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Apenas 58% das fusões e aquisições atingem o foco principal que é o de aumentar o valor real 
aos stakeholders. Para a Hay Group, a falha está na avaliação incorreta do capital humano.  

O estudo destacou as conseqüências potencialmente desastrosas de negligenciar ativos 
intangíveis. Uma delas é o impacto de falhar no processo de integração das culturas de 
negócio. Quase 2/3 dos executivos pesquisados (63%) acreditam que mesmo após a 
integração, ainda permanece uma diferença na cultura e nos níveis de comprometimento entre 
as duas organizações. Talvez por isso, não seja surpresa, portanto, que executivos que 
passaram por processos de fusões e aquisições tenham expressado insatisfação com a cultura 
pós-fusão. Mais de 1/5 deles (22%) descreveram os meses iniciais como um “choque cultural” 
e outros 16% foram ainda mais longe ao rotular este período como uma “guerra de trincheira”. 
Vicente Gomes, diretor do Hay Group, consultoria de gestão de negócios, fala um pouco mais 
sobre isso:  

 

 



Por que, mesmo com números tão expressivos, as empresas ainda não priorizam o capital 
humano no momento de uma fusão? 

Não é uma questão de priorização do capital humano e sim de trabalhá-los no mesmo grau de 
importância que o processo de integração de ativos tangíveis e sistemas, ou seja, o 
alinhamento do capital humano, relacional e organizacional ser trabalhado com a mesma 
ênfase. Fundamentalmente, o grau de dificuldade de trabalhar esta parte intangível da fusão é 
maior por que as ferramentas para medi-las não estão tão desenvolvidas quanto as que 
medem os ativos tangíveis. Porém, este é um processo de aprendizado. Depois de algumas 
experiências de fusão e aquisição as empresas acabam dando-se por conta que há um algo a 
mais para ser trabalhado, como por exemplo, o alinhamento cultural e o aproveitamento de 
talentos em todos os níveis da organização, que podem capturar mais valor no negócio. Acho 
que esse é um processo pelo qual as empresas brasileiras estão percebendo com maior clareza 
e a tendência é que um plano de alinhamento dos ativos intangíveis venha a ser incorporado 
aos planos de fusão e aquisição.  

Quais os maiores gargalos para uma empresa que pretende avaliar seu capital humano, em 
prol da maior produtividade e lucratividade? 

A maior dificuldade é ter ferramentas e rankings confiáveis para modelar financeiramente o 
valor deste capital e seu impacto em produtividade e lucratividade. Essa é uma área ainda em 
desenvolvimento no mundo empresarial e de investidores para efeito de avaliação de valor em 
negócios de fusão e aquisição. Porém em alguns anos acredito que esta área estará mais 
estruturada. Já utilizamos várias ferramentas para medir o capital humano e acompanhar o 
grau de alinhamento cultural das empresas em processo de fusão e aquisição. Contudo, há 
aspectos do capital organizacional, tais como o valor de um modelo de operação de uma 
empresa, que ainda precisam ser desenvolvidos. 
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