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Os empreendedores Marcelo Necho e Cileneu Nunes uniram três negócios para criar a Zatix, 
maior companhia de rastreamento e monitoramento de veículos da América Latina. No 
começo, achavam que todas as dificuldades tinham sido previstas. Em poucos meses, 
perceberam que o desafio de um processo de fusão e aquisição é gigante 
 

 
 
MARCELO NECHO, ex-sócio da Graber e da Teletrim, acionista da Zatix: “Sabíamos 
que a união provocaria a necessidade de enxugamento das equipes e a saída de cena 
do dono para dar lugar ao acionista, mas não fazíamos ideia da dimensão que essas 
dificuldades poderiam tomar” 

 
Nunca houve tantas fusões e aquisições no Brasil. De acordo com a PricewaterhouseCoopers, 
foram 363 transações no primeiro semestre, um patamar 40% superior ao mesmo período do 
ano passado. Empreendedores estão tendo que se questionar, quase diariamente, se vale a 
pena se desfazer do negócio ou ter novos sócios. A história do grupo Zatix, maior empresa de 
monitoramento de cargas e veículos, logística e telemetria da América Latina, mostra como 
essa avaliação é difícil e trabalhosa e, no caso de uma resposta positiva à proposta, surgem 
imprevistos e dilemas antes do tão desejado final feliz. 
 
Graber, OmniLink e Teletrim eram, até 2008, três bem-sucedidos negócios nacionais de 
rastreamento, mas que nunca conseguiriam, separadamente, almejar a ambiciosa meta de 
estar entre os principais do planeta. Com a participação da gestora de private equity Pátria 
Investimentos, os acionistas passaram por um ano de negociações para alinhavar o processo 
de fusão que deu origem a um negócio com faturamento anual de R$ 200 milhões, mil 
funcionários, mais de 1.500 pontos de serviço e 173.400 rastreadores e bloqueadores 



instalados. “A meta é faturar R$ 1,2 bilhão por ano e se tornar uma das três maiores 
companhias do mundo até 2013”, afirma Martin Hackett, 47 anos, presidente da Zatix, 
executivo que no passado comandou a criação da Atento, o braço de call center da Telefonica.  
 
Quando começaram as negociações entre o Pátria, acionista majoritário da OmniLink, e o 
Grupo Graber, dono da Graber Rastreamento e da Teletrim, o faturamento de cada uma das 
empresas já superava a casa dos milhões, porém todas estavam distantes da líder Autotrac, 
responsável por 70% do mercado. Criada em 1998, a Graber Rastreamento trabalhava na 
localização e recuperação de veículos comerciais de pequeno porte, caminhões autônomos e 
carros de passeio. Ganhou mais espaço no mercado ao adquirir a Teletrim, especializada em 
comunicação por telemetria (obtenção, processamento e transmissão de dados a longa 
distância), com grande atuação junto às companhias de seguro. Em 2008 tinha uma carteira 
com 60 mil veículos rastreados, 350 funcionários diretos e um faturamento anual de R$ 70 
milhões.  
 

 

CILENEU NUNES, fundador da OmniLink, acionista da Zatix: “Determinar o melhor caminho 
foi um trabalho árduo, que nos roubou muitas noites de sono. Discutimos e discordamos 
bastante porque vínhamos de experiências muito distintas e a complexidade do dia a dia era 
grande” 
 
A Omnilink, também aberta em 1998, desenvolvia sistemas de rastreamento especializados 
em cargas urbanas de alto risco, como remédios e eletroeletrônicos. Foi a primeira empresa a 
criar sistemas de comunicação de dados de rastreamento via celular. Desde 2007, o Pátria 
Investimentos era seu principal acionista. Quando ocorreu a fusão, contava com 485 
funcionários, uma base de 43.500 veículos e faturava R$ 114,2 milhões. 
 
“Não sei precisar quem deu o primeiro passo em direção à fusão, se o Pátria ou o Grupo 
Graber”, afirma Marcelo Necho, 41 anos, ex-sócio da Graber Rastreamento e hoje conselheiro 
e acionista da Zatix. “Estávamos inseridos em um mercado em expansão e tínhamos a 



ambição de crescer e assumir a liderança. Somar forças foi a opção escolhida, porque juntos 
geraríamos mais valor.” 
 
A participação acionária na nova companhia foi definida pelo aporte de cada sócio, quer em 
dinheiro, quer em ações. Riscos e passivos foram avaliados por advogados, consultores e 
auditores que promoveram uma varredura no histórico fiscal e financeiro das empresas. Foi 
estabelecido um processo de valuation: cada parte determinou o valor de venda do seu próprio 
negócio e dos demais, levando-se em consideração as áreas de atuação e a capacidade de 
geração de resultados financeiros. Depois de dezenas de reuniões, deliberou-se que o Pátria 
Investimentos e o Grupo Graber ficariam com 44,5% das ações cada um. Os 11% restantes 
seriam de sócios independentes, entre eles Cileneu Nunes, 53 anos, fundador da OmniLink.  
 
E isso era só o começo. “É depois da conclusão da transação e no início do processo de 
integração que mais de 50% das fusões e aquisições dão errado”, avalia o consultor John Lin, 
sócio da Fama Privaty Equity, subsidiária da Fama Investimentos. A razão está nos conflitos 
não previstos nas discussões racionais de preço e mercado. Entre os motivos de discórdia mais 
frequentes destacam-se a inexistência de um bom plano de integração e a não definição de um 
líder desde o primeiro dia de vida da nova empresa.  
 
DIFICULDADES  
 
Os acionistas da Zatix confirmaram isso na prática. Entre junho de 2008 e outubro de 2009, 
tentaram acumular as funções de acionistas, conselheiros e executivos da nova empresa. 
“Sabíamos que a união provocaria sobreposição de áreas, necessidade de enxugamento das 
equipes e saída de cena do dono para dar lugar ao acionista, mas não fazíamos ideia da 
dimensão que essas dificuldades podem tomar”, lembra Necho. 
 
Cileneu Nunes e Marcelo Necho acreditam que os problemas foram proporcionais às diferenças 
significativas de características das empresas. A OmniLink era mais verticalizada, com 
tecnologia de informação, engenharia, centro técnico, rede de instalação e manutenção 
próprios, fabricação interna e venda direta com equipes de campo. Seus clientes eram grandes 
e médias empresas de transportes que demandavam um atendimento business to business 
mais personalizado. A Graber adotava amplamente a terceirização. Vendia para clientes 
autônomos e pequenas transportadoras por meio de representantes comerciais, com 
atendimento mais impessoal, concentrado no call center. 
 
“Determinar qual o melhor caminho a ser adotado pela nova empresa foi um trabalho árduo, 
que contou com a ajuda de consultorias e nos roubou muitas noites de sono”, afirma Necho. O 
nível de tensão era alto. “Discutimos e discordamos bastante, porque vínhamos de 
experiências muito distintas e a complexidade do dia a dia era grande”, diz Nunes.  
 
Segundo Oscar Malvessi, coordenador do curso de fusões e aquisições do PEC-FGV, os 
obstáculos enfrentados para a formação da Zatix não são uma exceção: “As principais razões 
do alto índice de insucesso de fusões de empresas dos mais variados portes estão ligadas à 
gestão de pessoas, à complexidade do encontro de duas ou mais culturas, à transferência de 
habilidades e competências, à retenção de talentos e, sobretudo, ao clima tenso que se instala 
nas empresas enquanto o processo não acontece e no momento em que as operações se 
unem”.  
 

MAIS OPORTUNIDADES | O primeiro semestre de 2010 registrou o maior número de fusões e 
aquisições realizadas no país nos últimos oito anos 



 

 
 
AJUDA EXTERNA  
 
O processo de fusão foi antecedido por um trabalho de planejamento de integração realizado 
no segundo semestre de 2008 com suporte da Integration, consultoria especializada em 
gestão de pessoas. A ação incluiu reuniões semanais de comitês interempresas, formados por 
funcionários que ocupavam cargos similares na Graber, na Omnilink e na Teletrim. A fusão já 
existia no papel, mas na parte operacional a Graber continuava prestando serviços de 
segurança, a Teletrim atuava no varejo e a OmniLink desenvolvia tecnologias. 
 
A união das operações aconteceu em janeiro de 2009 e revelou a complexidade do projeto. 
“Não basta juntar as pessoas, é preciso dizer a elas como, quando e por que fazer cada 
tarefa”, afirma Nunes. “Em um primeiro momento, assumimos o triplo de tarefas em relação 
ao que estávamos acostumados.” A nova empresa funcionava, mas era necessário ajustar a 
comunicação com o cliente, dominar o portfólio de serviços e optar por equipes internas ou 
terceirizadas de atendimento, além de alinhar a engenharia de TI e os call centers, que nos 
antigos negócios falavam com públicos distintos, as empresas e o consumidor final. 
 
Também era necessário dispensar uma atenção especial à nova equipe, resultado da junção 
dos funcionários das antigas empresas. “Investimos muito na integração do ponto de vista 
formal, com equiparação de cargos e salários, padronização de jornadas de trabalho e 
participação nos lucros”, diz Nunes. Quando havia mais de uma pessoa para uma mesma 
vaga, o ocupante era selecionado por meio de uma avaliação de perfis e de competências. Na 
prática, alguns funcionários foram remanejados para áreas diferentes das que ocupavam no 
passado e 20% deles foram dispensados.  



 
MARTIN HACKETT | foi contratado há menos de um ano para assumir a presidência da 
empresa. Os sócios decidiram se retirar das funções operacionais 
 
Nesse momento, decidiu-se adotar uma comunicação clara, criar manuais para a condução de 
processos e optar por um programa intensivo de treinamento dos funcionários. Outro passo 
importante foi a profissionalização da Zatix, com a contratação de um executivo de mercado 
para assumir a presidência e a retirada dos ex-sócios das funções operacionais. “A 
consolidação da operação aconteceu com a chegada de Martin Hackett, há pouco menos de um 
ano. A Zatix finalmente poderia ser transformada em uma empresa operacionalmente 
consistente, à altura dos desafios de uma companhia do seu porte”, afirma Nunes. 
 
Hackett incrementou o trabalho da área de recursos humanos e desenvolveu campanhas para 
engajar a equipe na nova empresa e valorizar a marca. O executivo criou o Café da Manhã 
com o Presidente, em que recebe, a cada 15 dias, um grupo de 20 funcionários para um bate-
papo de duas horas. A partir dessas conversas, a Zatix passou a dar preferência ao processo 
interno de seleção para novas vagas antes de sair em busca de talentos no mercado. “É um 
atalho para os funcionários conhecerem melhor o que pensam o presidente e os acionistas e 
para eu saber quais são as expectativas de quem trabalha na Zatix. Agora que acertamos a 
engrenagem, começaremos a cuidar da expansão com metas para 2013”, diz Hackett. 
 
NOVA POSIÇÃO  
 
Abdicar do comando exigiu esforço e determinação dos antigos donos das empresas originais. 
“É duro aceitar que não se dará mais a última palavra. Não consigo encarar esse tipo de 
mudança como um processo natural”, diz Necho. Nunes procurou a ajuda de um coach para 
exercer os papéis de acionista e conselheiro. “Só depois de muitos tropeços é que se consegue 
aprender o novo papel e abdicar da função de dono.” 
 
Necho e Nunes afirmam estar aprendendo a lidar com a nova situação e encaram desafios. 
Ambos estão à frente de outros negócios. O primeiro tornou-se, em junho, sócio da 
Securicenter, distribuidora de produtos eletrônicos de segurança, pertencente ao Grupo 
Graber. O segundo abriu, em 2009, a Upaya, consultoria especializada na preparação de 
equipes de alto desempenho e no alinhamento cultural de empresas que passam por processos 
de fusão e aquisição.  
 
PARA UMA UNIÃO SEM TRAUMAS | Mais de 50% dos processos de fusão e aquisição não 
dão certo. Confira os 8 passos para o sucesso 
 
1. RESPEITO ÀS CULTURAS  
 
Cada empresa possui identidades diferentes, o que pode gerar conflitos. O segredo é traçar 



metas, processos e expectativas da nova empresa a partir do que há de melhor em cada um 
dos negócios. 
  
2. RESGATE DO PASSADO  
 
Deve-se manter a memória de todas as empresas envolvidas para não perder o aprendizado 
anterior.  
 
3. CLAREZA  
 
O ideal é deixar claro para a equipe o verdadeiro motivo do negócio e revelar quais etapas irão 
marcar a transição, a possibilidade de áreas e funções serem extintas e os objetivos a serem 
alcançados. 
  
4. CÁLCULO DA INTEGRAÇÃO  
 
É preciso cuidar da gestão durante o processo de fusão ou aquisição e não superestimar as 
sinergias. O recomendável é gastar entre 5% e 10% do valor da compra em acertos ligados a 
recursos humanos (demissões, transferências, promoções). 
 
5. CERTEZA  
 
Para conseguir a colaboração e a confiança da equipe, a direção deve mostrar segurança e 
coerência. O empreendedor precisa estar preparado psicologicamente para dividir o poder. 
 
6. ALINHAMENTO  
 
Para darem certo juntas, as empresas envolvidas precisam de sintonia nas operações e nas 
finanças e um planejamento estratégico com objetivos claros e rápidos. Se esses propósitos 
não estiverem bem alinhados, os resultados tendem a ficar abaixo do esperado. 
 
7. VISÃO DE LONGO PRAZO  
 
Além de gestão e planejamento de curto prazo, os empreendedores precisam traçar um 
planejamento de longo prazo e projetar o negócio para os próximos dez anos. 
 
8. USO CORRETO DO DINHEIRO 
 
É imprescindível avaliar e acompanhar as necessidades de capital. A falta de dinheiro ou o 
capital mal distribuído tira a competitividade do novo negócio. 
 
Fonte: PricewaterhouseCoopers  
 

OS TIPOS DE TRANSAÇÃO | As aquisições que garantem o comando do negócio, representam 
53% das transações realizadas no primeiro semestre de 2010 



 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, nov. 2010. Disponível em: 
<http://revistapegn.globo.com>. Acesso em: 3 dez. 2010. 


