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O Brasil fechou o ano passado com quase R$ 190 bilhões em negócios de fusões e aquisições, 
somando 597 transações. Neste ano, o cenário deve se manter aquecido, indicando que se 
encontrar no meio de um processo deste tipo é uma possibilidade cada vez maior para todo 
tipo de profissional. Se manter no emprego ou até conquistar promoção durante o processo é 
uma possibilidade real, mas o empregado deve saber como agir durante este momento crítico. 
 
Para Luiza Barguil, líder da Mercer na área de M&A Consulting (consultoria de fusões e 
aquisições, em português) para o Brasil, o mais importante é a pró-atividade. “A primeira 
recomendação é entender estrategicamente porque aquele negócio foi feito. A partir daí, ver 
quais são as suas competências como profissional que podem ser usadas a favor do sucesso 
desse negócio.” Segundo ela, é vital que o funcionário analise também em que lugar ele vai 
ficar na nova hierarquia. “É importante entender o novo desenho organizacional e descobrir 
aonde você se encaixa, porque não necessariamente uma consultoria foi contratada para 
identificar os talentos.” 
 
Aprender a lidar com a incerteza por um longo período de tempo também faz diferença. Luiza 
ressalta que a demora na finalização de uma fusão e aquisição muitas vezes não depende de 
ações das empresas, e sim de órgãos governamentais como o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), que julga estas operações. “O que mais permeia uma transação 
deste tipo é a incerteza, então, a minha recomendação é que ele aprenda a lidar com 
incertezas.”  
 
OBJETIVOS. Estudo encomendado pela companhia à Economist Intelligence Unit (empresa 
irmã da revista britânica The Economist) indica que 70% deste tipo de operação falha de 
alguma forma, não cumprindo os objetivos desejados pelas empresas. 
 
O indicador sugere que o profissional deve estar preparado para identificar se a nova empresa 
é um lugar bom para se trabalhar ou se é melhor abandonar o barco. Luiza Barguil afirma que 
o primeiro sinal geralmente notado pelo funcionário de que as coisas não estão indo bem é a 
falta de comunicação. 
 
“Por exemplo, o funcionário perceber: ‘estou há dois meses aqui e só recebi um email do 
presidente mundial da empresa’”, explica a especialista. 
 
De acordo com ela, isso indica que a companhia não planejou bem o processo, e não sabe que 
rumo dar ao ativo adquirido. 
 
“A minha análise como funcionário deve ser de que se eles estão demorando a comentar, é 
porque não estão sabendo o que fazer.” Ela aponta que falta de comunicação paralisa a 
companhia. “Isso causa alguma ruptura no negócio, a equipe de vendas, por exemplo, deixa 
de vender, porque não tem informação.” O diretor-geral da Mercer no Brasil, Alberto Mondelli, 
aponta outro sinal de fusão ou aquisição mau conduzida. “Se você começa a perceber que o 
sistema de seleção das pessoas para a nova empresa não é isento, como alguém ser escolhido 
para ficar na empresa porque é amigo do pessoal tomando as decisões, pode ser a hora de 
sair”, assinala. 
 
Mesmo em um processo em que tudo esteja dando certo, existem preocupações. Mondelli 
acredita que a primeira preocupação do funcionário deve ser avaliar se ele se encaixa na nova 
cultura da organização. “Se você trabalha na empresa A, sabe que a empresa B, que é sua 
concorrente, tem uma cultura completamente diferente. Você sabe imediatamente se quer 
trabalhar nesta cultura ou não.” Caso decida sair, Mondelli aconselha o profissional a desde já 
pensar em como pedir demissão sem causar atritos. 
 
Problemas culturais foram responsáveis pela saída de Tessa Grybowski, — hoje sócia da 
Comatrix Consultoria, especializada na assessoria de empresas no processo de fusão e 



aquisição — do Unibanco. Após a aquisição do Banco Nacional, no qual ela trabalhava, ela ficou 
apenas um anono emprego. 
 
POTENCIAL. Quando houve a união das duas empresas, em 1995, Tessa foi classificada como 
alguém com alto potencial. Ela foi promovida do cargo anterior de gerente executiva de 
produto do Banco Nacional e transferida do Rio para São Paulo, com todas as mordomias. 
 
De acordo com Tessa, a pior parte do processo são os rumores. “Esse clima de boato, até que 
a notícia vire fato, se espalha. 
 
Falam de milhares de empresas, e cria um clima de muita ansiedade.” Ela lembra que a 
produtividade das equipes caíram muito, pois as pessoas passavam a maior parte do tempo 
especulando. “Sempre que eu podia ficar fora do banco eu ficava, para evitar a paranoia.” 
Tessa enfatiza que, uma vez anunciada a fusão, o Unibanco realizou toda a integração de 
forma rápida e eficiente, o que foi um alívio. 
 
O problema, a partir daí, foi se adaptar à nova cultura. Segundo ela, o Nacional era mais 
informal. 
 
Os profissionais de nível gerencial tinham acesso aos vice-presidentes e diretores. “Mesmo 
sendo promovida, voltase muito atrás, me senti uma novata bem-tratada.” A formalidade no 
novo emprego, diz ela, era muito maior. 
 
“Foi difícil me adaptar, a ponto do meu diretor me chamar a atenção por não me dirigir ao meu 
superior como ‘doutor.’” Mesmo recebendo pedidos para permanecer no emprego, Tessa 
decidiu sair para montar o curso de finanças do Ibmec no Rio de Janeiro. Segundo ela, o 
Unibanco notou dificuldades dos funcionários do Banco Nacional com a nova administração, 
mas as ações de integração não ocorreram a tempo de evitar problemas. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18, 19 e 20 mar. 2011, Seudinheiro, p. 
B16.   


