
26   KPMG Business Magazine 41

Advisory / Separação e integração de empresas

A voz da experiência
Separação e integração de empresas exigem consultoria especializada. É a garantia 
de melhor resultado em operações que podem envolver bilhões de dólares

O
s grandes conglomerados 
modernos são cada vez 
mais complexos. Em um 
mesmo grupo econômico 

encontramos marcas de ração para 
animais, macarrão, fralda, sabão, 
tintura para cabelos... 

O que leva uma companhia a se 
desdobrar em tantas frentes pode 
ser desde o senso de oportunidade 
– por exemplo, a fabricante de 
alimentos infantis percebe o 
crescimento do setor pet e decide 
investir ali – até uma estratégia 
agressiva de ocupação de diversas 
frentes do mercado. 

Nos bastidores dessas 
grandes companhias, inúmeras 
são as transações que viabilizam 
a aquisição de novas marcas e 
expertises. Em vez de começar 
do zero, pode-se ir ao mercado 
em busca do objeto de seu 
interesse. Nesses casos, ocorrem 
as separações e/ou integrações de 
empresas.

Um exemplo recente de 
separação entre empresas envolveu 
os gigantes Sanofi e Boehringer 
Ingelheim, ambas da área de life 
science. Neste caso, a Sanofi 
vendeu sua área de saúde animal e 
trouxe a de consumer healthcare da 
outra empresa.

“Foi um projeto global, que se 
estendeu por nove meses e teve o 
apoio da KPMG em quatro países”, 
explica Patrícia Molino, sócia da 
firma no Brasil. Ela é responsável 
por projetos de consultoria em 

integração e separação de empresas 
da KPMG, um serviço ligado à área de 
Advisory – colocado sob os guarda-
chuvas dos negócios de Deal Advisory 
e de Management Consulting, por sua 
complexidade.

Segundo Patricia, cerca de 70% 
das transações de integração e 
separação de empresas ocorrem sem 
o devido planejamento, acarretando 
problemas que poderiam ser 
evitados se os players buscassem a 
consultoria adequada. “A expertise é 
especialmente importante no Brasil, 
um país de alta complexidade em 
razão de sua legislação restritiva, 
carga tributária elevada e outras 
características, inclusive culturais”,  
ela observa.

“Quando você compra ou busca 
uma empresa para comprar, você vai 
atrás de um valor, de um resultado. 
O papel dos especialistas é ajudar 
a evitar os tropeços comuns nesse 
caminho”, esclarece a sócia da KPMG. 
“A presunção de que se pode fazer 
sozinho ou a tentação de economizar 
no processo levam a erros que 
comprometem os resultados 
buscados. Nós temos a expertise para 
evitar esses erros”, ela explica.

Separação sem traumas
Os “tropeços” mencionados por 

Patrícia fazem com que apenas 10% 
das empresas globais sejam capazes 
de aumentar o valor do negócio em 
mais de 40% após a realização de 
uma operação de fusão, aquisição 
ou venda. Em um estudo realizado 

pela KPMG Internacional com 162 
executivos de companhias que 
tinham negócios realizados com 
valor superior a US$ 75 milhões 
consta que parte relevante do 
sucesso das transações deve-se à 
realização adequada do processo 
de integração e separação das 
empresas. O levantamento indicou 
ainda a importância de os gestores 
calcularem e testarem sinergias 
durante o processo de negociação, 
avaliarem os riscos e oportunidades 
de integração durante a fase de due 
diligence, bem como planejarem de 
forma objetiva os cem primeiros dias 
pós-aquisição. 

“A operação de integração ou 
separação das atividades de negócios 
pode maximizar as sinergias, 
potencializar o valor dos negócios, 
aumentar o valor da empresa mais 
rapidamente e tornar o processo o 
mais suave possível para todos os 
envolvidos, incluindo os acionistas, 
mas também os funcionários e 
clientes”, pontua Luis Motta, sócio-
líder de Fusões e Aquisições da 
KPMG do Brasil. De acordo com 
ele, entre os erros mais comuns 
das transações que prescindem de 
consultoria especializada, incluem-se 
a falta de preparação e de análise de 
questões operacionais importantes 
como comunicação, marca, pessoas, 
processos fabris, administrativos, 
financeiros e contábeis. 

Retomando o exemplo da 
transação da Sanofi com a Boehringer 
Ingelheim, Patricia Molino cita a 
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importância de atentar para os 
aspectos regulatórios, uma vez que 
todas as vertentes de life science 
são fortemente controladas por leis, 
normas e portarias.

Renato Vilas-Boas, diretor 
Financeiro da Sanofi, reconhece que, 
por não ser um evento rotineiro, a 
separação de empresas não é um 
tema ao qual alguma companhia 
decida dedicar um departamento 
ou mesmo a mão de obra de algum 
especialista. “Em geral, as empresas 
não dispõem de times com a 
expertise requerida para lidar com tal 
operação”, ele explica. “A condução do 
processo sem a devida experiência 
e metodologia pode gerar atrasos 
custosos, bem como criar passivos 
e, em última instância, até levar ao 
cancelamento de uma operação”, diz.

“Também é fundamental manter 
o alinhamento, a coordenação e 
a harmonização dos processos e 
informações. Nesse sentido, um 
parceiro global torna-se fundamental”, 
acrescenta Vilas-Boas.

Ele ressalta, ainda, que uma 
operação dessa magnitude envolve 
inúmeras instâncias da companhia 
e diversas funções, como TI, RH, 
compras, industrial, comercial e 
finanças. “A KPMG aportou os 
elementos necessários aqui descritos, 
posicionando-se de forma ativa e 
provendo aconselhamento e método. 
Auxiliou, também, na execução de 
inúmeras etapas”, salienta o executivo 
da Sanofi.

Em 2016, o gigante anglo-
holandês Shell anunciou a compra 
da BG Óleo e Gás por U$S 53 
bilhões. Na época, divulgou-se que a 
empresa resultante da união deveria 
quadruplicar a produção de óleo e 
gás no Brasil até o fim da década, 
transformando o país no principal 
mercado de exploração e produção 
da companhia.

O que pouca gente conhece é 
a complexidade de uma operação 
desse porte. “O Brasil, junto com 
a Austrália, é o maior player dessa 
aquisição”, conta Gustavo Bursztyn, 
diretor Financeiro da Shell Brasil 
Petróleo. Nesta entrevista, ele relata 
como foi importante contar com 
a consultoria dos especialistas da 
KPMG no processo de integração das 
duas companhias.

BM: O sr. poderia descrever 
qual foi a importância de ter 
especialistas da KPMG atuando no 
processo de integração da Shell?
Gustavo Bursztyn: Em primeiro 
lugar, quero ressaltar que um 
processo de integração envolvendo 
um negócio de mais de US$ 50 
bilhões é, muito provavelmente, 
algo único na carreira de quase 
todas as pessoas. Por isso, apesar 
de termos um time interno muito 
forte, desde o começo soubemos 
que seria importante contar com 
uma consultoria com a expertise 
específica para lidar com esse 
desafio. Uma vez que cada país seria 
responsável por seu próprio processo 
de integração, nós optamos, no 
Brasil, por trazer a KPMG desde 
o primeiro instante. A Shell conta 
com 90 mil funcionários, mas nós 
não tínhamos o conhecimento para 
gerenciar um projeto desse tamanho 
e, menos ainda, a certeza de cumprir 
todas as etapas no momento 

certo. A KPMG, então, assumiu 
esse gerenciamento e engajou 
as diferentes áreas dentro da 
Shell, certificando-se de que todas 
trabalhariam de maneira integrada.
Ainda sob esse ângulo de planejar 
para implantar, uma boa estratégia 
traçada pela KPMG foi dividir a 
integração em duas etapas quase 
iguais, mas com menos riscos na 
parte inicial. Uma vez que o Brasil 
responde por 10% do Grupo Shell 
no mundo todo, imagine o impacto 
dos negócios realizados por aqui 
perante os nossos acionistas e a 
nossa presença global. Agora, já 
cumprimos a primeira etapa, que 
envolveu ativos menores. Isso nos 
permitiu testar o processo, que vem 
sendo replicado na segunda etapa, 
com ativos maiores. O sucesso 
desse modelo foi tão grande que 
estamos trocando experiências 
com outros países do grupo, como 
Bolívia, Trinidad Tobago, Noruega, 
Egito e Cazaquistão
 
Qual foi o maior desafio 
enfrentado na integração?
Lidar com os riscos não conhecidos 
no início do processo. Você lida 
muito com terceiros, empresas 
e órgãos independentes que 
estão vivendo seu dia a dia. 
Requerimentos e mudanças de 
processos por parte dos órgãos 
reguladores também afetam a 
programação. n

Integração na Shell

Gustavo Bursztyn, 
diretor Financeiro da Shell Brasil Petróleo

Entrevista
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Renato Villas-Boas,
diretor Financeiro da Sanofi


