
Fusões e aquisições mexem
diretamente com o clima or-

ganizacional. Um dos lados é geral-
mente visto como uma séria ameaça, e
sentimentos como insegurança, raiva e
arrogância podem ser sentidos logo nos
primeiros meses. É aí que entra o RH
com uma missão bem específica: apagar
o incêndio, fazer o rescaldo e limpar
o entulho produzido. Em processos
como esses, as empresas concentram-se
muito em finanças e deixam de lado o
capital humano. Ter o RH como sócio
do projeto pode diminuir, e muito, os
impactos desse alto estresse emocional.
O cuidado com as pessoas envolvidas
torna-se fundamental na medida em que
há o choque entre culturas diferentes.
Nesse caso, a habilidade do RH pode
ser fator determinante para o sucesso
da operação.

A união entre a mineira Ale Com-
bustíveis e a potiguar SAT Distribui-
dora foi oficializada em abril de 2006.
resultando na AleSat. Em 2007, quando
iniciou a concretização das operações,
a companhia faturou cerca de 6 bilhões
de reais, 12% amais que os 5,4 bilhões
de reais registrados no ano anterior.
Atualmente, a AleSat atua na compra,
logística, distribuição, armazenamento
e comercialização de combustíveis,
emprega 670 pessoas diretamente e gera
10 mil postos de trabalho indiretos. Se

os números, por hora, mostram-se mais
do que satisfatórios, o mesmo também
pode ser dito do clima organizacional.
Os diretores avaliam como "um ver-
dadeiro sucesso" o modo tranqüilo e
rápido como foi conduzida a adaptação
dos colaboradores ao novo cenário.
"Em três meses após a comunicação
da fusão, as empresas já operavam
conjuntamente e, em oito meses, todo o
processo foi concluído", conta Vladimir
Barros, gerente-executivo de RH da
AleSat Combustíveis.

Alguns fatores foram fundamentais
para o sucesso do projeto. O plane-
jamento prévio e a valorização das
pessoas formaram a espinha dorsal de
uma política que privilegiou a comuni-
cação aberta e direta com funcionários
e clientes. Para isso, o RH foi envolvido
na ação desde o começo e atuou como
um parceiro estratégico, liderando pro-
cessos e implantando as novas relações
trabalhistas. Após a idealização da estru-
tura, seleção de métodos e dimensiona-
mento do quadro, a empresa contratou



uma consultoria para realizar o processo
demissional. A AleSat sabia que a for-
ma como os colaboradores desligados
seriam tratados impactaria diretamente
nos outros. A saída foi a valorização de
cada um deles e a oferta de um generoso
pacote de benefícios.

Para Barros, o baixo número de
demissões (menos de 10% do quadro)
deu-se pela baixa sobreposição das
áreas de atuação das duas empresas,
gerando, assim, pequena necessidade
de ajustes no quadro. As áreas de RH
das duas companhias possuíam práti-
cas de gestão de pessoas similares, com
forte valorização ao capital humano.
Por isso, acredita-se, também, que a
adaptação dos colaboradores ao novo
cenário tenha sido mais rápida.

Com seu quadro efetivo, a AleSat
implantou novos planos de cargos,
remuneração e carreira e também
um programa anual de avaliação de
performance. A empresa expandiu,
ainda, sua política de recrutamento
on-line, uma ferramenta que possibi-
litou maior interação entre todos os
gestores, RH e consultorias parceiras
no recrutamento e seleção. Os trei-
namentos também foram revistos e
alinhados às necessidades imediatas
do processo de fusão. Outro ponto
complexo foi gerenciar pessoas
que tiveram mudanças como troca
de chefes, cidade, atribuições e até
nomenclatura de cargos.

A companhia priorizou, então, a
gestão de clima por meio de trabalhos
com as equipes e consultores espe-
cializados. "Demos transparência ao
sistema e liberdade de expressão aos
colaboradores para identificarem pos-
síveis erros, permitindo ajustes no meio
do caminho", analisa Barros. "Revisar
procedimentos é uma coisa inerente à
fusão. O que fizemos foi aproveitar o
clima de mudança para revisar e im-
plantar novas formas de trabalhar que
não eram comuns às duas empresas."

Analisando todo o contexto em que
o RH da AleSat foi envolvido, Barros
acredita que a maioria das funções
delegadas ao RH está com os dias
contados. Recrutamento e seleção, pa-
gamento de salários, gestão do tempo
de trabalho e relações laborais já pas-
sam por subcontrataçào e outsourcing,
abrindo a oportunidade para que a área
se consolide como sócia estratégica
da companhia. "Pela primeira vez na
história do RH, os gestores do capital
humano podem se transformar em
sócios do negócio realizando funções
altamente estratégicas, como já é rea-
lidade nas empresas mais inovadoras
no mundo", enfatiza.

Barros diz, ainda, que essa transfor-
mação tem de vir com uma nova visão
e preparação das lideranças de RH,
além de outras competências menos
instrumentais e normativas e mais es-
tratégicas, renovadoras e de comando.
O desafio desses profissionais é justa-
mente tornar-se gestores estratégicos
e da performance da empresa por
meio da gestão das pessoas.

Para este ano, o desafio do RH
da AleSat passa pelo envolvimento
e conhecimento de todos os cola-
boradores e a ampla divulgação do

planejamento estratégico. Assim, a
área poderá dar seu segundo salto:
a preparação das lideranças e do pú-
blico interno para os novos desafios
do projeto de expansão.

A AleSat já é a sexta maior distribui-
dora de combustíveis do país, comer-
cializando 2,5 bilhões de litros por ano.
No final do ano passado, após várias
pesquisas, a companhia anunciou
que vai usar a marca Ale nos postos
que integram sua rede revendedora.
Inicialmente, os 70 postos localizados
nas capitais dos Estados do Norte e
Nordeste que usam a bandeira Sat se-
rão convertidos para Ale. A previsão é
que até o final de 2009 toda a rede deva
adotar a mesma identidade visual.

Para a unificação serão investidos
21 milhões de reais, incluindo mu-
dança de layout e campanhas para
o posicionamento da marca. Serão
aplicados também 60 milhões de
reais na ampliação da rede de pos-
tos revendedores e aperfeiçoamento
dos serviços e produtos oferecidos
pela nova marca. A AleSat pretende
agora ter uma maior capacidade de
negociação e articulação, já que o
mercado mostra-se altamente com-
petitivo. Os ganhos, porém, podem
ir além e projetar o crescimento da
empreáa em market share.
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