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Resumo 

 

As operações de Fusões e Aquisições são utilizadas pelas organizações como estratégia para 

aumentar o seu valor perante o mercado, seja este valor relacionado a conhecimento, qualidade, 

alcance geográfico, valor financeiro, vantagens sobre a concorrência, ou outros. Existe uma 

tendência mundial voltada à concentração e à centralização de capital que se justapõem aos 

enormes riscos envolvidos nessas transações. Os estudos e estatísticas disponíveis na literatura 

demonstram que os resultados com frequência frustram os objetivos almejados, além de 

ocasionarem impactos negativos na vida dos profissionais que participam deste movimento. O 

presente estudo investiga os desafios inerentes ao processo de incorporação das empresas 

envolvidas em Fusões e Aquisições, visando levantar as oportunidades que o gestor de projetos 

tem para exercer uma contribuição positiva, utilizando-se de suas competências em 

Gerenciamento de Projetos. Para realização deste estudo foi realizado o levantamento 

secundário dos dados por meio de pesquisa na literatura nacional e internacional, artigos 

acadêmicos, seguida de análise de dados buscando convergências acerca das questões mais 

relevantes para a elaboração de propostas eficazes de uma atuação proveitosa do gestor de 

projetos. Os resultados mostraram-se bastante concentrados em três áreas de atuação, que foram 

a integração cultural entre as empresas, a gestão de pessoas e o gerenciamento da comunicação. 

Norteado por estes elementos, o trabalho então discorre sobre as oportunidades de atuação que 

o gestor de projetos tem para capitalizar sobre os pontos favoráveis, reverter pontos de conflito 

e contribuir para o sucesso da transação, valendo-se dos conhecimentos, técnicas e ferramentas 

do Gerenciamento de Projetos. 

 

Palavras Chave: Fusões e Aquisições. Gerenciamento de projetos. Gestão de 

Mudança. Integração Cultural Organizacional. 

    

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Mergers and Acquisitions transactions are widely utilized by organizations as a strategy to 

increase its market value, which could be related to knowledge, quality, geographical reach, 

financial value, competitive advantages, or others. There is a global trend related to the 

concentration and centralization of capital that supersedes to the significant risks that this kind 

of transaction holds. Studies and statistics available in literature show that the results are often 

frustrated and the original goals are not met, besides the negative impacts in the lives of those 

professionals involved in these dynamics. The present study investigates the challenges 

inherent to the companies’ incorporation processes, when involved in Mergers and 

Acquisitions, aiming to distinguish the opportunities that the project managers have in exerting 

a positive contribution, while utilizing their skills in Project Management.  In order to develop 

this study, a secondary data collection was performed trough research in national and 

international literature, and academic papers, followed by an analysis of the data searching for 

convergences in the views of the most relevant issues, in order to formulate effective proposals 

for the project manager’s interventions to be profitable. The results were quite concentrated in 

three areas, which are organizational culture integration, people management, and 

communication management. Guided by these elements, the study elaborates around the project 

manager’s opportunities to capitalize on strengths, reverse conflict areas, and contribute to the 

transaction’s success, applying project management’s knowledge, techniques and tools. 

 

 Key Words: Mergers and Acquisitions. Project Management. Change Management. 

Organizational Culture Integration. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Considerações Iniciais 

Este trabalho tem como objeto de pesquisa o estudo acerca dos processos de Fusão e 

Aquisição de empresas, com foco no gerenciamento dos projetos envolvidos no processo de 

integração, e visa levantar as oportunidades que o Gerente de Projetos tem para contribuir com 

o sucesso da operação e a sustentabilidade da nova empresa. 

Apesar dos termos “Fusões e Aquisições” serem comumente usados de forma inter-

relacionada, eles representam métodos diferentes de combinação entre duas empresas. Uma 

Fusão é a união de duas empresas para formar uma nova, enquanto uma Aquisição é a compra 

de uma empresa por outra, podendo ou não haver formação de uma nova empresa.  

As transações de Fusões e Aquisições de empresas são largamente utilizadas como 

forma de desenvolvimento corporativo, movimentando trilhões de dólares globalmente. 

Abaixo, o gráfico 11 mostra a evolução dos valores nos últimos dez anos, até o terceiro trimestre 

do ano de 2016, que acabou encerrando com a soma de USD 3.24 trilhões. 

 

Gráfico 1: Evolução do volume financeiro de Fusões e Aquisições no mundo. 

Fonte: http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21707922-global-mergers-and-

acquisitions 

                                                
1 Disponível em: http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21707922-global-mergers-

and-acquisitions. Acessado em Maio/2017. 
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Como visto no gráfico acima, no mundo todo e em especial nas Américas, o volume 

financeiro dispendido nas transações de Fusões e Aquisições é enorme, superior às economias 

da maioria dos países, incluindo o Brasil, cuja economia corresponde a US$ 1,77 trilhão.  

Apesar de ter mostrado um arrefecimento nos anos de crise econômica mundial, entre 2008 e 

2012, este mercado continua expressivo e ascendente. 

No Brasil, o mercado de fusões e aquisições começou a alavancar a partir de 1990, com 

a abertura da economia e sua exposição a uma nova realidade tecnológica, sendo que de forma 

mais relevante após a implantação do Plano Real em 1994. Observando os dados da plataforma 

TTR (Transactional Track Record) 2, o volume já ultrapassa 10.000 (dez mil) operações. 

Somente no ano de 2016, o movimento de fusões e aquisições no Brasil ultrapassou R$ 260 

bilhões de reais, com 1.040 transações. 

 

1.2 Formulação do problema de pesquisa 

Apesar de tantas empresas buscarem crescimento e vantagens competitivas através deste 

tipo de transação, os índices de fracasso mostram-se significativamente altos.  

Conforme SCHULER, R. et al3, a consultoria A.T. Kearney, em relatório realizado em 

1999, constatou que 75% das empresas envolvidas em F&A não atingiram os objetivos 

estratégicos que deram origem a operação, e que 58% das transações destruíram o valor 

acionário da empresa. 

Os resultados mais atuais não se mostram melhores que no passado. Segundo Cartwright 

e Schoenberg4, estudos realizados de 1970 e 2000 relatavam que 56% das aquisições realizadas 

globalmente poderiam ser consideradas bem-sucedidas. 

                                                
2 Disponível em https://www.ttrecord.com/pt/publicacoes/relatorio-por-mercado/relatorio-mensal-

brasil/?offset=6. Acessado em Maio/2017. 

3 SCHULER, R. et al. HR Issues and Activities in Mergers and Acquisitions. In: European Management Journal 

Vol. 19, No. 3. Reino Unido: Elsevier Science Ltd, 2001. P. 239–253. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/222837746_HR_Issues_and_Activities_in_Mergers_and_Acquisitions. 

Acessado em Agosto/2017. 

4 Cartwright, Susan; Schoenberg, Richard. Thirty Years of Mergers and Acquisitions Research: Recent 

Advances and Future Opportunities. In: British Journal of Management, v. 17. Reino Unido: Wiley-Blackwell, 

2006. p. 1-5. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8551.2006.00475.x/pdf. Acessado 

em Junho/2017. 

https://www.researchgate.net/publication/222837746_HR_Issues_and_Activities_in_Mergers_and_Acquisitions
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8551.2006.00475.x/pdf
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No Brasil, esta tendência ao insucesso também se manifesta. Segundo levantamentos de 

Betânia Tanure5, “na visão dos presidentes das 500 maiores empresas brasileiras, 70% das F&A 

não atingem os resultados desejados”. Mesmo nas operações que apresentam incremento de 

valor para a empresa adquirente ou resultante, muitas delas almejavam um incremento superior 

ao obtido. 

O grupo Hay6 publicou um relatório em 2007, após conduzir um programa de pesquisa 

que incluía 200 entrevistas com líderes de empresas europeias que tinham participado das 

maiores operações de fusões e aquisições entre 2005 e 2007, afirmando que somente 9% desses 

líderes disseram ter atingido os objetivos originais. Mesmo quando os objetivos foram 

atingidos, outros impactos desfavoráveis incidiram sobre o negócio fazendo com que 45% dos 

executivos se voltassem contra as transações das quais participaram. 

Nota-se portanto, que há um desencontro entre as expectativas geradas pelas operações 

de Fusões e Aquisições e os resultados que vêm sendo alcançados. 

 

1.3 Objetivos do Estudo 

Estes resultados nos levam a buscar uma análise dos fatores predominantes que 

contribuem para o fracasso da maioria das transações e, também, como seria possível aumentar 

os índices de sucesso de modo a aproveitar as oportunidades geradas pela implantação dos 

projetos relacionados à integração das empresas. 

De forma sintética, os objetivos deste estudo são: 

Geral: Analisar as causas da baixa performance das operações de Fusões e Aquisições e 

como elas se relacionam com os projetos de integração;  

Específico: Levantar oportunidades para os Gerentes de Projetos contribuírem para o 

sucesso da nova organização. 

 

                                                
5 TANURE, B.; CANÇADO, V. “Fusões e aquisições: aprendendo com a experiência brasileira”. Revista de 
Administração de Empresas: RAE, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 10-22, 2005. apud TANURE,B.; PATRUS, R. Os 

dois lados da moeda em fusões e aquisições. São Paulo: Elsevier Editora Ltda., 2011. Locais do Kindle 188-189. 

6 Hay Goup. Ligações Perigosas - Fusões e aquisições: o jogo da integração, 2007. Disponível em 

http://www.haygroup.com/downloads/br/misc/fusoes_e_aquisicoes.pdf . Acessado em Maio/2017. 



4 

 

1.4 Questões de Estudo 

• Quais os principais fatores de insucesso das operações de fusões e aquisições de 

empresas? 

• Em que medida as diferenças culturais favorecem ou restringem o gerenciamento dos 

projetos de integração? 

• Como implantar novos processos operacionais e sistemas prestigiando as boas práticas 

das empresas originais e, ao mesmo tempo, consolidar uma nova e eficiente forma de trabalho? 

• Quais as ferramentas que o Gerente de Projetos dispõe para impactar no sucesso da 

transação? 

 

1.5 Relevância do estudo  

Devido à alta incidência de Fusões e Aquisições e os impactos financeiros e sociais que 

delas advém é pertinente estudarmos estes fenômenos buscando apresentar um trabalho 

acadêmico que possa contribuir para o aumento de resultados mais satisfatórios.  

Através deste estudo, profissionais da área de Gerenciamento de Projetos podem 

explorar oportunidades de aprofundar-se em conhecimentos específicos que os auxiliem no 

esforço de obter uma atuação mais relevante e profícua em contexto de Fusões e Aquisições. 

As mudanças no ambiente corporativo hoje são frequentes, de modo que este estudo 

pode contribuir para além do universo desse tipo de transação. 

 

1.6. Organização do Estudo 

Para proporcionar um melhor entendimento do leitor, o presente trabalho desenvolve-se 

em quatro tópicos apresentados no capítulo 3, a saber: 

O tópico 3.1 traz alguns casos reais, estatísticas e estudos já realizados sobre o tema, 

fundamentando a problemática proposta. 

Observa-se no tópico 3.2 quais são as principais causas para os problemas enfrentados 

nas operações de Fusões e Aquisições, visando identificar aquelas mais relevantes e que se 

relacionam ao campo do gerenciamento de Projetos. Em seguida, exploram-se os três desafios 

mais relevantes e que podem, ao mesmo tempo, se constituir em oportunidades de uma 
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contribuição positiva por parte do Gerente de Projetos: a integração cultural das empresas (item 

3.2.1), a atenção ao capital humano (item 3.2.2) e o gerenciamento da comunicação (item 3.2.3). 

No tópico seguinte, 3.3, analisa-se a inter-relação entre os conhecimentos e ferramentas 

do Gerenciamento de Projetos nas dinâmicas do processo de integração das empresas. 

No tópico 3.4 deste terceiro capítulo tem-se a identificação e análise dos recursos, 

técnicas e métodos que podem ser usados pelo Gerente de Projetos para proteger o sucesso do 

negócio durante e após a operação de fusão ou aquisição. 

No quarto capítulo, apresentam-se as conclusões e no quinto capítulo as recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este é um trabalho cuja metodologia segue a abordagem Qualitativa, com análise teórica 

permeada por citações de casos concretos, apoiada no método indutivo. 

O universo da pesquisa é global; buscará observar dados das operações de fusões e 

aquisições de qualquer país, bem como visa levantar as oportunidades de contribuição dos 

conhecimentos do Gerenciamento de Projetos aplicáveis em qualquer localidade do globo. 

 

2.1. Classificação da Pesquisa 

Tipo de pesquisa explicativa quanto aos fins e bibliográfica quanto aos meios. Trata-se 

de uma análise de dados bibliográficos e casos históricos, elaborando um posicionamento 

teórico sobre o tema. 

 

2.2 Técnicas de coleta de dados 

Método histórico no que diz respeito à investigação de casos de fusões e aquisições já 

concretizados, bem como estatísticas históricas visando a compreensão de sua natureza e 

desdobramentos, para auxiliar no desenvolvimento do raciocínio que relacionará os fatos à 

atuação do Gerenciamento de Projetos. Esta investigação utiliza procedimentos observacionais.  

 

2.3. Procedimentos de análise de dados 

A análise consiste em estabelecer convergências de resultados, relatos e teorias, 

advindos das informações e dados levantados. A consonância dos resultados norteia o 

raciocínio para elaboração das proposições às quais o trabalho se dispõe a apresentar.  

 

2.4 Limitações do método 

Pouca profundidade no estudo. Não teremos detalhes sobre erros ocorridos nos 

processos de Fusões e Aquisições, que em função de sigilo organizacional não são facilmente 

encontrados na literatura, bem como outros detalhes sobre a condução das integrações. 
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Dificuldade de generalização. A análise de alguns poucos casos pode ser uma base frágil 

para percepção dos desafios envolvidos, ainda que isso não interfira no levantamento das 

oportunidades, que deverão ser apontadas independentemente das particularidades de cada 

caso. 

 

2.5 Referencial teórico: 

O presente trabalho tem como bases teóricas, dentre outros, as pesquisas e conclusões 

de Betânia Tanure de Barros, uma das maiores autoras de livros e artigos relacionados aos 

projetos de Fusões e Aquisições; os trabalhos de Sue Cartwright e Cary L. Cooper, renomados 

pesquisadores das operações de Fusões e Aquisições no Reino Unido; e as ideias do engenheiro 

norte-americano Harold Kerzner, autor de mais de 20 publicações nos campos do 

gerenciamento de projetos e planejamento estratégico. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Apresentação de casos, estatísticas e estudos sobre o tema  

A despeito das estatísticas desfavoráveis, o que leva as empresas a investirem tanto 

dinheiro e esperanças neste tipo de operação?  

As principais razões, segundo a base de dados mundial Stadista7 levantou nos Estados 

Unidos são: 

1. Entrar em uma nova linha de negócios; 

2. Expandir a carteira de clientes; 

3. Aumentar o alcance geográfico; 

4. Enriquecer a propriedade intelectual ou adquirir novas tecnologias; 

5. Oportunidade de uma empresa alvo tornar-se disponível; 

6. Busca de ganho financeiro na compra de operação lucrativa, ou na venda do negócio; 

7. Maior independência produtiva, com a aquisição de elementos para a cadeia de 

suprimentos; 

8. Resposta a demandas de acionistas e investidores 

9. Defender-se da concorrência 

 

As motivações para operações de Fusões e Aquisições no Brasil estão entre as citadas, 

sendo, para Rossetti8, as três principais: a) ganho de marketshare; b) aumento do alcance 

geográfico; c) crescimento, com ampliação de escalas operacionais (englobando expansão da 

carteira de clientes).  

Grandes aquisições também ocorreram no cenário nacional simplesmente por oportunidade, 

para adquirir empresas que estão em condição financeira precária em função de problemas de 

gestão operacional ou financeira. Segue relato de alguns exemplos. 

 

                                                
7 STADISTA. Disponível em https://www.statista.com/statistics/380165/main-reasons-manda-activity-usa/. 

Acessado em Junho/2017.  

8 ROSSETTI, José Paschoal. Fusões e aquisições no Brasil: as razões e os impactos. In: TANURE, Betânia. 

Fusões, aquisições & parcerias. São Paulo: Atlas, 2001. P. 76-87  
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A fusão da Sadia com a Perdigão 

Este processo de fusão aconteceu quando a Sadia estava em uma crítica situação de 

endividamento, após o fracasso da tentativa de alavancagem financeira através de operações de 

derivativos cambiais. Esta operação consiste em definir antecipadamente o valor do dólar no 

vencimento dos contratos futuros, junto ao banco intermediador da operação de exportação, 

visando o lucro em cenários de tendência de queda. No entanto, com a crise financeira 

americana de 2009, ocorreu o contrário, o real se desvalorizou e a empresa não tinha como 

pagar suas dívidas, cujo valor chegava a três vezes o valor de geração de caixa operacional.  

A fusão com a Perdigão em 2009 representava uma questão de sobrevivência para a 

Sadia e, ainda sob o aspecto financeiro, a fusão era uma oportunidade estratégica para a 

Perdigão.  

Em 2008, a Sadia apresentava margem líquida negativa, de cada R$100 vendidos a ela 

retornavam R$23 de prejuízo, conforme Todeschini9. A Perdigão tinha margem positiva, porém 

pequena. 

Um ano após a fusão, em 2010, a margem líquida do grupo já era positiva e continuou 

crescendo nos anos seguintes. Em 2012, três anos após a fusão, os índices de endividamento do 

grupo já estavam controlados. 

Porém, o desempenho operacional medido pela margem EBITDA mostrou-se muito 

inferior ao de empresas semelhantes no mercado global como Nestle e Danone. Este indicador 

só começou a crescer a partir de 2013, mas, sofrendo as crises nacionais já a partir de 2014, 

ainda não conseguiu equiparar-se. Ex-funcionários da Sadia que participaram do processo de 

integração comentam que, ainda que a eficiência operacional da Sadia fosse superior à da 

Perdigão, os modelos e processos implementados foram predominantemente da Perdigão, que 

atuou como uma empresa adquirente no processo. 

A quantidade de funcionários na época da fusão (somando Perdigão e Sadia) era de 

116.000 empregados. Os administradores da empresa afirmavam que com o sucesso da fusão 

viria a expansão dos mercados e aumento no número de empregos. Hoje a empresa tem pouco 

                                                
9 TODESCHINI, Caroline; VIEIRA, Marieli. BRASIL FOODS: Análise de Desempenho pré e pós fusão. 

Trabalho acadêmico apresentado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná em 2014. 
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mais de 105 mil empregados, 10 mil a menos que há 8 anos. Nota-se que a expectativa aventada 

não se concretizou. 

Ao fim, a fusão tornou a nova empresa – o grupo Brasil Foods – uma das maiores 

empresas do segmento de alimentos do mundo e, em relação aos objetivos que motivaram a 

operação, podemos considerá-la bem sucedida. No entanto, levando-se em conta o potencial de 

aumento de desempenho, economia e expansão de mercado, uma integração mais inclusiva 

talvez trouxesse melhores resultados. 

 

Fusão Chrysler e Daimler-Benz 

Trata-se de um caso global, já ocorrido há tempo suficiente para tornar possível 

examinar os seus resultados e impactos em toda sua extensão. Em 1998 a companhia 

automobilística europeia Daimler-Benz e a norte-americana Chrysler anunciaram sua fusão em 

escala global. Ambas estavam muito bem financeiramente e gozavam de grande prestígio em 

seus mercados. O que motivou esta operação foi economia de escala em função da similaridade 

de escopo, uma estratégia que estava sendo bastante usada nas operações de Fusões e 

Aquisições nos anos 90.  Ainda que pareça óbvio, o fato de que as culturas alemã e americana 

pudessem apresentar bastante divergências em sua atuação corporativa foi desprezado. 

Annette Risberg10 relata que os membros do conselho de administração da empresa 

alemã tinham assistentes que preparavam uma variedade de relatórios com os números 

relacionados a uma série de questões, enquanto a administração da empresa americana tomava 

a maior parte de suas decisões conversando diretamente com os engenheiros e especialistas. Os 

empregados alemães estavam acostumados a ter que aguardar o processo burocrático chegar 

até o topo para então ser aprovado, enquanto os americanos no nível médio da organização 

tinham autonomia para seguir com suas iniciativas às vezes mesmo sem aprovação de um 

executivo. As rotinas de refeições, carga horária, permissão e proibição de fumo e álcool dentro 

das unidades era completamente diferente.  

Estas diferenças rapidamente começaram a se manifestar desde o topo da nova 

organização, com desentendimentos entre o presidente mundial e o CEO europeu. Não se 

conseguiam estabelecer os valores que os colaboradores deveriam seguir, que tipos de 

                                                
10 RISBERG, Annette. Mergers & Acquisitions: A Critical Reader. Nova Iorque: Routledge, 2006. P. 25. 
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comportamentos deveriam ser recompensados e quais eram os pilares da companhia. Daimler 

era uma empresa focada em engenharia, enquanto a Chrysler era uma empresa focada em 

marketing e vendas. Haviam diferenças salariais entre as duas empresas. Os valiosos 

engenheiros da Chrysler, assim que perceberam as dificuldades que emergiam, começaram a 

abandonar o barco. Aquelas semelhanças avaliadas tão superficialmente se mostraram 

profundamente divergentes. 

Como resultados, o valor médio das ações destas empresas caiu quase 40% nos 18 meses 

subsequentes ao anúncio da fusão. O trabalho de Thomaz Wood Jr e demais autores11 relata que 

“No final de 2000, enquanto a Mercedez-Benz, uma das divisões alemãs do conglomerado, 

distribuía a seus funcionários um bônus por desempenho, a Chrysler estava acumulando perdas 

e privando-se dos seus principais executivos”. 

Em 2007, houve a dissolução da união com a Daimler e a Chrysler foi então adquirida 

pelo fundo norte-americano Cerberus Capital Management. Após entrar em concordata em 

2009, firmou uma aliança com o grupo Fiat para sair da moratória e foi formalmente adquirida 

pelo grupo em 2014, do qual faz parte até hoje.  

Pode-se concluir que esta operação fracassou tanto quanto aos seus objetivos primordiais 

quanto em beneficiar-se de qualquer oportunidade de geração de valor que pudesse ter surgido. 

Certamente as causas deste desempenho são várias, mas no centro está a desatenção ao abismo 

cultural que havia entre as empresas. 

 

Monsanto e American Home Products  

Monsanto já era uma pujante indústria de agricultura e biotecnologia (a brasileira 

Agroceres pertence a uma de suas subsidiárias) e American Home Products uma líder no 

mercado farmacêutico, ambas norte-americanas. Os seus negócios mostravam-se perfeitamente 

complementares – enquanto American Home Products tinha uma formidável equipe de 

marketing e vendas que poderia alavancar os produtos da proeminente equipe de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Monsanto, esta tinha também uma promissora estratégia de crescimento, 

que os cofres da American Home Products poderiam sustentar. A expectativa era de uma 

                                                
11 WOOD Jr,, Thomaz et al. Artigo: Fusões e aquisições no Brasil, revista ©RAE executivo vol.2, 2004. P. 42.  

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/viewFile/34989/33767. Acessado 

em Julho/2017.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/viewFile/34989/33767
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economia de Usd 1,5 bilhões nos 3 anos seguintes, através da otimização de plantas industriais 

e despesas em pesquisa.  

Entretanto, menos de 5 meses após o anúncio, o acordo foi desfeito. Ainda que neste 

caso as duas empresas fossem da mesma cultura nacional, suas culturas organizacionais eram 

completamente distintas e estas diferenças começaram a aparecer logo entre seus dirigentes. 

American Home era austera, conduzida com rigidez. Monsanto era extravagante, gastava 

demais e assumia muitos riscos. O conselho não conseguia chegar a um acordo sobre qual dos 

dirigentes ficaria no comando da nova companhia, ou como os investimentos seriam 

distribuídos entre as linhas de produtos.  

Seguir com a operação poderia ter sido uma catástrofe para ambas as empresas, mas o 

excesso de entusiasmo e a falta de análise acerca dos problemas potenciais que levaram ao 

anúncio da fusão foi suficiente para causar forte impacto negativo para ambas as empresas. 

Quando o acordo foi desfeito, as ações da Monsanto caíram 27% e as da American Homes 

caíram 10%, informa Denis C. Carey 12.  

Neste caso é notável como o ímpeto pelos lucros e a busca por oportunidades de 

expansão podem, de certo modo, deixar os dirigentes “cegos” para as fragilidades na realização 

da integração.   

 

Integrações no mercado financeiro brasileiro 

Em estudo realizado por João Gabriel Moraes Souza13 foram analisadas 43 integrações 

de bancos brasileiros e os retornos anormais no mercado de ações, 41 dias após os eventos de 

Fusões e Aquisições para observar os impactos de curto prazo, e de 9 meses antes a 9 meses 

depois para fortalecer análises a médio prazo. O trabalho concluiu que os investidores de bancos 

que atuam como adquirentes em processos de Fusões e Aquisições não acreditam na promessa 

de ganhos com sinergia de escopo e escala, observando que o valor dos ativos dos bancos 

                                                
12 CAREY, Denis C et al. The human side of M&A: How CEOs Leverage the Most Important Asset in Deal 

Making. Oxford: Ed. Oxford University, 2004. 

13 SOUZA, João Gabriel de Moraes. Reação do Mercado de Ações às Fusões e Aquisições de Bancos no Brasil 

à Luz de Estudos de Eventos: uma análise do período de 2005 a 2015. Dissertação de mestrado apresentada à 

Universidade de Brasília no ano de 2016. Disponível em: 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19785/1/2016_Jo%C3%A3oGabrieldeMoraesSouza.pdf. Acessada em 

Agosto/2017. 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19785/1/2016_Jo%C3%A3oGabrieldeMoraesSouza.pdf
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adquirentes tende a sofrer impacto negativo após envolverem-se em eventos de Fusões e 

Aquisições. 

De fato esta deve ter sido uma lição já aprendida pelo mercado, evidenciada pelo fato de 

que o Banco Bradesco teve o valor de suas ações reduzido em 2% após anunciar que compraria 

a operação brasileira do HSBC, em 2015. Na prática, pelos números levantados pelo autor, estes 

ganhos não se comprovam quando analisados os desempenhos dos bancos após os eventos. Os 

efeitos positivos se concentram nos indicadores de participação de mercado e tamanho, mas o 

autor entende que os investidores não acreditam que aumento de tamanho gere economias de 

escala em bancos que já são grandes e, geralmente, são os adquirentes, e contam com certa 

proteção implícita do governo, que não os permitirá fracassar.  

No entanto, o fato de que as operações não têm registrado os anunciados aumentos em 

desempenho, não significa que o potencial para estes ganhos não exista. Principalmente nos 

aspectos de implantação de melhores práticas em processos, contratações e aproveitamento de 

sinergias, as diferenças culturais e disputas de poder podem se sobrepor à disposição para 

potencializar os ganhos que a operação promete e poderia entregar. 

Quando o holandês ABN, que já operava no Brasil desde 1917, comprou o Banco Real 

em 1998 como parte de sua estratégia de fortalecer sua cobertura global e aproveitar o bom 

momento econômico do Brasil, houve muito cuidado de ambas as partes no processo de decisão 

tanto do comprador quanto do vendedor. Nesta operação viu-se uma abordagem totalmente 

diferente com resultados naturalmente bem diferentes.  

A começar pela postura do vendedor. Ao tomar a decisão de vender o banco Real, seu 

presidente Aloysio Faria estabeleceu o que o comprador pretendente deveria ter e ser para que 

houvesse acordo. Sua primeira preocupação foi com as pessoas – o comprador deveria querer 

manter a rede de agências de varejo evitando demissões em massa. Em segundo lugar, veio a 

capacidade financeira: o comprador deveria ser poderoso o suficiente para adquirir o que era o 

4º maior banco do país. Além disso, a cultura deveria ser semelhante, novamente no quesito 

gestão de pessoas. E como último critério a negociação deveria ocorrer em completo sigilo para 

proteger o Real de qualquer especulação negativa no mercado. O ABN Amro pareceu 

enquadrar-se nestes requisitos.  

Após o anuncio da aquisição, a fase de integração foi cuidadosamente planejada. A 

primeira análise foi uma avaliação das semelhanças e diferenças culturais de cada banco, que 
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foram mapeadas e documentadas. Depois escolheu-se a pluralidade14 como estratégia para a 

integração, modalidade que permite maior tempo para o estabelecimento das mudanças e para 

adequação dos funcionários. O ABN reconhecia que tinha comprado um banco no auge de seu 

sucesso, e que isto se devia à capacidade das pessoas que trabalhavam nele. Preservar este 

capital norteou a liderança no processo de integração. Manter o nome de ambos os bancos na 

nova marca, que foi estabelecida como ABN Amro Real, permitiu que não houvesse nenhuma 

resistência interna, nem do grande público. Visando garantir que a combinação dos traços de 

ambas as empresas resultasse realmente no melhor de cada uma, e não no pior de cada uma, o 

presidente da empresa estabeleceu um canal de comunicação direto com os funcionários, 

através de e-mail e visitas às agências e departamentos muitas vezes acompanhado do 

presidente do conselho. As premissas estabelecidas desde o processo de negociação da operação 

continuaram a ser observadas ao longo do processo de integração. 

Em 2001, conforme publicado pela FolhaOnline15, o ABN Amro Real teve lucro 

operacional líquido de US$ 2,34 bilhões. Somente 3 anos após a incorporação, observamos que 

o novo banco manteve-se bem posicionado no ranking dos bancos brasileiros, ocupando o 5º 

lugar entre os privados em 2002, ainda que tenha enfrentado dificuldades naquele ano 

ocasionadas pela desvalorização do real, quando suas vendas caíram em 10%. No período de 

2001 a 2010 registrou um crescimento de 54%. Naturalmente que em uma década muitos 

fatores contribuíram para seu desempenho, mas também devemos reconhecer que o sucesso na 

incorporação do banco Real proporcionou uma base segura para que os próximos passos fossem 

bem sucedidos.  

 

3.2 As restrições e dificuldades que levam ao insucesso das transações.  

Como visto, os acordos que culminam com a integração de duas empresas tem objetivos 

claros, que de uma forma ou de outra são compartilhados por ambos os lados, seja por vontade 

                                                
14 “A pluralidade cultural caracteriza-se pela não existência de influência significativa da cultura da empresa 

adquirente na adquirida. Ambas convivem mantendo suas identidades. Existe baixo grau de mudança nas duas 

empresas. Na maioria das vezes, em aquisições de empresas com o mesmo tipo de negócio”. (TANURE, Betânia 
et al. Os Dois Lados da Moeda em Fusões e Aquisições: O Case da F&A dos Bancos Abn Amro, Real, 

Sudameris e Santander. São Paulo: Elsevier Brasil. Locais do Kindle 1077-1080.) 

15 Dados encontrados no periódico FolhaOnline de 10/10/2002. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u22739.shtml. Acessado em Julho/2017. 
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ou necessidade. Porém em poucos casos, estes objetivos são alcançados e a empresa cresce em 

valor perante o mercado.  

Observa-se que muitas vezes o foco nos resultados esperados não aparece com a mesma 

intensidade após a concretização do negócio, no momento do planejamento das estratégias de 

integração. Os aspectos da organização, que naturalmente ficarão vulneráveis durante o 

processo, acabam sendo negligenciados. É preciso uma visão sistêmica muito apurada, e 

suporte de profissionais experientes em operações de Fusões e Aquisições para que a estratégia 

de integração a ser adotada esteja alinhada não somente aos objetivos principais mas também à 

proteção dos resultados gerais da empresa e seu valor no mercado.  

São espantosamente comuns as dificuldades que geram o baixo desempenho das 

operações.  Tomando-se como principais referenciais teóricos os trabalhos de Betânia Tanure 

e de Thomaz Wood Jr., na literatura brasileira, e de Sue Cartwright e Cary L. Cooper na 

literatura internacional16, os estudos realizados convergem para uma pequena lista de fatores: 

- O respeito às culturas locais e organizacionais; 

- O respeito aos indivíduos; 

- A atenção com a comunicação. 

 

3.2.1 O respeito às culturas locais e organizacionais e a escolha da estratégia de integração. 

Segundo Edgar Schein17, um dos principais estudiosos do conceito, cultura 

organizacional pode ser resumida como um modelo de crenças e valores criados por um 

determinado grupo, a partir da observação de como seu líder pensa e age. Então a cultura de 

uma organização está diretamente ligada à cultura do líder.  

A cultura da organização também estará inevitavelmente ligada à cultura local, da 

cidade, estado, país onde a organização está inserida. Mesmo uma sucursal de uma empresa 

                                                
16 Segmentação extraída a partir de três trabalhos: Tanure, Betânia. Fusões e Aquisições: Aprendendo com a 

Experiência Brasileira. Revista ©RAE executivo vol 45, 2005; Wood Jr, Thomaz et al. Artigo: Fusões e 

aquisições no Brasil, revista ©RAE executivo vol.2, 2004; e Cartwright, Sue; Cooper, Cary. Mergers and 

Acquisitions: The Human Factor. Oxford: Butterworth Heinemann Ltd, 1992. 

17 SCHEIN, Edgar H. Organizational culture and leadership. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1992 
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norte-americana que esteja no Japão, em diversos aspectos apresentará características da cultura 

japonesa. 

Cartwright e Cooper18 colocam no topo da lista dos fatores associados ao fracasso das 

operações de Fusões e Aquisições a subestimação das dificuldades em fundir as culturas. 

Através dos exemplos citados anteriormente, observa-se que, de fato, este é um dos principais 

desafios para o sucesso na integração de duas organizações. Por esse motivo é fundamental a 

análise prévia cuidadosa das culturas tanto do líder quanto da sociedade em que a empresa está 

inserida, bem como de suas filiais caso existam, começando já na avaliação de viabilidade da 

operação de fusão ou aquisição. Esta análise prévia pode, então, servir de base para a elaboração 

da estratégia de integração mais adequada, que segundo estudos de Betânia Tanure19 pode ser 

de cinco tipos: a assimilação, a mescla, transformação, pluralidade e movimento reverso. A 

utilização de cada tipo dependerá dos motivos que levaram à operação, das características de 

cada cultura, e do momento ou fase da incorporação. É possível utilizar um tipo de integração 

cultural no início e mudar para outro posteriormente. 

Quando há uma cultura dominante que impõe sua cultura e seus processos sobre a outra, 

temos a assimilação. As competências e conhecimentos da empresa adquirida ou incorporada 

não deve ter sido um dos motivadores da compra ou fusão.  

A mescla é utilizada quando há soma de elementos dos dois lados. É necessário haver 

sintonia entre suas culturas, lideranças, similaridades em estrutura, tamanho, e força no 

mercado. É literalmente a integração das duas culturas. 

Quando há mudança radical no modelo de gestão tanto numa como na outra empresa, 

temos a integração do tipo transformação. A cultura da empresa formada é reconstruída, sem 

favorecer aspectos de nenhuma das duas culturas originais.  

Principalmente na integração cultural de empresas que tem conhecimentos específicos 

em áreas diferentes, o uso da pluralidade é bastante interessante. Uma é especializada na 

produção de medicamentos hormonais e a outra em suplementos vitamínicos, por exemplo.  As 

                                                
18 CARTWRIGHT, Sue; Cooper, Cary. Mergers and Acquisitions: The Human Factor. Oxford: Butterworth 

Heinemann Ltd, 1992. 

19 TANURE, Betania. 2001 apud TANURE, Betânia et al. Os Dois Lados da Moeda em Fusões e Aquisições: 

O Case da F&A dos Bancos Abn Amro, Real, Sudameris e Santander. São Paulo: Elsevier, 2011. 
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culturas não se misturam nem se sobrepõe, mas convivem simultaneamente sem grandes 

mudanças em nenhuma das empresas. 

Por fim o movimento reverso é uma estratégia de integração onde a cultura da empresa 

adquirida se instala na empresa compradora. Esta deve ser a estratégia nos casos em que a 

operação é motivada justamente pelo reconhecimento de que a empresa adquirida tem 

conhecimentos mais vantajosos ou competitivos para o futuro.  

Seja qual for a estratégia adotada, vale relembrar o papel do líder na condução do 

processo. As atitudes da alta administração influenciarão todos os níveis da organização. Tanto 

a gestão das pessoas como da comunicação, tópicos que serão abordados a seguir, poderão 

servir à melhor administração do choque cultural que inevitavelmente ocorrerá. 

 

3.2.2. A relevância do capital humano 

Questões relacionadas ao gerenciamento das pessoas estão associadas aos principais 

fatores de insucesso nas transações de Fusões e Aquisições. Quatro deles foram apontados por 

Cartwright e Cooper20: 

- Subestimação dos problemas de transferência de habilidades e conhecimento; 

- Desmotivação dos empregados da empresa adquirida; 

- Perda de pessoas chave da empresa adquirida; 

- Tomada de decisão atrasada por falta de clareza nas responsabilidades e conflitos após 

a aquisição. 

Quando é anunciada uma compra ou fusão de empresas, é natural que os colaboradores 

sejam acometidos por inseguranças acerca da preservação dos seus empregos e do valor que 

terão na nova organização. Gerenciar esses medos deve fazer parte da estratégia de integração.  

Os profissionais de RH são peças centrais nestes esforços, mas tem sido pouco 

envolvidos, e seu conhecimento geralmente se perde enquanto novos questionários e entrevistas 

são realizados por áreas frequentemente alheias ao dia-a-dia das equipes. Segundo Betânia 

                                                
20 CARTWRIGHT, Sue; Cooper, Cary. Mergers and Acquisitions: The Human Factor. Oxford: Butterworth 

Heinemann Ltd, 1992. 
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Tanure21, “O foco de sua atuação, na maioria das vezes, está na sobreposição de cargos, nas 

questões legais da integração de funcionários e no cálculo de passivos trabalhistas”. Além deles, 

os gestores diretos das equipes operacionais devem estar bem esclarecidos e orientados para 

ouvir e endereçar as inseguranças, conduzir e monitorar o comportamento dos funcionários. 

É importante reconhecer que cada empresa se estabelece e cresce com o conhecimento 

adquirido ao longo de anos de trabalho e das contribuições diárias de seus colaboradores. Estes 

conhecimentos e talentos têm valor real e devem ser considerados no levantamento das 

sinergias e complementaridades que trarão os resultados desejados. 

O que se deseja, afinal, é evitar frustração e perda de energia, e potencializar sobre o 

ambiente de transformação gerando mudança e inovação. A figura do líder é novamente 

convocada na construção de um significado, de um novo sentido para o trabalho, uma razão 

para as longas jornadas e absorção de novas atividades que o contexto de mudança exigirá dos 

colaboradores. 

 

3.2.3 A atenção com a comunicação.  

Não existe vazio ou lacuna que dure muito tempo. Alguém preencherá as informações 

que ficarem faltando. A condução da estratégia da operação poderá sair do controle caso a 

comunicação com os colaboradores e com a sociedade não seja devidamente gerenciada.  

É importante que, tão logo seja possível, os dirigentes das empresas associadas 

compartilhem suas expectativas com os níveis gerenciais. A mídia e a sociedade precisam ser 

devidamente instruídas, evitando rumores de dificuldades financeiras ou problemas com as 

empresas envolvidas. As responsabilidades de cada colaborador devem ser estabelecidas, 

comunicadas e compreendidas, para que rapidamente os funcionários possam reconhecer o 

valor que terão na integração e na nova empresa. 

Além da comunicação de caráter informativo e de direcionamento, top-down, abrir os 

canais de comunicação bottom-up, dos níveis hierárquicos inferiores para os superiores, trará 

uma série de vantagens e benefícios, permitindo o monitoramento dos conflitos culturais, 

monitoramento dos comportamentos, sensação de acolhimento e relevância por parte dos 

                                                
21 TANURE, Betania; et al. Os Dois Lados da Moeda em Fusões e Aquisições: O Case da F&A dos Bancos 

Abn Amro, Real, Sudameris e Santander. São Paulo: Elsevier, 2011. Locais do Kindle 191-199. 
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funcionários. Comunicação de qualidade com os gestores traz comprometimento com a 

mudança, segundo Parish, Cadwallader e Busch22. 

Tobias Herdt23 levanta como atividades da comunicação em contexto de fusões e 

aquisições:  

 Organizar coordenar ou controlar; 

 Liderar ou Motivar; 

 Solucionar problemas e tomar decisões. 

 

Jacqueline Fendt sustenta que assim que o assunto deixar de ser confidencial, a 

comunicação deve ser extensiva e constante com os acionistas, clientes, funcionários e outros 

stakeholders24.  

Tobias Herdt25 detalha os tipos de comunicação conforme o estágio da negociação, 

conforme tabela 1, abaixo: 

 

Estágio Características 

Pré anúncio Confidencialidade extrema. 

Indireta e direcionada com restrições. 

Focada em preparação: planejamento da 
mensagem para o anúncio e levantamento de 
stakeholders. 

Após anúncio ou 
transição 

Anúncio ao público em geral. 

Criticidade: a primeira impressão será criada.  

Atenção especial aos acionistas e mercado 
financeiro. 

                                                
22 Parish, Cadwallader e Busch, 2008. Apud FERREIRA, Isadora Avelar. Análise dos fatores restritivos e 

potencializadores da implantação do Lean Manufacturing em uma empresa do setor eletroeletrônico: 

Confronto entre percepções de distintos atores do processo. Dissertação de Mestrado apresentada na 

Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2017. 

23 HERDT, Tobias. Strategic Corporate Communications in Mergers & Acquisitions. Alemanha: Diplomica 

Verlag GmbH, 2003. 

24 FENDT, Jacqueline. Pre- And Post-Enron Learnings On Learning In M&A Environments - A Qualitative 

Study In Preparation Of A Dissertation On The Influence Of Management Andragogy On Executives’ 
Ability To Successfully Manage M&As. Zurique: International Business And Economics Research Journal 

Volume 2, Number 4, 2011. 

25 HERDT, Tobias. Strategic Corporate Communications in Mergers & Acquisitions. Alemanha: Diplomica 

Verlag GmbH, 2003. P. 36 



20 

 

Integração Foco nos colaboradores 

Clareza acerca da estratégia 

Motivacional 

É um processo, não um evento 

 

Tabela 1: Tipos de comunicação conforme o estágio da negociação 

Fonte: Elaborada pela autora com base no estudo de Herdt, Tobias (2003)   

Destarte, a comunicação pode ser representada como a espinha dorsal do processo de 

Fusões e Aquisições, pois serve para sustentar o negócio do início ao fim da operação, conforme 

sintetizam Aguilera & Dencker26. 

 

3.3 A inter-relação entre o gerenciamento de projetos e o processo de integração 

A criação da nova cultura organizacional, o desenvolvimento de novos produtos que 

atendam os mercados de ambas as empresas envolvidas, a retenção e aprimoramento das 

competências humanas que serão necessárias ao novo contexto, todos estes aspectos são 

conduzidos pelos projetos relacionados à integração. A nova estrutura e os processos 

organizacionais obrigatoriamente tem que ser definidos e implementados de modo tempestivo, 

pois o dia-a-dia do negócio tem que seguir. Neste tópico vamos abordar o papel do 

gerenciamento de projetos no emprego das melhores práticas nos processos de Fusões e 

Aquisições.  

Como observa Harold Kerzner27 em sua obra “Gestão de Projetos: As melhores 

práticas”, no capítulo exclusivo dedicado às Fusões e Aquisições, “As instituições financeiras 

parecem estar mais interessadas no impacto financeiro de curto prazo do que no valor de longo 

prazo que pode ser alcançado por meio de uma melhor gestão de projetos e de processos 

integrados”.  

É importante lembrar que num processo de Fusões e Aquisições as empresas 

provavelmente terão níveis de maturidade diferentes em gestão de projetos. O cenário ideal é 

quando ambas as partes estão dispostas a reconhecer as melhores práticas independente de em 

                                                
26 Aguilera & Dencker, 2004. apud AGWIN, Duncan N. et al, em artigo: How communication approaches 

impact mergers and acquisitions outcomes. In The International Journal of Human Resource Management, Vol. 

27, No. 20. Oxford: Informa UK Limited, 2014. P 2370-2397. 

27 KERZNER, Harold. Gestão de Projetos - 3ed: As Melhores Práticas. Porto Alegre: Bookman Editora Ltda., 

2017. P. 729. 
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qual empresa estas se originaram. Um mapeamento prévio do nível de maturidade das empresas 

pode ser muito útil, e o gerenciamento de projetos conta com pelo menos três modelos que 

comumente são mais utilizados, conforme Norberto de Oliveira Almeida28: KPMMM de 

Harold Kerzner, MMGP de Darci Pardo, e OPM3 do Project Management Institute (PMI). 

Enquanto os projetos de integração estão ocorrendo, os resultados de cada entrega e a 

evolução do nível de comprometimento dos colaboradores e demais partes interessadas vai 

dando forma ao que poderemos esperar como resultado da operação. O compartilhamento e 

monitoramento destas informações é de crucial importância. Frequentemente observa-se o 

gerenciamento dos projetos de integração sendo realizado de forma descentralizada, por cada 

área da empresa, e os gerentes funcionais desta áreas reportando aos seus superiores, fazendo 

as informações chegarem à alta direção da empresa. Quando estas pessoas não fazem parte de 

uma estrutura de projetos dificilmente coordenarão as ações seguindo metodologias que 

garantam a devida harmonia e reavaliação com o escopo, estratégias e expectativas dos diversos 

stakeholders relacionados à operação.  

A criação de uma estrutura nos moldes de um Escritório de Projetos (em inglês, PMO - 

Project Management Office) para consolidar estas informações e gerenciar as ações de forma 

coordenada, pode facilitar muito esta tarefa. Segundo o Guia PMBOK na sua 5a Edição29, o 

Escritório de Projetos é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança 

relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e 

técnicas. Entre suas responsabilidades está capacitar os gerentes de projetos e aplicar o 

gerenciamento coordenado de vários projetos para obter deles os melhores resultados. Uma 

estrutura de Escritório de Projetos dentro de uma organização costuma ser uma estrutura 

permanente. Para gerenciar um processo de Fusões e Aquisições esta estrutura pode perdurar 

até a conclusão da integração. 

Esta dinâmica foi observada por Thomaz Wood Jr. e demais autores30, quando 

constataram que o reducionismo era um dos responsáveis pelos casos de insucesso nos 

processos de Fusões e Aquisições que analisou. O reducionismo foi definido por René 

Descartes no século XVII como a decomposição do todo em partes menores, e foi usado por 

                                                
28 ALMEIDA, Norberto de Oliveira et al. Gestão Profissional de Portfólio: Maturidade e indicadores. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2015. 

29 Guia PMBOK 5a Edição. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014. 

30 WOOD Jr, Thomaz et al. Artigo: Fusões e aquisições no Brasil, revista RAE executivo vol.2, 2004. P. 45. 
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Thomaz para caracterizar a falta de unidade entre os variados aspectos do processo da 

integração, conforme a tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2: Simplificação exagerada – Cinco formas de reducionismo ajudam a compreender os problemas na 

condução da integração após a fusão ou aquisição 

Fonte: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/34989/33767   

 

Por ser uma área que atua com a integração de atividades, processos e conhecimentos, o 

gerenciamento de projetos mostra-se como caminho para adoção de uma perspectiva que 

aplique o pensamento sistêmico e coordenado na condução dos processos. 

A Gestão de Projetos também pode ser aplicada na avaliação do valor agregado gerado 

após a aquisição e a integração serem concluídas. Harold Kerzner31 sugere a utilização de um 

modelo do Boston Consulting Group (BCG) para esta avaliação, que utiliza como parâmetros 

tanto o valor percebido para a empresa como para seus clientes, e determinará em que cadeia 

de valor a empresa se encontra, conforme a figura 1, abaixo.  

 

 

                                                
31 KERZNER, Harold. Gestão de Projetos - 3ed: As Melhores Práticas. Porto Alegre: Bookman Editora Ltda., 

2017. P. 743. 
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Figura 1: Modelo Boston Consulting Group  

Fonte: Kerzner, Harold. (2017) P. 743. 

 

Este modelo contém as características de cada cadeia e sugere estratégias a serem 

utilizadas em cada caso. 

 

3.4 As oportunidades para o Gerente de Projetos proteger o sucesso e a sustentabilidade 

do negócio. 

Existem muitas carências dos processos de integração, que exigem habilidades e 

conhecimentos especiais tanto para conduzir o negócio em direção aos resultados que o 

motivaram quanto para extrair todo o potencial de vantagens competitivas e benefícios 

econômico-financeiros que a operação reserva. Devido às características do ambiente de 

projetos, multidisciplinar, sistêmico, composto de vários conhecimentos integrados, o Gerente 

de Projetos é naturalmente um profissional com muitas oportunidades de agregar valor nos 

processos de Fusões e Aquisições. 

Por se tratarem de diferentes empresas com culturas e maturidades diferentes, Gerentes 

de Projetos que apresentem maior conhecimento e habilidade na aplicação de diferentes 

abordagens e metodologias serão fundamentais para uma melhor condução desse trabalho. 

Seguindo os preceitos do Gerenciamento de Projetos, a fase de Planejamento é das mais 

relevantes, onde cada hora de dedicação pode economizar múltiplas horas de retrabalho, reação 

a riscos, revisões, sem contar custos e impactos na qualidade do trabalho. Porém, segundo 
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levantamento de Betânia Tanure32 que entrevistou 106 empresas brasileiras que tinham 

participado de processos de Fusões e Aquisições no ano 2000, “acerca do planejamento da 

integração, 48,3% dos respondentes do questionário informaram que ela ocorreu de maneira 

natural e espontânea, sem a designação de grupos-tarefa”. 

A partir de alguns trabalhos teóricos resta possível distinguir as fases típicas do 

planejamento de uma operação de Fusões e Aquisições em cinco33:  

1. Motivação - Definição dos interesses, expectativas e empresas-alvo (Yaakov Weber 

sugere que o planejamento da integração comece nesta fase); 

2. Due Dilligence - Levantamentos de dados e análises sobre a empresa a ser incorporada. 

3. Negociação e fechamento do acordo 

4. Anúncio 

5. Integração 

 

Considerando os processos do planejamento em gerenciamento de projetos segundo o Guia 

PMBOK (2014), entre os momentos 1 e 3 podemos incluir como componentes do planejamento 

do processo de F&A:  

 

 Planejar a Comunicação 

 Planejar o Gerenciamento das Contratações (tanto de recursos humanos quando de 

fornecedores);  

 Planejar o Gerenciamento do Escopo da Integração; 

 Planejar o Gerenciamento do Cronograma dos projetos de integração;  

 Planejar o Gerenciamento da Qualidade que se espera entregar aos clientes; 

 Planejar o Gerenciamento dos Riscos do processo de integração; 

                                                
32 TANURE, B.; CANÇADO, V. Fusões e aquisições: aprendendo com a experiência brasileira. Revista de 

Administração de Empresas: RAE, São Paulo, v. 45, n. 2, 2005. p. 17 

33 Essa segmentação foi extraída a partir de três trabalhos: TANURE, B.; CANÇADO, V. Fusões e aquisições: 

aprendendo com a experiência brasileira. Revista de Administração de Empresas: RAE, São Paulo, v. 45, n. 2, 

2005; WEBER, Yaakov et al. A Comprehensive Guide to Mergers & Acquisitions: Managing the Critical 

Success Factors Across Every Stage of the M&A Process. EUA: FT Press, 2013; e pelo Guia de Fusões e 

Aquisições da ERNST YOUNG Mergers & Acquisitions. EUA: John Wiley and Sons, Inc. 1994.   
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 Planejar o Gerenciamento dos Stakeholders (incluindo funcionários, acionistas, clientes, 

fornecedores, sociedade, órgãos reguladores, mídia, concorrentes) 

 Planejar o Gerenciamento da Mudança 

 

Todos os documentos gerados por estes planos serão de enorme valia para a definição e 

condução da estratégia de integração, que é um dos principais e mais críticos aspectos nos 

processos de Fusões e Aquisições, bem como o monitoramento dos avanços. 

 

Gestão da Mudança 

Dentre as principais habilidades do Gerente de Projetos, o conhecimento especializado 

em Gestão da Mudança é sem dúvida a mais relevante em um processo de Fusões e Aquisições. 

Desde o planejamento adequado ao monitoramento dos impactos das mudanças, com este 

conhecimento o Gerente de Projetos consegue tratar efetivamente dos principais desafios da 

integração das empresas que foram abordados nos capítulos anteriores.  

Planejar a mudança é fundamental, para que os fatores críticos da integração sejam 

previamente mapeados e tratados. Grande parte do esforço será dedicado no tratamento das 

resistências, elemento que está presente em todo processo de mudança. As resistências podem 

ocorrer pelo processo de mudança em si, ou ser geradas durante a fase de implantação, por uma 

gestão de mudança ineficiente. 

Principais erros no processo de gerenciamento de mudança segundo Kotter34: 

# Erros Características Processo de mudança a ser adotado 

1 
Permitir complacência 

excessiva 

O projeto se inicia sem o estabelecimento de um senso 

de urgência para equipe 
Estabelecimento de um senso de urgência. 

2 
Falhar na coalizão 

administrativa forte 

O projeto pode apresentar progresso aparente por algum 

tempo apenas podendo sofrer com a ação de forças 

contrárias. 

Criação de uma coalizão administrativa 

3 
Subestimar o poder da 

visão 

É um dos elementos mais importantes para 

transformações bem sucedidas. A ausência dela pode 

fazer com que a mudança siga a direção errada e gerem 

projetos confusos. 

 

 

Desenvolvimento de uma visão estratégica 

 

                                                
34 Kotter (1997 apud FERREIRA, Isadora Avelar, 2017, p. 33) 
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4 
Comunicar a visão de 

forma ineficiente 

Sem a comunicação confiável os funcionários não serão 

conquistados para fazer parte da mudança. 
Comunicação da visão da mudança 

5 
Permitir obstáculos que 

bloqueiam a nova visão 

Funcionários apoiam a visão, mas se sentem imponentes 

frente aos obstáculos. 

Como investir de empowerment os 

funcionários para as ações abrangentes 

6 
Falhar na criação de 

vitórias em curto prazo 

Verdadeiras mudanças levam tempo, sem a definição de 

metas em curto prazo os esforços para a estratégia de 

mudança podem perder o impulso. 

Realização de conquistas em curto prazo. 

7 
Declarar prematuramente 

a vitória 

As mudanças devem estar profundamente assimiladas 

para ser declarado, o processo pode levar até 10 anos. Os 

métodos podem estar frágeis e sujeitos a regressão. 

Consolidação de ganhos de produção de 

mais mudanças 

8 

Negligenciar a 

incorporação sólida de 

mudanças à cultura 

corporativa 

A mudança só é estabelecida quando "se torna a maneira 

de fazermos as coisas por aqui", penetrando na unidade 

de trabalho ou corpo empresarial. Até então estarão 

sujeitas à deterioração quando as pressões forem 

removidas 

Estabelecimento de novos métodos na 

cultura 

 

Tabela 3: Os oito erros e os processos de mudança 

Fonte: Kotter (1997 apud Ferreira, Isadora Avelar, 2017, p. 33) 

 

Tomando como base os erros citados, o gerente de projetos pode ajustar os planos para 

evitar suas ocorrências ou minimizar seus impactos: 

 Planejar um cronograma que provoque o ritmo necessário,  

 Planejar comitês periódicos com a alta administração, 

 Planejar a comunicação incluindo ampla divulgação da visão e campanhas de 

engajamento, bem como reuniões periódicas de troca de informações com os 

colaboradores para levantamento de obstáculos e formas de superá-los, 

 Planejar a padronização do novo método de trabalho para garantir a aderência a longo 

prazo. 

 

Dentre a vasta literatura dedicada ao gerenciamento da mudança, podemos destacar os dois 

aspectos de maior impacto no contexto de Fusões e Aquisições: A comunicação e a capacitação. 
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Comunicação 

A comunicação eficiente permitirá que as resistências sejam identificadas e tratadas, 

preferencialmente antes mesmo de que a mudança ocorra, para que desde o início as ações dos 

indivíduos estejam alinhadas às estratégias do negócio. A comunicação também deve dar conta 

de equilibrar as expectativas em relação aos benefícios e resultados esperados, evitando 

frustrações que se transformem em mais resistência. Outro aspecto da comunicação na gestão 

da mudança, não menos importante, é o apoio emocional que pode ser dado aos colaboradores, 

através da criação e estruturação de canais abertos para conversas entre gestores e suas equipes. 

Em mudanças de outras naturezas, a preocupação com o entendimento dos motivos que 

justificam as mudanças é mais relevante que nos casos de Fusões e Aquisições, onde ocorreu 

uma alteração estrutural na organização e o estabelecimento de uma nova ordem é mandatório. 

Ainda assim, a nova visão deve ser amplamente comunicada e compreendida. A maneira mais 

efetiva, segundo Kotter35, é criar uma mensagem de visão simples e clara, livre de jargões e 

conceitos técnicos que custam muito mais energia e tempo para serem compreendidos.  

 

Capacitação 

Como vimos no tópico 3.2.2, a transferência de habilidades e conhecimento foi apontada 

como uma das principais dificuldades nos processos de Fusões e Aquisições. O gestor de 

projetos também pode preparar o novo ambiente para que todos os conhecimentos necessários 

sejam preservados, e quando não for possível mantê-los através das mesmas pessoas, isto pode 

significar elaboração de procedimentos, treinamentos cruzados, criação de repositórios de 

conhecimento.  

Compartilhar o conhecimento faz com que os funcionários sintam que suas qualificações 

estão sendo utilizadas e que estão sendo valorizados, facilitando também a aceitação do 

processo de mudança. 

A comparação do conhecimento existente com as necessidades futuras, constitui-se na 

gestão estratégica do conhecimento, onde o gestor de projetos pode contribuir 

significativamente para a formação da nova organização. Isto nos remete a outro fator crítico 

apontado: a desmotivação dos empregados da empresa adquirida. Muitas vezes as pessoas 

                                                
35 Kotter, John P. Leading Change. EUA: Harvard Business review Press, 2012; P. 91. 
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resistem à mudança e mostram-se desmotivadas porque temem não serem capazes de 

desempenhar-se no novo contexto. Capacitá-las promovendo treinamentos em novas 

habilidades necessárias ao novo cenário também é algo que o gerente de projetos pode incluir 

no planejamento das mudanças. O desenvolvimento da habilidade dos gestores em lidar com as 

diferenças culturais e os impactos emocionais também pode ser parte do plano de capacitação, 

avalia Rhanica Evelise Coutinho36. 

Caso a operação tenha sido motivada justamente para aquisição de conhecimento e 

tecnologia, esta gestão deve ser ainda mais robusta. Todos os cuidados mencionados 

anteriormente acera da integração cultural, gestão das pessoas e respeito aos indivíduos devem 

ser tomados. 

“Os funcionários que acham que foram ‘vendidos’ podem não estar dispostos a tornar 

sua especialização disponível para os novos donos; em casos extremos eles podem 

usá-la para realizar sabotagens ou gerar desinformação. Esses fenômenos fazem parte 

da conhecida ‘síndrome da fusão’; eles devem ser levados em conta quando se fazem 

planos para assumir a base de conhecimento de outra empresa” (Probst, Raub e 

Romhardt, 2002 apud Orsi, Ademar, 2003, p. 27)37. 

 

Pode-se perceber, portanto, como a atenção com a Capacitação pode contribuir 

positivamente nos processos de Fusões e Aquisições, podendo conter resistências e reverter 

potenciais pontos de conflito. 

 

 

 

 

                                                
36 COUTINHO, Rhanica Evelise Toledo; BARBOSA, Marcus Vinícius; MONTEIRO, Adival de Sousa; 

MIRANDA, Macsuel; Viana, Bruno Alves. Artigo: Fusões e Aquisições: os Choques das Culturas 

Organizacionais Distintas. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 
http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/1620379.pdf. Acessado em Junho/2017. 

37 ORSI, Ademar. Incorporação de Bases Externas de Conhecimento – a gestão do conhecimento nas fusões 

e aquisições de empresas. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2003. 

http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/1620379.pdf
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar as principais causas da baixa performance das 

operações de Fusões e Aquisições e analisá-las sob a ótica do gerenciamento de projetos, 

visando levantar oportunidades para o gestor de projetos contribuir de forma positiva para o 

sucesso da operação.  

Foram identificados três desafios mais relevantes sendo: a integração cultural, a gestão 

das pessoas e a gestão da comunicação. É importante notar que estes três fatores são parte do 

conjunto de conhecimentos do gerenciamento de projetos, confirmando a relevância desta 

disciplina para esta modalidade de negócio. Foi possível então reunir sugestões para uma nova 

abordagem acerca do Planejamento da operação e do Gerenciamento das mudanças, 

especialmente sob as perspectivas da comunicação ao longo do processo e da capacitação das 

pessoas. 

Ao não restringir-se ao contexto do mercado brasileiro, encontrando elevadas estatísticas 

de insucesso e similaridades no contexto destas operações em nível global, o estudo amplia e 

reforça a percepção de que as operações de Fusões e Aquisições carecem de novas abordagens, 

para geração de melhores resultados. 

Em relação às questões problemas apresentadas, a seguir serão descritos os resultados 

pertinentes. 

• Quais os principais fatores de insucesso das operações de fusões e aquisições de 

empresas? 

Os principais fatores são a estratégia da integração cultural, o gerenciamento das pessoas 

e o gerenciamento da comunicação. 

• Em que medida as diferenças culturais favorecem ou restringem o gerenciamento 

dos projetos de integração? 

Diferenças culturais favorecem o gerenciamento dos projetos de integração quando 

contribuem com conhecimentos complementares ao negócio, e restringem quando apresentam-

se conflitantes. 

• Como implantar novos processos operacionais e sistemas prestigiando as boas 

práticas das empresas originais, e ao mesmo tempo consolidando uma nova e eficiente forma 

de trabalho? 
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Conhecendo o nível de maturidade de cada empresa e adaptando a estratégia de 

implantação dos projetos a cada contexto; reconhecendo o valor dos conhecimentos adquiridos 

por cada empresa; utilizando uma metodologia padronizada através de uma estrutura de 

Escritório de Projetos. 

 • Quais as ferramentas que o Gerente de Projetos dispõe para impactar no sucesso 

da transação? 

O perfil do gestor de projetos mostra-se bastante adequado para o contexto multicultural 

e multidisciplinar das operações de Fusões e Aquisições, e pode favorecer o sucesso da 

operação com seus conhecimentos aprofundados acerca dos processos como Planejamento; 

Gestão de Mudanças, Gestão de Pessoas e Gestão da Comunicação, que foram avaliados como 

os elos mais frágeis desse tipo de operação. Pode, ainda, utilizar-se de modelos do 

gerenciamento de projetos para avaliar e realinhar a geração de valor agregado após o término 

da integração. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Atualmente temos à disposição alguns modelos de estruturação de um Escritório de 

Projetos (PMO – Project Management Office), elaborados pelos autores Eric Verzuh, Harold 

Kerzner, William Casey e Wendi Peck. Como desdobramentos para futuros trabalhos 

acadêmicos, sugere-se a exploração de possíveis modelos de Escritórios de Projetos específicos 

para transações de Fusões e Aquisições. 

O estudo também pode ser aprofundado, explorando as contribuições do gerenciamento 

de projetos em cada tipo específico de processo de integração, analisando possíveis adaptações 

das ferramentas e metodologias conhecidas. 
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