
Choque cultural dificulta composição das equipes 
 
Quando os rumores sobre uma possível fusão viram o principal assunto nos corredores da 
empresa, a insegurança se instala e o clima fica pesado. Os executivos começam a procurar 
head-hunters e em todos os escalões cai sensivelmente a disposição para a colaboração. Todos 
sabem que o processo inclui o equacionamento dos cargos em duplicata. Os cortes são 
inevitáveis. Esse ambiente conturbado abriga ainda um potencial choque de culturas. Para os 
funcionários, nesse momento, o importante é não perder o foco. 
 
Carmen Migueles, professora da Fundação Dom Cabral, que assessora executivos de empresas 
em processo de fusão, acredita que essas dificuldades poderiam ser evitadas a partir de uma 
avaliação prévia das culturas e do patrimônio intangível das empresas. "Mas, como geralmente 
não existe esse plano, o que se vê no dia seguinte à assinatura da fusão é a pressão dos 
acionistas, que não gostam de ficar pagando pela duplicação dos cargos e querem um retorno 
rápido do investimento", afirma Carmen.  
 
Enquanto preparavam a fusão que criou o maior banco do hemisfério Sul, os dirigentes do Itaú 
e do Unibanco, com a assessoria da McKinsey, fizeram várias reuniões com seus principais 
gestores para garantir que todos os talentos fossem aproveitados. Segundo Ricardo Marino, 
diretor-executivo da área de pessoas do Itaú Unibanco, e que respondia por essa área no Itaú, 
desde o início da operação essa foi uma das principais preocupações. No primeiro momento, 
após aprovação oficial pelo Banco Central, foi feito um mapeamento completo das equipes de 
cada banco para não se deixar perder "as fortalezas de cada operação", seja em atividades, 
estruturas ou talentos, conta. Agora que as estruturas das áreas de negócio foram formadas, 
começa a fase de integração das novas equipes.. 
 
Para a professora da Fundação Dom Cabral, geralmente a cultura do comprador se impõe à da 
unidade comprada. Mas, no caso do Grupo Santander ocorreu um fato raro. "O Santander 
soube aproveitar os ativos intangíveis do Real e mostrou ao público que boa parte da cultura 
do banco adquirido será mantida. Isso é raro", diz Carmen. 
 
Marco André Ferreira Silva, superintendente executivo de desenvolvimento humano do Grupo 
Santander, psicólogo com doutorado em administração, diz que o engajamento se dá a partir 
do momento em que os funcionários começam a se questionar sobre o sentido de trabalhar na 
instituição. "Não é só trabalho, as coisas precisam fazer sentido e é a partir daí que vem a 
satisfação que, no limite, é o que todo mundo quer."  
 
Para quem não quer permanecer na empresa depois da fusão, o professor do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, Sigmar Malvezzi, especializado em psicologia social e 
do trabalho, recomenda uma pausa para equacionar o problema, buscar uma saída e a partir 
daí racionalizar a decisão. "Se descobrir que realmente não há espaço para ele na nova 
empresa, quem sabe não é esse o momento de colocar em prática um projeto antigo?" diz.  
 
Em tempo de fusão não se deve pensar em período sabático, alerta Malvezzi. "Não faz sentido 
se afastar da empresa no momento em que seu futuro está sendo decidido." O mais 
importante segundo o professor é aprender a construir um outro projeto de vida, focar nele e 
seguir adiante. 
 
Para os gestores de pessoas o desafio é grande. A partir do momento em que o funcionário 
toma consciência da fragilidade do laço empregatício estabelece a relação com o trabalho 
muda. Ele não quer mais, por exemplo, passar mais tempo trabalhando do que cuidando de 
sua vida. "Ele quer ter uma vida para onde voltar caso seja dispensado" diz o professor João 
Baptista Brandão, coordenador do Departamento de Administração Geral e RH da Fundação 
Getúlio Vargas. 
 
O clima de instabilidade cria o que Malvezzi chama de "trabalhador nômade". Ele sabe que 
precisa se "ligar" ao emprego, mas sabe também que tem que estar pronto para se "desligar" 
rapidamente. "É como estar sempre com a mala pronta." 
 



Driblar essa insatisfação pode não ser fácil, mas é possível. Segundo Brandão, da FGV, foi o 
caso da decisão de manter o talento de Fábio Barbosa (ex-presidente do banco Real), na 
presidência do Grupo Santander, criado pela fusão dos bancos Santander e ABN Amro Real. A 
medida por si só, avalia, tranquilizou os públicos do Real, que foi comprado, e criou boa 
expectativa nos públicos do Santander, o comprador. 
 
O superintendente executivo de desenvolvimento humano, Marco André Ferreira Silva, que era 
responsável pela área no Real e agora é o executivo de todo o grupo, coordena o programa 
VTR - Venha Trabalhar na Rede - iniciado poucos dias após o anúncio da fusão em 24 de julho. 
O VTR dá oportunidade aos funcionários das duas casas para ocupar outras funções e mostrar 
novas competências. Até o meio de março 150 funcionários já haviam aderido. 
 
Da mesma forma que o Santander criou o VTR, o Itaú Unibanco criou o Grupo Gestor da 
Comunicação Interna para manter um processo contínuo de comunicação. Faz parte do GGC o 
Hotsite da Integração, acessado pelos 108 mil colaboradores do Itaú Unibanco e que além de 
informar sobre o processo, permite que sejam enviadas perguntas, sugestões e dúvidas.  
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