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Mais empresas, entre elas as administradoras de fundos de private equity, estão recorrendo às 
firmas de consultoria em busca de socorro para as aquisições e fusões que fizeram 
recentemente no Brasil. Grande parte dos CEOs dedica um grande empenho à negociação e à 
assinatura de um acordo de aquisição e fusão. Mas, para os funcionários, o "day after" desses 
negócios pode não ser bem uma lua-de-mel e sim um pesadelo.   
 
Em muitos casos, os principais executivos deixam de cuidar pessoalmente de vários aspectos 
dos processos de integração, cujos custos costumam ser bem mais onerosos do que os 
previstos. E os chamados "quick wins", os ganhos imediatos de sinergia, não acontecem tão 
rápido assim.   
 
Uma pesquisa feita pela firma de consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) com executivos 
de cem empresas brasileiras que passaram recentemente por processos de fusão e aquisição, 
e obtida com exclusividade pelo Valor, mostra que um dos aspectos mais críticos é a evasão do 
capital intelectual. Em média, 25% dos gestores decidem não permanecer na empresa em 
virtude de políticas contratuais estabelecidas pela nova administração. Segundo Artur Giannini, 
consultor da PwC, muitos dirigentes não planejam como vão "conviver com o ex-competidor 
dentro da empresa".   
 
"A demissão pode representar um custo adicional considerável e, além disso, perde-se uma 
parte importante do capital intelectual e do conhecimento num momento em que a expertise é 
fundamental para o sucesso da transação", escreve a PwC, em seu diagnóstico.   
 
O envolvimento da alta gerência nos processos de integração ocupa o primeiro lugar na lista 
dos aspectos fundamentais para capturar o maior valor no menor tempo possível nos acordos 
de fusões e aquisições. No entanto, em 70% dos casos esse envolvimento é pequeno ou até 
mesmo inexistente. O estabelecimento dos "quick wins" também é visto como uma peça-chave 
para o sucesso das fusões e aquisições, mas muitas vezes é desconsiderado. "O plano dos cem 
dias é crucial e as empresas devem obter o máximo de ganhos possíveis logo depois dos 
acordos", afirma Henrique Luz, vice-presidente da PwC.   
 
A pesquisa mostra, contudo, que a maior parte das empresas 62% delas não faz um 
mapeamento das sinergias possíveis de serem obtidas após a fusão. "Nesses casos, a captura 
do valor da transação é prejudicada e há grande probabilidade de não atender às 
expectativas", diz o relatório da PwC.   
 
Como resultado, o processo de integração costuma demorar mais do que o previsto, causando 
desgastes e alimentando incertezas. De acordo com a pesquisa, 40% dos entrevistados 
responderam que o tempo de integração arrastou-se além do esperado e o atraso é atribuído à 
complexidade estrutural das empresas e ao despreparo dos colaboradores. Além das 
diferenças culturais entre as empresas fundidas, há uma falta de entendimento e 
conscientização dos funcionários em relação aos objetivos da fusão. A firma de consultoria 
registrou nos últimos meses um crescimento de 25% na demanda por serviços de integração 
pós-acordos de fusões e aquisições em relação a igual período do ano passado. Os novos 
clientes incluem até mesmo as administradoras de fundos de private equity, que costumam ser 
mais econômicas nas despesas e gostam de conduzir elas mesmas os processos de integração 
nas companhias adquiridas.   
 
Ao incorporar empresas de um mesmo setor com o objetivo de consolidar um determinando 
mercado, os fundos acabaram se deparando com culturas e práticas díspares entre si, o que 
torna mais difícil a integração. "Há casos em que as os negócios continuam sendo geridos de 
forma separada tamanha a diferença entre eles", afirma o consultor da PwC, Ronaldo Valiño.   
 
Com a atual crise de liquidez na oferta de crédito, o ritmo de negócios de fusões e aquisições 
desacelerou-se, especialmente a partir de setembro. De acordo com levantamento, o número 
de transações fechadas no país em 2008, quando foram anunciadas 639 operações, foi 11% 



menor em relação a 2007. Apenas no quarto trimestre, a queda foi de 40%. "Nesse momento, 
as empresas estão mais preocupadas em extrair um maior retorno das operações já realizadas 
do que investir em novos negócios. Essa é a hora para isso", afirma Giannini. "No Brasil, as 
empresas costumam dedicar mais energia ao próprio acordo de fusão e aquisição e pouco 
tempo ao planejamento dos processos de integração. Muitas empresas vão simplesmente 
executando as medidas, sem um planejamento prévio", diz Valiño   
 
A pesquisa mostra que mais da metade dos CEOs de empresas que realizaram fusões e 
aquisições - 58% deles - não mediu os custos da integração, ou não usou ferramentas de 
controle para isso. Segundo Luz, o resultado é "preocupante" à medida que os custos de 
integração não são nada desprezíveis. Entre as 42% empresas que calcularam os gastos com a 
integração, o total desembolsado durante esse processo representou entre 1% e 5% do valor 
da aquisição. A adaptação dos sistemas de TI é o que mais pesa, absorvendo 13% das 
despesas com a integração.   
 
De forma geral, afirma Luz, a radiografia dos processos de integração no Brasil não difere 
muito de outros países, exceto no Reino Unido. Londres é considerada o berço do "pós-deal". 
"Não se faz um acordo no Reino Unido sem um plano de integração. Há casos em que os 
bancos só aprovam operações se elas tiveram um plano pós-aquisição", diz Luz. O Brasil 
deveria aprender com os ingleses.   
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