
Quando uma gigante da indústria concordou 
em vender uma divisão global de serviços 

para novos donos privados, o comprador teve 
sete meses para concluir um carve-out, período 
em que houve uma preocupação contínua.

O vendedor estabeleceu uma agenda rígida. 
Ambos os lados concordaram que não haveria 
um acordo de transição de serviços (TSA). Os 
recursos do comprador eram bastante limitados, 
deixando apenas stakeholders sênior para lidar 
com tudo.
 
O consultor global do cliente ligou para nós 
quando as questões locais começaram a 
incomodar. Eles puderam ver que o PMO de 
integração precisava de uma presença local em 
40 países para criar as estruturas corporativas e 
sistemas necessários para estabelecer uma nova 
empresa que se sustentasse com seus próprios 
pés – pronta para comercializar a partir do 
primeiro dia das operações. Isto é o que fazemos 
de melhor. 

À medida em que o acordo progredia, cinco crises 
não previstas apareceram:

• Registros corporativos (em 40 jurisdições) tinham 
– como sempre – diferenças fundamentais 
importantes que precisavam da atenção de 
experts

• Diversos outros registros precisavam ser 
completados a fim de deixar as empresas prontas 
para operar – o processo de estabelecimento da 
empresa é sempre o começo

• Novas estruturas de contabilidade em 
compliance local eram necessárias para o que 
era na verdade uma nova empresa

• Apesar de promessas do fornecedor, o novo 
sistema de ERP não possuía customizações 
locais para cada jurisdição

E então, com a linha de chegada à vista, a maior de 
todas. Uma regra de contratações de funcionários em 
uma jurisdição distante quase acabou com tudo.

Estudo de caso

Carve-outs internacionais se 
tornaram um campo minado 
para PMOs de integração, 
investidores de PE e consultores 
globais de transações.

Vendedores descompromissados podem oferecer 
pouco ou nenhum suporte transicional. Os prazos 
ficam cada vez mais apertados. Avaliações de 
sistemas de empresas, remodelagens de processos 
e da infraestrutura corporativa necessárias para 
estar prontos para a operação local são pensadas 
sem muitos detalhes ou ignoradas completamente, 
aumentando crises futuras. 
 
O time de Soluções de Consultoria da TMF Group se 
especializa em soluções sob medida para a preparação 
operacional e de processos. Trabalhando desde o nível 
granular, nós entendemos a burocracia complexa da 
ativação de entidades em múltiplas jurisdições e do 
compliance regulatório. Criamos transições suaves, 
com bom custo-benefício e sem dramas para modelos 
internacionais de operação que são adequados para 
qualquer mercado. 

Estudo de caso: Um carve-out sem rede de segurança
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O diabo está em cada detalhe  

Este cliente já tinha tomado algumas importantes 
decisões sobre sistemas, estruturas e processos 
que ainda precisavam de atenção. Se eles não 
estivessem melhor adaptados aos requerimentos 
específicos de todas as suas jurisdições, eles 
colheriam potenciais atrasos terminais no futuro.

1. Registros da empresa.  
 
Uma extensa nova rede de registros de 
entidades em 40 jurisdições tinha focado no 
estabelecimento de empresas, mas agora 
precisava de ajustes país a país.

2. Registros fiscais e regulatórios.  
 
Há muito mais coisas em termos da prontidão 
operacional local que simples registros de 
empresas, mas isto foi ignorado ou mal 
compreendido. 

3. Estruturas de contabilidade.  
 
O cliente queria economizar tempo e dinheiro 
utilizando um ‘livro-razão padrão’, mas isso não 
existe.

4. Sistemas corporativos.  
 
Um ERP ‘faz-tudo’ não conseguia realmente 
fazer tudo em todos os lugares sem nossa 
ajuda.

5. Transferência de funcionários.  
 
Em certas jurisdições, as promessas feitas a 
funcionários foram legalmente incompatíveis 
com o mecanismo de transferência exigido 
pelo vendedor.

Cinco crises emergentes
1. Sutilezas locais

Sem um conhecimento jurisdicional local, é fácil 
ser vítima de nuances e sutilezas nos processos 
de registros de entidades. Isto era precisamente 
o que tinha acontecido com este cliente.

Problema: Em algumas jurisdições, as entidades 
tinham sido estabelecidas para fazer envios de 
documentos fiscais mensalmente, ao invés de 
anualmente, aumentando a carga administrativa 
de um time que já estava em seu limite. Em 
outras, onde as novas entidades tinham 
começado a preencher declarações fiscais no 
mês após a incorporação, os registros tinham 
sido feitos cedo demais, e as declarações fiscais 
esquecidas. 

“Registros têm, frequentemente, que ser 
feitos em uma sequência. Se, por exemplo, 
uma incorporação não estiver pronta, então o 
registro de folhas de pagamento é atrasado. 
Se não pudermos fazer o registro de folhas de 
pagamento, os funcionários não podem ser 
transferidos a tempo. No caso deste cliente isto 
teria colocado a negociação inteira em risco,” 
explica Daniel Stevens, Head Global de Serviços 
de Implementação de Soluções de Consultoria 
da TMF Group.

O que fizemos: Entender e gerenciar 
dependências regulatórias e sequências 
burocráticas importantes é sempre uma parte 
fundamental do nosso papel. Aqui nossos 
escritórios locais logo perceberam o equívoco 
em relação às declarações fiscais e logo 
elaboraram ‘declarações nulas’ em seu nome, 
evitando a ameaça de auditorias de autoridades 
fiscais e possivelmente até mesmo multas.

Integrando os outros provedores em nossas 
reuniões semanais do comitê de direção com 
o cliente, nós colocamos um ônus sobre cada 
um deles para cumprir seus próprios prazos, 
enquanto também os ajudávamos a entender 
e respeitar a cascata de impactos de erros e 
atrasos. 
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custo e códigos salariais, identificação de 
funcionários e assim por diante. Mas na verdade 
eles precisam de novas estruturas, elaboradas 
do zero, para um diferente tipo de negócio. 
Frequentemente cabe à TMF Group agrupar as 
distintas demandas de funções e localizações, 
destilar as essências, e então construir um 
consenso para lançar os sistemas a tempo.

Problema: Quando fomos envolvidos, as 
tentativas do cliente de minimizar uma 
customização cara e acelerar a implementação 
estavam criando mais problemas do que 
resolvendo. Normalmente os códigos numéricos 
de centros de custo, por exemplo, tomavam uma 
forma alfanumérica que não funcionaria com 
qualquer sistema de livro-razão conhecido por 
nós. E sem nenhum treinamento disponível, os 
novos funcionários logo estavam lutando para 
entender sistemas desconhecidos.

O que fizemos: Nossos consultores de 
implementação técnica caminharam lado a lado 
com o cliente, passo a passo, para entender o 
que eles precisariam de seus novos livro-razão e 
como melhor conseguir isto. Realizamos sessões 
de treinamento de contabilidade e impostos a 
cada quatro ou seis semanas para manter os 
funcionários existentes engajados e atualizar os 
novos colaboradores rapidamente. Utilizando o 
MS Teams, gravamos as sessões para que elas 
pudessem ser distribuídas em maior escala.  
 
4. Localizando ERPs – Um tamanho único 
não serve em ninguém

Sistemas de ERP são a interface fundamental 
de uma empresa internacional com as culturas 
locais de negócios e estruturas regulatórias nas 
quais elas operam. Realizar uma customização 
errada durante o comissionamento é um dos 
maiores erros que qualquer empresa pode 
cometer na fase de preparação.

Times de gestão frequentemente vêm os ERPs 
como a panaceia de todos os problemas trans-
jurisdicionais, mas depois disto não investem 
adequadamente na customização de dados 
locais. A TMF Group tem a expertise local e 
recursos para utilizar uma abordagem granular 
e jurisdição a jurisdição para a necessidade de 
informação de qualquer sistema.

Clientes frequentemente tendem a subestimar 

2. Registro versus ativação 
 
Registros de empresas são realmente 
a ponta do iceberg que chamamos de 
‘ativação de entidades’. Escondidos sob a 
superfície estão todos os registros pós-
incorporação – com câmaras de comércio, 
agências regulatórias e autoridades 
que governam licenças de negócios, 
previdências sociais, pensões e impostos 
de folhas de pagamento. Depois, há o 
estabelecimento e operação local de 
contas de bancos, o que até mesmo bancos 
globais não conseguem fazer de maneira 
coordenada em múltiplos territórios.

Problema: Sem um processo completo de 
ativação de entidades sendo conduzido 
sistematicamente em cada uma das cerca 
de 40 jurisdições, a nova empresa seria 
incapaz de funcionar como empregadora, 
fornecedora, cliente e cidadão corporativo 
local.

O que fizemos: Cada processo, juntamente 
com suas dependências burocráticas 
individuais e interconexões, é único em 
cada país. Nossos escritórios locais 
usaram seu detalhado conhecimento 
jurisdicional para auditar os requerimentos 
completos do cliente, jurisdição a 
jurisdição, e garantir que o cliente e seus 
consultores tivessem uma visão completa 
do que era necessário e quando.

3. O livro-razão “não tão geral”

Livros-razão são um obstáculo comum 
na mudança de gestão. Múltiplos livros-
razão surgem das diferenças locais nas 
regulações e GAAP. Frequentemente há 
um emaranhado de preferências que 
competem em diferentes jurisdições e 
funções. Um modelo único e padronizado 
sofre para funcionar em todos os lugares. 
E isto também é onde folha de pagamento 
e contabilidade precisam trabalhar juntos 
de maneira eficiente. Novas empresas 
tentarão reutilizar as estruturas da antiga 
empresa – departamentos, centros de 
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o calor de uma abordagem completa para 
juntar as necessidades dos negócios 
também, afirma Jason Gerlis, Head Global 
de Soluções de Consultoria da TMF Group: 
“Falamos ambas as línguas, então podemos 
ter conversas francas com usuários finais 
e também com desenvolvedores. Depois 
definimos o que é necessário nas preferências 
simples e criamos uma solução para os 
requerimentos de ERP internacional que 
funcione para todas as partes em todas as 
jurisdições.”

Problema: Mesmo se tratando de uma nova 
empresa teria operações em 40 países, o 
integrador do sistema tinha prometido que 
o novo sistema de ERP funcionaria logo de 
cara, com uma customização local mínima. 
Na verdade, suas múltiplas falhas incluíam 
possuir toda a funcionalidade para o cálculo 
automatizado, mas nenhuma das taxas de 
impostos locais. O cliente esperava que o 
fornecedor de ERP oferecesse treinamento 
para usuários como parte do pacote – mas 
este não foi o caso.

O que fizemos: Nossos escritórios locais 
ofereceram os dados corretos de impostos 
para cada país, e então nosso time de 
Soluções de Consultoria garantiu que 
o sistema estivesse completo com as 
informações corretas jurisdição a jurisdição. 

Também tomamos conta dos treinamentos. 
Trabalhando com o provedor de ERP, filmamos 
guias detalhados de passo a passo para 
configurar procedimentos e tarefas-chave. 
Atualizações e novos ingressantes que 
precisavam fazer algo específico, como o 
processamento de notas fiscais, poderiam 
então assistir ao vídeo enquanto realizavam a 
tarefa em tempo real.

5.  Ponto crucial

Dados os curtos prazos, recursos limitados 
do cliente, ausência de um TSA e a supervisão 
limitada da TMF Group nos estágios iniciais 
do projeto, muitos dos problemas encontrados 
foram exatamente o que esperaríamos de 
um projeto desta natureza. Orquestrando 
a rede global de experts da TMF Group e 
trazendo especialistas técnicos-chave para 

"O que sempre surpreende clientes 
de carve-outs é que eles não 
podem simplesmente copiar o 
que o vendedor vinha fazendo em 
cada país e deixar as coisas assim. 
Cada nova empresa, especialmente 
uma que foi cortada dos sistemas 
de suporte de sua matriz anterior, 
precisa de sistemas, estruturas 
e processos que espelhem as 
especificidades de seus próprios 
negócios e sua própria presença 
global.." 
 
Patrick Begley 
TMF Group’s M&A practice

lidar rapidamente com momentos críticos, 
mantivemos mais um acordo difícil nos trilhos. 
Com o prazo final para a transferência em vista, 
nenhum problema tinha ameaçado desestabilizar 
o acordo completamente. Será que estávamos 
seguros? Então, o grande problema aconteceu.

Problema: Desde o início, os funcionários 
tinham recebido a promessa de que sua 
senioridade seria transferida para a nova 
empresa. O vendedor insistiu que houvesse 
uma transferência por meio de demissão 
e recontratação, rápida e simples. Foi 
necessário que nós destacássemos que em 
uma jurisdição como o Brasil não é possível 
demitir e recontratar protegendo os direitos de 
senioridade dos funcionários. 

Em duas semanas, todos os 700 funcionários 
em 40 jurisdições tiveram que se transferir ou 
a venda poderia não se concluir. O vendedor 
estava irredutível: ‘Não é problema nosso. Temos 
um acordo e estamos dispostos a voltar atrás’. 
O comprador de private equity estava ficando 
bastante nervoso.
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Visão geral sobre a prática de 
M&A da TMF Group

Em um carve-out internacional, o tempo é 
sempre curto, recursos de gestão quase 

sempre são reduzidos e o vendedor não costuma 
ser o melhor amigo do comprador. Algo quase 
sempre tem que ceder.

Muito frequentemente, este ‘algo’ é o cuidado 
e atenção de experts dada aos processos 
e estruturas locais. Estes transformam um 
conjunto de pessoas e produtos em um negócio 
internacional novo, eficiente e com uma boa 
reputação em todos os lugares.

É um grande erro negligenciá-los, afirma Stevens.

“Onde quer que uma nova empresa internacional 
queira comercializar, encontrará estruturas 
legais e regulatórias únicas e frequentemente 
complicadas que governam os registros 
corporativos, licenças para negócios, direitos 
trabalhistas e impostos. Negociar toda esta 
complexidade é um trabalho muito difícil. Fazê-lo 
sem um conhecimento local e presença no país 
de destino é quase impossível”.

“Temos nossas próprias operações em 
mais de 80 jurisdições, mas os clientes 
naturalmente têm um conhecimento limitado 
sobre mercados desconhecidos em lugares 
distantes. Particularidades de jurisdições 
comumente surgem do nada e bloqueiam o 
caminho do cliente. Algumas vezes são seus 
fornecedores que os deixam na mão porque eles 
não entendem completamente como fazer com 
que seus sistemas ou processos funcionem em 
todos os países. É aí que nós entramos”.

“Uma vez que estamos caminhando com 
este cliente, eles entendem o que havíamos 
falado. Eles frequentemente afirmam: ‘Nós não 
sabemos o que precisamos fazer para estar em 
compliance neste ou naquele país. Nos ajudem 
a entender’. Mas no início eles eram como quase 
todos os nossos clientes de M&A – pensando 
erroneamente que tinham todas as bases  

Caso tivéssemos sido solicitados a realizar 
um due dilligence antecipadamente sobre o 
modelo operacional desejado e processos 
associados, teríamos visto os dados dos 
funcionários, estado conscientes do método 
de transferência, e imediatamente percebido 
o conflito em algumas jurisdições. Foi só 
quando nossos escritórios locais receberam 
os dados de folha de pagamento que 
pudemos dizer: “Espere um pouco. Isto não 
vai funcionar”.

O que fizemos: Estes tipos de crises podem 
ser muito difíceis para clientes, mas elas 
são nosso habitat natural. As Soluções de 
Consultoria da TMF Group está preparada 
para responder com flexibilidade e rapidez 
a crises de clientes. Como uma empresa 
verdadeiramente global (não uma parceria 
ou afiliação), pudemos trazer todos os 
funcionários extras da TMF Group, recursos 
e capacitações para lidar com a situação 
mesmo com pouco tempo de aviso.

Nossos times jurídicos, de compliance e 
GDPR estavam rapidamente disponíveis. 
Dentro de 24 horas, nossos experts locais 
no Brasil estavam explicando ao cliente o 
que era necessário, como fazê-lo e quais 
poderiam ser as consequências. As partes 
e seus times jurídicos foram reunidos 
repetidamente. 

Graças à compreensão detalhada do time 
do Brasil sobre as particularidades das 
leis corporativas locais, e sua abordagem 
criativa para lidar com elas, chegamos 
logo a uma solução; uma mistura criativa 
de estruturas estatutárias e políticas 
corporativas customizadas.

Com o caminho à frente aceito por todas as 
partes, tudo que restava a nós era encaixar 
o trabalho de dois meses nas duas semanas 
restantes…
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• Nossos times de consultoria são compostos por 
profissionais experientes, poliglotas e especialistas 
em gestões de projetos que podem estar ao seu 
lado rapidamente.

• Cobrindo mais de 80 jurisdições, trabalhando em 
todos os fusos horários, o time de Soluções de 
Consultoria da TMF Group é integrado com todos 
os serviços administrativos e de compliance 
essenciais para empresas prestados pela nossa 
empresa em todo o mundo.

• Nós juntamos a experiência de primeira linha de 
nossos experts técnicos, a flexibilidade do nosso 
modelo de serviços e o alcance da nossa rede 
global. 

• Baseados em parcerias e cuidadosamente 
alinhados à realidade dos negócios, nossas 
soluções sob medida podem entregar mudanças 
estáveis, controladas e em compliance mesmo nos 
cantos mais remotos das suas operações globais.

Para saber mais sobre como o time de Soluções de 
Consultoria da TMF Group pode ajudar você a remover 
as dores de cabeça de mudanças em infraestruturas 
corporativas, entre em contato conosco aqui ou leia 
mais sobre nossos serviços de conclusão de acordos 
de M&A aqui.

Você é um CFO, Diretor de RH, secretário 
corporativo ou Diretor Jurídico? Seu complexo 
projeto ou transação transnacional está com 
dificuldades para obter tração operacional ou 
já está em crise?

Soluções de Consultoria da TMF Group

Carve-outs transnacionais:

Por que uma média de 16% do valor do acordo é drenada 
quando os processos ultrapassam quatro meses?

Para saber mais, faça download do nosso relatório.

Um momento no tempo

É por isso que a TMF Group sugere que 
clientes de M&A e carve-outs lidem com 
seu modelo operacional desejado pelo 
menos seis meses antes, a fim de evitar 
criar dificuldades no processo. Isto é o que 
chamamos de ‘due dilligence operacional’ 
e ele começa bem aqui. Gerlis comenta: 
“É assim que você evita que problemas se 
tornem obstáculos ou pior. É de longe o 
menor custo e a maneira com menor risco 
para preparar novos negócios eficientes e 
em compliance em múltiplas jurisdições”. 

Cara antiga, negócios novos

A continuidade de produtos (ou serviços), 
quadro de funcionários, mercados, clientes, 
etc. pode criar um senso de negócios como 
de costume para um time de transação, 
afirma Patrick Begley do time de M&A da 
TMF Group: “O que sempre surpreende 
clientes de carve-outs é que eles não 
podem simplesmente copiar o que o 
vendedor vinha fazendo em cada país e 
deixar as coisas assim. Cada nova empresa, 
especialmente uma que foi cortada dos 
sistemas de suporte de sua matriz anterior, 
precisa de sistemas, estruturas e processos 
que espelhem as especificidades de seus 
próprios negócios e sua própria presença 
global”.
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A TMF Group é uma multinacional global independente 
de €2 bilhões com 7.800 experts locais em mais de 120 
escritórios que cobrem mais de 80 jurisdições. Juntos, 
nós entregamos um vasto e consistente de portfólio de 
serviços consistentes, integrados e localizados que também 
incluem a administração de RH, folha de pagamento global 
e benefícios de funcionários, além da gestão global de enti-
dades, secretariado corporativo e compliance regulatório. As 
soluções de consultoria de rápida resposta apoiam projetos 
transnacionais grandes e pequenos, em todos os estágios, 
todas as disciplinas, e em todos os mercados. Times espe-
cializados apoiam a administração de fundos e mercados 
de capitais, riquezas pessoais e escritórios familiares.

Porque sabemos como desbloquear o acesso a alguns 
dos mercados mais atrativos do mundo – não importa o 
quão complexos possam ser – de maneira rápida, segura e 
eficiente, 60% das Fortune Global 500 e FTSE 100, e quase 
metade dos 300 principais fundos de private equity tra-
balham conosco.

Então, quer você esteja operando em um país ou muitos, 
com poucos funcionários ou muitos milhares, temos todo 
o suporte flexível, coordenado e fundamental para seus 
negócios que você precisa para abrir novos mercados, con-
struir empresas fortes e continuar leve, eficiente e com uma 
boa reputação em todos os lugares.

Saiba mais sobre a TMF Group

tmf-group.com

Um mundo de 
serviços locais


