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Fusões e aquisições são situações únicas. Durante estes processos, um dos maiores desafios é 
administrar a cultura empresarial em diferentes maneiras. Fusões acentuam pontos da cultura 
das empresas envolvidas que podem ter se desenvolvido sorrateiramente no dia-a-dia. Após a 
vivência por poucos meses no ambiente de uma fusão ou aquisição, as características mais 
marcantes da cultura das empresas começam a ficar evidentes e se manifestam de forma 
repentina e muitas vezes, agressiva.   
 
No caso de crescimento orgânico, a cultura de uma organização se altera de acordo com a 
evolução dos valores com o passar do tempo. No caso de uma fusão, duas culturas têm que se 
unir. É como um casamento arranjado, os pais negociam e de repente os filhos estão 
comprometidos com um estranho. Os valores deste novo parceiro não serão visíveis 
imediatamente, o que se apresenta são as manifestações dos valores: comportamentos, 
símbolos e sistemas.   
 
Fusões e aquisições são de alto risco para os envolvidos: se gasta muito dinheiro, reputações 
estão à prova, acionistas estão atentos e raramente há benefícios imediatos. Na maioria dos 
casos, há muito planejamento antes de uma fusão, a fim de aliviar riscos e certificar de que 
haverá retorno do investimento.   
 
Pesquisas comprovam que 70% das fusões e aquisições falham na conquista de objetivos por 
conta de questões culturais, pois o rigor destinado à antecipação e controle das diferenças é 
menor do que aquele aplicado a outros elementos, como tecnologia e racionalização do 
produto.   
 
Um erro comum é confundir cultura com pessoas e unir o planejamento cultural com o 
planejamento pessoal no momento de integração. Há dois tipos de desafios relacionados a 
pessoas que aparecem no momento de uma fusão, para cada um deles é preciso inteligência 
emocional. Um dos desafios está relacionado à maneira como as pessoas se sentem e, o outro, 
às diferenças entre os valores de cada um. O primeiro fator impacta o clima, o segundo, na 
cultura.   
 
Seria ótimo se todos enxergassem as oportunidades nas fusões e as aceitassem de braços 
abertos. Infelizmente, pessoas assim são minoria. Todos sabem que haverá alguma 
racionalização e competem entre si no ambiente de trabalho. Diante destas circunstâncias é 
compreensível que o outro lado seja visto como inimigo. Insegurança, raiva, falta de 
reconhecimento e arrogância são sintomas sentidos pela maioria durante os primeiros três 
meses de uma fusão.   
 
Uma situação como esta testará o nível de maturidade de cada pessoa envolvida. Algumas 
pessoas são menos inseguras. Na Axialent, classificamos estas pessoas como mais 
conscientes. Elas têm maior capacidade em escolher suas reações, são menos reativas, menos 
defensivas. Isto as torna menos dependentes das circunstâncias exteriores para sua satisfação 
e segurança pessoal, e, conseqüentemente , menos temíveis à mudança ou perda, além de 
serem mais capazes de assumir responsabilidades por seus sentimentos e seu futuro. Isto 
reflete em melhor comportamento, e percebe-se que estas pessoas são construtivas e 
produtivas no dia-a-dia, desperdiçam menos tempo queixando-se, criando intrigas e 
prendendo-se ao passado. Vale ressaltar que essas características são naturais dessas 
pessoas, somente em momentos de alto estresse emocional é algo que se faz notório.   
 
O fluxo de uma boa equipe de integração relaciona a maioria destas emoções com o 
planejamento da mudança. Participação aliada à comunicação e velocidade são a base para um 
processo de mudança bem sucedido. Estes fatores servem para reduzir a incerteza e as 
emoções que surgem no momento de insegurança gerado pelas mudanças. Trabalhar com 
visão futurista incentivará as pessoas a se livrar de sentimentos negativos e aumentará a 
empolgação dos envolvidos.   
 



Para controlar o momento da fusão, é necessário separar o gerenciamento dos sentimentos do 
gerenciamento cultural. O primeiro é urgente e importante; o segundo pode parecer menos 
urgente, mas em longo prazo acaba sendo mais importante. Durante os primeiros meses, as 
emoções estão à flor da pele e as pessoas estão focadas em reorganizar suas próprias vidas. 
Não pensam em valores, pensam em segurança pessoal. A hierarquia de necessidades de 
Abraham Maslow nos mostra exatamente isso, enquanto as necessidades básicas não forem 
supridas, as pessoas não tendem a se preocupar com tópicos mais profundos.   
 
A maioria das decisões tomadas nos primeiros meses da integração tem impacto cultural. A 
escolha de um CEO e a organização de onde ele vem, por exemplo, tem impacto maior do que 
a fusão propriamente dita. Desta forma, quanto mais rápido a cultura entrar nos planos de 
uma maneira significativa, maior a possibilidade de usufruir uma cultura que suporte os planos 
e ofereça os benefícios previamente definidos na proposta da fusão.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 fev. 2007. Eu & Carreira, p. D6. 
 


