
Marcel Telles e Carlos Alberto Sieu-
pira surge como referência obrigató-
ria. O ótimo desempenho de compa-
nhias como AB-InBev, Americanas e 
ALL não deixa dúvidas de que, para 
eles - reunidos agora no fundo 3G, 
que em setembro assumiu o controle 
da rede americana de fast-food Bur-
ger King -, o negocio de comprar ou 
fundi r empresas sempre carrega 
grandes chances de sucesso. Mas 
atenção: exemplos de final feliz como 
esses não chegam a ser uma regra no 
mundo dos negócios. De acordo com 
especialistas como Costas Markides, 
da London Business School, estatisti-
camente, esse tipo de operação rende 
em média lucro zero aos acionistas. 

Por trás dessas exceções bem-
sucedidas, um dos fatores funda-
mentais é a injeção de "sangue novo" 
na companhia que resulta da soma 
de forças. Segundo os professores 
Roberto Ragozzino e Jeffrey J. Reuer, 
que publicaram recentemente um 

estudo sobre esse assunto, também 
é fundamental ter clareza de onde e 
como o novo negócio vai gerar valor 
ao grupo comprador. Isso parece ób-
vio, mas não é. Uma das razões é que, 
nem sempre, durante os processos 
de compra, há transparência para 
avaliar o negócio à venda. Recente-
mente, o próprio Sicupira relembrou 
a uma plateia de empreendedores, 
em São Paulo, que a decisão de com-
prar a Brahma, o primeiro passo do 
que viria a ser a gigante AB-InBev, 
foi tomada sem que ele e seus sócios 
tivessem em mãos todos os números 
da cervejaria. "Fizemos o negócio 
sem auditoria prévia", disse ele. So-
mente 30 dias depois Telles desco-
briu um rombo de US$ 100 milhões. 

O grupo disposto a efetuar a com-
pra também deve ser altamente pro-
fissional, possuidor de uma cultura 
corporativa sólida, o que significa, 
entre outras coisas, ter processos bem 
azeitados de avaliação e implementa-
ção de novos negócios. Mas só profis-
sionalismo não basta. Tem de ser mo-
vido pela paixão. "Companhias com 
postura empreendedora assumem 
o risco, são inovadoras e pró-ativas", 
afirma a dupla Ragozzino e Reuer. O 
"brilho nos olhos" nos integrantes 
do time da empresa compradora em 
geral é contagioso, e faz bem ao ne-
gócio comprado na busca por melhor 
desempenho. Muitas vezes, contudo, 
o grupo em busca de consolidar um 
mercado vê a aquisição como uma 
forma de sanear seus problemas. 
Isso é receita de desastre, de acor-
do com os pesquisadores. Negócios 
que já começam com essa deficiên-
cia acabam por não gerar sinergia. 

Quando uma empresa em apuros 
é adquirida, a missão do comprador é 
dupla: dar uma direção firme ao negó-
cio e destravar seu potencial. Voltando 
ao Burger King, a rede de fast-food até 
hoje gastou tempo, dinheiro e ener-
gia brigando com o McDonald's. Foi 
um esforço equivocado, que prova-
velmente será corrigido pelo 3G, cujo 
foco não é ser o número 1 ou número 
2, mas sim gerar valor - de olho no 
bottom line. Trata-se de uma tarefa 
gigantesca. Porém, considerando o 
histórico de realizações do trio Le-

mann, Telles e Sicupira, não será de 
todo surpresa se o Burger King res-
surgir dentro de alguns anos com a 
majestade que, por enquanto, figura 
apenas no nome. "Feito da forma certa, 
o processo de fusão e aquisição acaba 
sendo uma alavanca, tanto para a em-
presa comprada quanto para a com-
pradora", afirmam os pesquisadores. 

Em 2009, os americanos Richard 
Thaler e Cass Sunstein popula-

rizaram a expressão nudge com um 
best-seller que foi parar na lista dos 
livros mais vendidos de não-ficção 
do New Tork Times. O sucesso não veio 
por acaso. Nos últimos anos, o nudge 
(numa tradução livre, influenciar os 
pensamentos e as decisões de outras 
pessoas) tem atraído a atenção de es-
tudiosos do comportamento, do de-
sign thinkinge da gestão empresarial. 
Todos querem saber como influen-
ciar a colaboração entre diferentes 
áreas, as transformações culturais e 
a motivação dos funcionários dentro 
das empresas. Ocorre que as soluções 
convencionais usadas para tornar 
isso possível ainda estão muito longe 
de oferecer respostas satisfatórias. 

Text Box
Materia

Text Box



Surpreendentemente, a lguns dos 
experimentos mais bem-sucedidos 
nessa área estão surgindo de uma 
indústria vista com certa resistên-
cia pela academia - a dos games. 

Dinâmicas desenvolvidas ori-
ginalmente para jogos estão sendo 
transformadas em ferramentas de 
gestão com aplicações em programas 
de fidelização de clientes e susten-
tabilidade. "A indústria dos games 
passou os últimos 30 anos fazendo 
as pessoas felizes e inspirando a co-
laboração em desafios complexos", 
diz Jane McGonigal, autora do livro 
Why Games Make Us Better and How 
They Can Change the World ("Por que os 
games podem nos fazer bem e mudar 
o mundo"), com lançamento previs-
to para janeiro nos Estados Unidos. 
"Por que não aplicar esse conheci-
mento a diversas áreas?", questiona. 

Ao investir nisso, desenvolvedo-
res de jogos como a start up SCVNGR 
(lê-se scavenger, "coletor", em inglês) 
descobriram uma série de "mecâni-
cas" - chamadas de "dinâmicas" no 
jargão lúdico dos jogos - que têm se 
mostrado muito promissoras quando 
aplicadas à mente humana. Nos últi-

mos anos, a empresa desenvolveu 47 
destas dinâmicas (resumidas no site 
www.techcrunch.com/2010/08/25/ 
s c v n g r - g a m e - m e c h a n i c s / ) . 

Veja os dois exemplos selecionados: 
• Dinâmica do troféu_Depois de 
várias tentativas fracassadas de mo-
tivar o pessoal, o Lloyds Bank pro-
moveu um dos maiores concursos 
de inovação já realizados entre os 
seus funcionários. Qual o segredo 
da iniciativa? Feijõezinhos virtuais. 
O banco criou os "beanz" (algo como 
"feijõez"), uma moeda virtual que 
o funcionário ganhava ao inscre-
ver sugestões em um concurso para 
promover ideias criativas. Além de 
acumular beanz, os funcionários 
também podiam investir os feijõez 
ganhos nos projetos concorrentes, 
como se fossem capitalistas de risco. 
Se uma ideia criada ou escolhida pelo 
"jogador" fosse aprovada, seus beanz 
se valorizavam. "A competição foi 
bem acirrada", disse James Gardner, 
diretor de tecnologia do Lloyds. Deta-
lhe: o valor do beanz era puramente 
simbólico (não podia ser trocado por 
din heiro ou prêmios de verdade). A 
motivação lúdica, contudo, foi mais 
forte do que incentivos financeiros 
reais. "A dinâmica transformou um 
trabalho enfadonho numa ativida-
de interessante", af irma Gardner. 

• Dinâmica da comunidade_En-
volve uma comunidade por meio 
de uma plataforma vir tual com o 
objetivo de solucionar problemas. 
Segundo o centro de pesquisa Insti-
tute for the Future, de Palo Alto, na 
Califórnia, a necessidade de perten-
cimento é inerente às pessoas, e a 
internet tornou-a ainda mais aguda. 
Um exemplo dessa dinâmica pode 
ser encontrado no Ushahidi.org, 
um website para solução de crises. 
Originalmente criado por ocasião 
dos distúrbios ocorridos no Quênia, 
após as eleições de 2008, o Ushahi-
di também foi muito útil depois dos 
terremotos que aconteceram no Chile 
e no Haiti, para conectar sobreviven-
tes e coordenar a ajuda humanitária. 

http://www.techcrunch.com/2010/08/25/
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