
s últimos dois anos têm
sido desafiadores para os
profissionais de comunica-

ção, porque o número de fusões e
aquisições no Brasil praticamente
dobrou no período. E haja ener-
gia para divulgar de forma clara
e transparente tantos processos,
sem pôr em risco o sucesso da
operação. Roberto Setúbal, pre-
sidente do grupo Itaú, virou um
símbolo quando se trata de falar

da comunicação de fusões e aqui-
sições que deram certo.

Primeiro foi o orgulho de in-
corporar um banco americano: o
BankBoston. Depois o largo sor-
riso e o forte aperto de mãos entre
ele e o presidente do Unibanco,
Pedro Moreira Salles. A foto, es-
tampada nos jornais do mundo
inteiro em meio à pior crise finan-
ceira internacional dos últimos 30
anos, anunciava a criação do Itaú

Unibanco, na época o maior ban-
co do hemisfério sul, com R$ 545
bilhões em ativos. Fotos como essa
mostram um ponto fundamental
para o sucesso da comunicação de
uma fusão ou aquisição: a integra-
ção dos líderes.

O sigilo também é um dos pi-
lares das negociações do Itaú. Os
presidentes negociaram por 15
meses e a equipe de comunicação
teve quatro horas para preparar a
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coletiva, com a presença de 60 jor-
nalistas dos principais veículos do
mundo. Dá trabalho ser informa-
do de última hora. Porém, é menos
estressante e desgastante para a
imagem do grupo do que monito-
rar boatos antes de ter as bases da
negociação prontas para divulgar.
"Se pudermos dar um conselho, é
este: sempre mantenha sigilo do
processo", recomendam Ricardo
Terenzi e Paulo Marinho, executi-
vos do Itaú Unibanco.

Menos de um ano depois, uma
nova divulgação totalmente em
segredo. Em nove dias, o Itaú Uni-
banco fechou uma parceria com a
Porto Seguro, que há mais de um
ano estava sendo alinhavada com o
Bradesco. Novo banner com outras
marcas, e mais uma pessoa passou
a integrar a harmoniosa foto com
executivos sorridentes: Jayme Gar-
finkel, presidente da Porto Seguro e
o acionista controlador da Porto Se-
guro Itaú Unibanco Participações
(Psiupar), dona de 28% das vendas
de seguro de carros, seguida de
longe pelo segundo colocado, com
menos de 15% de market share.

A Oi (ex-Telemar) enfrentou
vários desafios mesmo antes da
fusão. E foram muitos. A empresa
precisava falar com diferentes pú-
blicos. E temas complexos, como
explicar a intrincada e confusa re-
organização societária envolvendo
diversas empresas, para acionistas,
investidores, funcionários, jorna-
listas e público em geral. Sem isso,
a fusão não aconteceria. Uma das
linhas mestras da comunicação
saiu das pesquisas de opinião. "A
melhoria de qualidade de serviços
foi o ponto mais destacado. O dese-
jo que ficou claro era ter uma tele
de capital nacional", conta George
Moraes, diretor de comunicação
corporativa da Oi.

Toda a divulgação da Oi passou
a ser direcionada: uma empresa de
capital nacional, que representaria
o Brasil num mundo globaliza-
do. "Foram mais de cem reuniões,
eventos, apresentações para dife-
rentes públicos." Uma logística in-
fernal, em todo o País, capitaneada
pelo presidente da empresa, Luiz

Eduardo Falco. Mas valeu a pena. Se
não conseguisse a fusão, a empresa
seria pulverizada", comemora.

A grande missão dos profissio-
nais de comunicação é gerenciar os
riscos antes e após o estardalhaço
do anúncio, seguido por uma série
de ações que envolvem os stakehol-
ders. Quando se fala em grandes
processos de reestruturação orga-
nizacional, dois grandes pilares do
DNA de uma empresa são impacta-
dos: a marca e a cultura, segundo
Carlos Mestieri, proprietário da
Rede Inform de Comunicação, que
há 40 anos auxilia empresas a ge-
renciar crises.

Ele monitorou o processo de
aquisição de 51% da empresa de
previdência do banco estadual
Nossa Caixa, em 2005, pelo grupo
espanhol Mapfre. Um erro no pro-
cesso, envolvendo várias liminares
para suspender o leilão ou a fúria
dos corretores de seguros, princi-
pal canal de vendas da seguradora
espanhola, poderia acarretar sérias
conseqüências para o andamento
do negócio no Brasil.

Os especialistas afirmam que a
comunicação tem de ser o reflexo
do pensamento único e capitanea-
dos pelos líderes da empresa. Essa
mensagem tem de estar no portal
do grupo na internet, nas campa-
nhas na mídia, nas teleconferên-
cias com analistas, nos releases
para os jornalistas. Para a dona de
casa, por exemplo, o singelo abraço
do franguinho da Sadia no coração
da Perdigão, propaganda usada
para divulgar a criação da Brasil
Foods, significa apenas que as duas
rivais agora serão amigas. E elas re-
zam para que o fruto dessa união
simbolize a qualidade de uma com
o preço da outra nas gôndolas dos
supermercados.

Para os acionistas, o tema sig-
nifica ficar ou sair do negócio. Se a
comunicação não convencer, será o
prenuncio do fracasso. "Só é possí-
vel ter sucesso numa empreitada
como essa se tiver foco", garante
Moraes, da Oi. Enquanto um grupo
se dedicou ao dia a dia, outro teve
um caráter exclusivo para a fusão,
tanto no Itaú como na Oi. Uma

equipe monitorava minuto a minu-
to tudo o que saía na imprensa para
que os profissionais da comunica-
ção pudessem reagir rapidamente
a qualquer notícia equivocada.
Paulo Marinho ainda contava com
o trabalho de 19 comitês de traba-
lho criados para organizar a con-
solidação, ligados aos dois líderes,
Setúbal e Moreira Salles.

Para os funcionários, o assunto
ê fundamental. Todos concordam
que a parte mais afetada é o público
interno. "As empresas são feitas de
pessoas. Como falamos de culturas
organizacionais geralmente dife-
rentes, devemos dar foco ao que o
processo tem de melhor, que é soma
de talentos, vivências e conheci-
mento", diz Dan Conrado, diretor de
marketing e comunicação do Banco
do Brasil (BB), que passa por um pro-
cesso de consolidação com as nego-
ciações envolvendo a Nossa Caixa,
50% do Banco Votorantim e a refor-
mulação da área de seguridade.

Imagine se os 110 mil funcio-
nários do Itaú Unibanco resolvem
boicotar o negócio? E os 120 mil da
Brasil Foods, resultado da fusão en-
tre Sadia e Perdigão? E se os gerentes
da Nossa Caixa não venderem com
medo de perder o emprego? Lá se vai
a liderança do maior banco do Bra-
sil. A Oi, além dos desafios da incor-
poração da Brasil Telecom, atuando
num segmento líder de queixas nos
órgãos de defesa do consumidor,
precisou criar uma estratégia para
manter ao seu lado 10 mil funcioná-
rios diretos, 35 mil terceirizados de
rua e outros 65 mil terceirizados de
atendimento. "Criamos um hotsite
só para tornar a integração mais
transparente aos funcionários", di-
zem os executivos do Itaú e da Oi.

Para muitos, o que merece aten-
ção e tem de ser ressaltado é o resul-
tado final. A Fibria, por exemplo,
empresa nascida da incorporação
da Aracruz pela VCP, que reúne 15
mil profissionais e tem capacidade
para produzir mais de 6 milhões
de toneladas anuais de celulose e
papel. Já o Itaú Unibanco passou a
figurar entre os maiores bancos do
mundo e Oi, a única operadora de
capital nacional.



FUSÕES E AQUISIÇÕES

O sucesso nos negócios de uma
fusão ou aquisição vai muito além
do gerenciamento de recursos fi-
nanceiros. Mais do que representar
uma organização sólida, transmi-
tir credibilidade e ser reconhecida
pelos clientes e pelo mercado, é
preciso que a marca represente os
profissionais que contribuem para
o crescimento e a consolidação da
empresa e de suas estratégias no
dia a dia. O maior desafio está em
desenvolver a comunicação com os
funcionários.

Esses enormes conglomerados,
que gerenciaram uma grande ar-
quitetura financeira para realizar a
operação, podem sucumbir caso os
funcionários parem de trabalhar,
travados por dúvidas, boatos e desâ-
nimo. Segundo explica o professor
Bruno Carramenha, do grupo Catho,
o papel dos comunicadores se torna
imprescindível. Muitas vezes os co-
laboradores se sentem perdidos na
nova empresa. Ocorre um choque
entre as culturas organizacionais
e até repulsa contra o ambiente de
trabalho. Por isso é necessário deixar
todo o cenário preparado e passar as
informações de forma transparente e
objetiva, diminuindo o risco de ruí-
dos e boatos, para que se promova a
integração entre todos.

Os funcionários do Unibanco,
que há anos conviviam com boatos
da venda do controle do grupo, che-
garam para trabalhar 110 dia 3 de
novembro de 2008, uma segunda-
feira, com um e-mail do presidente
Pedro Moreira Salles na caixa postal.
No texto, Pedro reforçou a importân-
cia da equipe: "Esta fusão só se tor-
nou possível graças à excelência do
trabalho de todos vocês. Se há uma
coisa que fez a negociação chegar a
essa conclusão feliz, foi a confiança
que os dois presidentes tinham na
extraordinária capacidade de seus
colaboradores. É sempre mais fácil
conduzir um processo de fusão entre
instituições que contam com o mes-
mo capital de talento".

Quem presencia as primeiras reu-
niões entre executivos dos dois gru-
pos em busca de sinergia relata que
o ambiente lembra a música de Ella
Fritzgerald e Louis Armstrong "Let's

call the whole thing off". Os ame-
ricanos pronunciam "ider". Os
britânicos, "aider". Mas "either"
quer dizer a mesma coisa: "um
dos dois" em qualquer pronún-
cia. Parece besteira, mas grandes
grupos perdem um tempo consi-
derável em discussões desse tipo,
além de ser uma das principais
barreiras a ser vencidas, princi-
palmente quando os estilos de
gestão mudaram.

Um tema que gera acaloradas
discussões é se a negociação foi
uma fusão ou uma aquisição.
Afinal, qual a diferença? Bem,
popularmente, fusão é a união
de forças e aquisição é quando
o mais poderoso compra o que
enfrentava problemas de diver-
sas ordens. Para o público final,
fusão ou aquisição pouco im-
porta. A melhora nos serviços é
o que realmente conta pontos.
Mas, para muitos funcionários,
o termo aquisição significa sub-
missão. Ou seja, temos de obede-
cer; fomos comprados e estamos

fritos. Já fusão remete a um traba-
lho de equipe.

O Itaú Unibanco viveu um pro-
blema interessante. A comunica-
ção tinha a estratégia de deixar
claro que se tratava de uma fusão,
e não de uma aquisição. Segundo
relato de executivos do Unibanco,
várias reuniões para discutir siner-
gias eram perdidas com a discus-
são desse tema. Os funcionários do
Itaú pronunciavam naturalmente
a palavra aquisição. No Unibanco,
o discurso era fusão. Com o passar
do tempo, um bem-humorado exe-
cutivo do Unibanco encerrou o as-
sunto com a expressão "Ok. Aquisi-
ção Kinder Ovo".

Para quem não conhece, Kinder
Ovo é um dos chocolates mais ven-
didos para crianças. O sucesso está
em ter uma surpresa dentro do ovo,
na maioria das vezes um brinque-
do inovador e com o desafio de ser
montado. A expressão substituiu a
rusga por humor. Mesmo que fosse
uma aquisição do Itaú, quem está
na cadeira da presidência do con-



selho de administração ê Pedro
Moreira Salles, que comandava o
Unibanco. Os executivos do Itaú,
conhecidos pela seriedade, cede-
ram à característica descontraída
dos novos colegas de trabalho e op-
taram então por fusão.

A aquisição da mineradora ca-
nadense Inco pela Vale deu um
trabalho diferente para a equipe
de comunicação. Afinal, o grupo
tinha de criar uma estratégia em
quatro idiomas. A equipe atuou
com os 12 mil funcionários da
empresa adquirida, sem deixar
de lado os 48 mil funcionários da
Vale espalhados pelo mundo. A
saída foi contratar uma consul-
toria nativa para desenvolver um
trabalho cultural mais adequado,
até para ajustes lingüísticos. Entre
as ferramentas usadas estavam a
carta aos funcionários, reforçando
a sinergia dos negócios, vídeo de
boas-vindas, newsletter na Inco,
campanha interna, hotsite e pôste-
res e outdoors no Brasil.

A Serasa foi fundida com a irlan-
desa Experian em junho de 2007.
Para envolver os funcionários com a
nova empresa, diversas ações com o
slogan "Ser Serasa Experian" foram
desenvolvidas, como banners espa-
lhados pela sede e pelas agências,
com fotos de funcionários; bótons
imantados nas cores da empresa,
todos os crachás com a nova marca
e até mesmo um guia "Ser Serasa
Experian" foi criado, servindo como
bússola para todas as condutas a se-
rem tomadas na nova empresa.

Como diz a Associação Brasilei-
ra de Comunicação Empresarial
(Aberj), no curso que desenvolveu
para ajudar os profissionais da
comunicação a lidar com os desa-
fios das fusões ou aquisições, em
qualquer grande reestruturação
organizacional cria-se uma nova
cultura, que pode ser decorrente
da união de culturas existentes ou
da superposição de uma sobre ou-
tra. O estado da arte é conseguir,
olhando marca e cultura, construir
os alicerces de uma nova relação
de confiança entre a empresa e os
stakeholders, sendo os funcioná-
rios os principais elos dessa cadeia.
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