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A metáfora
de pedras

jogadas em
um lago ilustra

como as
operações de

fusões e
aquisições

podem gerar
círculos

concêntricos
de colaboração

-ou de
conflito

A vida (e as fusões)
vem em ondas

Nesta macrotransição em que todos
estamos envolvidos, nada é tão lógico como os
especialistas querem impor. Crescer por meio
de fusões e aquisições, por exemplo, está sen-
do visto como um desafio certo de ser vencido
por qualquer empresa - apenas um pouco tra-
balhoso... Mas organizações que têm perdido
valor de mercado por optar por essa estratégia
pretensamente segura sabem que ela não é tão
confiável assim.

Em primeiro lugar, é preciso ter em conta
que a empresa que está sendo comprada não
necessariamente se encontra nessa posição por
ter optado por estratégias erradas. Pelo contrário:
as organizações globalizadas colocam seu foco,
cada vez mais, na compra de empresas de sucesso.

Na premissa de que a empresa comprada
seja um caso de sucesso e não de fracasso, como
exposto acima, é claro que ela não deverá "desa-
parecer" dentro de uma megacorporação. Ao
menos se a operação de fusão/aquisição for
conduzida, saudavelmente, dentro do conceito
macro de que "a soma das partes tem de ser
maior do que o todo''.

Esta é a base da teoria da complexidade, na
qual não se busca a concentração das forças em
um todo coeso e controlado - por ser esse um
caminho que mantém a empresa-mãe pesada e
lenta. Ao invés disso, a teoria da complexidade
propõe dar velocidade e abrangência de ação a
cada uma das partes. Esse modelo liberta as par-
tes para que cada uma vivencie sua competente
autogestão. Assim, todas se somam em um siste-
ma complexo de relações construtivas de inter-
dependência e de inter-retroalimentação.

Na verdade, estamos nos aprofundando na
era da gestão de sistemas complexos. Executivos
sêniores, preparem-se, pois aí vai um conheci-
mento que vocês terão de construir rapidamente
para que cessem os seus insucessos nas fusões e
aquisições - insucessos gerados pelos persisten-

tes conflitos da fase pós-operatória. É claro que
ainda não há uma resposta perfeita para a grande
pergunta: "Que desenho deverão ter as operações
de fusões e aquisições para que resultem em uma
organização de sucesso, promovendo a soma das
forças e dos conhecimentos das empresas adqui-
ridas em prol do crescimento da corporação
como um todo?''. Podemos, porém, destacar algu-
mas certezas. Vamos a elas.

Primeira certeza: não matar as partes! Esta
idéia simples já elimina as aquisições que ape-
nas querem trazer "a clientela, a linha de pro-
dução, os produtos" das empresas adquiridas.
Sugar o que a empresa adquirida "tem de bom"
e deixá-la morrer tem dado certo? É claro que
não. Todas as empresas que assim procederam
perderam valor rapidamente e caíram em des-
graça ante a insatisfação dos funcionários "aban-
donados" e dos clientes "desconfiados'.'

Segunda certeza: somar as partes! Esta idéia
é um pouco mais complexa porque não pres-
supõe um modelo de gestão pronto e imposto
pela empresa-mãe. Cada empresa continuará
atuando com suas competências, crescendo em
seu mercado, fortalecendo seus alicerces e, so-
mada a outra parceira, potencializará as quali-
dades de ambas.

Terceira certeza: ver a empresa-mãe como
uma das partes! A prepotência da empresa-mãe
em acreditar que por ser a compradora tem o
poder de mandar e desmandar, impondo suas
boas práticas, é o que tem provocado a sua
própria derrocada. Salvo aquisições que pre-
tendem realmente "eliminar um concorrente"
em hipótese nenhuma deve-se tratar a empre-
sa adquirida como um ser ignorante que não
sabia o que estava fazendo ê para onde estava
indo até ser comprado. Já se foi o tempo em
que o alvo das fusões e aquisições eram empre-
sas mal geridas que precisavam ser compradas
para não morrer. Hoje, as transações consis-



tem em empresas grandes comprando empre-
sas inteligentes, competentes e sabedoras de
seus caminhos e mercados.

Em seu processo de crescimento por meio
de fusões e aquisições, a Pepsico tem seguido o
modelo que chama de "autonomia conectada"
pelo qual as adquiridas ao redor do mundo têm
autonomia para lançar produtos localmente,
mas conectadas à matriz, que dissemina as boas
práticas de sucesso ao restante do grupo. Boa
aplicação do que estamos expondo. Mas, se
olharmos mais profundamente...

O modelo complexo de relações interorga-
nizacionais que poderá se apresentar mais cons-
trutivo e sadio para o período pós-operatório de
fusões e aquisições é, com certeza, aquele que,
parece-me, está baseado na "teoria das ondas'.'
Recorro a uma analogia. Se jogarmos uma pedra
grande em um lago, forma-se uma grande onda,
que ao finalizar seu movimento "morre" Mas, se
jogarmos várias pequenas pedras no lago, em es-
paço de tempo e distâncias sincronizados, será
potencializada a onda de cada uma delas, pois
cada onda interferirá na outra, fazendo o todo ser
maior do que a soma das partes.

Tal como no exemplo acima sobre o papel
das pequenas pedras, é preciso reconhecer e
respeitar o valor da empresa comprada, que,
pela lógica da hereditariedade, tende a manter
forças inerentes à sua cultura original. Se isso
não acontecer, essas forças se transformarão
em fontes de resistências e gerarão ondas con-
trárias que eliminarão, ao invés de potencializar,
o alcance da primeira onda gerada.

O erro que as empresas compradoras es-
tão cometendo é supor que somar as forças
das empresas é "colocar uma para dentro da
outra''. As ações "pós-operatórias" de fusões e
aquisições que visam a "colocar para dentro as
adquiridas" só têm aumentado a entropia e a
multiplicação dos pontos de conflitos, desarti-

culando culturas positivas e inviabilizando a
explosão evolucionista da organização.

Em um sistema complexo, nada é linear e
unidimensional. Logo, não podemos continuar
olhando o processo pós-operatório de forma tão
plana, como o tabuleiro de um jogo: "Eu compro
você, engulo você e metabolizo/processo, jogo
fora o que não me serve e fico com o que vim
buscar". Se o jogo global fosse tão simples assim,
não haveria tantos acionistas irritados com os er-
ros estratégicos das megaempresas adquirentes.

Até recentemente, a ordem era sair com-
prando - independentemente do quê - sim-
plesmente para fazer volume e valorizar sua
marca, existir! Mas essa fase está chegando ao
fim. Acredito que agora está na hora de pensar
estrategicamente, a médio prazo. Antes de sair
comprando e "botando para dentro" é preciso
levar em conta as forças independentes de cada
parte e as inter-relações entre elas.

Potencializar as forças das partes para que
a soma delas seja maior que o todo é encontrar
um Senso de Corporação que minimize os pon-
tos de resistência, respeite as diferenças, valo-
rize as boas práticas de cada parte e, desta for-
-ma, amplifique o alcance da onda.
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