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RH contribui

na montagem

do difícil

quebra-cabeça

dos processos

de fusão

e aquisição

Papel adequado
À medida que a economia
melhora, especialistas pre-

vêem que a recente onda de fusões
- incluindo as megaoperações co-
mo SBC Communications/AT&T e
Procter & Gamble/Gillette - irá se
intensificar ao longo de 2005. E
agora, diferentemente do último pe-
ríodo de febre de fusões no final
dos anos 90, as empresas parecem
ter aprendido que precisam envol-

ver o RH desde cedo no processo.
"Existe um entendimento crescente

de que as questões relacionadas a pes-
soas podem viabilizar ou acabar com
o negócio", comenta Frank Giam-
pietro, líder em fusões e aquisições da
Towers Perrin. Na vasta maioria dos
processos de fusão e aquisição (F&A),
ele conta, "parte do que você está com-
prando é o talento e o capital intelectual
da organização. Você pode desman-

char isso muito rapidamente se co-
meçar da forma errada".

Por outro lado, quando o RH é en-
volvido desde cedo no processo, au-
mentam as probabilidades de a fusão
ser bem-sucedida, segundo o estudo
de 2004 da Towers Perrin, HR Rises
to the Challenge: Unlocking the Value
of M&A. Giampietro diz que a pes-
quisa reforça um business case "que
já estava sendo empregado".
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Um estudo anterior da consultoria
descobriu que a maioria das F&As fei-
tas entre 1995 e 2000 - quando o RH
era raramente envolvido nas etapas
iniciais dos processos e as questões
referentes às pessoas eram freqüente-
mente citadas como obstáculos para
o sucesso das fusões - falhou em aten-
der a questões-chave e objetivos finan-
ceiros. Quase metade dos processos
pesquisados fracassou na ótica dos
acionistas, com base na comparação do
retorno total (apreciação do preço das
ações mais dividendos) durante um
período de três meses antes do acor-
do e do retorno durante os três anos
após a concretização do negócio.

Assim, é uma boa notícia para o
RH - e para o negócio - que o últi-
mo relatório da Towers Perrin re-
porte que cerca de dois terços dos
executivos de RH entrevistados ago-
ra estão envolvidos em due diligence
em F&A e três quartos esperam es-
tar altamente envolvidos nessa fase
em futuros acordos. As empresas,
então, parecem estar aprendendo
com os erros do passado. Pesqui-
sadores também descobriram que
perto de 80% das F&As completa-
das nos últimos anos alcançaram
objetivos estratégicos. "Cinco anos
atrás, o RH dizia: 'As questões re-
lativas às pessoas são importantes,
mas não estamos dando nossa par-
cela de contribuição", conta Giam-
pietro. "Agora estão."

'São as pessoas, tonto!'
O envolvimento desde cedo de RH

em F&As realmente decolou nos úl-
timos três anos em várias empresas
reconhecidas pelas melhores práticas.
E as experiências daquelas que esta-
vam na pesquisa anterior são instruti-
vas para qualquer profissional de RH
que possa encarar uma potencial fu-
são ou aquisição. Tom Pierson, dire-
tor de F&A da Agilent Technologies,
relata que há cerca de três anos, na
empresa, o RH "deixava claro [para
a alta gestão] que podíamos agregar
valor e começamos a ser convidados
para tomar parte dos 'bastidores' -
com o jurídico, financeiro e desenvol-
vimento corporativo". A participação
de RH na mesa de F&A da Agilent
não aconteceu por acaso, conta Pier-
son, que trabalhou duro para desen-
volver um relacionamento com o
vice-presidente de desenvolvimento
corporativo e argumentar a favor de
RH. Atualmente, Pierson representa
o RH como o quarto membro do gru-
po que se reúne mensalmente para
discutir acordos atuais e futuros.

Para Pierson, o motivo para envol-
ver RH cedo em processos de F&A é
claro: "São as pessoas, tonto!" E acres-
centa: "As pessoas [nas empresas] de-
sejam as mesmas coisas. Elas querem
honestidade, transparência, integrida-
de. Querem saber que seu trabalho
importa e ser tratadas com justiça."

As empresas que atendem a essas
necessidades de seus funcionários
por meio do envolvimento de RH na
estruturação de um processo de F&A
podem poupar "problemas, traumas
e dinheiro", ele afirma. Na Agilent,
o RH economizou dinheiro ao iden-
tificar questões de natureza jurídica
ou financeira - zonas nebulosas em
equivalência de planos, por exemplo
- e, dessa forma, descobriu como
minimizar essa vulnerabilidade, con-
ta Pierson, que também gerencia a
remuneração global da companhia.

Hoje, a Agilent tem "de seis a 12
F&As em vista que podem acontecer a
qualquer momento", diz Pierson. Ele es-
tá envolvido desde o estágio do pré-acor-
do até "a fase do coquetel, quando nos
congraçamos com a nova empresa".

Claro, nem todos esses negócios
são fechados, ele conta, "mas deman-
dam tanto esforço quanto o requeri-
do quando o acordo é fechado. Nós
[RH], definitivamente, contribuímos
para desaprovar acordos ao apontar
problemas que outros haviam esque-
cido", ele comenta.

'A parte soft é a mais hard'
O problema mais complicado que

as empresas encaram em processos de
F&A continua sendo a fusão de duas
culturas, segundo o estudo da Towers
Perrin. Giampietro enfatiza a neces-
sidade de o RH fazer uma "avaliação
significativa" de cada cultura. Entre-
tanto, "você não avalia cultura como
algo separado", diz. A cultura permeia
tudo, de modo que você precisa estar
consciente e integrar isso dentro do

Melhor • Outubro 2005 27



processo de F&A, recomenda Giam-
pietro. "A mudança de cultura ocorre
num prazo de cinco a dez anos e é
muito delicada", concorda Susan
Bowick, que se aposentou em 2004
como vice-presidente executiva de
RH e desenvolvimento pessoal da
Hewlett-Packard (HP). "Aparte 'soft'
é a mais 'hard' de todas."

Quando duas culturas se fundem,
ambos os lados podem descobrir que
nem mesmo compartilham de um co-
mum entendimento da linguagem do
negócio. Como resultado, o RH de-
veria começar olhando para as dife-
renças de linguagem desde o estágio
do pré-acordo como forma de se an-
tecipar às diferenças culturais.

"É crítico fazer com que as pes-
soas falem a mesma língua", diz
Bowick, que conduziu o RH durante
a fusão da HP com a Compaq em
2001. "Por exemplo, descobrimos
que as pessoas das duas empresas es-
tavam usando o termo 'solução para o
cliente', mas com significados dife-
rentes. O RH foi o primeiro a identi-

ficar a desconexão e tra-
ze-la à mesa", ela diz.

Jan Capps, vice-presidente de RH
da Syngenta para a América do Nor-
te, empresa global de agronegócios,
concorda que a cultura e a linguagem
são fatores-chave em F&A. "Desco-
bri que você realmente precisa ficar
atento ao problema de linguagem",
diz. "A linguagem causa problemas
em todo o processo de fusão, tanto
no lado 'soft' quanto no 'hard'."

No lado "soft", Capps cita uma fu-
são em que duas empresas dizem va-
lorizar o empowerment. Mas cada
uma dá uma definição diferente para
a palavra, "cada qual pensa que tem a
cultura do empowerment - e acha que
a outra não tem". No aspecto "hard",
uma empresa pode ter uma "meta de
5% de incentivo, mas costumar pagar
3%, diz Capps. A outra pode lançar a
meta de 5%, mas pagar qualquer coi-
sa entre 0% e 10%. "Ambas falam da
mesma meta, mas que significam coi-
sas muito diferentes", ela observa.

SWAT ou tubo de ensaio
As empresas lançam mão de abor-

dagens variadas para integrar as cul-
turas, conforme o motivo para a aqui-

sição. O RH precisa se antecipar não
só em relação à maneira como a cul-
tura da outra difere da sua, mas tam-
bém no modo como planeja execu-
tar a integração cultural.

Algumas companhias usam a abor-
dagem da "equipe da SWAT", diz
Aaron Katz, vice-presidente assistente
para assuntos jurídicos da Sysco
Systems. "Elas chegam num certo dia
e dizem: 'Agora vocês são a Empresa
X'." Algumas priorizam a mistura dos
melhores elementos de cada, enquan-
to outras organizações usam uma
abordagem semi-automática com a
empresa adquirida. Na Sysco, Katz
conta que eles não tiveram um proble-
ma grave de cultura com a aquisição
de empresas porque foram capazes de
preservar a cultura da organização ad-
quirida e, depois, 'syscomatizá-las',
caso fosse necessário.

Steve Fitzgerald, diretor de apren-
dizado e eficácia organizacional da
StorageTek, empresa de armazena-
mento e segurança de dados, conta que
a escolha do método de integração de-
pende do motivo da F&A. Se você está
comprando um competidor em poten-
cial, uma imersão cultural imediata faz
sentido. "Mas, se você está compran-
do uma empresa porque ela preenche
uma necessidade nas capacitações da
sua organização, você pode querer
manter a companhia adquirida semi-
autônoma e deixar que continue fazen-
do o que ela faz de melhor. Não há fór-
mula que se aplique a todas", diz.

Bowick diz que a abordagem da
equipe da SWAT não funcionou na
HP. "A fusão [da Compaq] com a
Digital [Equipment Co.] e a Tandem
não havia terminado quando a fu-
são com a HP começou. Tivemos de
trabalhar com quatro empresas."
Não fazia sentido, ela conta, dizer:
"Essa é a HP, é pegar ou largar."

Ken Carrig, vice-presidente e chief
administrative officer da Sysco, acre-
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dita que uma má adequação cultural
pode ser resultado de uma má adequa-
ção estratégica. Por vezes, ele diz, "a
organização estava partida quando foi
comprada e isso poderia não ser arru-
mado. Penso que, muitas vezes, as
aquisições não dão certo porque as
pessoas não lêem nas entrelinhas".
Nesses casos, Carrig acredita que o
negócio tinha mais problemas do que
fora presumido inicialmente.

Carrig diz que a Sysco é muito em-
preendedora, o que provoca um efeito
na integração cultural. "É como uma
empresa de 30 bilhões que tem 50 em-
presas de 600 milhões", ele diz. "Man-
tivemos os novos centros de operação
responsáveis pelos resultados, mas ten-
tamos não dizer a eles como solucio-
nar os problemas. Penso que essa fle-
xibilidade é uma das razões pelas quais
a Sysco tem sido tão bem-sucedida na
integração de suas aquisições."

Na Cisco Systems, a cultura cres-
ce e se desenvolve gradualmente as-

sim que as novas companhias são in-
tegradas, conta Mike LaBianca, vice-
presidente de RH encarregado de
aquisições, remuneração, benefícios
e relações trabalhistas. Ele relata que
de 20% a 25% dos líderes da Cisco

vieram com as aquisições, e
"esse é um diferencial na re-
tenção. Nossa cultura é co-
mo um tubo de ensaio que

permite que as boas idéias
se desenvolvam".

A Cisco tam-
bém é uma em-
presa empreende-
dora que "procura
pessoas talentosas
com idéias brilhan-

tes", diz LaBianca, "e
isso requer uma análi-

se do 'DNA' das pessoas
que estão vindo com a

aquisição para ver se elas
se encaixam". A cultura

da empresa engloba novas pessoas
e novas idéias, ele diz.

Gestores envolvidos
Capps tornou-se uma conhecedora

dos meandros do processo de F&A
durante os 26 anos de uma carreira que
começou na Ciba-Geigy. Várias fusões
depois, na Novartis, ela trabalhou na
megafusão da organização e a Zeneca,
em 2000, na qual foi criada a Syngenta.
Ela conta que a empresa tem uma "tre-
menda trilha de sucesso [em F&As]
que pode ser mensurada pelas ações
da companhia no mercado e pelas pes-
quisas com os funcionários".

O vice-presidente corporativo de
RH para toda a empresa, que está
sediada em Basel, na Suíça, envol-
ve-se nos primeiros estágios do pla-
nejamento de F&A, e Capps chega
depois que o negócio é anunciado.
Seu principal problema, ela conta,
é a colocação das pessoas - quem
sai e quem fica. "O trabalho delas
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sofre até que isso seja estabelecido."
Capps lembra aos gestores contra-

tantes que, como eles trabalham no
desenho do novo mapa organizacional
e na colocação das pessoas, "suas alian-
ças com as pessoas podem ofuscar suas
visões". Ela frisa que os gestores "pre-
cisam se certificar de que o processo
de seleção é baseado em habilidades,
não em relacionamentos."

Capps acredita que os gestores de
linha são a chave do sucesso. "Todo
mundo sempre se preocupa em ter o
CEO à frente da organização" depois
que um negócio é anunciado, ela ob-
serva. Mas é igualmente importante,
se não for até mais, diz Capps, dar aos
gestores de linha as informações de
que eles precisam para conversar com
os colaboradores sobre as futuras mu-
danças. "Eles são as pessoas nas quais
os funcionários irão confiar", diz. "Eles
serão mais eles mesmos na frente de
seus gestores de linha do que o serão
na frente dos altos gestores."

Dê aos gestores de linha as ferra-
mentas necessárias, reforça Capps,
para ajudá-los a resolver os proble-
mas. "Os negócios acontecem no ní-
vel dos departamentos", ela diz. "Você
constrói a cultura com cada pessoa."

Às suas marcas, RH
À medida que o mercado de fu-

sões e aquisições se aquece, os pro-
fissionais de RH precisam se certi-
ficar de que estão preparados. "Quan-
do esquenta [um acordo de fusão
ou aquisição], você não tem tem-
po de se 'habilitar'", diz Capps. "Se
você não estiver já trabalhando lado
a lado com o CEO, não pode espe-
rar ser escalado para as etapas ini-
ciais de uma fusão." Ela ressalta
que o RH precisa "estar desempe-
nhando bem o seu papel. O CEO
precisa ter confiança e respeito pela
função [de RH]".

Bowick concorda. Se o RH estiver
preparado para participar logo cedo,
haverá uma expertise dentro da fun-
ção de recursos humanos. "O RH tam-
bém precisa entender do negócio, não
apenas de remuneração e benefícios."

Fitzgerald, da StorageTek, também
reconhece a importância de um pla-
nejamento proativo. "Se você está em
uma função estratégica de RH, deve
estar apto a identificar se aquela
F&A irá em frente. Você não vai sa-
ber antecipadamente, por conta das
exigências da Sarbanes-Oxley, então
estejamos preparados."

Fitzgerald e sua equipe documen-
taram muito detalhadamente (cente-
nas de páginas) o passo-a-passo do
checklist das fusões e aquisições para
a empresa muitos anos atrás e o têm
preparado mesmo antes de ser neces-
sário, ele diz. "As informações estão
todas sistematizadas em meu laptop.
Posso acessá-las e estar imediatamen-
te preparado quando necessário", afir-
ma. "O RH tem de estar envolvido nas
discussões sobre a estratégia", enfa-
tiza Fitzgerald. "É uma questão de 'to-
dos nós', não de 'nós e eles'."

Esse tipo de preparação pode aju-
dar a tornar outras funções mais con-
fortáveis para procurar o RH em po-
tenciais acordos. Na Cisco, por exem-
plo, a equipe de aquisições e a de
desenvolvimento de negócios fre-
qüentemente chamam o RH quando
cogitam adquirir uma empresa, con-
ta LaBianca. Mas LaBianca nunca
perde de vista que o fato do sucesso
de RH em acompanhar fusões requer
foco nas pessoas. "Temos sido mui-
to bem-sucedidos com as aquisições
porque o RH é muito transparente
com os funcionários", comenta. "Es-
se é o nosso ingrediente secreto - o
funcionário em primeiro lugar."

A comunidade de RH está fazen-
do um trabalho melhor
atualmente em provar
seu valor, acredita Pier-
son, mas ele aconselha

os profissionais dessa
área a continuar a gal-
gar os degraus e de-
monstrar sua prontidão
e habilidade em partici-

par como um parceiro
integral em todas as etapas

de um processo de F&A.
"Não fique sentado esperando
pelo convite", porque ele não
virá, ele afirma. Acima de tudo,
não deixe o management esque-
cer: "São as pessoas, tonto!"
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