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Em novembro de 2002, quando foi anunciada a compra do BBA pelo Itaú, a lógica do negócio foi 
muito clara: o Itaú precisava fortalecer sua atuação no segmento corporativo, especialmente nas 
grandes empresas, e o BBA trazia uma posição consolidada nesse nicho de mercado e expertise 
em produtos estruturados que o Itaú não tinha. Por outro lado, muitos apontaram para os riscos 
de integração cultural: como o Itaú, com sua cultura e prioridades fortemente voltadas ao varejo, 
podia preservar a agilidade operacional típica do BBA, necessária para atender grandes clientes 
corporativos?  
 
A solução adotada, que surpreendeu inclusive executivos das duas instituições, foi a de transferir 
as operações corporate do Itaú para o BBA, criando um banco de atacado independente, cuja 
gestão ficou a cargo da equipe do BBA. Ao novo banco, o Itaú BBA, foi concedida uma ampla 
autonomia operacional, dentro de limites de risco de crédito definidos. O nível de demissões no 
quadro do BBA foi praticamente zero e o principal risco da operação, a perda de talentos, foi 
evitado.  
 
Em fusões como essa, a atenção da empresa adquirente às diferenças culturais e à melhor forma 
de integrar, ou não, as culturas é um fator determinante para o sucesso do negócio. Uma análise 
de transações bem-sucedidas indica que, na prática, existem três alternativas de abordagem para 
a integração cultural: 1) Impor a cultura da empresa dominante, deixando pouco espaço para 
adaptações; 2) Manter as duas culturas fundamentalmente distintas, e 3) Criar uma cultura 
completamente nova, incorporando os elementos de força das duas organizações.  
 
A escolha da abordagem mais apropriada depende, principalmente, do tipo de sinergias esperadas 
com o negócio e do nível de integração operacional necessário para atingi-las.  
 
A imposição da cultura dominante é a forma mais utilizada em transações baseadas em 
economias de escala. Nelas, as sinergias esperadas são, principalmente, sinergias de custo, 
resultantes da consolidação de ativos de produção, da unificação de funções e da redução de 
quadro. Para capturá-las plenamente, a nova empresa precisa funcionar como uma organização 
única e altamente integrada; por essa razão, o adquirente necessita estabelecer uma cultura 
comum e, normalmente, consegue isso impondo a própria cultura sobre a empresa adquirida.  
 
O próprio Banco Itaú, quando adquire bancos de varejo, como o Banerj ou o Bemge, tipicamente 
adota uma abordagem de integração total do target nas próprias operações, de forma a realizar 
reduções de custo. Normalmente, o processo é suportado por investimentos significativos em 
integração de sistemas, para unificar a rede de agências e os processos internos, e resulta em 
demissões maciças.  
 
Diferentemente das transações baseadas em economias de escala, nas quais o adquirente tende a 
impor a própria cultura, em transações baseadas em economias de escopo, como a aquisição do 
BBA pelo Itaú, a abordagem normalmente utilizada varia entre manter culturas distintas ou criar 
uma nova cultura. Nestas transações, as sinergias esperadas são, principalmente, sinergias de 
receita, originadas pela complementaridade dos produtos, cross-selling nas bases de clientes, roll-
out de melhores práticas etc.  
 
A escolha da melhor abordagem de integração cultural depende do nível de integração operacional 
necessário para atingir estas sinergias: quando ele é significativo, como na força de venda e nas 
políticas comerciais, manter culturas independentes pode comprometer os objetivos do negócio. 
Por outro lado, tentar impor a cultura dominante pode anular os elementos distintivos que 
marcaram o sucesso da empresa adquirida.  
 



Nesse caso, é melhor criar uma nova cultura, que incorpore as melhores práticas de cada uma 
das duas empresas. Quando a Johnson Wax Professional, líder em produtos para limpeza 
doméstica, adquiriu, em 2002, a DiverseyLever, uma unidade da Unilever, a transação foi 
motivada pela complementaridade das linhas de produto e de alguns mercados geográficos.  
 
Mas, para capturar as sinergias de receita, as duas empresas precisavam aprender a vender em 
conjunto. Greg Lawton, CEO da Johnson Wax, selecionou talentos de ambas as empresas para 
formar a nova equipe comercial, implementou um sistema de incentivos único e estimulou 
discussões abertas sobre diferentes abordagens comerciais.  
 
Imediatamente após o fechamento do negócio, equipes mistas de vendas passaram a 
compartilhar informações confidenciais sobre clientes e a visitar contas-chave em conjunto. Cinco 
meses após o fechamento do negócio, Lawton havia criado uma nova organização comercial, 
retendo os executivos-chave e as principais contas, e as sinergias esperadas estavam se 
materializando.  
 
O principal aprendizado dos exemplos acima ilustrados é que a melhor abordagem de integração 
cultural depende do entendimento das sinergias esperadas com o negócio e do nível de integração 
operacional necessário para atingi-las.  
 
Se a abordagem adequada pede uma integração entre as culturas, é importante que a alta 
gerência da nova empresa identifique as diferenças culturais e defina um plano de integração 
cultural desde o início da fusão, como parte do plano geral de integração.  
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