
Pesquisa indica que temas ligados
à área de Recursos Humanos estão entre

os principais motivos que complicam
os processos de fusão e aquisição

POR SILVANA MAUTONI

Unir culturas e estratégias diferen-
tes - e muitas vezes conflitantes

- e convencer os talentos a permanece-
rem na empresa depois de um proces-
so de fusão não é tarefa das mais fáceis.
Fazer com que trabalhem em harmo-
nia com os novos colegas é uma missão
ainda mais árdua para a área de Re-
cursos Humanos, que nem sempre se
sai bem. Resultado: 80% das fusões e
aquisições no mundo não atingem to-
dos os objetivos traçados inicialmente.

Uma pesquisa feita pela consul-
toria Hewitt Associates com 33 em-
presas da América Latina mostra que
entre os principais motivos para o
fracasso dos processos de fusão está a
atuação da área de RH. Para 90% das
empresas ouvidas, o principal pro-
blema é a falta de uma comunicação
consistente dos objetivos da união. O
segundo, citado por 89% das compa-
nhias, refere-se à falha na implanta-
ção de uma estrutura organizacional
apropriada para a nova realidade.

Segundo Thais Blanco, consul-
tora sênior da Hewitt Associates, os
executivos estão cientes da impor-
tância do RH nessas transições. Mas,
na prática, raramente envolvem a
área nas etapas como a de due diligen-
ce, quando as finanças monopolizam
100% das atenções. "O potencial in-
telectual, por exemplo, não é avaliado
com antecedência", diz Thais. "Por
ser intangível, ele leva mais tempo
para ser medido." Às vezes é preci-

so correr contra o tempo, para evitar
que uma pessoa-chave aceite uma
proposta ou peça demissão porque
não se identifica com a nova cultura.

Para minimizar esses e outros
problemas, as áreas de RH do Itaú e
do Unibanco, que anunciaram sua
união em novembro do ano passado,
já no mês seguinte criaram um espa-

ço na intranet das duas instituições
para que funcionários pudessem en-
caminhar questões que os preocupa-
vam. Entre elas apareceu o inevitável
tema demissões. Itaú e Unibanco não
negaram que o risco existe, "apesar
de não haver metas de corte prees-
tabelecidas", mas afirmaram que
a prioridade é a expansão e a inter-
nacionalização do banco e que, por
isso, há uma forte preocupação com o
melhor aproveitamento dos talentos.

Em conjunto, o então presidente do
Itaú, Roberto Setúbal, e o do Unibanco,
Pedro Moreira Salles, aproveitaram
para explicar o principal objetivo da fu-
são, o que raramente é feito com asserti-
vidade, segundo a pesquisa da Hewitt.

Para não perder funcionários-cha-
ve e talentosos, o RH do Itaú Unibanco,
com a ajuda da consultoria McKinsey,
está parametrizando os sistemas de
avaliação de pessoas dos dois bancos.
"É um esforço que nos ajudará a com-
pará-los de uma maneira mais justa",
afirma Ricardo Marino, diretor de
pessoas do novo banco. Esse trabalho
já foi concluído para os principais diri-
gentes e gestores das duas instituições.
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