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Na reta final da fusão, gerentes passam até 30% do expediente estudando. 
 
O vice-presidente executivo do grupo Santander na Espanha, Marcial Portela Alvarez, foi claro 
como água quando convidou a executiva Lilian Guimarães para 0assumir a área de recursos 
humanos do banco que acabava de comprar o Real no Brasil. "Você quer trabalhar mais de 12 
horas por dia em um ambiente de tensão constante e ainda demitir pessoas?", perguntou. 
Lilian, que na época aproveitava um período sabático de dois anos, deu adeus à folga. Gostou 
da objetividade do executivo espanhol e não conseguiu cruzar os braços diante de uma 
empreitada que envolvia mais de 50 mil profissionais de duas instituições com estilos 
diferentes de gestão.  
 
Hoje, um ano e meio depois de dizer sim ao convite de Portela, a atual vice-presidente de RH 
do Santander admite que a fase mais difícil da fusão ficou para trás. Mas os funcionários dos 
dois bancos ainda devem enfrentar desafios como longas jornadas de treinamentos para 
conhecer e vender os novos produtos das carteiras e reuniões de integração para destrinchar o 
"novo" banco que deve surgir com o fim do processo de fusão, no segundo semestre.  
 
Para driblar esses conflitos, a instituição investe em treinamentos on-line ministrados dentro 
das agências e em rodadas de engajamento com o objetivo de sensibilizar funcionários sobre 
as mudanças. Até 30% do mês de trabalho dos gerentes é ocupado por treinamentos, com 
aulas sobre novos sistemas de remuneração e de benefícios para os funcionários, além de 
regras sobre empréstimos e parcelamentos para os correntistas. "O objetivo é aproveitar o 
melhor dos dois bancos no que diz respeito aos produtos e benefícios", afirma Lilian, que foi 
diretora de RH do Real e presenciou as fusões com o Sudameris e com o ABN Amro. Nessa 
linha, o programa de previdência dos funcionários do Real, o HolandaPrevi, foi estendido para 
o Santander, e facilidades como o cheque especial ganharam vantagens das duas bandeiras.  
 
Quando assumiu o posto, a executiva, que chefia 300 pessoas na área de RH, gastava 100% 
do seu expediente de quase 14 horas para cuidar do processo de fusão. Hoje, 40% do dia são 
gastos para a integração e o restante é usado para construir as diretrizes do novo banco - 
inclusive de governança corporativa, peça essencial para um banco de capital aberto, 
movimento efetuado pelo Santander no ano passado.  
 
Para Lilian, a época mais dura do processo, pelo menos para o RH, já passou: demitir 
funcionários por conta de sobreposições de funções, comuns em iniciativas do gênero. "O Real 
é voltado para as pessoas, com um alto envolvimento com sustentabilidade, enquanto o 
Santander busca resultados rápidos com muita praticidade", compara. Foram quatro mil 
dispensas, a maioria na área administrativa. "Oferecemos assessoria de outplacement e, em 
menos de um ano, 72% dos demitidos já estão recolocados no mercado de trabalho." 
 
Nas agências, o desafio é dosar o treinamento com o expediente corrido. Para Rita Berlofa, 
diretora executiva do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região-
CUT, e coordenadora da mesa de negociações do Santander, treinamento nunca é demais. "É 
uma iniciativa positiva, principalmente em fusões. Mas deve ser realizada dentro do horário 
normal de trabalho", diz. Segundo um consultor do mercado ouvido pelo Valor, que não quis 
se identificar, nem todos os gerentes do Santander concordam com esse método. "Muitos 
alegam que, por conta dessa demanda, suas equipes ficam desfalcadas durante boa parte do 
expediente", diz.  
 
"A intensidade de cursos é necessária, mas a dosagem da carga pode acontecer de acordo com 
o cronograma de implantação da fusão", analisa Flávio Staudohar, sócio da Search, consultoria 
especializada em recrutamento de executivos. "As aulas poderão ser mais intensas para o 
novo mix de produtos e devem seguir um balanceamento entre o tempo para realizar 
atividades do dia a dia e o período de aprendizado", sugere o consultor, que já foi gestor de 
RH do HSBC e do Banco Fiat. 
 



Segundo Rita, o maior problema dos funcionários, especialmente para os que vem do Real, é 
se adaptar às políticas de atingimento de metas do Santander, bem mais agressivas. O 
consultor ouvido pelo Valor ressalta que talvez seja incompatível manter as metas do 
Santander e a cultura do Real. "De qualquer maneira, será um processo árduo e que pode 
deixar muitos traumas".  
 
Nos últimos quatro meses, Aloíde Candido Lopes, gerente geral da agência Santander no 
centro de Campinas (SP), já participou de mais de três mil horas de cursos. Para não deixar a 
agência, 95% das aulas são on-line e Lopes montou um cronograma que equilibra o trabalho 
interno da agência com o treinamento obrigatório da equipe. Para Marlyse Matheus, diretora 
da Career Center, consultoria em gestão de carreiras e RH, o importante é dosar os cursos 
pela prioridade de impacto no negócio e abusar do e-learning. "O método reduz a carga 
presencial excessiva", diz. 
 
"Só saímos da agência para trocar informações com outros colegas do Real", ressalta Lopes, 
que vivenciou a compra do Banespa pelo Santander. "A integração de hoje é mais 
transparente e menos drástica que a anterior. Feita em etapas, oferece informações diárias 
sobre todo o processo via intranet." Além disso, qualquer funcionário pode fazer comentários 
no blog do presidente do banco, Fábio Barbosa, e opinar sobre a operação. 
 
O gerente do Santander não perdeu nenhum colaborador com a aquisição do Real. Desde o 
início do processo, em setembro, contratou dez pessoas entre gerentes, assistentes e 
estagiários. Na semana passada, recebeu um funcionário do Real que foi à agência trocar 
experiências. "Nos últimos quatro meses, pelo menos 20 executivos do Real vieram aqui para 
conhecer as práticas de gestão." O gerente também cedeu quatro funcionários para ajudar na 
adaptação de outras agências e deve contratar estagiários para repor as funções. 
 
Há mais de 90 quilômetros dali, na agência Real do bairro da Penha, em São Paulo (SP), o 
gerente geral de pessoa jurídica José Ferreira Pinto, dono de uma carteira de 300 clientes, 
tenta reduzir a preocupação dos correntistas. "A maioria quer saber se vai perder linhas de 
crédito com a fusão", explica. "Mas o atendimento continuará o mesmo, na mesma agência, 
com o mesmo gerente." Com 32 anos de mercado financeiro, Ferreira Pinto também participou 
de outras aquisições como Unibanco/Bandeirantes, Unibanco/Nacional e Real/Sudameris, e 
tirou lições como gestor. "É preciso estar desarmado para as mudanças, acalmar os ânimos e 
diminuir a ansiedade dos funcionários", ensina. "O que parece ser diferente no outro banco 
pode servir de aprendizado."  
 
O gerente conta que nas integrações anteriores era comum, do dia para a noite, alguém 
chegar com uma faixa para cobrir a logomarca do banco que foi comprado. "Hoje, tudo é feito 
em fases bem definidas. Costumo dizer que somos uma melancia: vermelha (a cor do 
Santander) por dentro e verde (a cor do Real) por fora". Atualmente, até 20% do mês de 
trabalho de Ferreira Pinto é ocupado por treinamentos, carga considerada adequada por 
Staudohar, da Search.  
 
As aulas de Ferreira Pinto, que planeja abrir duas vagas na gerência até o final do ano, são 
complementadas por visitas às agências Santander em bairros vizinhos. Para azeitar a 
integração do quadro de pessoal, a área de RH do banco também montou ações de 
sensibilização, que já estão na rua. Até o final de março, todos os funcionários devem passar 
por uma dinâmica batizada de Diálogos de Engajamento, que usa um tabuleiro de jogo, 
durante duas horas por dia, para acelerar o entrosamento de uma mesma área de negócios.  
 
Este mês, o RH do Santander prepara uma bateria de encontros para mais de oito mil gerentes 
de mais de três mil agências no Brasil. "Será um dia e meio de reuniões para que os gestores 
tenham a noção do todo e saibam qual o papel deles nessa fase de mudanças", explica Lilian 
Guimarães. O road show deve durar até maio. "Um dos maiores desafios é saber atuar na 
consolidação de uma nova cultura organizacional e na integração das equipes que serão 
formadas, com a ajuda de workshops de alinhamento e de adaptação", explica Marlyse, da 
Career Center. 
 



A previsão do Santander é que o processo de integração esteja finalizado no segundo semestre 
de 2010, quando a marca Real deixará de existir. Segundo especialistas em RH, apesar da alta 
carga de treinamentos, a fusão, como um negócio, pode trazer benefícios. "Isso contribui para 
que os funcionários ampliem suas zonas de conforto e busquem novas competências e 
performances", analisa Staudohar. "Acima de tudo, a fusão vai ampliar os relacionamentos 
interpessoais e agregar novas filosofias de trabalho." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2010, Eu & Investimentos, p. D12. 


