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Renee Roberts, de Antelope, Califórnia, ainda fica muito nervosa quando pensa no que lhe 
aconteceu depois que a Comcast comprou a AT&T Broadband por mais de US$ 50 bilhões há dois 
anos. Ela diz que a companhia perdeu a quantia de US$ 155 que pagou referente a um novo 
sistema automatizado integrado - e então ignorou suas reclamações. "Ninguém deu a mínima", 
afirma ela. "A atitude foi: 'somos grandes, então você vai ter que agüentar'".  
 
A Comcast reconhece que cometeu alguns erros nas cobranças depois da fusão. No ano passado, 
para reparar os equívocos e afastar a concorrência das operadoras de TV por satélite, ela instituiu 
um programa de treinamento de funcionários, para que esses passassem a "pensar no cliente em 
primeiro lugar". 
 
Agora, diz a companhia, os níveis de satisfação do cliente encontram-se de volta ao ponto em que 
estavam antes da fusão. Mas Renee Roberts já trocou de serviço há muito tempo. Ela agora é 
assinante de TV por satélite. 
 
Fusões sempre provocam transtornos para os clientes. E uma vez que eles ficam insatisfeitos, 
pode levar anos para o terreno perdido ser reconquistado. Esta é a conclusão de uma análise 
exclusiva feita para a "BusinessWeek".  
 

 
 
Os dados, que foram coletados ao longo de cinco anos como parte do ansiosamente aguardado 
Índice de Satisfação do Cliente Americ ano, tratam das percepções dos clientes de 28 grandes 
empresas que estiveram envolvidas em grandes fusões entre 1997 e 2002. Eles mostraram que, 
em média, os clientes ficaram significativamente menos satisfeitos depois das fusões, um 
sentimento que perdurava até dois anos depois da efetivação dos negócios. 
 
A classificação dos níveis de satisfação dos clientes foi baseada na percepção destes sobre preços, 
qualidade e capacidade das empresas de cumprir com expectativas . De uma maneira 
surpreendente, em 50% dos negócios, os clientes deram às empresas notas baixas em pelo 
menos uma de cada três categorias. Os clientes disseram que receberam serviços ou preços 
melhores de apenas 29% das empresas resultantes das fusões. 
 



Claes Fornell, que supervisiona o índice para a Stephen M. Ross School of Business da 
Universidade de Michigan e a Sociedade Americana para Qualidade, diz: "Os clientes estão cada 
vez mais frustrados porque percebem que estão ficando sem escolhas". 
 
A frustração é maior com fusões em setores cujos serviços têm uma influência mais direta sobre a 
qualidade da vida diária dos americanos. Companhias de petróleo, de TV a cabo e grupos 
varejistas viram suas taxas de satisfação caírem entre 5,3% e 7,4%, em média. 
 
E os efeitos podem ser de longa duração. Cinco anos se passaram desde que a SBC 
Communications comprou a Ameritech por US$ 70 bilhões, em 1999, e seus clientes ainda 
afirmam estarem menos satisfeitos hoje do que antes da fusão. A companhia, entretanto, alega 
que suas próprias pesquisas mostram que a qualidade dos serviços é melhor hoje do que antes do 
negócio. 
 
Para os clientes individuais, o custo monetário dos serviços percebidos como piores pode parecer 
pequeno, mas ele logo cresce. A Maritz Research estima que mais da metade dos 109 milhões de 
lares americanos já passou por uma fusão bancária desde 1999. 
 
Alguns negócios bancários recentes receberam pontuações melhores em termos de satisfação do 
cliente. Mesmo assim, se uma pessoa de cada residência tivesse gasto um minuto no trabalho 
perguntando para um banco como o negócio em que ele se envolveu a afetaria, e pagasse por 
esse minuto de ligação o custo atual médio de uma chamada telefônica, o custo desse tempo teria 
sido de US$ 900 milhões. 
 
Muitas pessoas fazem muito mais do que apenas reclamar. Se não gostam de uma fusão, elas vão 
embora - impondo custos extras sobre as empresas e potenciais perdas para seus investidores. 
 
O centro de estudos Millionaire Insight Programs, de Nova York, estima que cerca de um quarto 
das pessoas com US$ 1 milhão ou mais disponíveis para investimentos ficam tão furiosas que 
tiram o dinheiro de suas contas tão logo seus bancos se fundem.  
 
Investidores seduzidos pela possibilidade de ganhos maiores descobrem que muitas fusões não 
entregam as sinergias prometidas devido a fatores como cortes de custos agressivos. 
 
Consumidores sentem-se frustrados porque percebem que estão ficando sem escolhas   
 
Agora, os clientes estão enfrentando uma nova onda de fusões - e possíveis desapontamentos. 
Após a incorporação da Sears pela Kmart, podem ser anunciadas mais negociações em setores 
com excesso crônico de capacidade, como os serviços financeiros e de telefonia de longa 
distância. 
 
O centro de estudos da Thomson Financial estima que um número 10% maior de negócios vai 
acontecer este ano em relação a 2003. Os acordos, segundo a Thomson, poderão alcançar seu 
pico em três anos e acelerarem-se ainda mais no ano que vem.  
 
Algumas companhias aprenderam suas lições durante o último boom de fusões. Quando a Qwest 
Communications International gastou US$ 56 bilhões, em 2000, para comprar uma companhia 
telefônica local de fraco desempenho, a US West, os clientes residenciais da Qwest sentiram que 
passaram a pagar mais por um serviço que perceberam que havia piorado em 12,5%.  
 
Durante dois anos, a Qwest melhorou sua rede e concentrou-se na prestação de serviços a 
clientes corporativos. Foi preciso um novo presidente executivo e mais dois anos para a 
companhia restaurar a satisfação dos clientes aos níveis pré-fusão. 
 



A Qwest fez isso aumentando as horas de operação de seus call centers e simplificando suas 
contas de modo que as pessoas pudessem saber o que estavam pagando. O vice-presidente de 
marketing da Qwest, Mark Pitchford, reconheceu os problemas: "Foi preciso muito trabalho para 
que voltássemos a servir nossos clientes da maneira que deveríamos". 
 
Outras companhias também descobriram o quanto os clientes reagem mal aos cortes de custos. 
Após suas fusões, a Exxon Mobil e a BP cortaram ou reduziram investimentos em postos de 
gasolina. A satisfação dos clientes caiu muito nos dois casos. Segundo o estudo da 
"BusinessWeek", os clientes da BP sentiram que seu dinheiro passou a valer 13% menos, em 
termos de preço e qualidade dos serviços, dois anos depois da fusão de US$ 55 bilhões da 
companhia com a Amoco. 
 
Os clientes da ExxonMobil sentiram que seu dinheiro passou a valer 14% menos e que a 
qualidade dos serviços caiu 5%. A BP diz que cinco anos depois de sua fusão, em 1998, os 
clientes estão mais satisfeitos do que antes com os serviços de seus 15 mil postos de gasolina. 
 
Nos últimos quatro anos, a BP gastou US$ 513 milhões para melhorar a aparência de seus postos 
e acrescentou características como lojas de conveniência. "É preciso um tremendo esforço 
logístico para remodelar e remarcar uma rede de pontos de varejo como essa", diz o porta-voz da 
BP, Scott Dean. A ExxonMobil discorda das constatações do estudo e diz que suas próprias 
pesquisas mostram que a satisfação dos clientes nunca caiu. 
 
As companhias de TV a cabo parecem especialmente adeptas da prática de ignorar os clientes 
após as fusões. Considere a Comcast, uma das companhias que receberam as piores 
classificações no estudo da "BusinessWeek" em termos de satisfação dos clientes, juntamente 
com a rival Charter Communications. A Comcast  parece disposta a correr o risco de receber mais 
reclamações sobre a qualidade dos serviços, enquanto dá upgrades nas redes que adquire para 
oferecer serviços melhores como TV de alta definição. 
 
"Preferimos arriscar andando mais rápido no lado da reconstrução porque sabemos que, no final, 
teremos um produto mais competitivo", diz Dave Watson, vice-presidente executivo de operações 
da Comcast. 
 
Mas a ausência de ações reparadoras eficazes pode deixar os clientes enfurecidos por períodos 
mais longos. Em 2003, dois anos depois que a Charter pagou US$ 1,8 bilhão pelos sistemas de 
cabo da AT&T Broadband, os clientes ainda diziam que a qualidade dos serviços estava 12,7% 
pior - a maior queda entre os 28 grandes negócios estudados. 
 
A Charter observa que não fez nenhum outro grande negócio desde então e diz que dá atenção 
constante à satisfação dos clientes, fazendo "o melhor para mantê-los satisfeitos". 
 
Em muitos negócios, uma queda na satisfação do consumidor parece estar quase embutida. 
Freqüentemente, mostram os dados, as empresas alvo de incorporação possuem um histórico pior 
que o das empresas compradoras, cujas classificações são, posteriormente, afetadas 
negativamente. 
 
Esta pode ser uma das razões pelas quais a Hewlett-Packard, que pagou US$ 19 bilhões pela 
Compaq em 2002 na esperança de dar um salto à frente dos concorrentes no negócio varejista de 
PCs, ainda está lutando para acompanhar a líder desse mercado, a Dell, que nunca fez uma 
grande aquisição. 
 
Descontentamento é maior em setores cujos serviços têm influência mais direta sobre a qualidade 
do dia-a-dia   
 
 



 
Quando a HP comprou a Compaq, revela o estudo da "BusinessWeek", os clientes ficaram menos 
satisfeitos com a Compaq do que com a HP ou a Dell por uma ampla margem. A HP diz que seus 
estudos realizados nos últimos 12 meses indicam melhora da satisfação dos clientes, mas os 
dados sugerem que o negócio não deixou os clientes muito mais satisfeitos. Enquanto isso, a 
pontuação da Dell subiu 3,9%.  
 
É claro que algumas companhias conseguem realizar fusões melhor do que outras. Por exemplo, a 
Bell Atlantic implementou mudanças nos seus sistemas de cobrança e recebimentos de ordens de 
serviço quando comprou a Nymex e depois a GTE, para formar a Verizon Communications, em 
2000. 
 
E ela foi cautelosa na tentativa de aprimorar sua rede ao mesmo tempo. A recompensa da Bell 
Atlantic: a satisfação dos clientes permaneceu firme após os dois negócios, apesar de uma queda 
na classificação média das companhias de telecomunicações. 
 
Os clientes também perceberam alguma melhoria depois da última onda de negócios que criou 
vários gigantes no setor de alimentos. "É muito fácil esquecer do consumidor durante uma fusão", 
afirma Mark Addicks, diretor de marketing da General Mills. Mas a pesquisa da "BusinessWeek" 
mostra que seus clientes ficaram mais satisfeitos depois que ela comprou a concorrente Pillsbury, 
no fim de 2001, por US$ 10,5 bilhões, que possibilitou-lhe oferecer um grande número de 
produtos. 
 
Agora, as gigantes do setor de alimentos estão realizando um ajuste fino em suas práticas de 
fusões para proporcionar benefícios aos consumidores mais rapidamente. Depois que a Nestlé 
comprou a fabricante de rações para animais de estimação Ralston Purina, no fim de 2001, por 
US$ 10 bilhões, ela remodelou os alimentos enlatados para cachorros Alpo em um ano, em parte 
acrescentando uma tampa mais fácil de ser aberta. 
 
A companhia de St. Louis então deu uma reforçada nos alimentos enlatados para gatos Friskies, 
com ingredientes melhores. Este ano, ela usou um maior poder de marketing para relançar a 
Purina Dog Show. 
 
Alguns bancos também aprenderam da maneira mais dura que precisam investir nos 
consumidores se quiserem mantê-los. No fim dos anos 90, os bancos cortaram custos 
dramaticamente para compensar os altos prêmios que pagaram na compra de concorrentes. 
 
"Havia o princípio geralmente aceito de que seria perdido um percentual de dois dígitos de 
clientes", diz David M. Carroll, vice-presidente do banco Wachovia. 
 
No entanto, o Wachovia mudou dramaticamente sua estratégia assim que descobriu o quanto 
estava custando caro perder clientes. Quando o First Union comprou o Wachovia em 2001, e 
então assumiu seu nome, o banco fez da manutenção de clientes uma das prioridades máximas. 
O resultado foi que o índice de satisfação do cliente do Wachovia melhorou 10,6% dois anos 
depois do negócio. 
 
O Bank One também fez ajustes depois de perder centenas de milhares de clientes na esteira de 
uma grande fusão. Quando a instituição, então chamada Banc One, comprou o First Chicago, 
fechou dezenas de agências, limitou a capacidade de operação dos terminais automáticos e não 
conseguiu integrar os sistemas de computadores dos dois bancos durante anos. 
 
Conseqüentemente, a satisfação dos clientes despencou 6% quase que imediatamente, segundo o 
estudo da "BusinessWeek". Foi preciso um novo presidente executivo, Jamie Dimon, para resolver 
o problema, adotando a abordagem oposta. 
 



No negócio do JP Morgan Chase com o Bank One, realizado em julho, Dimon decidiu adotar a 
mesma conduta. No dia em que o negócio foi selado, liberou os terminais automáticos dos bancos 
em todos os EUA, para que os clientes pudessem realizar saques e tirar saldos de graça. Depois, 
abriu novas agências e começou a oferecer hipotecas do Chase em agências do Bank One. Como 
resultado, o JP Morgan conseguiu 187 mil novas contas individuais no terceiro trimestre. 
 
Com os executivos ansiando por novas fusões, precisam ter em mente os interesses dos 
consumidores, mais que durante a última onda de fusões nos anos 90 - pelo bem de seus clientes 
e do futuro das próprias companhias. 
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