
eletrônico.
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