


economia brasileira virou berpo
de megaempresas globais. O que
muda no mercado de trabalho e
na vida de cada profissional com
a formação das gigantes nacionais
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As gigantes com certidão de nascimento brasileira estão se for-
mando. No primeiro semestre deste ano, 44 fusões e aquisições ocor-
reram no Brasil. Essas transações, de acordo com a Associação Na-
cional dos Bancos de Investimento (Anbid), movimentaram 71 bi-
lhões de reais. O número representa um recuo de 10% na compara-
ção com o mesmo semestre de 2008, mas os nomes envolvidos re-
centemente impressionam. Sadia e Perdigão, JBS e Bertin, VCP e
Aracruz, para citar alguns. Contando só cinco das operações do pri-
meiro semestre, sozinhas representam 57% do volume total de ne-
gócios, o que revela o tamanho das companhias envolvidas. Soma-
se a isso a união entre Itaú e Unibanco, no final do ano passado, pa-
ra formar um dos 20 maiores bancos do mundo, a compra do Real
pelo Santander e a aquisição da Brasil Telecom pela Oi, no setor de
telefonia. "Essas operações confirmam a tendência que vem se con-
cretizando ao longo dos últimos anos na formação de grandes or-
ganizações brasileiras, capazes de assumir a liderança e competir
globalmente", diz Carolina Lacerda, responsável pela subcomissão
de fusões e aquisições da Anbid. O capital nacional foi responsável
por 59% das transações de compra de participações entre janeiro e
julho de 2009, segundo levantamento da consultoria de gestão Pri-
cewaterhouseCoopers. Os setores de tecnologia da informação, ali-
mentos e bancos foram os que mais fizeram negócios nesse perío-
do. O cenário de titãs em que os profissionais terão de circular tem
novas regras para as decisões de carreira, para a formação de salá-
rios e bônus e para as competências necessárias para crescer.

Para o profissional, consolidação do mercado é sinônimo de
maior competição: ao se unir, as empresas eliminam cargos redun-
dantes, levando a enxugamentos e demissões. Para ter uma idéia,
no primeiro semestre deste ano, Itaú Unibanco e Santander Real
eliminaram 2 224 postos de trabalho no saldo entre contratados e



demitidos. Isso representa uma di-
minuição, em seis meses, de 1,48% da
base de 150 000 trabalhadores que es-
ses dois bancos empregam. Entre 1
997 e 2004, o Itaú comprou oito insti-
tuições, que somavam 27 000 funcio-
nários, mas, nesse mesmo período,
20 000 postos foram eliminados.
"Quando duas ou mais empresas de
grande porte se juntam, é ruim para
os clientes, que ficam com menos op-
ções de serviços, e também para os
profissionais, tanto das gigantes quan-
to das pequenas e médias, que terão
um empregador a menos no merca-
do", diz Marcelo Ferrari, diretor da
Mercer, consultoria de recursos hu-
manos com escritório em São Paulo
(veja quadro Pesos e Medidas).

QUEM FICA
Os que permanecem após a fusão

têm os privilégios dos escolhidos. Ne-
gociar salário pode ficar mais difícil,
pois a chance de receber uma propos-
ta da concorrência diminui com a con-
solidação da fusão, ainda que num pri-
meiro momento as companhias se es-
forcem para manter quem lhes é essen-
cial. No entanto, as empresas investem
de outras formas em quem ficou. Po-
de ser, por exemplo, bônus mais pol-
pudo ou o patrocínio de um curso no
exterior. "Aquilo que for necessário pa-
ra reter o funcionário considerado im-
portante", diz Gilberto Guimarães, pre-
sidente da BPI no Brasil, empresa de
gestão de recursos humanos com es-
critório em São Paulo. Esse retorno não
costuma demorar a vir, pois um dos
desafios nas fusões é ser rápido. "O
mais importante é diminuir ao máxi-
mo o tempo de integração, para evitar
que se percam pessoas importantes",
diz Marcelo, da Mercer.

MOVIMENTOS INTERNOS
Durante a fusão, Itaú e Unibanco

montaram uma célula na área de re-
crutamento e seleção para evitar des-

ligamentos importantes. O resultado
foi que o RH trocou 2 000 pessoas de
lugar dentro do próprio grupo, em um
•movimento forte para não perder ta-
lentos. Apesar dessas ações, empresas
em momentos de fusão deixam gen-
te boa escapar e, por isso, até mesmo
quem sai pode ter novas perspectivas.

André Lacaze, gerente de controla-
doria do Itaú Unibanco, trabalhava no
BankBoston quando este foi absorvi-
do pelo Itaú e viu a equipe passar por
ansiedade e incertezas. "O medo de
perder o emprego foi geral", diz André.
Muita gente não esperou para ver qual
seria o futuro e aceitou propostas da
concorrência só para pôr um fim à an-
gústia a respeito do que aconteceria
com a equipe. André só deixou o pos-
to por uma proposta de ganho 40%
maior no Citibank. Um antigo chefe
foi resgatá-lo e dois anos depois ele
voltou ao Itaú, após a fusão com o Uni-
banco. Hoje, André considera que o
mercado em que atua é composto de
apenas três companhias: Itaú Uniban-
co, Santander e Bradesco. "Fora esses,
são bancos menores, que não vão ofe-
recer todas as oportunidades que te-
nho atualmente", diz ele. "A empresa
virou um mundo em si, com possibi-
lidades de me movimentar por mui-
tas áreas e níveis. Até há a possibilida-
de de expatriação para quem pensa em
fazer carreira internacional."

QUEM ESTÁ FORA
Vale ter em mente também que as

médias — e até grandes — que sobram
nesse mercado de megaempresas es-
tão se mexendo para enfrentar a no-
va concorrência. "Há companhias que
ficam de olho nos profissionais que
gostariam de ter e não podiam con-
tratar antes, mas que podem perder a
vaga num momento de fusão e acei-
tar, finalmente, suas propostas", diz
Francisco Ramirez, da ARC, empresa
de busca de executivos de São Paulo
que participou da integração de 17 ban-
cos nos últimos dois anos. "Quem fi-
ca e quem sai não depende do talen-
to apenas, mas se tem o perfil adequa-
do ao futuro da nova organização", diz
Francisco. Perfil inclui também cultu-
ra e valores. Uma pesquisa da Pricewa-
terhouseCoopers feita com 100 CEOs
em diversos países mostrou que 25%
dos gestores decidem sair da empre-
sa em virtude da política adotada após
uma fusão ou aquisição.

Nas médias empresas, a remune-
ração costuma ser 15% menor que nas
grandes, mas elas acenam, muitas ve-
zes, com a possibilidade de fazer seus
funcionários de sócios. "Há mais au-
tonomia para tomar decisões, o que
é um valor para muitos profissionais",
diz César Souza, presidente da Empre-
enda e consultor de gestão de pesso-
as em momentos de fusão.



Text Box
KUNTZ, Ana Paula. O país das grandes empresas. Você S/A, São Paulo, ano 12, n. 10, p. 27-29, out. 2009.




