
tualmente, os dois mais importan-
tes processos de fusão entre empre-
sas que atuam no país são os que en-

volvem os bancos Santander e Real e
as operadoras de telefonia Oi e Brasil Telecom

— este último depende ainda de aprovação de
órgãos reguladores. As duas operações envol-
vem 56 167 e 25 677 funcionários, respectiva-
mente. Como de costume, cargos iguais de-
vem ser eliminados, com possíveis demissões.
Nos dois casos, já foi anunciado que a integra-
ção levará ao menos dois anos. Isso quer dizer

Avalie suas competências e veja o que po-
de oferecer ã empresa que esta se forman-
do. Vale conversar com pessoas de confian-
ça na companhia, resgatar avaliações anti-
gas para checar sua evolução e se compa-
rar com pares no mercado.

Avalie se o cenário esta alinhado ao seu pia-
no de carreira. Se você planejou uma promo-
ção para curto prazo, por exemplo, talvez seja
hora de rever o tempo estipulado. "Leva, em
geral, um ano para a empresa tomar conheci-
mento dos recursos, desenhar estratégias e
agir", diz Thaís Blanco, consultora em fusões
e aquisições da Hewitt, de São Paulo.

Informe-se sobre os objetivos da fusão. Em
algumas situações, o número de demis-
sões pode ser pequeno. "Em casos de ex-
pansão ou diversificação de atividades, as
chances de enxugamentos são menores",

que, por um período, as pessoas que trabalham
nessas empresas terão de condicionar os pla-
nos de carreira ao processo de união. Será que
vale a pena apostar em crescimento profissio-
nal numa integração lenta? "A resposta depen-
derá das expectativas", diz Denys Monteiro, só-
cio da Fesa Global Recruiters, empresa de sele-
ção de executivos. "Se a idéia é crescer rápido,
talvez seja melhor sair. Por outro lado, partici-
par de uma integração pode enriquecer o currí-
culo." Ainda tem dúvida? Então use o roteiro a
seguir para decidir que rumo tomar.

diz Denys Monteiro, da Fesa. João Henrique
Palmer Caldeira, de 49 anos, gerente-geral
de trefilação da siderúrgica ArcelorMittal,
participou de dois processos de fusão. Nas
duas vezes optou por ficar. "As empresas
tinham atividades complementares e não
havia outro profissional que executasse a
minha função", explica João.

Tenha paciência nos primeiros meses após o
anúncio do negócio. "As pessoas nem con-
seguem perceber as oportunidades que se
abrem numa fusão porque bate o desespero",
diz Thaís, da Hewitt. Marcos Grossi Almeida,
de 44 anos, superintendente de telecomuni-
cações do Itaü, já" viveu duas aquisições. Na
primeira, estava no Noroeste quando o ban-
co foi comprado pelo Santander, em 1998. Ele
achou que o negocio lhe traria ascensão pro-
fissional imediata. Mas as coisas não ocorre-
ram no ritmo que ele esperava. "Fiquei frus-
trado e deixei o banco", diz Marcos.
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Text Box
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