
  

Desinvestimento representa 
47% das fusões e aquisições 

de o início, com acompanha-
mento dos colaboradores, com-
preendendo suas angústias e ten-
tando sanar eventuais dúvidas, o 
processo seria bem mais natural 
e benéfico para todos", afirmou. 

Empresas em processo de fu-
são ou aquisição têm recorrido 
ao expediente da bonificação 
para manter parte de seu quadro 
funcional. A pesquisa da 
consultoria Mercer analisou 70 
transações realizadas nos últimos 
anos e apontou que 70% das 
corporações ofereceram 
incentivos financeiros (bônus de 
retenção) para que os executivos 
críticos para o sucesso de longo 
prazo fiquem na empresa. Esse 
índice cai para 69% na gerência 
sênior, 53% para os funcionários 
críticos para integração de curto 
prazo e 14% para outros 
funcionários. O levantamento 
mostrou ainda que 75% das 
empresas exigem permanência 
por um período defini -do após o 
fechamento do negócio com 
condição para o pagamento 
desses incentivos, enquanto que 
58% exigem a permanência 
ape-nasatéofechamentodonegóci
o. 

Com relação ao pagamento do 
bônus, 78% das empresas paga-
ram para os funcionários críticos 
para o sucesso em longo prazo 
após aconclusão do negócio. 

CAIO ZINET
 

SÃO PAULO 
O processo de fusões e 
aquisições em todo o mundo foi 
puxado pelo desinvestimento em 
2012, a conclusão é da pesquisa 
divulgada pela consultoria 
Mercer, que mostrou que 47% do 
volume total desse tipo de 
operação foi realizado por 
empresas que se desfizeram de 
um empreendimento ou bem, 
seja ele umafábrica, funcionários 
ou aparelhos. Os dados ainda 
mostram que 36% do total de 
recursos estiveram relacionados 
a transações internacionais, 26% 
dos quais em países emergentes. 

O estudo mostrou ainda uma 
retomada no nível de fusões e 
aquisições, que caíram após a 
crise financeira. O número de 
transações saltou de 6,043 mil 
em 2002 para 18,850 mil em 
2007, mas teve queda 
significativa até 2009, quando o 
número de operações foi de 
11,192 mil. No ano passado 
foram 14,691 mil. 

"O mercado passou por uma 
queda expressiva por conta da 
crise econômica, mas estáem re-
cuperação, principalmente por 

gração de capital humano, em 
23%naintegraçãoderelatóriosfi-n
anceiros, e em outros 16% na 
falta de engajamento do corpo de 
funcionários das empresas. 

Para a gerente de talentos da 
consultoriaMercer, 
MarisabelRi-beiro, as empresas 
precisam focar mais na 
comunicação com seus 
funcionários, que em momentos 
de mudança tendem a se sentir 
inseguros com relação a seu futu-
ro, com medo, e por essa razão 
acabam se comprometendo me-
nos em seu trabalho cotidiano. 

"Muitas vezes, o problema da 
diferença de cultura de trabalho 
dasempresassóénotadoquando 
estoura e o líder é obrigado a ten-
tar entender o que está aconte-
cendo. Se isso fosse pensado des- 

contado desinvestimento. Perce-
bemos também que há cada vez 
menos capital especulativo en-
volvido nas transações", afirmou 
o diretor da consultoria Mercer, 
André Maxnuk. Outro dado da 
pesquisa é que um alto número 
de transações de compra ou fu-
são de corporações não consegue 
obter o resultado prometido. 
"Entre 60% e 70% das operações 
e fusão ou aquisição entre 
empresas não entregam o valor 
esperado para a nova empresa ou 
entre -gam fora do prazo 
prometido", afirmou Maxnuk. 

Em 50% o problema está 
rela-cionadoàdiferençadecultura
or-ganizativa entre as empresas 
envolvidas na operação. Em 
outros 35%, a dificuldade está na 
inte- 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 5 jun. 2013, Empresas & Negócios, p. B1.




