


Outro caso de insucesso
conhecido é o da aquisição de um
banco brasileiro por outro
internacional, no final da década
de 90. O processo de fusão foi
considerado uma catástrofe. A
ordem era para que todos os
gerentes das agências, a partir do
momento da fusão, aprendessem
inglês em apenas seis meses. O
desespero dos funcionários foi
tamanho que, a partir de então, o
banco decidiu mudar as regras.
Era necessário, sim, aprender a
falar inglês, mas não de imediato.
Pressionados, os colaboradores
passaram a produzir menos. O
banco teve de rever sua política
porque percebeu que estava
gerando pânico e ineficiência.

Histórias como essa não
faltam no mundo corporativo. E
difícil citar as fontes porque
ninguém quer atestar
publicamente o despreparo ou a
falta de estratégia em situações
de mudança brusca, embora
questões relacionadas a
alterações sejam sempre difíceis

te lidar. O ser humano
Rntrinsecamente tem medo do
que é novo. Uns encaram isso
como uma saborosa aventura a
ser desvendada e superada.
Outros precisam de mais tempo
para aceitar o que é novo. Há,
ainda, os que ficam paralisados,
reclamam e jamais saem da
mesmice, até serem substituídos
por alguém pronto e que consiga
se adaptar rapidamente. De
qualquer forma, cabe às
empresas controlar os ânimos
dos colaboradores por meio de
uma gestão eficiente.

Mas nem sempre o processo
de fusão é uma balbúrdia ou
motivo de desespero. Por vezes,
essas aquisições podem trazer
melhorias aos colaboradores.
"Não dá pra imaginar que a
'mudança' é negativa. O que é
negativo é a resistência. Cabe
também ao funcionário avaliar se
a mudança lhe convém e, aí sim,
decidir ficar ou não", explica a
professora de psicologia da
Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo (FGV-SP), Maria José
Tonelli. Com o fortalecimento da
nova empresa, podem ocorrer
promoções, condições melhores
de trabalho e até aumento de
salários.

"Acostumar com o que é bom
é mais fácil", brinca Cláudio
Elsas, diretor da Braxis IT
Services. A empresa foi criada
em março Beste ano a partir da
fusão entre a Pimentel IT
Services e a Spec IT Solutions
com o Banco Patrimônio e a
Cotia Trading. "Estamos
passando por um período interno
grande de mudanças, unificando
processos e sistemas,
consolidando culturas diferentes.
Mas nossa fusão foi
complementar, para agregar
forças somamos clientes". Com
isso, explica o executivo, não
foram necessários cortes e, sim,
contratações. De qualquer
forma, Elsas ressalta que nada
disso foi sorte. O que houve foi
uma estratégia bem articulada
que evitasse informações
desencontradas entre os

colaboradores das companhias.
A nova empresa entrou no

mercado para competir com as
grandes integradoras mundiais
de serviços e soluções
corporativas de tecnologia. Como
as empresas que formaram a
Braxis já atuavam na plataforma
tecnológica SAP, com inúmeros
projetos de implementação de
ERP (Enterprise Resource
Planning ou sistema de gestão
empresarial), e prestavam
consultoria para que seus clientes
pudessem fazer a transição da
forma mais harmônica e
eficiente, Elsas acredita que essa
experiência os ajudou no
processo de fusão da companhia.
Afinal, as mudanças de



comportamento e cultura
inevitavelmente acontecem
nesse tipo de processo.
"Tínhamos experiência em
implementar ERP nas empresas,
aplicamos esses conhecimentos
no processo de fusão", diz.

Mas que experiências são
essas que valem tanto para um
processo de fusão como para
uma mudança de plataforma
tecnológica dentro de uma
organização? O executivo
enfatiza que não mapear os
impactos operacionais que a
organização terá, logo no início,
pode levar ao fracasso total.
Depois, é preciso avaliar o nível
de conhecimento dos
funcionários e, aí sim, aplicar
um treinamento com o que ele
deve, a partir de agora, conhecer.

Os erros geralmente
acontecem quando as pessoas
estão muito bem treinadas em
manusear o novo sistema, mas
esquecem qual é o seu papel e
sua função dentro do novo

modelo. "E preciso um plano
de ação efetivo e consistente
para equalizar todos esses
processos", diz. O executivo
destaca também que as
pessoas devem ser avisadas
no momento certo sobre as
mudanças que ocorrerão,
para evitar a criação de
expectativas desnecessárias.

E se a ordem é que não se
crie um ambiente em que a
ansiedade impere, a Oracle pode
dar a lição. A empresa não só
prega como pratica o cpnceito
de consolidação no mercado.
Comprar organizações para a
gigante de TI tornou-se algo
comum. J.D.Edwards,
PeopleSoft, Siebel, Retek, entre
diversas outras, foram
incorporadas pela Oracle nos
últimos anos. "Tivemos uma
gestão de mudanças
bem-sucedida porque fizemos
de forma muito rápida as
modificações que planejamos; e
comunicamos aos nossos
funcionários sempre de forma
eficiente", explica Sílvio
Genesini, presidente da

Oracle do Brasil. O
executivo ressalta que a

comunicação é fundamen
Se houver, por parte dos
funcionários, inseguranç

ou desconfiança em relação às
informações que estão sendo
anunciadas, e aquela sensação de
que a notícia ruim ainda estar
por vir, fatalmente acontecerão
complicações em toda a gestão
de mudança e, por
conseqüência, nos negócios
das empresas.

No início deste ano foi
anunciada a compra de Siebel
pela Oracle. A fusão atingia
diretamente a filial brasileira da
empresa adquirida. Em 1.° de
abril de 2006, as duas
organizações já estavam
fisicamente e juridicamente
integradas. Em janeiro, a Oracle
já havia anunciado quais os
funcionários que ficariam e os
que sairiam da empresa; os
cortes já não causariam mais
surpresa. "As áreas de vendas e
de relacionamento com o cliente
foram as menos afetadas pelo
corte, já o back office teve
cortes maiores. Com isso, não
há mais surpresas quanto a
mudanças significativas. Esse é
o segredo da Oracle, não
criamos insegurança. Vivemos
uma onda só, e rápida",
aponta Genesini.

Para o professor de recursos
humanos da Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo (FGV-SP),
Sérgio Amad Costa, um dos
maiores erros das empresas é
fazer justamente o contrário de
que a Oracle fez, isto é, efetuar
cortes lineares que,
teoricamente, parecem mais
'justos'. "O corte não pode ser,
por exemplo, 20% feitos em
cada área. O corte linear é



muito usado como uma espécie
de pacto entre os diretores.
Quando há cortes, eles têm de
ser estudados", explica o
professor. Costa alerta ainda que
as empresas que não possuem
uma avaliação de desempenho
individual dos funcionários serão
prejudicadas na hora de escolher
quem fica e quem sai da
corporação. "A avaliação de
desempenho individual é uma
poderosa ferramenta que,
quando levada a sério, pode ser
usada para promoções, aumento
salarial, políticas de treinamento,
e que não pode ser esquecida na
hora do corte", diz o professor.

Mas a Oracle parece mesmo
ter conquistado a experiência por
meio das tantas aquisições. O
mesmo aconteceu com a fusão
com a PeopleSoft em 2005:
depois de anunciada a compra no
início do ano, em abril de 2005, o
processo já havia sido concluído.
Em virtude da rapidez das
informações, o ambiente hostil e
de insegurança nem sequer
chegou a se instalar. "A rapidez
da fusão é importante, a
eficiência está na agilidade com
que as decisões que foram
cuidadosamente tomadas sejam
comunicadas", explica Genesini.

No grupo formado por
Microsiga, Logocenter, RM
Sistemas e Totvs-BMI, a
transparência na comunicação e
preservação da identidade de
cada uma das marcas foi
fundamental para o sucesso da
fusão. O presidente da holding
Totvs, Laércio Cosentino, diz que

foi claro com seus funcionários.
"Expliquei aos colaboradores
que amanhã, depois de amanhã
e depois, eles continuariam a
trabalhar da mesma forma
como vinham fazendo até
aquele momento". A empresa
adotou o mesmo modelo da
companhia de bebidas Ambev.
Mantém, sob uma espécie de
guarda-chuva, várias marcas
que chegam até mesmo a
concorrer entre si no mercado,
mas têm definidas suas linhas
de atuação.

Ainda nos processos de fusão,
além da comunicação eficiente, é
preciso levar em conta que
empresas têm culturas
diferentes. Isso, se não colocado
em pauta e definido de forma
clara, pode gerar certas
dificuldades na adaptação do
novo quadro de colaboradores.
No caso da compra da Siebel
pela Oracle, Genesini explica que
um dos pontos do acordo da
aquisição era preservar a cultura
da empresa adquirida. "A Siebel
era uma empresa muito centrada
em seus clientes. Além de
preservarmos isso, aprendemos
com eles. Não se pode forçar essa
aproximação, tem de ser um
processo natural de
aprendizagem mútua".

A holding Totvs foi ousada e
manteve total independência no
desenvolvimento, venda e
entrega dos produtos das
marcas que controla. Para
reforçar essa posição, a

corporação criou um comitê
que preserva e dá continuidade
ao DNA de cada marca.

O que não se pode confundir
é a preservação da cultura com
resistência a mudanças. Em
qualquer corporação o assunto
mudança é essencialmente
tratado como forma de garantir
a sobrevida da empresa. O
perigo é quando o funcionário
adquire apenas o discurso
de que é adepto a mudanças,
simplesmente porque é "out"
ser um profissional avesso a elas.
O professor Costa explica que é
preciso convencer os que ainda
não entenderam ou aceitaram a
importância das mudanças. E
quando o funcionário continua
resistente? "Mande embora",
diz enfático. Ele defende a tese
de que o paternalismo nunca
levou pessoas e empresas a
lugar algum.
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