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Fusões, aquisições e o RH
O movimento de compra e venda de
empresas está cada vez mais intenso
no Brasil. O cenário atual estimula a
união de negócios em prol de uma
atuaçãoaindamaisefetivanosmercadosemqueasempresasatuam, criando oportunidades e novos mercados.
Parece o paraíso!
Porém,alguns cuidados devemser
tomados pelas empresas na fase de
estudo que antecede a aquisição. Em
muitos casos, os profissionais de recursos humanos não são envolvidos
nas negociações desde o início.
Neste cenário, acabam desempenhando o papel de “bombeiros” da
vez. São vários focos de incêndio para apagar – analisar e ajustar políticas de recursos humanos, selecionar

os talentos que ficam e dispensar os
demais, estudar os pacotes de remuneração de ambas as empresas e seus respectivos planos de carreira, averiguar
os benefícios oferecidos – nem sempre
bemdocumentados – e estudar oseventuais ajustes.
É mais ou menos como fazer uma
obracomacasamontada.Podeserdoloroso e muito mais caro! E este valor,
com certeza, não estava no preço da negociação. A nossa experiência, mostra
que esta tem sido a realidade em vários
processos de fusões e aquisições que
acompanhamos.
Se o setor de recursos humanos participassedesde afase denegociação, aempresa teria em mãos estudos dos benefícios que podem trazer riscos futuros pa-

ra a nova empresa, tais como alguns modelosdedesenhosoubenefíciosespecíficos contidos nos planos de previdência
corporativo. Essa análise é fundamental
para identificar os correspondentes
compromissos e possibilitar uma eventual análise das sinergias.
Gastos. Uma verdade quase imutável

équequalquermudançaimplicaemcustos. Por isso, o RH não deve ter uma
participação reativa, mas pró-ativa.
Sabemos, por experiência, que em relaçãoaplanosdeprevidênciavaleumcapítulo à parte. Neste caso específico, é imperativo que o plano seja avaliado na
fase de pré-negociação.
Analisá-lo após a efetivação pode trazer perdas financeiras e de talentos, ca-

so o novo desenho do plano atenda
emergênciasdo negócioe não uma política consciente e segura de atração e retenção de pessoas.
Exemplificando:casoumplanodeprevidência seja encerrado, a empresa pode
estar abrindo mão de uma parcela consideráveldepatrimônio.Casoosempregadossejamtransferidosparaumnovoempregador,quejátenhaumplanodeprevidência, este plano poderá ter que abrigar
estes colaboradores transferidos, sem
queaempresatenhadefinidopelomodelo ideal de plano de previdência.
Outro item importante a se avaliar é
o porte da nova empresa frente à forma
adotada de administração do plano de
previdência.A empresa podeestar assumindo custos desnecessários, caso uma
avaliação criteriosa não seja feita.
Resumidamente, os profissionais de
recursos humanos têm que fazer parte
do time da empresa “compradora” e
analisar: que tipo de plano de previdência cada empresa oferece, qual são os
veículos financeiros adotados por elas,
quanto custa para a empresa e, finalmente, decidir o que deve ser feito com
os contratos de trabalho frente às implicações relacionadas ao plano.
Cadadecisãotomadaprecisaconsiderar o novo ambiente de negócios e os
desafios que passarão a ser enfrentados
quepodem,emmuitoscasos,seremmui-
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to diferentes da realidade pré fusão.
Alertarsobreessasquestõesajudaráas companhias a colherem resultadospositivos e seguir para um crescimento como planejado previamente. Projeções financeiras mais seguras são absolutamente viáveis com
esses cuidados.
Estratégico. Para decidir certo é im-

prescindível que o RH seja considerado como um agente estratégico e eficientequepodeauxiliar,consideravelmente, no sucesso do novo negócio.
Muitasempresas poderiamter políticas de recursos humanos muito
mais eficientes do que têm hoje, se
tivessem dado a mesma atenção que
deramao negócio emsi, para a gestão
eficiente de capital humano em parceria com RH. Não temos nenhuma
dúvida sobre isso.
Com o setor de recursos humanos
atuandonomomentozero,muitoszeros antes da vírgula serão preservados, economizados e conquistados.
✽
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 out. 2010, Empregos e Carreiras, p. 2.

Hora do cafezinho
BEM ESTAR

COTIDIANO

Pausa para a sesta: produtividade em alta

Caronas facilitam
a vida de funcionários

WILTON JÚNIOR/AE

Clara Massote
ESPECIAL PARA O ESTADO

Terminado o almoço é hora de
voltar para a mesa de trabalho – e
ficar ‘pescando’ em frente ao
computador de tanto sono. Toma-seumcafé,dois,enada:avontade de dormir é mais forte do
que a necessidade de trabalhar.
Para quem morre de sono nas
primeirashorasdatarde,uma sonequinha basta. Na Espanha,
por exemplo, a sesta é uma prática tão tradicional que, em algumascidades,todo o comércio fecha as portas da uma às quatro
da tarde. “Aquele povo sabe viver”, conta Júlia Teixeira, artista

plásticaquemorou emMadridurantetrês meses.“Eles não cederam a esse pensamento de que,
se ficarem tantas horas parados,
vãovercair aprodutividade”, explica. Após o almoço, os espanhóis querem mesmo é sossego.
De acordo com a pesquisadora Sara Mednick, PhD em medicina do sono pela Universidade
da Califórnia, um descanso de
até 40 minutos pode aguçar o
pensamento, ajudando o cérebro a tomar decisões e realizar
tarefas motoras.
No Rio de Janeiro, uma iniciativa no mínimo curiosa permite a quem quiser (e estiver disposto a pagar)um ambiente per-

feito para uma pausa no meio
do dia.
O Pausadamente é um espaço destinado a cochilos e sessões de relaxamento em pleno
Centro da cidade. Salas com
poltronas reclináveis, música
ambiente e iluminação discreta
recebem, diariamente, funcionários de diversas empresas para sessões de reflexologia, shiatsu ou simplesmente a boa e velha soneca.
Inspirado em iniciativas semelhantes em Londres e Nova
York, o espaço oferece cochilos
de 20, 30 ou 40 minutos – e cobra R$ 18, R$ 24 e R$ 40, respectivamente, por eles.

Visando uma melhor qualidade de vida de seus colaboradores, algumas empresas vêm adotando políticas para incentivar a
prática da carona.
A Chemtech, da área de engenharia e soluções tecnológicas,
implementou um sistema de caronas em meados deste ano. Por
meiodeumaplataformanaintranet, funcionários podem se inscreverpara pedireoferecercaronas – de acordo com o trajeto
que percorrem até o trabalho.
Na sede da empresa, no Rio de
Janeiro, foram feitos 1744 acessos ao sistema no período entre
julho e outubro.
Em São Paulo a medida
foiadotadapelo Banco
Santander. Há
cerca de
um ano, a empresa centralizou suas atividadesadministrativas–antesespalhadas em vários pontos da cidade – em uma torre na Vila
Olímpia. A concentração de 5
mil funcionários em uma das regiões com trânsito mais caótico
da cidade iria gerar sérios transtornos tanto para a população
quanto para os colaboradores –
não fosse uma iniciativa pensada para minimizar o impacto.
Asoluçãoencontradafoiacriação do programa “Carona Amiga”. “A ideia é aliar a questão ambiental ao problema do trânsito

e do estacionamento”, explica a
gestora do programa, Maria Diva Comin.
“Quem vier para o trabalho
com o carro cheio tem direito a
uma vaga no estacionamento,
que cobra um preço 40% mais
barato que os estabelecimentos
da região”, conta Diva. De acordo com a gestora, 700 pessoas
participam da iniciativa, sendo
300 delas, motoristas. O resultado são 422 carros a menos nas
ruas, todos os dias.
Ismênia Pires trabalha no RH
do Santander e participa do “Carona Amiga” desde os primeiros
dias no prédio novo. “Moro na
Vila Leopoldina e, por meio da
intranet, descobri que dois outrosfuncionáriosmoramnamesmarua queeu.” Paraa
funcionária, a
iniciativa é
positiva
pois,
além
de diminuir a
quantidade de carros nas ruas e a
emissão de gases poluentes na
atmosfera, garante a socialização dos empregados do banco.
“Conhecipessoasdeoutrossetores com quem, não fosse o programa, jamais teria contato. Vamos conversando sobre trabalho,família e outros assuntos.” A
mensalidade do estacionamento é rateada entre os três, que
têm um pacto para evitar “furadas” na carona diária. “Quando
alguém tem que sair mais cedo
ou tem um compromisso após o
trabalho, avisa os demais.”

Nem tudo é salário
ATESTADO

Estudantes brasileiros podem participar de
desafio universitário internacional

Certificação para
área de manutenção

alunos de graduação ou pós-graduação. Os interessados devem
enviar uma descrição da sua
ideia. A equipe vencedora ganha o prêmio de US$ 25 mil e as
outras duas mais bem colocadas ganham US$ 5 mil cada.Informações no site:
https://ecoeasychallenge.com.

A Abraman (Associação Brasileira de Manutenção) desenvolveu em parceira com o Senai o
Programa Nacional de Qualificação e Certificação (PNQC). O
objetivo da iniciativa, que já certificou 14, 5 mil profissionais da
indústria, é avaliar os conhecimentos e habilidades dos profissionais de manutenção que
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ENTREVISTA/CEO

Thales Aburaya

PRESIDENTE DA STEVIAFARMA

‘Importante é fazer o que se gosta.
Sou atleta, toco a empresa e estudo’
O fato de Thales Aburaya, presidente da Steviafarma Industrial
S/A – especializada em alimentos e medicamentos naturais –,
ter apenas 28 anos chama a
atenção por si só. Como se isso
não bastasse, ele também é atleta. Desde os nove anos pratica
ginástica artística e já foi inte-

grante da seleção brasileira do
esporte. Formado em administração de empresas pela Universidade Mackenzie, entrou no
grupo Multi Participações, do
qual a Steviafarma faz parte, como gerente financeiro em março 2010, Desde setembro, está
no comando da empresa.

COMPORTAMENTO

Problemas que vão de
casa para o trabalho
Todo mundo tem problemas,
dizosensocomum. Porém,algumas questões mais graves, como
a morte de um ente querido ou
uma crise no casamento podem
afetar não só a vida pessoal, mas
tambémaprofissional.Emsituaçõescomoessas,omelhorémanter a discrição, diz o consultor
especializadoemqualidadedevida e segurança no trabalho, Tom
Coelho. “Jamais se deve chorar
em público. Alguns serão solícitos,mas outros poderão usar seu
momento de fragilidade contra
você no futuro”, diz. O ideal é
compartilhar a situação com um
colega mais próximo e, caso seja
necessário um afastamento, negociarcom ogestor.“Dependendodonívelde seu relacionamento com ele, talvez seja preciso filtrar as informações, relatando o
problema com dimensão menor
do que a real”, alerta. Já a empresa, deve dar apoio ao funcionário,pormeiodeauxíliopsicológico, por exemplo, uma vez que
um grau mais elevado de estresse pode levar à Síndrome de Burnout, tipo de distúrbio psíquico.

NOVO CANAL

COMPETIÇÃO

O 2.º Desafio Anual Global
Ecoeasy, promovido pela Staples, Inc. e pelo Instituto Golisano de Sustentabilidade, está
com inscrições abertas. O desafio premia ideias de produtos
de escritório ecologicamente
corretos desenvolvidas por universitários. Podem participar

SXC.HU

atuam em setores como petróleo e gás, siderurgia, mineração,
papel e celulose, têxtil, farmacêutico, entre outros. Para obter a certificação os candidatos
realizam provas práticas e escritas. A metodologia de avaliação
está em fase de reconhecimento por entidades internacionais
para que os trabalhadores possam realizar suas funções também no exterior. Inscrições e
mais informações no site:
www.abraman.org.br.

metido com o meu desenvolvimento educacional e busquei
entender por que eu fazia o curso que eu fazia. Não há segredo,
o importante é fazer o que se
gosta. Hoje, sou ginasta, toco
uma empresa e ainda estudo
(ele faz MBA em Finanças, Comunicação e Relação com Investidores na USP).

Atestado. Mecânicos podem
fazer teste da Abraman

A partir desta quarta-feira,
dia 3, os leitores do Estadão
passam a contar com mais
uma opção para fazer seus
anúncios nos Classificados
do Estadão. Por meio do
www.classificadosdoestadao.
com.br ou no botão disponível no www.estadao.com.br,
agora será possível também
comprar via chat.

● Como você concilia a carreira

assumir a presidência?

com os treinos de ginástica artística?

● Qual a sua dica para quem es-

Sempre é muito bom ter um espelho. É triste quando você está em uma empresa e não consegue se colocar no lugar do seu
chefe. Hoje, tenho como espelho os donos do grupo onde eu
trabalho, porque eles não valori-

Quando eu morava em São Paulo (a sede da Steviafarma fica
em Maringá, PR), conseguia
treinar duas horas quase todos
os dias, mas, com a mudança de
cidade, não consigo fazer isso
sempre. Com o aumento das mi-

Identificar-se com a empresa,
com o negócio e com os donos.
E ter disciplina, dedicação e humildade em todas as situações.
É algo que eu busquei em todas
as fases da minha vida.

● Como você se preparou para

do presidente de uma empresa
tão cedo?

zam o profissional workaholic,
mas sim quem mostra resultados. Eu me preocupo com o
equilíbrio entre a vida pessoal e
profissional, penso que quem
trabalha muito não dá conta ou
está sobrecarregado e estimulo
meus funcionários a irem embora dentro do horário.

Classificados online

nhas responsabilidades nos último três anos, a ginástica se tornou um hobby e estou pensando qual o momento certo de parar. Não sei como é ser um sedentário tocando uma empresa. O que posso dizer é que todos os dias, mesmo com uma
rotina forte e desgastante, tenho vitalidade para desenvolver minhas atividades.

● A que você atribui ter se torna-

Foram vários fatores. A prática
de ginástica artística exigiu que
eu tivesse muita disciplina, foco e respeito à hierarquia. Outro ponto é a educação. Estudei
em boas escolas, estive compro-

ANDRÉ LESSA/AE

tá começando?

