
Se você tiver alguma dúvida sobre nosso processo de pós-aquisição, sinta-se 
à vontade para entrar em contato com mergers@volarisgroup.com. 

O processo pós-aquisição
Unir-se à Volaris lhe dá a capacidade de preservar o legado do seu negócio e continuar atendendo aos 
melhores interesses de seus clientes e funcionários. Nossa equipe ajudará sua empresa a alcançar o 
próximo nível, adaptando o processo de integração pós-aquisição às metas e estratégias específicas da 
sua empresa. Um olhar mais profundo em nossa filosofia: Adquirir - Fortalecer - Crescer.

O compartilhamento de 
melhores práticas começa 

assim que a aquisição é 
finalizada

Trabalharemos juntos 
no desenvolvimento de 

uma estratégia para 
compartilharas notícias 

emocionantes com os clientes

Os funcionários serão 
apresentados ao Grupo 

Volaris e terão a oportunidade 
de conhecer aequipe da 

Volaris

Você continuará a administrar 
sua empresa com autonomia

Funcionários e gerentes 
participarão do 

planejamento da gestão de 
talentos

Serão realizadas avaliações 
estratégicas de cada área do 

seu negócio

Desenvolveremos um 
plano de ação com foco no 
crescimento sustentável a 

longo prazo

A Volaris fornecerá acesso 
aos sistemas de suporte 
relevantes em todos os 

departamentos funcionais 

A Volaris irá capacitá-lo acontinuar 
crescendo organicamente

Com o apoio financeiro da Volaris,
você poderá executar iniciativas de 

crescimento orgânico com mais conforto
e confiança. Você terá oportunidades 

de discutir sucessos e obstáculos 
que outros líderes dentro da Volaris 
enfrentaram para que sua empresa 

possa aprender com eles.

A Volaris incentivará o desenvolvimento 
profissional para funcionários e 

liderança

Nós capacitamos os líderes a reter
e desenvolver seu talento como eles

entendem ser adequado para sua 
organização. A Volaris sediará

conferências funcionais e de liderança 
com nossa comunidade global 
de empresas e proporcionará 

oportunidades de crescimento dentro 
da nossa organização. 

Incentivaremos você a se envolver em 
atividades de M&A

Se e quando sua empresa estiver pronta 
para buscar aquisições em sua vertical, 

ajudaremos fornecendo recursos, 
conhecimentos e práticas recomendadas 

das nossas experiências.

                       ADQUIRIR

                         CRESCER 

              FORTALECER


