SUPERANDO A TEMPESTADE:

Post-Merger Integration
Combinando
competências para
vencer a crise

Como tornar o PMI a
chave fundamental
para um M&A de
sucesso
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A crise causada pela pandemia do COVID-19 tem abalado o mundo
todo de maneira intensa. No mercado de fusões e aquisições, as
transações que estavam em uma crescente em 2019 sofreram uma
inevitável desaceleração.
Mesmo neste contexto, algumas empresas já vislumbram
oportunidades em torno da crise que só poderão ser atendidas via
M&A. Algumas delas já demonstram intenção de seguir ou iniciar
projetos de fusão, aquisição ou expansão.
Este material tem como objetivo apresentar nossa visão sobre um
dos elementos principais de geração de valor para estes
movimentos, o Post Merger Integration, respondendo a pergunta:

COMO ALCANÇAR O MÁXIMO DE VALOR EM UMA
FUSÃO / AQUISIÇÃO?

IMPACTOS DA CRISE PARA TRANSAÇÕES DE M&A
A CRISE DO COVID-19 IMPACTOU O MERCADO DE FUSÕES E
AQUISIÇÕES NO BRASIL
Estudo realizado pela TTR
(Transactional Track Record)
mostra que nos primeiros
meses do ano, o volume
acumulado de transações no
Brasil, assim como o valor total
agregado, apresentaram uma
queda de -30% e -58%,
respectivamente, em relação ao
mesmo período em 2019.
A crise atual fez com que as empresas investissem menos,
inclusive, evitando aplicar seus recursos em projetos como o de
fusões ou aquisições.
Empresas demonstraram dificuldades de negociação em função do
baixo preço sugerido por suas ações.
Ainda assim, para futuras transações é necessário ter atenção a
alguns fatores que podem ser críticos para o sucesso de tais
negociações no cenário pós-crise.

Fonte: Brasil - Transactional Impact Monitor Vol. 3 Maio 2020
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PONTOS DE ATENÇÃO PARA NEGOCIAÇÕES
A volatilidade da economia irá afetar o apetite de investidores e
empresários. Investidores devem se atentar a esta instabilidade e
aproveitar o melhor momento para fechar negócios. Além disso,
empresas de setores sofrendo economicamente podem constituir
boas oportunidades de aquisições, não somente pelo valor de
mercado, mas pelas competências core que elas possam embarcar.
ATRATIVIDADE DO MERCADO BRASILEIRO
A economia brasileira possui uma das principais moedas em
desvalorização no mundo, tornando os ativos existentes em nosso
mercado muito mais baratos. Apesar do risco associado ao contexto
político-econômico do país, este fato não impede que boas
oportunidades de investimento estejam presentes em nosso
mercado.
Segundo o head da Franklin Templeton no Brasil, Marcus Vinicius G.,
existe um crescimento do interesse por parte de alguns
investidores estrangeiros no Brasil. Os mesmos pedem sugestões
para avaliação de investimento em bolsa, em empresas do setor
financeiro, do setor de drogarias e até mesmo exportadoras.

Fonte: Neofeed – O Brasil está uma pechincha... 20/05/20

PREVISÕES DE FUSÕES E AQUISIÇÕES PARA O FUTURO
É fato que algumas empresas deverão priorizar a sua reestruturação
e a estabilidade financeira para se adequar ao pós-crise. No entanto,
existe uma expectativa de reaquecimento nos movimentos de
fusão e aquisição.
Pesquisa da EY com executivos de 45 países diz que 56% dos
executivos entrevistados sinalizaram intenção de buscar fusões e
aquisições nos próximos doze meses.
Especialistas em M&A da Deloitte analisaram o primeiro trimestre de
2020. Apesar dos impactos, acordos previamente negociados ou
em estágio avançado progrediram, enquanto aqueles que se
encontravam na etapa de pré-due diligence não foram cancelados,
apenas adiados.
Também segundo a Deloitte, apesar do contexto atual, nota-se certa
progressão, ainda que lenta, dos acordos negociados. A expectativa
é que as transações de M&A iniciem a retomada gradual do ritmo a
partir da segunda metade do ano.

Fonte: EY – Estudo Global Cofidence Barometer
Fonte: Deloitte Brasil – “Covid-19: Impactos em M&A no Brasil”

ALTERNATIVAS DE REAÇÃO À CRISE
Diante deste cenário econômico, as organizações precisam adotar
uma postura que varia entre a sobrevivência e ampliação de seus
negócios. Estes estímulos permitem o agrupamento das empresas
em 3 tipos de possíveis movimentos, nos quais o M&A pode ser
uma das alavancas de execução:
SUSTENTAÇÃO
Refere-se a empresas que estão em fase de sobrevivência ou que
sofreram grandes impactos durante a crise. Empresas com pouca
capacidade de reestruturação podem encontrar nas ofertas de
aquisição e fusão uma saída alternativa para os acionistas.
DIVERSIFICAÇÃO
Mesmo afetadas pela crise, algumas empresas viram na revisão de
seu modelo de negócio e em sua proposta de valor uma
oportunidade para alavancar seus negócios. A aquisição e
integração de empresas complementares pode ser um caminho
adequado para adquirir as competências necessárias.

EXPANSÃO
Empresas de setores alavancados pela crise (como serviços
essenciais e bens de consumo) podem possuir capacidade de fazer
aquisições, tanto de negócios complementares como
concorrentes. Estas oportunidades de expansão, se devidamente
aproveitadas, poderão resultar no aumento de sua participação no
pós-crise.

Fonte: Material Google IAT – Coronavírus: O mundo nunca mais será o mesmo
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ALGUMAS TRANSAÇÕES DURANTE A CRISE
A Azul Linhas Aéreas, anunciou em maio a conclusão
do processo de aquisição da companhia aérea
TwoFlex.
Fundada em 2013, a TwoFlex oferece serviço regular
de passageiros e cargas para 39 destinos do Brasil,
dos quais apenas três são atendidos pela Azul.
A mLabs, startup que oferece uma plataforma para
gerenciamento de mídias sociais, anunciou em maio a
sociedade com a Stone, fintech de serviços
financeiros e
pagamentos, com foco
no
desenvolvimento de soluções para MPMEs.
A sociedade irá acelerar o crescimento da plataforma
da startup, que já é líder do marketing digital do Brasil.
Com a parceria, mLabs vai investir de forma
significativa nos times de produtos, tecnologia,
atendimento e marketing, segundo reportagem
postada pelo site meio e mensagem.

Em maio, NotreDame Intermédica anunciou que sua
unidade Clinipam acertou a compra do hospital do
Coração de Balneário Camburiú.
Executivos da companhia afirmaram estar vendo
espaço para acelerar atividade de fusões e aquisições,
aproveitando-se de preços de ativos como hospitais
privados menores durante a crise.
Fonte: Exame – Azul conclui aquisição da companhia área regional TwoFlex - 14/05/20
Fonte: Proxxima – Stone se torna sócia da mLABS... - 27/05/20
Fonte: Reportagem Extra Globo 20/05/2020 – “Unidade da Notre Dame Intermédica compra hospital em SC...”

A RELEVÂNCIA DO PMI
(POST MERGER INTEGRATION)
Para as empresas que optarem pelo movimento de aquisição e fusão
de outros negócios, o principal fator de sucesso para a tese de
negócio vislumbrada esta diretamente associado ao DESENHO,

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE UM IMPECÁVEL MODELO DE
INTEGRAÇÃO

Nós da Cosin Consulting acreditamos que um modelo de integração
ideal é aquele capaz de garantir a entrega das sinergias previstas
através de uma COMBINAÇÃO HARMÔNICA DO QUE EXISTE DE
MELHOR EM CADA UMA DAS ORGANIZAÇÕES
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DESAFIOS DO PMI (POST MERGER INTEGRATION)
Após auxiliar diversas companhias em complexas operações de
integração, acreditamos que os fatores críticos de sucesso estão
associados à 5 elementos

O 1º DIA
O 1º dia das organizações
integradas exige um severo
planejamento de diversas
obrigações internas e externas para
evitar qualquer impacto na
operação. Como identificar as
necessidades do 1º dia e planejar
sua execução?

UNIFICAÇÃO DE
COMPETENCIAS
A integração deve preservar o que
existe de melhor nas companhias
em integração. Como identificar e
unificar as melhores práticas e
recursos em um novo modelo capaz
de sustentar o negócio integrado?

CONVERGÊNCIA
CULTURAL
Duas empresas, muitas vezes
rivais e com estilos distintos
de trabalho, estão se unindo.
Como acomodar ambas
culturas em uma única
estratégia?

GESTÃO DE SINERGIAS
As sinergias são consequências
do que será possível alavancar
em termos de receita e despesa
com o novo modelo de negócio.
Como quantificar as sinergias
envolvidas e gerenciar os
resultados alcançados ao longo
da integração?

LIDERANÇA E
MOBILIZAÇÃO DE TIMES
Uma integração bem sucedida deve
contar com times dedicados e com
as lideranças definidas. Como
mobilizar os times em suas novas
estruturas e engajá-los aos
movimentos de integração?

https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/noticia/2015/10/os-cinco-maiores-desafios-de-integrar-duas-empresas.html

PILARES DE UMA EXCELENTE INTEGRAÇÃO
Para endereçar os desafios listado anteriormente, um PMI deve
contemplar o desenvolvimento de 4 pilares, fundamentais para o
êxito dos negócios integrados:

1
2
3
4

ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO DAS OPERAÇÕES INTEGRADAS
O modelo de negócio futuro oriundo da aquisição é mandatório para orientar a
configuração da integração. A construção das alavancas de resultado
necessárias para o alcance dos objetivos definidos são provenientes do
estudo e validação do modelo de chegada das estruturas integradas (o melhor
das 2 empresas).
ESTRUTURAÇÃO DO PLANO TÁTICO DE INTEGRAÇÃO
Um plano englobando o desenvolvimento dos modelos de chegada das
estruturas organizacionais deve ser constituído, respeitando as necessidades
regulatórias/legais, restrições tecnológicas, esforços de mobilização e
capacitação de recursos humanos envolvidos na execução dos processos
derivados da integração. A priorização das ações e suas interdependências
fazem o sucesso da integração. Especial atenção a manutenção dos serviços
aos clientes atuais deve ser dada neste plano.
GOVERNANÇA DA INTEGRAÇÃO E GESTÃO DAS PARTES INTERESSADAS
Governança centralizada que acumule as funções de acompanhamento do
plano tático de integração, assim como de report aos comitês estabelecidos
para o tema, deve ser implementada. Elementos que possam interferir no
plano de trabalho devem ser tratados com o suporte da liderança responsável.
Um plano de comunicação às partes interessadas, principalmente aos
funcionários e clientes, deve ser bem estruturado e implementado.
HARMONIZAÇÃO COM A CULTURA DAS ORGANIZAÇÕES
Cada organização possui uma cultura e ela deve ser respeitada ao longo da
integração. Compreender os fundamentos dessas culturas e sua
materialização nos diversos níveis hierárquicos das organizações permite a
criação de um propósito único para a integração em curso, com uma narrativa
especifica para garantir o engajamento e o êxito das ações propostas. Sem
esse exercício todos os esforços de integração podem ser condenados ao
fracasso.
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MODELO DE ATUAÇÃO RECOMENDADO
Nós acreditamos em um modelo de PMI orientado ao alcance dos
objetivos definidos na tese de aquisição e fusão. No entanto, isto só
é possível mediante a construção de uma companhia integrada que
preserve as melhores competências observadas em cada
organização envolvida.

O diagrama abaixo ilustra o nosso modelo de atuação. Acreditamos
que as sinergias provenientes da integração só podem ser
alcançadas com o desenvolvimento de algumas etapas, desde o final
do processo de M&A até a completa unificação de todas as
estruturas funcionais via o PMI.
PMI

PMI
Signing

Timeline

A

Orientação
estratégica

Closing

SINERGIAS

A+B

Closing

Signing

Orientação
estratégica

Timeline

B

PRINCIPAIS ETAPAS DO MODELO DE PMI
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
Consiste em aplicar as diretrizes e objetivos estratégicos associados
ao novo negócio para orientar a construção de um modelo futuro
ideal capaz de prover o retorno financeiro esperado pelos acionistas.
TOMADA DE CONTROLE

Tomar o controle significa promover ações de curto prazo para
garantir a manutenção das operações das empresas envolvidas na
operação, logo após o closing. Consiste, inclusive, na garantia da
execução das ações obrigatórias derivadas do ato de conclusão da
transação. A tomada de controle também é o período designado
para aproximação das lideranças para início do entendimento das
particularidades de cada negócio.
MODELO DE CHEGADA

SINERGIAS

O modelo de chegada é o exercício realizado sobre a ótica de
processos, pessoas e tecnologia, para identificar qual o modelo final
que se deseja alcançar com o negócio, ao final da integração. Esta
definição implica na discussão do que existe de melhor entre as
organizações e como estes elementos podem ser agregados em um
modelo único,
Orientação integrado. Desenhar o modelo de chegada
Orientaçãoimplica na
A+B com diferentes
A estratégica
B em
estratégica
construção
de um plano de integração,
estágios,
função das prioridades e esforços requeridos para implantação.
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PRINCIPAIS ETAPAS DO MODELO DE PMI
PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
Consiste em construir e manter os planos de integração visando
garantir o mínimo desvio em relação ao modelo de chegada validado
pelas lideranças envolvidas. Além disso, todas as principais
disciplinas de gestão de projetos precisam ser aplicadas para
garantir o cumprimento dos prazos e a visão completa de todas as
ações da jornada de integração a todos os stakeholders envolvidos.
GESTÃO DA MUDANÇA
Os colaboradores das organizações são os mais impactados durante
toda a jornada de integração. Portanto, uma atenção especial deve
ser dada a este tema, exigindo estudos profundos da cultura
organizacional estabelecida, das lideranças e pessoas envolvidas,
assim como de todas as necessidades
SINERGIAS de comunicação, mobilização
e capacitação, advindas dos modelos de chegada e planos de
integração definidos. Sem colocar as pessoas como prioridade em
todos os movimentos de integração, todo o processo corre grande
risco de fracassar.
IMPLANTAÇÃO E SINERGIA
Os planos
de integração são guias, não somente para
orientar e
Orientação
Orientação
A+B para a sua implantação,
A estratégica
Bmas
mobilizar
os recursos necessários
estratégica
também para permitir o acompanhamento da captura das sinergias,
calculadas e estimadas de acordo com o modelo de chegada e os
prazos para sua implantação. Todos os movimentos de implantação
e consequente captura de sinergias devem ser considerados em
orçamento e acompanhados com frequência pela gestão.
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COMO A COSIN CONSULTING PODE AJUDAR?
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Atribuímos nosso histórico de sucesso em diversos segmentos ao
nosso Jeito Cosin de construir com o cliente. Nossa história reúne
trabalhos bem sucedidos em mais de 140 companhias líderes em
seus segmentos e que juntas representam 70% das maiores empresas
do país.
VAREJO E
ATACADO
40

INDÚSTRIA
35

SAÚDE
7
EDUCAÇÃO

SERVIÇOS

9

30

10

INCORPORAÇÃO E
CONSTRUÇÃO

25
SERVIÇOS
FINANCEIROS

10

FUNDOS DE
INVESTIMENTO

14
MÍDIA E TELECOM

A Cosin Consulting tem as características que você precisa para se
preparar para o Novo Normal:
✓ Falamos a
segmento

língua

de

cada

✓ Perfil mão na massa
✓ Análise
de
problemas
estruturação de soluções

✓ Abordagem pragmática e com
senso de urgência

✓ Flexibilidade de correção de rota
e

SOMOS DENTSU AEGIS NETWORK NO MUNDO
Junto com outras empresas formamos o DAN, uma rede que combina
expertises em Mídia, Comunicação e Consultoria de Negócios &
Gestão, entregando soluções complexas e alinhadas aos novos
desafios no universo digital

CINCO
CONTINENTES

24
FUSOS
HORÁRIOS

145
PAÍSES

46,000
PESSOAS
APAIXONADAS

61% DA
RECEITA
VEM DO
DIGITAL

10
MARCAS
GLOBAIS
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VISITE NOSSO WEBSITE:
HTTP://WWW.COSINCONSULTING.COM.BR
HTTP://WWW.DENTSUAEGISNETWORK.COM/BR/PT

