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RESUMO 

 

 Esta dissertação buscou analisar a percepção dos indivíduos em relação ao 

encontro entre culturas organizacionais em processos de aquisição de empresas de 

pequeno e médio porte (PMEs) por uma empresa de grande porte, através de um 

estudo de caso qualitativo de finalidade descritiva. O pesquisador e o seu objeto de 

estudo têm forte ligação e esta interação enriqueceu a compreensão dos fenômenos 

estudados. O referencial teórico baseou-se na revisão da literatura sobre fusões e 

aquisições; cultura organizacional e choque cultural. Foram realizadas pesquisas 

documentais e de campo, esta última através de entrevistas semiestruturadas com 

funcionários das áreas administrativa, comercial e técnica das empresas adquiridas 

pela organização de grande porte, todas elas gravadas e transcritas na íntegra. Os 

resultados foram obtidos através da triangulação das entrevistas, observação direta 

e análise de documentos e as evidências foram tratadas através de análise de 

conteúdo. A pesquisa revelou que a análise pré-aquisição das diferenças culturais 

foi insuficiente ou inexistente. Também foi constatado que o clima organizacional 

resultante do encontro de culturas influenciou negativamente o comportamento da 

organização, afetando os níveis de desempenho, motivação e bem-estar no 

ambiente de trabalho. 

 

 

 

Palavras-Chave: Incorporação; Choque Cultural; Cultura Organizacional; Clima 

Organizacional 
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ABSTRACT 

 

This thesis seeks to analyze the perceptions of individuals regarding to the 

organizational meeting of cultures in the process of acquiring small and medium size 

enterprises (SMEs) by a larger company, through a qualitative case study of 

descriptive purpose. The researcher and his object of study have strong ties and this 

interaction has enriched the understanding of the phenomena studied. The 

theoretical framework was based on review of the literature on mergers and 

acquisitions, organizational culture and cultural shock. It were carried out desk and 

field research, the latter through semi structured interviews, all recorded and fully 

transcribed, with officials of the administrative, commercial and technical organization 

of companies acquired by a larger one. The results were obtained by interviews 

triangulation, by direct observation and analysis of documents and evidence were 

processed through content analysis. The survey revealed that the pre-acquisition 

analysis of cultural differences was insufficient or nonexistent. It was found that the 

organizational climate resulting from the meeting of cultures negatively affected the 

performance of the organization, affecting the levels of performance, motivation and 

wellness in the workplace. 

 

 

 

 

Key-Words: Merger, Cultural Shock, Organizational Culture, Organizational Climate 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

No mundo atual, as organizações vivenciam, a todo o momento, situações de 

incerteza e de mudança. Esses momentos são resultantes das mutações tanto do 

ambiente externo (concorrentes, governo e consumidores) como do ambiente interno 

(natureza do trabalho e ambiente multicultural). Muitas empresas, em busca do 

desenvolvimento sustentável, têm optado não só pelo crescimento orgânico, mas 

também por “fusões e aquisições, combinadas ou não com o estabelecimento de 

joint ventures, alianças e parcerias” (TANURE, EVANS e PUCIK, 2007, p. 51). 

Neste estudo, existe particular interesse na compreensão do contexto de 

incertezas oriundas de situações em que as organizações de pequeno e médio porte 

vivenciam o processo de aquisição por uma empresa de grande porte presente em 

vários países atuando no segmento de fabricação, instalação e manutenção de 

elevadores e escadas rolantes. É inevitável o choque cultural organizacional durante 

o processo de aquisição e de fusão “porque é improvável que duas organizações 

tenham as mesmas culturas organizacionais. O papel da liderança é mostrar como 

melhor gerenciar esse choque” (SCHEIN, 2009, p. 294). 

Esse contexto é considerado motivo suficiente para gerar insegurança e 

desconforto para os colaboradores de ambas as empresas, incorporada e 

incorporadora. A questão central é explorar a existência de conflitos culturais, seus 

impactos no clima organizacional e sua influência no negócio. É importante ressaltar 

que a ocasião é oportuna, uma vez que os gestores da empresa de grande porte 

concordaram com a realização da pesquisa, somente exigindo que os dados 

levantados fossem tratados com a devida confidencialidade.  
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Não é de surpreender que os conflitos culturais organizacionais sejam 

comuns em processos de fusão e aquisição, pois “um percentual significativo de 

executivos brasileiros acredita que o processo de ajuste cultural ocorre de forma 

natural, ou seja, não tem ação proativa nesse sentido”. (TANURE et al., 2007, p. 95) 

Apesar de a redução de custos ser a principal justificativa para fusões e 

aquisições, ela não aparece como uma das principais reações. As fusões e 

aquisições afetam o padrão cultural organizacional de três formas, em ordem 

cronológica, desde o dia em que são divulgadas publicamente. Primeiro, ocorre 

insegurança (look-over-your-shoulder effect) quando os empregados tentam 

identificar em que áreas os cortes serão realizados e quando ocorrerão. Em seguida, 

ocorre o efeito de vencedores e perdedores (winners-and-losers effect), em que os 

empregados da companhia adquirida quase sempre perdem seus empregos 

enquanto os da empresa compradora são mantidos. O terceiro e mais importante 

efeito é o do isolamento cultural (isolation effect), que ocorre quando os 

sobreviventes descobrem que a companhia em que trabalham agora está 

significativamente diferente da que trabalhavam anteriormente (DEAL; KENNEDY, 

1999). 

Outro aspecto importante é a inteligência - ou quociente – cultural, que é a 

capacidade individual de uma pessoa lidar efetivamente com situações de 

diversidade cultural e que é necessária para administrar o estresse do choque 

cultural e, consequentemente, as frustrações e confusões que geralmente resultam 

de diferenças culturais (BHAGAT; STEERS, 2009).   

Em muitos casos, falta ao estrangeiro entender que os pressupostos que 

normalmente fundamentam suas práticas podem não ser válidos em países 

emergentes. Muitas corporações acabam adotando a chamada postura etnocêntrica, 
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acreditando que a forma como trabalham em seus países de origem é superior à 

forma como se trabalha em outros países. Assim, acabam ignorando as diferenças 

sociais e culturais. No entanto, o fenômeno não é restrito às empresas estrangeiras. 

Muitas empresas locais, premidas pela necessidade de melhorar seus processos de 

gestão, adotam irrefletidamente metodologias importadas. Configura-se, portanto, 

uma condição de etnocentrismo às avessas. Em ambas as situações, tanto do 

estrangeiro quanto do "estrangeirado", os resultados podem ser danosos para a 

prática empresarial (WOOD Jr.; CALDAS, 2007, p.130). 

No entanto, operações de fusões e aquisições, apesar de representarem uma 

oportunidade, envolvem riscos e definem um contexto de incerteza e mudança para 

as organizações e também para os indivíduos que compõem as organizações 

envolvidas. É necessário compreender que o processo em questão tem como 

armadilhas possíveis a resistência das pessoas a grandes mudanças e o surgimento 

de sentimentos como insegurança, confusão e insatisfação. A operação deve ser 

realizada com cautela e eficácia.  Os seres humanos têm capacidade limitada de 

lidar com a imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade e insegurança remetem à 

própria perspectiva de desenvolvimento pessoal, profissional, de carreira e até de 

permanência no emprego. Para os funcionários de origem mais simples, não se trata 

apenas de risco de sobrevivência na função, mas de sobrevivência de fato, de cada 

um deles e da família, a médio e longo prazo. Em uma sociedade onde a procura por 

trabalho é muito maior que a oferta, isso possibilita a exploração maior por parte do 

capital. “O medo [do desemprego] tende a imobilizar a resistência do trabalhador, 

assim como a organização de formas de luta e resistência” (FLEURY; FISCHER, 

1996, p. 110). 
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1.2 QUESTÃO-PROBLEMA 

Em função da tendência de aumento do número de operações que envolvem 

fusões e aquisições, a possível influência do contexto de mudança e incertezas 

sobre o clima organizacional entre os indivíduos das organizações que participam 

desses processos, esta pesquisa se propõe a buscar responder a seguinte questão: 

 Qual é a percepção dos indivíduos em relação ao encontro entre 

culturas organizacionais em processos de aquisições de pequenas e médias 

empresas brasileiras por uma empresa americana de grande porte? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

O objetivo deste trabalho é identificar e descrever a reação dos indivíduos ao 

encontro de culturas organizacionais em processos de aquisição de pequenas e 

médias empresas brasileiras por uma empresa americana de grande porte.  

1.3.2 Objetivos Intermediários 

Para alcançar o objetivo principal será necessário descrever os problemas 

relacionados ao choque cultural que ocorre em um processo de aquisição como o 

descrito no objetivo principal: 

a) Descrever as percepções dos indivíduos sobre a cultura organizacional 

prevalecente nas empresa brasileiras adquiridas em que trabalhavam; 

b)  Descrever as percepções dos indivíduos sobre a cultura organizacional e o 

choque cultural pós-aquisição, em função das diferenças de origem, 

tamanho e identidade das empresas envolvidas. 
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1.4 SUPOSIÇÕES 

A experiência pessoal do autor, por ter atuado diretamente com os 

empregados envolvidos nas aquisições, permite supor que a análise pré-aquisição 

das diferenças culturais foi insuficiente ou inexistente, já que as empresas adquiridas 

eram bem-sucedidas em seu ambiente tecnológico, financeiro e cultural.  

Outra suposição é que o clima organizacional das empresas adquiridas, 

desenvolvido a partir do encontro de culturas, influenciou negativamente o 

comportamento da organização e afetou, em um primeiro momento, os níveis de 

desempenho, motivação e bem-estar no ambiente de trabalho. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO 

1.5.1 Temporal  

Este estudo tem como foco investigar as aquisições de empresas de pequeno 

e médio porte (PMEs) do ramo de manutenção e modernização de elevadores por 

uma empresa americana de grande porte entre os anos de 1999 e 2005, 

contemplando o período em que as principais concorrentes mundiais ingressaram no 

mercado nacional. 

1.5.2 Espacial 

A pesquisa de campo foi realizada com empregados das empresas que 

estavam estabelecidas no estado do Rio de Janeiro e foram adquiridas pela 

empresa de grande porte.  

1.5.3 Teórica  

O tema permite múltiplas abordagens no que tange ao processo de 

aquisições. No entanto, a delimitação teórica se deu pela identificação e análise dos 

aspectos relacionados aos choques culturais e clima organizacional pós-aquisição.   
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De acordo com Freitas (2007), as organizações que passam por processos de 

fusão ou de aquisição costumam ritualizar a mudança, ainda que nem todos os 

membros disponham de informações sobre os novos planos. As empresas 

compradoras celebram a conquista, mas as empresas ou unidades vendidas nem 

sempre compartilham da mesma qualidade da emoção, que normalmente é sentida 

de forma bem diversa. 

1.6 RELEVÂNCIA  

O tema possui relevância acadêmica, pois embora exista bibliografia extensa 

abordando o choque cultural de fusões e aquisições entre grandes organizações, 

ainda é relativamente escassa em relação à aquisição de pequenas e médias 

empresas por uma grande corporação, onde o choque cultural organizacional tende 

ser mais evidente.  

De acordo com artigo publicado pela Thompson Reuters em janeiro de 2011, 

o valor global de fusões e aquisições durante o ano 2010 alcançou USD 2,4 trilhões, 

um aumento de 22,9% em relação a 2009. Os mercados emergentes somam 33% 

(USD 806,3 bilhões), representando um aumento de 76.2% em relação a 2009. 

O Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances( IMAA) resume dizendo que, 

durante a década passada, ocorreu uma queda acentuada e, posteriormente, houve 

a retomada das transações de fusões e aquisições. 
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Fig. 1. Evolução no Brasil 

 

Fonte: IMAA (2011) 
 

 

Fig. 2. Evolução na América do Sul 

 

Fonte: IMAA (2011) 
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Conforme Freitas (2007), a literatura tende a privilegiar os cálculos financeiros 

e a influência mercadológica em processos de fusões e aquisições. No entanto, 

existem vários estudos que reconhecem a importância da convivência intercultural 

na vida de empresas que se misturam para formar uma nova identidade 

organizacional.  

O tema possui relevância organizacional, pois o processo de aquisições 

empreendido por empresa americana foi fruto de uma estratégia mundial para 

ampliação de participação de mercado. No Brasil, no entanto, o processo foi 

interrompido devido ao fato de as expectativas não terem sido correspondidas.  

O tema possui relevância pessoal, porque o autor trabalhou na organização 

em questão entre 1997 e 2010, tendo participado indiretamente dos processos de 

aquisição e diretamente dos processos pós-aquisição, identificando grande 

resistência dos empregados das empresas adquiridas em relação à adaptação aos 

novos procedimentos e rotinas de trabalho, bem como resistência por parte dos 

funcionários da empresa americana em aceitar seus novos colegas de trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 MOTIVOS PARA FUSÕES E AQUISIÇÕES 

Fusões e aquisições são compreendidas por suas duas principais motivações: 

razões financeiras e alianças estratégicas (CARTWRIGHT, 1996). Dentre as 

motivações financeiras podem-se destacar o aumento da riqueza dos acionistas e a 

sinergia financeira, através de economia de escala e transferência de conhecimento. 

As alianças estratégicas ocorrem principalmente com o objetivo aumentar 

participação de mercado ou prestígio gerencial; reduzir incertezas; restaurar 

confiança no mercado; e como medida para proteger os lucros da tributação. No 

entanto, apesar de as fusões e aquisições serem apresentadas aos acionistas e 

empregados por justificativas fundamentadas em questões financeiras e 

econômicas, podem existir motivações psicológicas por trás dessas decisões. 

Esse mesmo autor lembra que existem ocasiões em que decisões de fusão 

ou aquisição de outra organização ocorrem somente para atender as necessidades 

de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, ao invés dos interesses mais amplos 

e de longo prazo da organização. Os motivos psicológicos podem ser explicados por 

sentimento de insegurança, medo da obsolescência e por uma questão de 

sobrevivência. A decisão de se realizar uma fusão ou uma aquisição pode ser vista 

como uma alternativa para ampliar a imagem ou renovar a credibilidade, restaurando 

a autoconfiança dos dirigentes de uma organização. Executivos utilizam esse 

recurso para ganhar uma sobrevida na carreira, pois, até que os resultados 

financeiros sejam avaliados e a imprudência da decisão seja questionada, tais 

dirigentes já podem ter seguido outro caminho em suas carreiras. Mesmo para os 

que continuam trabalhando na organização, existirão várias explicações e pessoas 

para dividir a responsabilidade. 
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Além da insegurança na carreira e questão de sobrevivência, Cartwright 

(1996) também menciona a vaidade gerencial como fator motivador para fusões e 

aquisições – uma espécie de jogo contra o tédio que mantém os executivos alertas. 

Para os japoneses, cuja cultura organizacional e filosofia paternalista é comparada a 

de uma família, fusões e aquisições ocorrem como último recurso, já que rompem 

com valores culturais. 

Para Gaughan (2005), as duas principais motivações são crescimento e 

sinergia, ou seja, a sinergia é uma forma de crescimento mais rápido do que por 

desenvolvimento interno. As sinergias resultam da combinação de duas empresas 

que compartilham ou complementam estruturas de custo, ou seja, alcançam redução 

de custo através de economia de escala. Outra forma de sinergia é a possibilidade 

de oferecer uma variedade maior de produtos e serviços aos seus clientes. Esse 

autor relaciona os seguintes motivos para as fusões e aquisições: 

a) Crescimento: executivos justificam o crescimento de receita e de 

participação no mercado.  No entanto, ocorrem situações em que os 

interesses pessoais dos dirigentes não estão alinhados com os acionistas. 

A falta de crescimento pode ser interpretada pelos acionistas e pelo 

mercado como má gestão, o que pode custar o emprego de executivos. 

Como reação, muitos tendem a buscar mais intensamente o crescimento 

de receita do que crescimento do lucro. Para Gaughan (2005), a 

justificativa mais apropriada para as fusões e aquisições deveria ser o 

aumento da lucratividade e maior retorno aos acionistas. 

b) Sinergia: a química explica que sinergias ocorrem quando duas 

substâncias combinadas formam uma reação mais potente do que seus 

efeitos separados. Em fusões e aquisições, é a habilidade de tornar duas 
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organizações mais rentáveis do que a soma delas quando eram 

independentes. As sinergias podem ser divididas em duas modalidades: 

sinergias operacionais e sinergias financeiras. As sinergias operacionais 

referem-se a ganhos de eficiência como redução de custos através de 

economias de escala. As sinergias financeiras referem-se à possibilidade 

de maior receita, como a oferta de produtos complementares aos clientes 

de ambas as organizações, alavancando as vendas. Outras formas de 

sinergias financeiras são explicadas através de questões tributárias e a 

capacidade de conseguir crédito para projetos. 

c) Habilidades superiores de gerenciamento: à medida que pequenas e 

médias empresas crescem, passa a existir uma necessidade maior de 

profissionalismo na gestão, o que pode ser suprido por uma organização 

de maior porte. É necessário um quadro de pessoal mais sofisticado e 

estruturado para gerir uma organização de grande porte do que uma 

pequena ou média empresa. Essa motivação também ocorre entre grandes 

corporações, quando uma deseja atingir o mercado-alvo da outra e 

compartilhar suas expertises gerenciais pode ser a melhor alternativa.  

d) Vaidade gerencial: este motivo é pouco analisado em casos de sucesso, 

mas frequentemente surge quando se procura entender o fracasso de uma 

fusão ou aquisição. Normalmente ocorre quando gestores priorizam 

questões pessoais em detrimento dos interesses dos acionistas. 

e) Diversificação: ocorre quando as organizações desejam operar fora de 

seus ramos de origem, buscando outros mais rentáveis. Com o mercado 

cada vez mais globalizado, é mais comum empresas buscarem 

oportunidades em outros ramos e mercados mais rentáveis. A principal 
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desvantagem da diversificação é a falta de conhecimento específico no 

ramo ou no mercado-alvo. No entanto, a diversificação pode ser 

compensada pela redução do risco de investir em um único ramo e 

mercado. 

f) Poder “de fogo” no mercado: Enquanto a concorrência tende forçar os 

preços para baixo, a neutralização dos concorrentes possibilita a prática de 

preços mais elevados. Em contrapartida, os mercados com lucros acima do 

normal tendem a atrair novos entrantes. 

g) Necessidades específicas: é comum que os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento sejam elevados e durem anos até que obtenham retorno. 

Outra necessidade específica é a busca por melhoria de logística de 

distribuição. 

Tanure (2003, p. 22) identifica duas grandes lógicas para a compra de 

empresas: “maximização de valor da empresa; e fortes motivações do corpo 

diretivo.” A primeira ocorre quando o objetivo é: “aumentar o valor para o acionista, 

imprimindo sinergia por meio de economia de escala ou transferência de 

conhecimento”. As razões do corpo diretivo “estão apoiadas na lógica de mercado: 

aumento de market share, prestígio da direção e redução do nível de incerteza” 

(TANURE, 2003, p. 23). Ainda segundo a mesma autora, essas lógicas podem ser 

reunidas em dois grupos: tradicional e transformacional. O grupo tradicional é aquele 

cujos motivos da aquisição estão relacionados a consolidação e expansão de 

mercado. O grupo transformacional é aquele cujo objetivo está relacionado ao 

“desenvolvimento de novo portfólio, modelo de negócios ou mudança radical de 

patamar.” (TANURE, 2003, p. 23). 
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Ainda conforme Tanure (2003), a questão cultural exerce influência nos 

motivos que levam a fusões e aquisições. Enquanto os ocidentais lidam como se 

fosse um jogo, os valores orientais tendem a tornar esse processo mais cauteloso e 

menos frequente. A pesquisa realizada por essa autora revela que 59% das 

aquisições do Brasil foram motivadas por questões vinculadas a aumento de 

participação, aquisição de marcas e penetração em novos mercados. Motivos 

relacionados a ganhos de escala (11,7%) aparecem em segundo lugar. Razões 

relacionadas a oportunidades favoráveis devido ao baixo preço (9,1%) aparecem em 

terceiro lugar. Motivos relacionados a questões tecnológicas (1,3%) aparecem em 

quarto lugar. A pesquisa ainda revela que 44,6% das empresas adquiridas 

encontravam-se em situação financeira precária. 

As organizações podem crescer de duas formas: internamente, por meio da 

construção de capacidades ou externamente por meio de fusões e aquisições 

(resource-picking). Independente da forma de crescimento escolhida, a decisão deve 

levar em conta as particularidades das firmas envolvidas (MAKADOK, 2001 apud 

KAYO et al., 2003).  

Segundo Bernardo e Campos Filho (2007), fusões, aquisições, joint ventures 

e alianças estratégicas ocorrem quando duas ou mais organizações buscam a 

geração de benefícios e a criação de valor, que ocorre quando o valor combinado 

das companhias após o processo excede a soma dos valores individuais antes da 

aliança.  

Os principais motivos que dão origem a esse processo são o aumento da 

lucratividade, a busca por maior poder de mercado, economias de escala, redução e 

diversificação de risco, redução de custos, aquisição de um concorrente ou de um 
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fornecedor ou criação de barreiras de entrada para outros competidores. 

(BERNARDO; CAMPOS FILHO, 2007).  

As principais razões podem ser divididas em dois grupos: a tradicional, cujos 

objetivos são relacionados à consolidação e expansão de mercado; e a 

transformacional, em que os objetivos estão relacionados ao desenvolvimento de 

novo portfólio ou novo modelo de negócios. Ainda segundo estes mesmo autores, as 

aquisições consideradas transformacionais tendem a ser mais complexas e 

requerem mais atenção quanto à integração de seus funcionários (STERGER, 1999 

apud TANURE; CANÇADO, 2005). 

Em Haleblian et al. (2009), aparecem diversas razões para fusões e 

aquisições. No entanto, eles as classificaram em quatro categorias:  

a) Criação de valor: apesar das restrições da legislação antimonopolista, com 

menos empresas no mercado os preços tendem a subir, aumentando o 

poder de mercado. Dentro dessa categoria, também aparecem o aumento 

de eficiência, a redução de custos; a melhor alocação de recursos; e  a 

transferência de competências, gerando economias de escopo. Uma 

vantagem indireta é disciplinar o mercado e protegê-lo de dirigentes 

ineficientes que normalmente recebiam compensações financeiras 

superiores ao dos dirigentes das empresas compradoras. 

b) Gestão em causa própria: ocorre quando gestores justificam ações 

arriscadas em defesa seus interesses pessoais - já que dirigentes de 

empresas que fazem aquisições tendem a ser compensados quando 

realizam essas operações de fusões. A vaidade gerencial (managerial 

hubris) influencia a realização de compra de empresas em que gestores 

superestimam a sua habilidade e autoconfiança em gerar ganhos. 
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c) Fatores ambientais: as incertezas do mercado e o receio de novas 

regulamentações por parte dos governos influenciam as aquisições, 

principalmente no caso de empresas com uma gama de produtos bastante 

diversificados.  A atividade de fusões e aquisições são maiores em países 

que possuem altos padrões contábeis e com legislação que ofereça maior 

proteção a acionistas. A pressão dos governos em relação à chamada 

indústria do pecado (sin industries) - como fumo, bebida e jogos de azar - 

tem estimulado que fusões e aquisições nesses ramos se concentrem em 

seus próprios mercados locais, fortalecendo grupos políticos capazes de 

influenciar ações regulatórias contra tais mercados. Fusões e aquisições 

amigáveis podem fortalecer organizações similares perante ações dos 

governos e seus concorrentes. 

d) Características empresariais: algumas organizações adquirem experiência 

em aquisições no decorrer de sua história e incorporam este 

comportamento em suas estratégias de expansão.  

Ainda segundo Haleblian et al. (2009), existem diversos motivos que 

estimulam organizações a processos de fusões e aquisições. A pergunta que 

permanece é: Qual destes motivos foi o que mais influenciou e em que 

circunstâncias? 

2.2 TIPOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES 

Segundo Gaughan (2007), fusões são categorizadas como horizontais, 

verticais e conglomeradas. Fusões horizontais ocorrem quando dois concorrentes se 

unem, o que normalmente gera maior poder de mercado, possibilitando a prática de 

preços mais elevados e, consequentemente, menos pressão de outros concorrentes. 
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No entanto, os governos possuem seus órgãos reguladores para avaliar questões 

relacionadas a mecanismos para preservar a concorrência.  

Ainda conforme o mesmo autor, as fusões verticais são a união de 

organizações que possuem relações de comprador-vendedor, como, por exemplo, 

uma relação de produtor e distribuidor. Órgãos reguladores normalmente não se 

opõem a transações desse tipo, apesar de resultarem em empresas mais fortes e 

competitivas.  

Gaughan (2007) descreve também as fusões conglomeradas, que ocorrem 

quando as organizações envolvidas não são concorrentes e não possuem relação 

comprador-vendedor, ou seja, quando as organizações são de ramos totalmente 

diferentes. Além de a diversificação reduzir riscos, a empresa também vislumbra que 

os pontos de venda de seus produtos passam a serem os mesmos da empresa 

adquirida, possibilitando a negociação em maiores lotes e melhor poder de 

barganha. 

Gaughan (2007) também descreve alternativas às fusões e aquisições: o uso 

de joint ventures e alianças estratégicas. Fusões e aquisições envolvem um esforço 

financeiro extremamente oneroso para as organizações e essas duas alternativas 

mencionadas possibilitam resultados similares sem que haja esse desembolso.   

Numa joint venture, duas ou mais empresas combinam seus ativos e unem-se 

para atingir um objetivo em comum. Normalmente, é criada uma terceira empresa, 

que é formalizada através de contrato cujo prazo é previamente negociado. As 

empresas envolvidas mantêm seus objetivos corporativos independentes. Os 

principais motivos para uma joint venture são ampliar a capacidade de pesquisa e 

desenvolvimento de produtos, o acesso a melhores condições junto a fornecedores, 

bem como a ampliação de sua distribuição. Dentre os problemas desse tipo de 
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relação, o mais comum é o desentendimento entre os participantes, que pode 

interferir na conquista dos objetivos. Outro problema comum é falta de confiança dos 

participantes em compartilhar o conhecimento sobre suas empresas.  

Segundo Buono e Bowditch (2003), existem cinco tipos de fusões e 

aquisições: horizontal, vertical, por extensão de produtos, por extensão de mercados 

e por outros motivos não relacionados anteriormente.  

a) Horizontal: quando as empresas envolvidas possuem um ou mais produtos 

e serviços em comum no mesmo mercado geográfico. Quando se trata de 

organizações de grande porte com grande concentração de mercado, a 

regulação em prol da concorrência é aplicada. 

b) Vertical: quando as empresas envolvidas possuem uma relação de 

comprador-vendedor antes da fusão e aquisição. A vantagem desta 

modalidade é a redução de incertezas e o maior controle de suas 

operações através da compra ou união com um fornecedor de matéria-

prima ou distribuidor. 

c) Extensão de produtos: quando as empresas envolvidas estão relacionadas 

em produção e/ou distribuição, porém vendem produtos que não competem 

diretamente um com o outro. 

d) Extensão de mercado: ocorre quando as empresas envolvidas 

comercializam os mesmo produtos, porém os vendem em diferentes 

mercados geográficos.   

e) Não relacionados: envolve empresas que não possuem qualquer relação 

entre seus produtos. A vantagem deste tipo é minimizar a probalidade de 

risco através da diversificação de ramos e mercados. 
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Em Bernardo e Campos Filho (2007), as aquisições são a principal forma de 

aliança estratégica e ocorrem quando há a união de duas empresas formando uma 

única empresa. Normalmente a organização compradora é de maior porte e mantém 

seu nome e sua identidade.  

2.3  BARREIRAS ATRIBUÍVEIS AO CHOQUE CULTURAL 

Para Buono e Bowditch (2003), um dos principais motivos porque muitas 

fusões e aquisições não correspondem às expectativas de desempenho financeiro e 

operacional se deve aos conflitos e às tensões que emergem quando companhias 

tentam combinar culturas diferentes. Durante anos, essas culturas são formadas a 

partir de valores, crenças e estórias, que definem atitudes e comportamentos de 

seus indivíduos. A formulação de estratégias, estilos de liderança e formas de 

executar tarefas são reflexo da cultura organizacional, que influencia a forma como 

os indivíduos agem e interagem entre si. Ainda segundo esses autores, as culturas 

organizacionais podem ser divididas em duas classificações: subjetiva e objetiva. A 

cultura organizacional subjetiva refere-se ao padrão de crenças, pressupostos e 

expectativas compartilhados por seus membros; à forma como o grupo compreende 

seu ambiente, suas normas, seus valores e o papel que cada um desempenha. 

Quanto à cultura organizacional objetiva, ela diz respeito à materialização de 

artefatos como estrutura física, decoração e localização. Ambos os aspectos da 

cultura são importantes para a total compreensão de uma organização.  

Segundo Bhagat e Steers (2009), enquanto as barreiras políticas, legais e 

econômicas vêm sendo derrubadas no ambiente atual, as barreiras culturais surgem 

como o principal desafio para a sobrevivência e sucesso organizacional. Fusões e 

aquisições precisam ser compreendidas simultaneamente tanto em seus aspectos 

macro (organizacional) quanto micro (individual). Conforme Cartwright e Coopers 
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(1996), a dinâmica cultural e o resultado em relação à cultura incorporada e à da 

incorporadora não podem ser separados do seu impacto e sua influência nos 

indivíduos.  

Fusões e aquisições são um fenômeno da vida corporativa moderna e sua 

intensidade vem aumentando. Mesmo no caso de empresas incorporadas cuja 

cultura tenha sido agressivamente dizimada, a cultura da antiga organização 

continua vivendo na mente e nos corações dos empregados que sobreviveram ao 

processo. Eventualmente, lembranças nostálgicas ocorrem em períodos de pressão 

e estresse. Deal e Kennedy (1999) afirmam que a produtividade e o desempenho 

são afetados enquanto essas batalhas silenciosas estão sendo travadas. Os 

administradores precisarão, portanto, dedicar tempo e energia para identificar as 

melhores práticas e formar uma nova cultura que venha a se tornar robusta e ser 

compartilhada pelo grupo.  

De acordo com Schein (2009), é comum que os líderes de empresas 

multinacionais valorizem fortemente suas culturas, tenham orgulho dela e achem 

importante que os membros das empresas adquiridas aceitem seus princípios e 

suas normas.  

Ainda segundo esse autor, os fundadores das organizações iniciam o 

processo de formação cultural impondo suas ideias ao novo grupo que se forma. 

Mas, com o passar do tempo, a cultura organizacional muda e evolui à medida que 

as pessoas mudam ou que organização cresça. Muitos dos problemas decorrentes 

do choque cultural ocorrem devido à tentativa de continuar fazendo as coisas como 

vinham sendo feitas e à relutância em reconhecer vantagens na cultura 

organizacional que está chegando. A consolidação da nova cultura organizacional 

exige a desconstrução de antigas normas e formas de trabalho, a posterior 
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reestruturação das mesmas e o convencimento dos empregados de que a nova 

maneira é melhor que a anterior. 

As diferentes formas de ideologia desenvolvidas em organizações são vistas 

como diretamente conectadas às suposições sobre verdade, tempo e espaço e, em 

especial, sobre a natureza humana. Durante a formação de qualquer novo grupo, 

seus membros trarão consigo suas suposições culturais. Quando os membros são 

de culturas ocupacionais diferentes, muito provavelmente terão suposições distintas 

nesse nível. Essas diferenças causarão atritos iniciais nos esforços do novo grupo 

para trabalhar em conjunto. No entanto, à medida que os membros passam a se 

conhecer, suposições comuns se desenvolvem, formando uma nova cultura 

(SCHEIN, 2009).  

Ainda segundo Schein (2009), devido ao fato de a nova unidade adquirida 

não compartilhar nenhuma história em comum com a adquirente, sentir-se inferior, 

ameaçada, triste e defensiva, os líderes desempenharão um papel decisivo e serão 

os grandes facilitadores nesse processo. Precisarão trabalhar com limites culturais, 

ter capacidade para perceber as diferenças e saber lidar com elas, fazendo as 

pessoas trabalharem juntas através do encorajamento, linguagem comum a ambas e 

adaptação dos procedimentos para resolver problemas. 

De acordo com Tanure (2007), a estratégia de recursos humanos nas 

transações internacionais não pode ser separada dos seus contextos cultural e 

social. As equipes que farão as investigações iniciais numa transação internacional, 

frequentemente são escolhidas por suas habilidades técnicas e analíticas, não se 

levando em conta sua familiaridade com a cultura ou com gestão de pessoas. 

Mesmo aquisições ocorridas entre empresas internacionais cujas matrizes se 
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encontram num mesmo país possuem algum tipo de desafio cultural como os 

encontrados em fusões de companhias de diferentes nacionalidades.  

 Estudos comparativos relacionados a transações entre corporações de 

diferentes países demonstram que a cultura influencia a abordagem das empresas 

em fusões e aquisições (ANGWIN, 2001, apud BHAGAT e STEERS, 2009). Apesar 

de existirem poucas pesquisas relacionadas a variações culturais em fusões e 

aquisições, existem evidências de que as formas de abordagem, processos de due 

dilligence, sistemas de controle e práticas gerenciais variam conforme a 

nacionalidade da corporação que está tomando a iniciativa no processo.  

De acordo com Camargos e Helal (2007), durante as aquisições, profundas 

reestruturações ocorrem em todos os níveis das organizações envolvidas, 

principalmente das adquiridas, alterando suas rotinas gerenciais e operacionais. 

Nesse ambiente de instabilidade e insegurança dos funcionários em relação ao 

futuro de suas carreiras, a manutenção da confiança interpessoal torna-se um 

elemento chave para os gestores conduzirem a organização. Ainda segundo esses 

autores, as principais dificuldades relacionadas a divergências culturais num 

processo de fusões e aquisições são: choque de culturas corporativas; diferentes 

estilos de gestão; disputas por poder; fofocas e boatos devido a incertezas; e 

desmotivação dos funcionários diante do risco de perder o emprego devido à 

existência de duplicidade de departamentos.  

Os principais erros que podem causar esses choques entre culturas 

organizacionais ocorrem quando: a) uma empresa (geralmente a adquirente) tenta 

impor a sua cultura sobre a outra, ignorando a cultura corporativa lá existente; b) 

demora na definição de valores e práticas que nortearão a empresa, por parte dos 

novos controladores; c) quando os novos valores são definidos, mas não são 
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informados aos funcionários de maneira adequada; d) quando a adquirente não 

indica responsável para a integração cultural; e) os novos controladores disseminam 

a ideia de que a cultura da empresa adquirida não merecia maior consideração, 

reafirmando a existência de funcionários ganhadores (empresa adquirente) e 

perdedores (empresa adquirida). Esses problemas podem ser resumidos em miopia 

cultural, falhas de planejamento, comunicação deficiente, ausência de liderança e 

existência de cultura de vencedores e perdedores (BARROS, 2003). 

Ainda segundo essa autora (2003), para alguns essas mudanças podem ser 

comparáveis à sensação de perda de um ente querido. Num primeiro momento, as 

pessoas ficam em meio ao novo clima, devido à sensação de ruptura. Num segundo 

momento, surge o saudosismo em relação ao clima e ao ambiente que deixaram de 

existir e começam a ocorrer comparações. Num terceiro momento, as diferenças e o 

sofrimento são acentuados e há um distanciamento entre os supostos perdedores e 

ganhadores: essa etapa demanda perícia e experiência dos líderes, que precisam 

minimizar a sua duração. Num quarto momento, inicia-se o processo de 

reorganização, em que os desafios e as oportunidades da nova realidade 

corporativa são vistos de forma mais ampla e aceitos. A partir daí, a confiança é 

restabelecida.   

Becker (2002) descreve a aquisição da empresa brasileira Elevadores Sûr 

pelo grupo europeu Thyssen Krupp, que até então não operava no mercado 

brasileiro de elevadores, e destaca a “sensibilidade cultural” da adquirente. Na 

ocasião da aquisição, a matriz da Thyssen na Europa possuía somente funcionários 

com mais de 45 anos em cargos de gerência e, apesar de se surpreender com o 

jovem corpo gerencial da Sûr, manteve sua proposta de garantia de estabilidade, 

trazendo maior tranquilidade para as pessoas, conquistando a confiança e a 
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credibilidade dos funcionários, cumprindo tudo que havia sido anunciado antes, 

durante e depois do processo de aquisição.  

Em Vergara e Silva (2003), os principais motivos causadores de problemas 

relacionados a mudanças organizacionais intencionais são: a) não comunicar aos 

funcionários os objetivos da organização; b) não tornar os objetivos compreensíveis 

para os funcionários; c) incentivar e esgotar as formas de assimilação desses 

objetivos, adotando as mudanças. A mudança organizacional, intencional ou não, 

precisa ser entendida não somente sob a ótica de estratégias, processos ou 

tecnologias, mas também sob uma dimensão social, como uma variável 

determinante das chances de obtenção de sucesso das organizações. 

Os desafios relacionados à gestão de mudanças são normalmente 

interpretados como um problema a ser solucionado e são tratados com excessiva 

racionalidade sem levar em conta a subjetividade das relações humanas (VINCE e 

BROUSSINE, 1996 apud VERGARA e SILVA, 2003).  

Kets de Vries e Balazs (1999) compartilham essa visão, afirmando que o ser 

humano é visto como um recipiente de determinantes ambientais, totalmente lógico 

e racional, que muda o seu comportamento de acordo com as informações 

recebidas, desconsiderando o mundo interior do indivíduo repleto de expectativas, 

desejos e fantasias. Ainda segundo esses autores, as principais fontes de 

resistência à mudança são: a) o medo do desconhecido, causando ansiedade e 

perda de segurança e despertando o desejo de retornar ao padrão anterior; b) o 

temor de que a mudança possa causar perda de responsabilidade, autoridade, 

status, direitos ou privilégios; c) e a percepção de que a mudança é uma espécie de 

ameaça, levando a perda de amigos, contatos e alianças. 
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Devido ao aumento da competição no mercado internacional, as aquisições 

aumentaram significativamente nas últimas duas décadas do século passado, 

envolvendo organizações de diferentes países e de portes diversos. “Alguns autores 

apontam que o sucesso das aquisições está relacionado ao desafio da gestão do 

encontro de culturas diferentes” (SAYÃO; TANURE; DUARTE, 2006, p. 1).  

Nessa mesma linha de raciocínio, esses autores relatam que a alta taxa de 

insucesso de aquisições está diretamente relacionada à administração de pessoas, 

aos obstáculos apresentados quando duas ou mais culturas interagem, à 

transferência de habilidades e competências entre os membros de ambas 

organizações, à retenção de talentos e, sobretudo, ao clima quase sempre tenso na 

empresa adquirida. 

Sayão et al. (2006) descrevem que o modelo de integração cultural que será 

utilizado determinará o grau de mudança das empresas envolvidas. Quando o grau 

é baixo em ambas as empresas, as culturas são preservadas (pluralidade). Quando 

o grau de mudança for moderado, ocorre a integração das culturas, em que 

prevalece o somatório do que há de melhor das empresas envolvidas, mais comum 

em fusões e joint ventures. Em aquisições, onde o mais comum é que exista um 

elevado grau de mudança, duas situações podem ocorrer: a transformação da 

cultura de ambas ou a absorção ou assimilação da cultura mais fraca, que 

normalmente é o caso da empresa adquirida.  

Camargos e Camargos (2010, p. 9) descrevem que “o entendimento de 

fatores de culturais, tanto do país, quanto das empresas, é fundamental para o 

sucesso das F&As (Fusões e Aquisições)”. Destacam que, dentre os principais 

desafios das fusões e aquisições no Brasil, a compreensão das características 
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culturais locais necessárias para o desenvolvimento de um modelo híbrido de 

gestão, que combine a cultura das empresas brasileiras com as estrangeiras. 

Em Tanure e Cançado (2005), é necessário atentar para as diferenças 

culturais, principalmente entre adquirentes e adquiridas de nacionalidades 

diferentes. A empresa compradora faz com que a empresa comprada adote os seus 

procedimentos e sistemas. Por outro lado, os empregados demonstram resistência à 

mudança devido ao sentimento de perda. A mescla cultural ocorre quando não há a 

dominância de uma das culturas. No caso da mescla cultural haverá um grau 

moderado de mudança para ambas as organizações, onde as características de 

ambas serão absorvidas e será preservado, preferencialmente, o que cada uma tem 

de melhor. Na prática, no entanto, tende a existir uma cultura dominante que, de 

forma ostensiva ou sutil, irá impor seus princípios e identidade. 

Tanure e Cançado (2005) também destacam a importância de compreender 

alguns traços da cultura e da gestão dos países envolvidos em processos de 

aquisição. Segundo autores brasileiros, como Da Matta (1990, 1994), Srour (2000) e 

Tanure (2005), a gestão brasileira é permeada de informalidade, cordialidade, 

afetividade, relações de protecionismo e o esforço para evitar conflitos. As relações 

pessoais são utilizadas como forma de mediação de conflitos, tratando-os de forma 

indireta, através de fofocas e evitando o confronto direto com quem detém mais 

poder e autoridade. Tal tipo de comportamento tem origem em nosso próprio 

processo de colonização e formação histórica.  Os brasileiros tendem a revelar 

pensamentos e sentimentos verbalmente e não verbalmente, são acalorados, não se 

retraem ao toque físico, possuem gestos e expressões fortes com falas carregadas 

de emoção. Os estrangeiros que trabalham no Brasil reconhecem esse conjunto de 

características. 
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De acordo com Barkema e Schijven (2008), aquisições são bem mais 

complexas do que as atividades operacionais como fabricação, precificação ou 

distribuição. O processo de aquisição consiste em diversas atividades 

interdependentes como due diligence, negociação, financiamento e integração das 

equipes. Cada uma destas atividades possui suas particularidades, que precisam ser 

customizadas visto que cada tipo de negócio que possui dimensões múltiplas. Ainda 

segundo esses autores, as pesquisas qualitativas indicam que organizações com 

experiência em aquisições tendem a conduzir o processo de integração com mais 

eficiência, além de adequar sua estrutura organizacional às mudanças.  

O clima psicológico em empresas que estão enfrentando mudanças 

organizacionais pode ser afetado por rumores e especulações. Ansiedade, 

insegurança e incertezas entre os colaboradores são naturais em processos de 

mudança, porém são ampliadas à medida que rumores ganham força e se 

espalham, aumentando o nível de estresse entre os empregados (BORDIA et al., 

2006). 

Ainda segundo estes autores, os rumores passam a ser válvula de escape de 

empregados e podem retratar melhor o clima organizacional de uma empresa e 

serem mais reveladores do que uma pesquisa interna. Rumores e especulações 

podem prejudicar reputações e criar pânico desnecessário, podendo ainda 

questionar a capacidade da alta direção em conduzir a organização. 

Em Freitas (1999), os indivíduos, como elo mais frágil da cadeia social, 

recebem todas as influências e os choques provocados pelas mudanças ocorridas 

nas corporações. Os efeitos que um indivíduo sofre em um processo de mudanças 

radicais afetam seu comportamento diário, sua autoconfiança e sua atitude em 

relação à sua vida pessoal. A insegurança imposta por determinadas mudanças 
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organizacionais levam o indivíduo a desenvolver mecanismos de autodefesa e 

estratégias de sobrevivência para poder lidar com essa nova realidade, a qual é 

marcada por um sentimento de perda e pela ansiedade cotidiana de ter que se 

mostrar capaz. 

Ainda segundo essa autora, a cultura organizacional também altera a noção 

de território na empresa. O território, objeto de disputas e conflitos, é um conceito 

mais psicológico do que físico, não apenas relacionado a vaidade e status do poder 

outorgado ao cargo, mas também a relações interpessoais, contatos e informações 

privilegiadas a que o funcionário tem acesso e autonomia.  

O território, enquanto propriedade da pessoa comporta uma 
apropriação e uma identidade pessoal e social. A cultura 
organizacional amplia a ideia de território, vinculando-o não à 
unidade onde o sujeito trabalha, mas à empresa total. 
(FREITAS, 1999 p. 99) 
 

Em Fleury e Fischer (1996), a partir do momento em que uma empresa 

familiar começa a se profissionalizar, a imagem de uma grande família começou a 

transformar-se em um ambiente cada vez mais burocrático com mais normas e 

procedimentos. 

Uma leitura desta imagem da burocracia aponta para seus 
aspectos disfuncionais: para o excesso de normas, 
regulamentações corporificadas em papéis, circulares e pela 
formalização excessiva dos critérios e procedimentos 
administrativos: isto provoca o descolamento da regra com 
relação á realidade. (FLEURY; FISCHER, 1996, p. 124)  
 

Ainda em relação ao tema, Wood e Caldas (2007 p. 59) apontam que  

A burocracia rotiniza a administração como as máquinas 
rotinizam a produção. A organização burocrática enfatiza a 
precisão, a velocidade, a clareza, a reprodutibilidade, a 
confiabilidade e a eficiência, atingidas por meio da difusão de 
tarefas, da estrutura hierárquica e do emprego de regras e 
normas. 
 

Em Zanelli et al. (2004 p. 101), encontra-se que “a burocracia tornou-se um 

arranjo tão dominante que, muitas vezes, é tomado como sinônimo de organização.”  
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Ainda segundo esses autores, o excesso de normas e procedimentos tem sido 

associada a outros tipos de disfunções: resistência intraorganizacional, excesso de 

papéis, tensão, fala de integração e baixa motivação dos funcionários. Mas persiste 

a crença de que o controle burocrático se adequa bem à realização de trabalhos 

rotineiros em larga escala. 

 Em relação à autonomia dos trabalhadores nas organizações, Tanure et al. 

(2007) relatam que é importante que a autoridade central estimule o risco 

compartilhado e sua contrapartida, que é a confiança da equipe. Nas empresas, os 

trabalhadores se mostram cada vez mais partidários da descentralização e da maior 

participação nas decisões, apesar das claras estruturas de poder.  

Em Nguyen e Kleiner (2003), o sucesso das aquisições está diretamente 

relacionado ao nível e a qualidade de planejamento. É comum que organizações 

não dediquem tempo suficiente à análise e antecipação de desdobramentos do 

mercado e a questões relacionadas à integração das culturas envolvidas. A 

incompatibilidade cultural é a principal causa de desempenho abaixo do esperado, 

devido à saída de executivos-chave e ao gasto excessivo de tempo com gestão de 

conflitos durante a consolidação do negócio. A integração cultural desempenha um 

papel chave de como os empregados reagirão à nova estrutura do seu ambiente de 

trabalho, que pode ser desde uma rápida adaptação e comprometimento com as 

expectativas da nova empresa até um comportamento negativo e resistente. A 

expressão “choque cultural” tem sido usada para descrever o conflito entre a 

filosofia, o estilo, os valores e as missões de duas empresas e pode representar o 

maior risco em fusões e aquisições.  

O receio de perder o emprego ou de que seus colegas percam os seus, a 

convivência com um novo gerente e uma nova equipe faz com que ansiedade e 
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incertezas despertem um sentimento de sobrevivência e autopreservação que pode 

resultar em um ambiente de “nós contra eles”, em que a confiança entre as equipes 

não exista. Corporações com este tipo de comportamento de conflito, 

desentendimentos e desconfiança terão de trabalhar mais intensamente para atingir 

seus objetivos, cumprir suas metas e evoluir como um todo. Apesar de ser uma 

situação extremamente desconfortável para um líder, trata-se de uma oportunidade 

para conquistar a confiança e o respeito de ambas as equipes, através de empatia 

pelo sentimentos dos empregados da empresa adquirida. Compreender o que os 

preocupa e o que os estimula facilitaria o processo de integração (NGUYEN; 

KLEINER, 2003).  

Enquanto conflitos culturais são comuns para explicar o fracasso de algumas 

fusões e aquisições, raramente são vistos como uma forma de oportunidade de 

fortalecimento da estrutura com um todo. O tempo médio para que empregados 

incorporados sintam-se completamente integrados varia de cinco a sete anos 

(NGUYEN; KLEINER, 2003). 

Segundo Riad (2005), a integração cultural é essencial para a criação de 

valor. Fracassos em aquisições têm sido comumente associados a choques ou 

ambiguidades culturais. Não há uma regra infalível para neutralizar os conflitos 

culturais, já que culturas organizacionais estão em constante mudança, mas 

algumas medidas podem se colocadas em prática para minimizar o seu impacto. 

Muita atenção é dada a questões financeiras e legais (due diligence process), mas 

pouca a questões subjetivas, como a integração das equipes de ambas as 

organizações envolvidas. Os empregados com cargo de liderança desempenham 

papel importante na transição de responsabilidades e integração das equipes. 



39 

 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ABORDAGEM 

A abordagem metodológica dessa dissertação é qualitativa. Tal abordagem 

tem sido amplamente utilizada por pesquisadores que procuram responder a 

questões relacionadas a por que e como ocorrem certos fenômenos. A pesquisa 

qualitativa faz uma análise intensiva e baseia-se em várias fontes de evidências. A 

pesquisa qualitativa é aquela em que o pesquisador faz alegações baseadas em: 

significados múltiplos das experiências individuais, 
significados social e historicamente construídos, 
com o objetivo de desenvolver uma teoria ou um 
padrão... O pesquisador coleta dados emergentes 
abertos com o objetivo principal de desenvolver 
temas a partir dos dados (CRESWELL, 2007, p. 
35). 
 

Ainda segundo esse autor, a pesquisa qualitativa significa que o pesquisador 

interpreta os dados pesquisados a partir de um cenário onde identifica temas e 

categorias e, finalmente, tira suas conclusões, mencionando lições aprendidas e 

oferecendo mais perguntas sobre o tema estudado. 

Segundo Vieira e Zouain (2007, p. 16), a pesquisa qualitativa explica 

processos sobre contextos oferecendo “descrições ricas e bem fundamentadas” e 

“maior grau de flexibilidade ao pesquisador para adequação da estrutura teórica... do 

fenômeno administrativo e organizacional” na sua totalidade, além de facilitar a 

exploração de contradições e paradoxos. Portanto, o método qualitativo é “a 

descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem, dos 

depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos, aos significados e aos 

contextos” (VIEIRA; ZOUAIN, 2007, p. 15).  

Em relação à lógica indutiva, Creswell (2007, p. 142) descreve:  

O pesquisador começa reunindo informações 
detalhadas dos participantes e separa essas 
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informações em categorias ou temas. Esses temas 
ou categorias são desenvolvidos em padrões 
amplos, teorias ou generalizações, que são, então, 
comparados com experiências pessoais ou com a 
literatura existente sobre o assunto. 
 

3.2 QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS 

Quanto aos fins, esta pesquisa é descritiva porque visa descrever percepções 

e expectativas de empregados cujas empresas foram incorporadas por uma 

organização americana de grande porte. Segundo Vergara (2005, p. 42), “a 

pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno... Não tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação”. 

Quanto aos meios, para investigação e fundamentação teórica, esta pesquisa 

pode ser classificada como bibliográfica, documental e de campo. 

a) Bibliográfica – porque utiliza livros, periódicos, revistas especializadas, 

dissertações, teses e páginas de internet referentes ao tema proposto.  

b) Documental – porque analisa os registros bem como alguns documentos 

internos das empresas, tais como os contratos sociais e a carteira de 

clientes. 

c) De campo – porque utiliza, para investigação empírica, o próprio local onde 

ocorre o fenômeno, ou seja, o interior da empresa. 

3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

A pesquisa consiste num estudo de caso, por tratar de fenômeno 

contemporâneo. Para Yin (2005, p. 32),  

um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 
real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 
contexto não estão claramente definidos.  
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3.4 SELEÇÃO DE SUJEITOS  

As entrevistas foram realizadas, a partir dos critérios de representatividade e 

acessibilidade, com 10 empregados das empresas adquiridas – cinco da área 

técnica, sendo: um almoxarife, dois consultores comerciais, e dois supervisores 

técnicos; e cinco empregados da área administrativa, sendo: dois com cargos de 

liderança. Dos dez entrevistados, um foi desligado quando a incorporação ocorreu e 

dois em 2010. Os outros funcionários incorporados eram funcionários da IOTA na 

ocasião em que as entrevistas foram realizadas.  

3.5 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

O estudo de caso qualitativo necessita, para sua validade interna, de conjugar 

várias técnicas de coleta. Neste caso foi feita a triangulação das entrevistas 

semiestruturadas com a pesquisa documental e a observação direta. 

Secundariamente, como já foi mencionado, também foram usados documentos 

públicos e registros internos. 

As entrevistas foram semiestruturadas. Conforme Vieira e Zouain (2007, p. 

155-156), haverá  

um roteiro semiflexível, construído de acordo com 
os objetivos da pesquisa, o que visa permitir que 
várias questões sejam mais bem discutidas, 
aprofundadas, ou adicionadas no decorrer do 
processo analítico. Dessa forma, as respostas 
podem induzir tanto a novas perguntas introduzidas 
no roteiro em curso pelo mediador, ou ainda, 
aumentar a precisão conceitual do trabalho quando 
da análise do conjunto dos resultados.  
 

 Os entrevistados foram esclarecidos quanto à finalidade da entrevista e da 

pesquisa, tendo informado o cargo que ocupavam no momento das aquisições e o 

que ocupam atualmente. Foi utilizado um roteiro visando direcionar a entrevista para 

os pontos-chave do tema. 
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3.6 UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise deste estudo de caso qualitativo é a subsidiária 

brasileira de uma empresa de grande porte do mercado de fabricação, instalação e 

manutenção de elevadores e escadas rolantes. Possui 61 mil empregados nos mais 

de 200 países em que opera e sua receita mundial superou USD 11,7 bilhões em 

2007. Está presente no mercado brasileiro desde 1887 e possui aproximadamente 

1.500 empregados no Brasil. 

A estratégia da IOTA para o mercado brasileiro consistia em adquirir 

eventualmente o portfólio (fundo de negócio) de pequenas e médias empresas do 

grupo das chamadas “independentes”, incorporando imediatamente os contratos e a 

estrutura organizacional e operacional das adquiridas ao seu negócio. O processo 

mais estruturado foi iniciado em 2001, quando a IOTA criou uma subsidiária, 

denominada aqui de KAPPA, para absorver as aquisições realizadas a partir de 

então. O objetivo de realizar todas as aquisições através da KAPPA estava 

relacionado com a estratégia comercial e visava minimizar o impacto junto aos 

clientes de terem os seus contratos vinculados a uma empresa de grande porte. A 

KAPPA, com estrutura organizacional e operacional próprias, concorreria em 

igualdade de condições, com outras “empresas independentes”.  

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

As entrevistas semiestruturadas foram gravadas e digitadas na íntegra. 

Segundo Yin (2005, p. 118), 

as entrevistas constituem uma fonte essencial de 
evidências para os estudos de caso, já que a 
maioria delas trata de questões humanas. Essas 
questões humanas deveriam ser registradas e 
interpretadas através dos olhos de entrevistadores 
específicos, e respondentes bem-informados 
podem dar interpretações importantes para uma 
determinada situação.  
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Ainda segundo Yin (2005) as entrevistas gravadas fornecem uma expressão 

mais acurada do que qualquer outro método. 

A análise do conteúdo é do tipo temática. Segundo Creswell (2007), os 

passos genéricos para a interpretação dos dados envolvem as seguintes etapas: 

organizar e preparar os dados para análise; ler todos os dados; fazer uma análise 

detalhada, através de um processo de codificação; e interpretar extraindo significado 

dos dados. 

3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A escolha do método levou em consideração as seguintes limitações: 

a) o clima no momento das entrevistas pode ter influenciado, pois as 

aquisições ocorreram entre os anos de 1999 e 2006. O impacto sentido 

pelos entrevistados na ocasião das aquisições pode não ter sido 

 transmitido na sua plenitude já que as entrevistas ocorreram em 2011. O 

tempo transcorrido pode ter arrefecido o sentimento dos entrevistados em 

relação às suas percepções da época. 

b) necessidade de admitir a possibilidade da existência de vieses e 

suposições pessoais de interpretação do pesquisador, já que o 

pesquisador trabalhou nesse ramo de negócios indiretamente com os 

empregados das empresas envolvidas nesta pesquisa.  Existe a 

possibilidade de que uma visão previamente incorporada pelo pesquisador 

possa ter influenciado em sua interpretação. 
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4.  MERCADO DE ELEVADORES NO BRASIL 

O segmento de elevadores, conhecido como mercado de transporte vertical 

(elevadores e escadas rolantes), se subdivide em venda de novos equipamentos; 

modernização; e a manutenção dos equipamentos instalados. No Brasil, esse 

mercado sempre teve uma importante parcela controlada por grandes empresas. Até 

o final dos anos 90 existiam cinco empresas que detinham cerca de 90% do 

mercado de fabricação de equipamentos: Atlas, Otis, Schindler, Sûr e Kone. O 

restante do mercado era atendido por um grupo de empresas de médio e pequeno 

porte que se dedicavam a nichos específicos, como o setor residencial e de projetos 

especiais, que requerem equipamentos customizados. A fabricação de elevadores 

representa cerca de 30% do faturamento total do setor. A parte principal do negócio 

de transporte vertical está na manutenção, cuja participação no faturamento gira em 

torno de 55%, ficando os restantes 15% com a modernização. Na manutenção, as 

fabricantes de equipamentos têm tradicionalmente sofrido a concorrência de um 

grande número de pequenas e médias empresas, conhecidas também como 

“empresas independentes” (assim denominadas por estarem desvinculadas das 

fabricantes de grande porte e serem uma opção para os clientes que preferiam 

contratar empresas menores), e que, juntas, sempre detiveram uma expressiva 

carteira de unidades em serviço.  

Dependendo do porte, várias dessas empresas independentes atuavam muito 

próximo da informalidade, cumprindo os requisitos mínimos para manter a empresa 

operando, e pouco investindo em infraestrutura e tecnologia. A remuneração era 

inferior à média de mercado e programas de treinamento e especialização da mão 

de obra praticamente inexistiam.  Em função disso, seus preços eram bastante 

inferiores aos das empresas de grande porte ou mesmo de outras “independentes” 
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que cumprissem integralmente os requisitos societários, trabalhistas e tributários, 

além de investir em recursos materiais, tecnologia e desenvolvimento da mão de 

obra. 

Em 1999 ocorreram duas grandes aquisições no Brasil: o grupo alemão 

ThyssenKrupp adquiriu o controle acionário da Elevadores Sûr, com sede em 

Guaíba (RS) e a empresa passou a se chamar Thyssen Sûr Elevadores e 

Tecnologia (TANURE, 2003); e a Schindler, empresa suíça, com forte presença 

mundial, adquiriu a Atlas. Iniciava-se, assim, a consolidação do setor, que se 

completou em 2001 com a aquisição da Kone também pela ThyssenKrupp. A Otis 

concorreu diretamente com a Schindler e a ThyssenKrupp nessas aquisições, mas 

sem êxito.  

A Elevadores Sûr enfrentava problemas financeiros e a decisão final de 

vender ou não a empresa coube ao dono e fundador, que estava ligado 

emocionalmente ao empreendimento.  As empresas participantes nesse processo de 

aquisição não possuíam nenhuma convivência, já que a ThyssenKrupp estava 

sediada na Alemanha e a Sûr no Brasil. Todas as candidatas foram avaliadas sob o 

ponto de vista dos acionistas, dos clientes, dos fornecedores e dos empregados. 

Participaram desse processo, além da Otis, Atlas e Schindler – concorrentes com a 

própria Sûr no mercado local – a ThyssenKrupp e a Mitsubishi, que tinham grande 

interesse de entrar no Brasil. E essa, era uma oportunidade excepcional.  

Na fase final do processo estavam concorrendo apenas a Otis e a 

ThyssenKrupp. A Otis, líder mundial no mercado de elevadores, presente no Brasil 

há quase um século, oferecia um valor bastante superior ao que a ThyssenKrupp, 

quarta empresa no ranking mundial, sem planta industrial no país, havia ofertado 

pela Sûr.  
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É comum que o dono/fundador reaja negativamente à ideia de venda de sua 

empresa, porque esta simboliza anos de sacrifício pessoal e passa a ser vista como 

extensão da própria casa; e os empregados, como a própria família. Cortar esses 

vínculos gera sofrimento e impede uma avaliação mais racional e estratégica da 

venda. Diante desse quadro, o sócio controlador convocou os 30 integrantes do 

corpo gerencial e pediu a eles que escolhessem para quem a Sûr deveria ser 

vendida. A consulta surpreendeu alguns dos participantes, pois atitudes dessa 

natureza não faziam parte de seu perfil. A votação foi realizada e a vencedora foi a  

ThyssenKrupp. As razões que levaram mais de 80% dos presentes à reunião a 

escolher a ThyssenKrupp, embora comercialmente presente na América Latina, 

estavam relacionadas ao fato da empresa alemã não possuir uma planta industrial 

no Brasil, o que evitaria redução do quadro de empregados. Além disso, a 

ThyssenKrupp também possuía tecnologia avançada no segmento de elevadores e 

estilo de gestão orientado para pensar globalmente o negócio e agir respeitando a 

cultura local. 

Nesse mesmo ano, quando a Schindler adquiriu as ações da Elevadores Atlas 

S/A, esta foi cuidadosamente analisada como candidata a ser também adquirida 

pelo grupo alemão ThyssenKrupp, mas a complexidade financeira, o tamanho e, 

sobretudo, a diferença cultural entre as duas empresas levaram a ThyssenKrupp a 

desistir da operação. Ao contrário da Atlas, a Sûr era mais possuía mais 

semelhanças com a ThyssenKrupp.  

Por ser um mercado bastante atrativo, a aquisição e fusão de empresas de 

pequeno e médio porte atuando na manutenção, sempre foi uma prática no Brasil. 

Com a consolidação, que reduziu de cinco para três as grandes empresas atuando 

no segmento, as aquisições se intensificaram.  
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O caso abordado neste trabalho destaca a ação específica da IOTA 

(denominação utilizada para efeito deste trabalho), uma das grandes empresas do 

mercado, para ampliar sua carteira e posicionar-se de forma mais competitiva frente 

às concorrentes. Como citado anteriormente, e por ser uma prática no Brasil, já fazia 

parte da estratégia da IOTA adquirir eventualmente o portfólio (fundo de negócio) de 

pequenas e médias empresas do grupo das chamadas “independentes”, 

incorporando os contratos e a estrutura organizacional e operacional das adquiridas 

imediatamente ao seu negócio. Um processo mais estruturado foi iniciado em 2001, 

quando a IOTA criou uma subsidiária, denominada aqui de KAPPA, para absorver as 

aquisições realizadas a partir de então. A KAPPA tinha características de uma 

empresa “independente”, porém, seguia todas as políticas e práticas da IOTA. Um 

dos objetivos de realizar todas as aquisições através KAPPA estava relacionado 

com a estratégia comercial e visava minimizar o impacto junto aos clientes de terem 

os seus contratos vinculados a uma empresa de grande porte. A KAPPA, com 

estrutura organizacional e operacional próprias, concorreria em igualdade de 

condições, com outras “empresas independentes”. A estratégia tinha abrangência 

nacional, com foco nas principais cidades do país. O processo foi estruturado com 

base em uma aquisição realizada pela IOTA, em janeiro de 1999, no município de 

Niterói, Estado do Rio de Janeiro. A compra da empresa, a partir de agora 

denominada PXO, foi negociada diretamente entre os diretores da IOTA e o 

proprietário da pequena empresa. Nesse momento, a denominação social não foi 

alterada e os empregados, que foram informados da negociação, permaneceram 

como empregados da PXO. O antigo proprietário da PXO foi nomeado Gerente 

Geral dessa unidade que passou a ser administrada como uma filial da IOTA.  
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O indicador mais utilizado para determinar o valor das empresas adquiridas 

sempre foi o tamanho do portfólio, representado pela quantidade de elevadores e 

escadas rolantes contidos na carteira de clientes, mais conhecido no ramo como 

“quantidade de unidades”. A receita dessas unidades em carteira determinava então 

o preço da aquisição.  

No estado do Rio de Janeiro, ocorreram dez aquisições entre 1999 e 2005: 

Aquisição 1 (PXO) Niterói / RJ janeiro-99 

Aquisição 2 Resende / RJ agosto-01 

Aquisição 3 Rio de Janeiro / RJ novembro-01 

Aquisição 4 Rio de Janeiro / RJ dezembro-01 

Aquisição 5 Rio de Janeiro / RJ setembro-02 

Aquisição 6 Rio de Janeiro / RJ setembro-02 

Aquisição 7 Rio de Janeiro / RJ novembro-02 

Aquisição 8 Rio de Janeiro / RJ setembro-03 

Aquisição 9 Rio de Janeiro / RJ setembro-03 

Aquisição 10 Rio de Janeiro / RJ maio-05 
 

Pouco antes da segunda aquisição no estado do Rio de Janeiro, ocorrida em 

agosto de 2001, a denominação da PXO foi alterada para KAPPA, empresa que 

absorveria todas as futuras aquisições. A estratégia consistia em que a KAPPA 

incorporasse toda a carteira de clientes das empresas adquiridas juntamente com os 

funcionários. Em relação à carteira de clientes, os dirigentes da KAPPA e da 

empresa adquirida assinavam uma carta de cessão, que era enviada, comunicando 

o ocorrido a todos os clientes.  

Os valores dos contratos com os clientes foram mantidos, mesmo que, pelas 

razões explicadas anteriormente, fossem bastante inferiores aos praticados pela 

IOTA. Era tarefa dos consultores da área comercial convencer o máximo de clientes 

possível a assinar novos contratos com a KAPPA. Tarefa muitas vezes difícil, já que 

algumas empresas adquiridas faziam, além dos preços mais baixos, concessões 
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contratuais que não eram contempladas nos modelos utilizados pela IOTA e mesmo 

pela KAPPA.  

Os empregados das empresas adquiridas eram incorporados pela KAPPA 

com o mesmo salário registrado na adquirida. Disparidades eram minimizadas no 

momento da incorporação do quadro de empregados. Os benefícios praticados pela 

KAPPA eram levemente inferiores aos da IOTA, o que causava insatisfação entre os 

funcionários incorporados. A relação entre as empresas não era sigilosa e conhecida 

pelos empregados, clientes e concorrência. Através de conversas informais, muitos 

dos detalhes das negociações chegavam ao conhecimento dos trabalhadores das 

empresas adquiridas, o que gerava desconforto entre líderes e subordinados. 

Os proprietários das empresas adquiridas eram mantidos como gerentes de 

suas unidades, agora pertencentes à KAPPA, durante um prazo contratual. Esse 

artifício era utilizado por três motivos: a) mantê-los fora do mercado de elevadores, 

para não voltarem a ser concorrentes logo após a incorporação de suas empresas; 

b) aproveitar a oportunidade para extrair o know-how dos concorrentes; e c) passar 

segurança para os clientes acostumados a tratar diretamente com os mesmos. O 

argumento utilizado pelos dirigentes da IOTA era de que a margem negativa seria 

compensada pela neutralização da concorrência. 

O excesso de normas e procedimentos existente em qualquer grande 

corporação – políticas, procedimentos e a forma de gestão – tinha impacto direto na 

rotina diária dos empregados das áreas técnica, comercial e administrativa. Além 

disso, havia a relação com os clientes, que estavam acostumados a tempos de 

resposta reduzidos, preços menores e a ter contato frequente com a autoridade 

máxima da empresa – o proprietário. Outro grande desafio era a informalidade 

praticada na relação trabalhista, com pagamento de horas extras sem demonstrá-las 
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em contracheques bem como a venda de produtos aos clientes sem emissão de 

nota fiscal. Estes fatores não justificavam o relativo sucesso dessas pequenas e 

médias empresas, mas contribuíam para suas margens de lucro, mesmo que não 

declaradas. Uma expressão utilizada por um dos dirigentes da IOTA envolvidos nas 

incorporações era de que “não era nada fácil transformar um prostíbulo num 

convento”.  

O quadro abaixo sumaria as principais diferenças culturais entre as empresas 

envolvidas neste estudo: 

Quadro 1: Contraponto de culturas 
Cultura da empresa de grande porte Cultura das empresas adquiridas 
Empresa americana de grande porte Familiar, de pequeno ou médio porte 

Procedimentos formais, divulgados via 
intranet Procedimentos informais 

Regime de meritocracia baseado em 
resultados Paternalista 

Confiança em números Confiança pessoal  

Processo decisório rígido e hierarquizado Flexível e rápido 

Foco em crescimento e resultados Ênfase em crescimento e caixa 
Fonte: Elaboração própria 
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5.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Apesar de a principal diferença entre as empresas envolvidas neste processo 

ser o porte, é importante destacar que a empresa IOTA é uma multinacional que 

atua no mercado brasileiro há dezenas de anos. Portanto, entende-se que esteja 

completamente incorporada à cultura brasileira de gestão. Idioma, religião ou raça, 

em momento algum, foram mencionados pelos entrevistados. O tipo de choque 

cultural identificado de forma mais acentuada entre os entrevistados é o corporativo 

ou organizacional. 

O tipo de fusão estudado é classificado como horizontal. Segundo Gaughan 

(2007) e Buono e Bowditch (2003), as fusões horizontais ocorrem quando dois 

concorrentes se unem, o que normalmente gera maior poder de mercado, 

possibilitando a prática de preços mais elevados e, consequentemente, menos 

pressão de outros concorrentes; ou quando as empresas envolvidas possuem um ou 

mais produtos e serviços em comum no mesmo mercado geográfico.  

 O roteiro de entrevistas relativamente detalhado poderia ser caracterizado 

como uma abordagem categorial. No entanto, tamanha foi a riqueza de informações 

vinda do campo que ela acabou por se configurar como mais temática. O roteiro 

inicial foi mantido apenas como um guia e os temas posteriormente agrupados. 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 O Quadro 2, abaixo, apresenta algumas informações sobre os participantes 

desta pesquisa. Os nomes citados neste quadro e nas seções posteriores são todos 

fictícios para preservar a identidade dos entrevistados: 
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  Quadro 2 – Perfil dos Entrevistados 

Nome 
Fictício 

Histórico 

Laura Iniciou sua atividade profissional na KAPPA em 2006 e participou da 
incorporação pela IOTA em 2008, onde trabalhou até 2010.  

Carla 
Iniciou suas atividades na área comercial da KAPPA em 2006. Em 2008 
participou da incorporação pela IOTA, onde trabalhava até o momento em 
que foi entrevistada. 

Rogerio 

Participou dos dois processos. Trabalhava na área técnica de uma PXO 
(empresa independente) desde 1996, quando esta foi incorporada pela 
KAPPA em 2002; e posteriormente pela IOTA em 2008, onde passou a 
exercer um cargo de liderança em 2010. Trabalhava na IOTA até o momento 
em que foi entrevistado. 

Manuel 

Iniciou suas atividades em 1995 como terceirizado na área administrativa da 
IOTA, onde foi efetivado em 2000 e posteriormente desligado em 2002. Em 
2003 começou a trabalhar na KAPPA e participou da incorporação pela IOTA 
em 2008, onde trabalhava quando foi entrevistado. 

Fábio 

Trabalhava na área administrativa de uma PXO (empresa independente) 
desde 1992, quando esta foi incorporada pela KAPPA em 2004, onde 
exerceu cargos de liderança. Foi desligado em 2008, durante a incorporação 
pela IOTA.  

Marcelo 

Participou dos dois processos. Ingressou na área administrativa de uma PXO 
(empresa independente) em 2005, pouco antes de a mesma ser incorporada 
pela KAPPA. Em 2008 participou da incorporação pela IOTA, onde assumiu 
cargo de liderança e trabalhava até o momento em que foi entrevistado. 

Sonia 

Participou dos dois processos. Iniciou na área administrativa de uma PXO 
(empresa independente) alguns meses antes de ser incorporada pela KAPPA 
em 2002. Em 2008 participou da incorporação pela IOTA, onde trabalhava 
quando foi entrevistada. 

Alice 
Participou dos dois processos. Iniciou na área comercial de uma PXO sete 
meses antes da incorporação pela KAPPA em 2002. Em 2008 participou da 
incorporação pela IOTA, onde trabalhava quando foi entrevistada. 

Alessandro 
Participou dos dois processos. Iniciou na área administrativa de uma PXO, 
que foi incorporada pela KAPPA em 2002. Participou da incorporação pela 
IOTA em 2008, onde trabalhava até a realização da entrevista. 
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Antonio 

Trabalhou em uma empresa de grande porte concorrente da IOTA quando foi 
incorporada por um grupo europeu. Em 2002 trabalhava em uma PXO, 
exercendo cargo de liderança, quando esta foi incorporada pela KAPPA e, 
posteriormente, pela IOTA ocupando o mesmo cargo até o seu desligamento 
em 2010. 

 

5.2 PROCESSOS - FILOSOFIA DE TRABALHO E GESTÃO 

5.2.1 Cenário na ocasião das incorporações  

 A empresa de grande porte em questão, IOTA, não incorporou as empresas 

pequenas (PXOs) diretamente. A estratégia era utilizar uma empresa intermediária, 

a KAPPA. Os funcionários e a carteira de clientes eram incorporados pela KAPPA, 

cuja diretoria, normas, políticas e procedimentos eram os mesmos praticados pela 

IOTA. Alguns dos proprietários das PXOs foram incorporados como empregados, 

atuando como gerentes das unidades KAPPA. Essa foi a forma escolhida pela IOTA 

para que eles não retornassem ao mercado utilizando o seu know-how e, agora 

capitalizados, após a venda de suas empresas, viessem a concorrer com a própria 

IOTA. 

 Tornou-se evidente que existiu uma falta de planejamento quanto à estratégia 

de incorporação no desdobramento das ações, a partir do momento em que as 

incorporações se tornavam efetivas. Foram várias aquisições de empresas que, 

apesar de estarem no mesmo negócio, atuavam de maneira diferente entre si e, 

mais ainda, em relação à KAPPA. A decisão de manter os ex-donos como gerentes, 

comum em processos de aquisição, certamente inibia a implantação de novas 

práticas que, no caso de uma incorporação são praticamente mandatórias. O desafio 

de integrar essas operações exigia uma série de ajustes de ordem administrativa, 

operacional e legal, que transcendia ao que foi aparentemente tratado como 
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simplesmente agregar mais clientes a uma nova empresa. Isso, certamente, 

causava alto nível de ansiedade em todos os envolvidos. 

O cenário da ocasião foi descrito pelo Assistente Administrativo como de 

inquietação.  

O cenário naquela ocasião era muito turbulento. A [KAPPA] estava 
absorvendo uma série de empresas, uma atrás da outra, assim, tudo 
meio confuso. Eram várias empresas [PXOs], que você não 
conseguia se desligar totalmente delas, porque muitas tinham 
contrato com órgãos de governo, que você não podia cancelar ou 
transferir para (KAPPA). Esses tinham que permanecer na carteira 
até a próxima licitação. Havia vários ex-donos de outras empresas 
atuando como gerentes. Estava tudo bastante confuso. A 
contabilidade daquelas empresas todas estava sendo feita 
manualmente por uma única pessoa. E os funcionários caindo de 
paraquedas naquele turbilhão. (Alessandro)                  

   

  A percepção dos trabalhadores em relação às diferenças entre as empresas 

– incorporadora e incorporadas – são as mais variadas, podendo-se destacar as 

principais: procedimentos internos burocráticos na empresa de grande porte; clima 

organizacional favorável nas empresas de pequeno e médio porte; e melhor e maior 

infraestrutura na IOTA.  

Uma era uma multinacional de grande porte, há muitos anos no 
mercado. Mantinha uma cultura centralizadora que acabava por se 
tornar burocrática. A outra era uma empresa de médio porte [KAPPA], 
formada a partir da aquisição de várias pequenas e médias empresas 
[PXOs]. (Laura) 

 
As condições de trabalho em relação a equipamentos técnicos, 

computadores, estrutura de tecnologia e comunicação, após a incorporação foi 

elogiada. Por outro lado, algumas decisões na forma de gestão da KAPPA 

conflitavam com as práticas gerenciais da IOTA e mesmo com padrões gerais e 

aceitáveis para a  administração dos recursos e pessoas, causando insatisfação no 

quadro funcional. 

A gente trabalhava com equipamentos bem antigos [na PXO] e 
elevadores que as empresas maiores não trabalham mais. Eram 
máquinas falidas. A principal diferença é estrutura, que é o que 
chama mais a atenção. (Rogerio) 
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Mas toda condição de trabalho, toda ferramenta de trabalho que lhe é 
dada é, sem sombra de dúvida, incomparável, todo processo de 
organização, você vendo como um todo, desde lá, o processo interno 
até chegar fora, até você atender o cliente. Toda a condição de 
trabalho muda. Você tem todo um material muito bom para se 
trabalhar, você tem informações precisas, você recebe as 
informações através de treinamento, através de pessoas mais 
qualificadas [referindo-se à Matriz da IOTA]. (Fábio) 

 
A agilidade na entrega do material melhorou bastante. Tendo o 
material no estoque, que, hoje, dificilmente eu não tenha por causa do 
espaço físico disponível, ele chega rapidamente ao cliente. Tenho 
mais infraestrutura para fazer o material chegar ao cliente mais 
rapidamente. (Manuel) 

 
Lá [na KAPPA] era muito precário. A gente não tinha o pó do café. A 
gente não tinha café pra tomar. A gente tinha que pagar do bolso. 
Porque eles estavam tentando reduzir custos e cortaram o café. Eles 
diluíam o detergente em água, coisas assim. Você quer comer 
alguma coisa e não tinha uma mesa, você ouvia: compra a mesa com 
sua comissão... Você tá ganhando comissão, vai lá e compra a 
mesa... Então, esse é o bom da IOTA. (Laura) 

 
Apesar de a KAPPA pertencer e ser gerida pela IOTA, havia uma competição 

interna que despertava uma sensação de subalternidade entre os funcionários da 

KAPPA. Mesmo sendo pouco o contato entre os funcionários da KAPPA e da IOTA, 

eles tinham conhecimento das normas, metas, prazos e, inclusive, das condições 

salariais uns dos outros, de ambas empresas.  

A incorporação não contemplava a disponibilização imediata de todos os 

recursos da IOTA para a KAPPA, incluindo-se aí a isonomia de cargos e salários. 

Parece ter havido um grave descuido por parte da alta direção de estabelecer as 

regras e definir a estratégia de como isso seria conduzido junto à organização da 

KAPPA, visando minimizar os conflitos, inerentes em processos similares.   

O que mais me incomodava na época da [KAPPA] era aquela 
situação de você precisar de algumas coisas que a [IOTA] tinha – 
material, ferramenta, mão-de-obra. Havia preconceitos quando você 
precisava. Você via que existia uma diferença de tratamento. A 
concessão de um desconto, para você, não... um contrato para 
[KAPPA] era diferente. Quando você pedia uma aprovação era 
diferente, e assim parecia que nós estávamos fadados ao fracasso. 
Você nadava, nadava, nadava, e parecia que você estava carregando 
um oceano Pacífico nas costas. Por mais que você recuperasse 
[trouxesse contratos para dentro da carteira de clientes], por mais que 
você vendesse, você estava fadado ao fracasso. Era como se nós 
fôssemos o filho feio. Aliás, nós éramos o filho feio. (Laura) 
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No meu caso, era a insatisfação com relação ao salário. Tinha gente 
que fazia a mesma coisa que você [na própria KAPPA] e recebia o 
dobro. O Gerente (KAPPA) até tentava regularizar, mas esbarrava 
nas políticas do RH. Você trabalhava muito e não era reconhecido. 
(Alessandro) 

 
Algumas das PXOs foram criadas a partir de ex-empregados das empresas 

de grande porte do mercado local. Por ser o único ofício que conheciam e 

estivessem capitalizados com suas rescisões de contrato de trabalho, alguns 

optavam por abrir seu próprio negócio voltado para o mercado de elevadores e 

escadas rolantes – fazendo manutenção ou prestando serviços, reparos, usinagem, 

retífica de motores e embelezamento de cabines para as empresas de grande porte.  

A empresa pequena funciona como um ciclo. O dono, muito 
provavelmente trabalhou numa empresa grande até que foi mandado 
embora e abriu uma empresa pequena. Aí, o pai, que era mecânico, 
que é o técnico, coloca o filho no lugar para gerenciar junto com ele, 
sem saber nada de elevador. Eu conheci todas as empresas que a 
[KAPPA] assumiu no Rio e, se você analisar o histórico de todas elas, 
você vai ver isso em sua maioria. Numa [PXO], para você ter uma 
ideia, o senhor [nome do Ex-dono] quando se afastou, ele deixou os 
cinco filhos na direção da empresa. (Fábio) 

 
5.2.2 Normas e Procedimentos 

 A palavra burocracia utilizada frequentemente pelos entrevistados precisa ser 

analisada por dois ângulos. O primeiro está relacionado aos controles, normas e 

procedimentos necessários atendendo regras de compliance comuns a qualquer 

empresa de grande porte. O segundo está relacionado à existência excessiva de 

regras e etapas para cumprimento de uma determinada tarefa.  Essa linha divisória 

entre as interpretações de burocracia e o excesso de normas e procedimentos não é 

clara para todos os entrevistados. Alguns a veem como desnecessária e excessiva.  

 O que parece muito claro nesse processo foi que a KAPPA, criada para 

absorver empresas de pequeno porte e tornar a transição das incorporações mais 

suave, era praticamente uma réplica da IOTA, carregando consigo todas as regras e 

políticas desta última. Empresas de grande porte, principalmente as multinacionais, 
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possuem organização mais complexa e o processo decisório requer mais tempo 

para conclusão. Não dá para comparar tudo isso com a rapidez de como as coisas 

funcionam debaixo de um dono, onde a decisão se concentra muitas vezes em uma 

única pessoa. Cabia à gestão da KAPPA identificar essas diferenças e ajustar os 

processos, visando cumprir as regras da IOTA sem uma interferência maior na 

qualidade de atendimento aos clientes. Importante destacar também que muito dos 

clientes das PXO’s adquiridas eram oriundos da IOTA. A mudança para uma PXO 

tinha sido por diversas razões, mas uma delas era, em muitos casos, a demora na 

solução dos problemas. Voltar a essa situação representava para a KAPPA o risco 

de perda de um contrato recém-adquirido para outra PXO concorrente. 

Na [PXO] o serviço era bem menos burocrático, e quando nós 
começamos a trabalhar com [KAPPA], automaticamente começa a 
burocratizar muita coisa, então o processo fica muito mais lento. Isso  
gerava muita insatisfação entre os clientes, e esse problema se 
acentuou mais ainda quando a [KAPPA] foi absorvida pela [IOTA]. Aí 
realmente a coisa se tornou bem mais acentuada. As pequenas 
empresas trabalham com uma linha bem menos burocrática. 
(Antonio) 

 
Na empresa menor, a política sendo feita por eles próprios [donos], 
sem nada por escrito. Eu acho que é mais fácil de você conseguir 
resolver determinados problemas no dia-a-dia. (Sonia) 

 
Era difícil de entender o engessamento desses processos. Às vezes, 
o que uma empresa pequena conseguia fazer em dois três dias, a 
[IOTA] levava quase duas semanas para conseguir solucionar e isso 
eu acho complicado para o mercado competitivo que ela atua. (Alice) 

 
O ponto positivo da [KAPPA] é que ela não era engessada, como a 
[IOTA]. Se o elevador do cliente parar e se você for ali, em São 
Cristóvão, você compra uma peça, traz a notinha que a gente 
[KAPPA] te paga. E você coloca o elevador para funcionar. (Carla) 

 
E, agora, ela (IOTA) é realmente muito mais engessada, ela perde 
muito em agilidade. A falta de agilidade na resolução dos problemas. 
(Manuel) 
 
Numa empresa menor, onde as coisas são de mais fácil acesso, o 
andamento do serviço e a conclusão de algumas coisas, vou te falar 
que é bem mais rápido. Bem mais rápido. Menos burocracia e maior 
agilidade. Na [empresa] grande dificulta bastante, dificulta bastante 
resolver alguns problemas de fácil resolução e que se transformam 
em alguns problemas difíceis ainda de serem resolvidos. (Rogerio)  
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Na empresa grande... tudo mais lento. Você está acostumado a 
trabalhar numa agilidade para atender um cliente e na empresa 
grande não tem essa agilidade toda. É mais lento, é mais controlado, 
demanda mais tempo. (Marcelo) 

 
Apesar de os trabalhadores compreenderem a necessidade dos controles de 

alocação de custos para posterior análise de rentabilidade dos contratos, a maioria 

se queixava do impacto negativo na rotina diária. Nas empresas pequenas, a 

confiança prevalecia sobre a experiência e competência. Os cargos de confiança 

eram ocupados por parentes e amigos próximos. Novas regras e rotinas de trabalho 

eram decididas entre eles mesmos e eram transmitidas verbalmente para os 

trabalhadores. Como já destacado anteriormente, houve uma brusca mudança na 

forma de administrar e isso causou desconforto às pessoas que estavam 

acostumadas à informalidade. Os sentimentos são diferentes nesses casos e podem 

se refletir negativamente no desempenho e causar desmotivação.  

O processo da empresa grande é muito mais demorado. Na [PXO] a 
gente tinha uma liberdade um pouco maior para resolver um 
problema. Muitas vezes eu precisava comprar material para resolver 
um defeito de um equipamento de um cliente; eu comprava o 
material, fazia reposição que o cliente necessitava e depois 
apresentava aquela nota de compra daquele material e recebia o 
reembolso. A agilidade para resolver o problema era muito maior 
na.[PXO], intermediário na [KAPPA] e bem mais complexa na [IOTA]. 
(Alice) 

 
 O controle da [IOTA] é bem mais apurado do que a da [KAPPA], bem 
mais rigoroso. Quando o almoxarifado da [KAPPA] não tinha uma 
determinada peça no estoque, tinha que esperar chegar de São 
Paulo [a fábrica enviava materiais de reposição uma vez por semana], 
gerando insatisfação junto aos clientes. Então, era preferível comprar 
no mercado local. Esse procedimento não era permitido pela IOTA. 
(Manuel) 

 
Ao contrário da empresa de grande porte, onde os processos são mapeados 

e os procedimentos estão disponíveis em uma intranet, nas empresas de pequeno 

porte ocorria o contrário. A inexistência de políticas ou procedimentos formais era 

uma característica de empresas pertencentes a um dono, cuja origem era da área 

operacional, geralmente mecânicos, que passavam a atender os clientes na base da 
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confiança, mantendo assim sua fidelidade. Esse fato, que era conhecido pela IOTA, 

não foi administrado com o devido cuidado. 

Não existia política [na PXO], não tinha. A política [procedimentos 
mapeados] de uma empresa de pequeno porte é que o cliente tem 
que estar satisfeito e o elevador não pode parar, porque o cliente só 
se lembra da empresa quando o elevador para. Um elevador 
funcionando a mil por cento, o cliente nem se lembra de você. Então, 
a política de uma empresa pequena é: quanto menos o cliente ligar 
para reclamar, melhor - é menos um cliente reclamando... essa era a 
premissa de uma empresa como a [PXO] e depois no início da 
[KAPPA]. (Carla) 
Na (KAPPA) a organização era zero. Era muita informação espalhada 
e o desafio maior era consolidar aquilo tudo. Era muito documento. As 
políticas rígidas e a burocracia engessavam mais ainda as rotinas. 
(Alice)   

 
O principal efeito colateral era o tempo de resposta aos clientes.  
                                   

 
Mas tem uma diferença que eu acho considerável: as empresas 
pequenas, elas têm um tempo de resolução menor que a empresa 
grande. Na (KAPPA) a gente já sentia isso um pouquinho e na (IOTA) 
sentia isso com muito mais intensidade. (Alice) 

 
Essa é grande diferença que existe entre uma empresa biscateira e 
uma empresa multinacional, um grupo multinacional. Essa é a 
diferença, uma forma completamente diferente de trabalhar. Com 
muito mais agilidade. (Alessandro) 
 
Na pequena empresa, quando o cara quer uma peça, ele vai ali, na 
loja que fornece, compra e resolve. Já a multinacional, não. Tem todo 
um processo e isso, realmente, gera um pouco de atraso pra 
solucionar alguns problemas. Isso foi algo que realmente me 
chamava muito a atenção. Os mais antigos [empregados 
incorporados de idade mais avançada] não se adaptaram com a 
questão dos procedimentos, e pediram pra sair. Não se adaptaram. 
(Antonio) 

 
5.2.3  Autonomia  

 
Outro aspecto relacionado ao estabelecimento de normas e procedimentos 

era a maior autonomia dos colaboradores das empresas de pequeno e médio porte. 

Não existiam tantos níveis de aprovação como na empresa de grande porte, o que 

tornava a tomada de decisão mais rápida. A KAPPA, à medida que novas aquisições 

eram feitas, ganhou características de uma grande empresa, e o que deveria ser 

administrado de forma independente, passou a ser gerido por uma estrutura 
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matricial, idêntica às das grandes corporações, que certamente torna o processo 

decisório mais lento. Geralmente, a falta de autonomia é o principal sintoma 

percebido pelos gestores, que se sentem tolhidos na condução dos negócios. Isso 

poderia ter sido evitado, caso a administração central tivesse mantido dentro do 

possível a individualidade das PXO’s adquiridas, integrando-as gradualmente ao 

novo modelo de gestão. No setor de serviços a autonomia é fundamental para 

permitir agilidade, principalmente nas situações emergenciais. Ter que cumprir 

regras e procedimentos não pode e nem deve ser considerado como falta de 

autonomia.  

Os supervisores e os gerentes tinham mais autonomia pra definir 
questões relacionadas a preços pra negociar com clientes, não tinha 
toda aquela burocracia de pedir aprovação à matriz, era bem mais 
prático resolver os problemas. (Laura) 

 
Aqui [IOTA] eles fazem um pré-seleção do que pode ou não entrar na 
carteira. Na [KAPPA], ela permitia que qualquer equipamento 
entrasse na carteira, desde que fizessem os reparos necessários. 
Então, na [KAPPA] eu vendia em muito maior quantidade. Aqui até 
que fica equiparado valor de premiação, mas aqui, às vezes, eu 
vendo dois, três negócios por mês e lá eu vendia oito, nove. (Alice) 

 
Eu entendo que os controles são necessários, mas a tomada de 
decisão, mas as aprovações são muito demoradas. É como se os 
Diretores não confiassem nos gerentes. Eu entendo que uma  
empresa grande é muito visada em vários setores, fiscal, financeiro, 
RH etc. Os controles internos são maiores e torna-se mais 
burocrática. Muitas vezes eu via o problema, eu já sabia como 
resolver, eu tinha a solução para aquilo que era rápida, mas eu não 
podia porque eu não tinha alçada para executar. Tinha que esperar 
uma, duas, três, às vezes quatro, pessoas autorizarem a fazer aquilo 
e esperar a resposta de uma outra pessoa, então essa morosidade 
atrapalha. (Fabio) 
 
No início [KAPPA], a gente tinha essa liberdade [autonomia]. Fiz 
muitas vezes. Comprei muito material do meu bolso para repor 
porque o cliente tinha urgência. Depois, eu pedia reembolso. O 
material demorava muito para chegar e a gente tinha uma 
determinada urgência. Às vezes eram peças comuns como um fecho 
Dorma que a [IOTA] ia demorar duas semanas para entregar. Ela 
provavelmente atendia a sua demanda interna pra depois atender a 
demanda da [KAPPA]. (Alice) 
 
A capacidade de você resolver um problema sozinho. Na empresa 
pequena [PXO] é muito maior e é gostoso você pegar um problema 
para resolver, você ir até o fim, tomar a frente daquilo e resolver. Na 
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empresa grande você vai até um certo ponto e depois foge do seu 
controle. (Marcelo).  
 
A multinacional tem o foco no cliente também, mas já é realmente um 
processo mais burocrático, mais moroso, até por uma questão de 
segurança mesmo - é totalmente diferente de uma pequena empresa. 
[Na pequena empresa] O cara quer uma peça, o cara vai ali, na loja, 
compra e resolve. Já a multinacional, não, já tem todo um processo e 
isso realmente gera um pouco de atraso pra solucionar alguns 
problemas. (Carla). 
 

Além da autonomia, a acessibilidade aos tomadores de decisão era maior nas 

empresas de pequeno porte. Quanto maior for a estrutura de uma empresa, mais 

difícil se torna o acesso aos níveis superiores. No caso de uma PXO, o contato do 

dono era direto com todos os empregados. 

Na empresa pequena, a maneira como o processo é conduzido no 
todo, desde o processo interpessoal até o processo com o cliente, 
que é o foco maior, é mais fácil, é mais ágil, é mais rápido. Muito mais 
agilidade. Não existem tantos emails com tantas pessoas envolvidas 
pra você pegar uma aprovação. Você fala com uma pessoa chave ela 
te deu OK, você passou pra quem faz a liberação e tá feito. Você não 
tem essa morosidade pra se movimentar. (Fábio)   

 
Na empresa pequena, a facilidade que você tem é que você 
consegue resolver tudo, se você tomar a frente de um problema você 
consegue desenvolver e chegar a uma solução final. Só depende da 
canetada do chefe. Você chega lá na sala do dono da empresa e fala 
com ele, ele abraça a causa e acabou. Tá resolvido. (Marcelo) 
 
Na [PXO], a questão de parceria, parceria de você ter um contato 
mais direto com a gerência. Se você precisava resolver alguma 
questão, tanto pessoal quanto profissional, você tinha um canal direto 
tanto com seu supervisor ou até com o dono da empresa, mesmo. 
(Antonio) 
 
Na empresa multinacional, seria mais esse ponto de você não ter 
tanto acesso, com um canal aberto com a sua diretoria, você tem 
muito com o seu coordenador, com o seu gerente, e às vezes você 
fica muito privado de ter, assim, uma linguagem mais franca e aberta 
com o seu gerente ou diretor. (Antonio) 
 
Quando você tem um problema particular numa empresa menor, seja 
qualquer tipo de problema: desde problemas com o trabalho, com o 
colega ou com o chefe imediato ou até problemas financeiros que 
acontecem, problemas particulares - você tem um contato direto com 
o dono da empresa, ou com uma pessoa bem mais chegada à 
diretoria de uma empresa pequena.  Você consegue ter fácil acesso 
para resolver alguns problemas E numa empresa maior, cara... isso aí 
não acontece mesmo. Dificulta bastante pra gente. (Rogerio) 
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5.2.4  Desafios técnicos e comerciais  

A carteira de clientes incorporada pela KAPPA e, posteriormente, pela IOTA, 

era composta por contratos cujo valor não era compatível com a sua estrutura, além 

de equipamentos excessivamente ultrapassados, dificultando a sua manutenção e 

reposição de peças. Preço mais baixo era o principal diferencial competitivo de uma 

PXO com as grandes fabricantes de elevadores. Aceitar equipamentos antigos e 

descaracterizados pela aplicação de partes não originais era outro fator para 

aumentar a carteira de uma PXO. Tudo isso era levado em conta no momento da 

aquisição, mas representava um grande problema para a KAPPA, neste caso, vir a 

administrar posteriormente. A razão para criar uma empresa separada (KAPPA) 

tinha o objetivo exatamente de não “contaminar” a carteira da IOTA com esses tipos 

de contratos. Após a aquisição, os contratos eram reavaliados, através de vistorias 

mais detalhadas nos equipamentos, buscando adequá-los às regras da KAPPA 

(iguais aos da IOTA, de uma maneira geral). Caso não pudessem ser trazidos a uma 

condição aceitável de forma direta, tratava-se de propor uma modernização e a 

execução de reparos, que muitas vezes não eram aceitos pelos clientes. E esse era 

o motivo principal para perda de contratos das PXO’s adquiridas pela KAPPA. Reter 

as unidades adquiridas na carteira era, de fato, o grande desafio da KAPPA/IOTA. 

A [KAPPA] era uma coisa meio Frankenstein, o coração era de um, a 
cabeça era de outro, o corpo era de outro, era aquela dificuldade de 
fazer com que um cliente biscateiro [apelido dado aos clientes cujo 
foco era exclusivamente o preço] entenda os procedimentos da 
[IOTA] e é por isso que teve tanto cancelamento de contratos na 
[KAPPA]. A [KAPPA] era um Frankenstein com cabeça de 
multinacional e corpo de biscateira. Aí o cara quer o elevador 
funcionando e não quer pagar por isso, não quer saber da segurança, 
ele não está preocupado que o cabo está gasto. O cliente da 
[KAPPA] nem sabe o que é RIA [Relatório de Inspeção Anual, 
documento exigido pelo órgão fiscalizador GEM no município do Rio 
de Janeiro]. A gente era uma biscateira com corpo de multinacional. 
(Carla) 
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O valor de compra das empresas de pequeno porte era calculado 

principalmente com base no tamanho da carteira de clientes, já que daí sairia a 

receita financeira do investimento. Um levantamento à parte era realizado para 

verificar os equipamentos, estoque de reposição de peças, ferramental. 

A negociação entre as empresas independentes [PXO] e a [KAPPA] 
era baseada em quantidade de unidades [quantidade de elevadores]. 
Ou seja, o valor da carteira era estipulado de acordo o tamanho dela. 
Durante a negociação, a [PXO] começou a pegar lixo [contratos com 
equipamentos ultrapassados e por preços baixos]. Os sócios 
inchavam a carteira com esse tipo de equipamento durante a 
negociação. Aí, estes lixos que foram pegos com valores muito baixo 
são... eles foram ficando sem possibilidade de reposição [de peças], 
porque a gente não tinha mais agilidade de antes para fazer a 
reposição e eu acho que isso foi, começou a ser derradeiro pra perda 
que a [KAPPA] começou a ter. (Carla) 

 
A combinação dos fatores ‘maior burocracia’ e ‘menor autonomia’ tiveram 

impacto na rotina de trabalho dos empregados incorporados, tanto na satisfação dos 

funcionários como na redução da carteira de clientes acostumados com tempo de 

resposta menor.  

A gente tinha uma certa autonomia e aí, conforme os meses foram 
passando e esses processos foram mudando, a gente perdeu essa 
possibilidade de resolver as coisas com agilidade. Daí, nesse meio 
tempo, a gente começou a perder cliente. Se você fizer uma 
avaliação de acordo com o engessamento da [KAPPA], houve uma 
queda significativa na carteira de clientes. (Alice) 

 
O que uma empresa de grande porte leva dois, três dias pra resolver, 
qualquer, a pequenininha vai lá e resolve em três tempos. Por isso 
que ela [empresa de grande porte] perde tantos clientes. O cliente 
acaba saindo, a não ser que seja aquele síndico, ou síndica 
profissional, entendedor de normas de segurança, processos. (Fabio) 

 
O cliente... insatisfeito porque ele estava acostumado com aquela 
época em que a [PXO] em meia hora resolvia isso. A [KAPPA] tinha 
uma oficina embaixo. Então, a gente fazia assim para o cliente: vou 
retirar o amortecedor, que eu vou fazer o ajuste. Eu ia lá em baixo, 
procurava o torneiro mecânico e falava assim: ó Fulano, quantas 
horas você leva para fazer o ajuste nisso aí? Ah, eu levo duas horas. 
Eu ia lá, fazia o orçamento de duas horas de mão-de-obra. Depois, 
eu ligava para o cliente e falava assim: “O seu cliente é cento e x 
reais”. A [IOTA] não tem oficina, quem faz é o terceirizado. E você 
tem que implorar ao terceirizado, em alguns momentos, para te 
mandar o orçamento. E aí o terceirizado tem que mandar um e-mail. 
Porque se for contrato com cobertura de peças você tem que 
documentar através de um e-mail. E aí tem que passar pela 
aprovação do gerente da filial. Na [KAPPA] era tudo muito mais 
rápido e ágil. (Carla) 
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Na (IOTA), todas as modalidades de propostas eram emitidas para os 
clientes, independente de perfil ou de ter feito uma pré-venda antes 
ou não. Nas empresas pequenas, até no início da (KAPPA), ela não 
abria preço de qualquer maneira. Ela só emitia uma proposta depois 
que já tinha sido feito o namoro, a pré-venda e para quem realmente 
tinha chance de fechamento. Somente depois é que a gente abria e 
fazia uma proposta pro cliente. Somente para aqueles realmente 
tinham boas chances de fechamento. Então, eu acredito que as 
empresas menores fossem mais seletivas. Talvez por que a 
concorrência fosse muito maior, então tinha essa preocupação em 
não abrir preço, não deixar que a concorrência soubesse o que era 
praticado. (Alice) 

 
Os clientes das PXOs eram comunicados através de cartas e de visitas dos 

consultores comerciais que seus contratos haviam sido transferidos para a KAPPA. 

Formalmente, o nome da IOTA não era mencionado para os clientes das empresas 

incorporadas. Ou seja, a IOTA não estimulou, mas também inibiu que seus 

empregados comentassem que quem estava respaldando a KAPPA era, na 

realidade, a IOTA.  

Tinha cliente na carteira da [PXO] que já tinha cancelado o contrato 
com a [IOTA], pelo serviço que era prestado e quando ele se viu 
diante de uma empresa que tinha a mesma política da [IOTA], [no 
caso a KAPPA], ele realmente não ficou. Ficou muito transparente 
para os clientes que quem estava por trás da [KAPPA] era a [IOTA]. 
Isso aí impactou muito no nível alto de cancelamento. Ou seja, alguns 
clientes realmente optaram em voltar para algumas empresas 
pequenas por política de preço; aí entra aquela questão de política 
administrativa também; a burocracia em si para liberar determinado 
material, o equipamento até voltar a funcionar, entendeu? Na [PXO] 
você tinha um sistema [rotina de trabalho] que tinha aquele 
almoxarifado que ficava lá na parte dos fundos da empresa, então ela 
tinha uma almoxarifado próprio em que se um elevador parasse numa 
sexta-feira, aquele elevador dificilmente voltaria a funcionar na 
segunda. Ou seja, no sábado aquele elevador já estava funcionando. 
Então, o perfil do cliente de empresa pequena, realmente, ele já se 
costumou a ter essa resposta rápida. Quando ele entrou na [KAPPA] 
e que ele começou a ver a morosidade do processo, certamente ele 
optou em voltar para a empresa pequena. As soluções deles 
costumam ser muito mais rápidas. (Antonio)  

 
5.2.5  Informalidade  

Normalmente, as empresas pequenas não têm políticas e procedimentos. 

Quando existem, costumam ser informais e desatualizados. Não é uma estrutura de 

intranet onde as normas são divulgadas e atualizadas. A informalidade existente nas 
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empresas de pequeno e médio porte era outro fator que ia de encontro aos 

procedimentos da IOTA. Negociações comerciais feitas verbalmente eram comuns. 

Sob o ponto de vista de controle, a informalidade não pode existir, até porque 

existem obrigações legais que precisam ser cumpridas e isso precisa ficar 

devidamente registrado. No caso das PXO’s, muitas dessas rotinas não eram 

observadas. A empresa mantenedora de elevadores e escadas rolantes tem 

responsabilidade direta em qualquer evento técnico que possa causar danos a 

pessoas e propriedades. Nesse caso, a informalidade era algo que a IOTA, mesmo 

através da KAPPA, não podia aceitar. E isso se estendia às atividades 

administrativas, envolvendo o controle dos contratos, faturamento, cobrança, etc., e 

também à administração dos técnicos e das demais pessoas da organização. Isso 

era uma mudança radical para quem estava acostumado com um mínimo de 

controle, praticamente apenas para cumprir os requisitos legais básicos de 

funcionamento da empresa. 

A informalidade tinha efeito direto nos custos e, consequentemente, nos 

resultados da empresa, tornando-a mais lucrativa. Mesmo com preços mais baixos, 

as PXO’s apresentavam margens expressivas. Outra dificuldade para a KAPPA era 

manter essas margens após a mudança de rotina, inserindo as unidades nos 

programas formais de serviço e aplicando os controles existentes na IOTA, 

recolhendo todos os impostos e cumprindo os requisitos legais e trabalhistas. 

Era tudo manual, bem informal mesmo. E quando nós fomos pra 
[KAPPA], o desafio foi aceitar que a regra tinha mudado, o jogo tinha 
mudado, a chefia tinha mudado. (Marcelo) 
 
Na empresa pequena é tudo muito informal. A gente tem regras a 
cumprir. Numa empresa de grande porte, tem toda a questão política 
que você tem de entender como funciona; a política da empresa, o 
que pode, o que não pode, os procedimentos. Você tem que fazer 
desta maneira, se você fizer de uma maneira diferente, o processo vai 
travar, não vai seguir a diante. A coisa vai travar ali e você não vai 
conseguir desenvolver uma solução. (Fabio) 



66 

 

 

 
Ao adquirir as PXOs, os dados cadastrais e financeiros dos clientes foram 

cadastrados no sistema de faturamento da KAPPA. Devido a ausência de um banco 

de dados atualizado, era comum que os primeiros meses de faturamento da KAPPA 

ocorressem com erros, o que causava insatisfação por parte dos clientes e por parte 

dos empregados, que não estavam preparados para lidar com essa carga de 

trabalho. 

A desorganização, principalmente de documentos. Muitos clientes 
tinham acordos sem termo aditivo, eram acordos verbais. Era uma 
coisa que quem estava ali sabia como funcionava, mas quem 
chegava de fora não entendia como era possível ter um acordo com o 
cliente se não tinha um documento assinado. (Laura) 

 
Outro tipo de informalidade existente nas empresas pequenas era a 

trabalhista. 

O segredo do sucesso de muitas dessas empresas pequenas [PXOs], 
pelo menos na época, era a informalidade. Muitas vezes não se 
emitia nota fiscal daquele material, ou só emitia quando o cliente 
pedia ou quando era um cliente pessoa jurídica. Você pagava hora 
extra por fora, não entrava na folha, então não recolhia INSS e nem 
FGTS.  Outro exemplo era quando se executava um serviço de 
reparo por fora. Ou seja, o cara acaba atendendo por fora sem entrar 
numa escala de ponto. Quando você traz essas rotinas para dentro 
de uma empresa que tem que trabalhar com tudo por dentro... aí o 
processo fica mais engessado. O pagamento deles [dos funcionários] 
tinha uma parte por dentro e outra parte por fora, e agora é tudo por 
dentro, mas aí é descontado um monte de coisas [tributos].  O cara 
trabalhou sábado e domingo, ele completou as horas dele, foi 50% no 
sábado, foi 100% no domingo; na segunda feira, a pessoa lá do DP 
vai calcular e vai pagá-lo no máximo na terça feira – trabalhou e 
recebeu. As férias “olha só, eu estou com problemas, preciso do 
dinheiro das férias e continuar trabalhando”. Então eu vou trabalhar 
mais 30 dias e eu vou receber as minhas férias antecipadas e vou 
receber os 30 dias que eu trabalhei [informalmente]. O cara 
[funcionário] não está preocupado se a hora extra que ele recebeu vai 
refletir lá no FGTS dele, nas férias, no décimo terceiro. Ele não está 
preocupado com isso. (Fabio).  
 
Na [PXO] não tinha meta pro cara bater e depois ganhar um prêmio 
como hoje tem o PLR ou uma comissão no contracheque. Não tinha. 
Era uma gratificação mínima esporádica. Tinha mês que tinha e mês 
que não tinha, sem muito critério. E quando tinha era aquela 
gratificação informal, que não era mensurável. Era totalmente 
subjetiva. Era um valor que saía da cabeça do dono da empresa. 
(Alice) 
 
Na empresa pequena [PXO], antes da [KAPPA], havia uma 
gratificação mensal que a gente tinha. Era informal. (Alessandro)   
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Estou falando de experiência própria, não é de ouvir falar. Chega no 
final... geralmente acontece sempre entre o dia 15 e 19 de dezembro 
porque no dia 20 é data limite para pagar a segunda parcela do 
décimo terceiro. Então eles [os proprietários das PXOs] se reúnem 
dessa maneira: “chama o [Fulano] e a [Beltrana], e traz a relação de 
funcionários: funcionário “X” ganha quanto? “ah, ganha tanto”, e vai 
receber segunda parcela do décimo terceiro amanhã. Nós vendemos 
no ano todo “X”, então dá mais 300 reais para ele, dá mais 200 para 
ele, dá mais 50, é assim que funciona. E o cara fica feliz da vida. Ele 
recebeu a segunda parcela do décimo terceiro e, como era 
vulgarmente chamado pelos donos da empresa no final do ano, 
alguns tratam como gratificação, outros chamam de ‘cala boca’, e ele 
recebeu uma cesta de natal.  O cara tá feliz da vida. “Não existe um 
plano, um cronograma, é um papelzinho de anotação. (Fábio) 

 
A informalidade fiscal também é comum entre as empresas de pequeno porte 

e tem um impacto acentuado para os clientes quando incorporada por uma empresa 

de grande porte, já que os tributos fazem parte do cálculo dos preços cobrados pela 

prestação de serviços e venda de materiais. 

Em relação à venda sem notas fiscais: eu fiz um orçamento, um 
orçamento aprovado com 24 parcelas de cinco mil reais cada uma, 
mandei o primeiro boleto bancário [sem emissão de notas fiscal]. É 
dessa maneira que funciona, mandei o primeiro boleto ele não 
reclamou, eu mando o segundo, ai eu mando três, quatro e ele [o 
cliente] tá pagando. Às vezes troca o síndico e, de repent,e chega um 
síndico profissional com entendimento maior e pede as notas [fiscais]. 
(Fabio) 
 

 
5.3 PESSOAS – CHOQUE CULTURAL E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 O ambiente de trabalho e o clima organizacional eram mais favoráveis nas 

empresas de pequeno (PXO) e médio porte (KAPPA).  

Tipicamente essas empresas são chamadas de “empresas familiares”, 

conotação que abrange não só o proprietário e parentes eventualmente envolvidos 

na operação ou na condução do negócio, mas também os empregados. Ao passar a 

fazer parte de uma organização maior, é normal que exista um sentimento de perda 

no ambiente de trabalho, em função da maior formalidade e do desconhecimento de 

como as coisas vão funcionar sob uma nova gestão. A adaptação geralmente requer 

algum tempo, maior ou menor dependendo de como o processo de incorporação é 
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conduzido. A mudança teve grande impacto para todos: primeiro da PXO para a 

KAPPA; e, depois, para a IOTA. Esta última foi a mais forte, já que não houve tempo 

de a KAPPA corrigir as distorções e adequar a condições para uma absorção mais 

suave das suas operações pela IOTA. Aí as diferenças eram ainda maiores, tanto 

operacionalmente, como nas questões salariais e estruturais de uma maneira geral. 

Acho que o ambiente era mais familiar na empresa menor. Acho que 
o pessoal trabalhava mais unido e tinha até mais comprometimento 
com os colegas e clientes. (Marcelo). 
 
Eu achava o ambiente de trabalho da [KAPPA] muito bom. O 
relacionamento entre os funcionários, entre a chefia... As coisas  
fluíam muito bem.  O ambiente era legal. (Laura) 
 
Na parte técnica de uma empresa menor ou até no escritório, você 
tem uma união bem maior na execução do serviço. Você está 
precisando de uma coisa, a pessoa prontamente está ali pra te 
ajudar. (Rogerio) 
Na [KAPPA] as pessoas eram mais acessíveis, mais abertas. As 
informações eram passadas com facilidade. Na [KAPPA] você podia 
trocar informações, você podia conversar sem preocupação de a 
pessoa que está te informando querer esconder informações. (Alice) 
 
Não houve tranquilidade. Eu, particularmente, não me sentia 
ameaçada. O relacionamento da gente sempre foi muito tranquilo na 
[KAPPA]. Você via a colaboração de um setor com o outro, você 
podia interfonar para o ramal do outro, pedir uma coisa e a pessoa 
fazia na hora... Não tinha aquela coisa de um pensar só em si. Todo 
mundo se ajudava, um ajudava o outro para o serviço correr tudo 
bem. Não tinha aquela questão de: “Ah, não. Se vira aí, depois a 
gente vê.” Lá [na KAPPA] era bem tranquilo, todo mundo se envolvia. 
(Laura) 
 
Na [KAPPA] os técnicos eram pessoas de vida muito simples. 
Pessoas que nem imaginavam, na época, fazer uma faculdade, em 
crescer profissionalmente. A amizade era maior, sem alusão à 
empresa ser bastante pequena, mas acredito que a amizade entre os 
funcionários era bem maior. Na [IOTA] a disputa por melhoria salarial 
e promoção era constante. Esse ciclo de amizade infelizmente 
diminuiu. Isso aí eu não sei se nas outras empresas acontece, mas eu 
vi isso acontecer [PXO]. Praticamente não existia isso e nas outras 
empresas, na [KAPPA], na [IOTA] é algumas pessoas não 
conseguem de uma forma ou outra, é medir os seus, os direitos que 
nós temos os valores - vamos colocar assim – morais, meio que 
atropela isso aí. Então eu vejo na [IOTA] algumas situações que em 
empresas pequenas eu não vejo acontecer. Em termos de amizade. 
(Rogerio) 
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5.3.1 Receptividade 
 

Dos dez entrevistados, sete participaram dos dois processos: da PXO para a 

KAPPA e da KAPPA para a IOTA. Estes identificaram que o choque foi mais 

acentuado na segunda transição. Do ponto de vista dos técnicos, entendem que a 

sua presença representava uma ameaça ao emprego dos técnicos da IOTA. Esse 

talvez tenha sido um dos aspectos não considerados pela IOTA na decisão 

estratégica de incorporar diretamente as atividades da KAPPA. Os que chegavam 

tinham o receio de entrar para uma organização já consolidada e funcionando sob 

padrões que eles não tinham ainda alcançado e, para os que faziam parte da IOTA, 

o sentimento era de ameaça de perda do emprego para pessoas com menor 

remuneração. Ou simplesmente porque, na avaliação dos empregados da IOTA, 

haveria sobra de pessoal e eles acabariam sendo preteridos por terem salários mais 

altos. Tais conflitos devem ter gerado instabilidade em toda a organização. 

Pesava contra o pessoal da KAPPA um conceito pejorativo com referência às 

empresas independentes de manutenção. Tratadas geralmente como empresas de 

“segunda linha”, que tocavam o negócio informalmente, apesar de ser uma atitude 

discriminatória, é difícil evitar que isso ocorra. Diante de todos os problemas já 

citados, mudar esse conceito não parecia fazer parte da lista de prioridades a ser 

tratada pela direção da IOTA.  

Houve ainda, desde o início das aquisições, um enorme desgaste dentro da 

IOTA, decorrente de todas as dificuldades de integração das operações com a 

KAPPA.  

Eu vivi as duas situações: da [PXO] para [KAPPA]. Eu não percebi 
qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de negatividade por 
conta dos profissionais da [KAPPA]; pelo contrário, a galera que eu 
trabalhei foi bastante receptiva. Já da [KAPPA] para a [IOTA] isso eu 
posso te falar que com certeza aconteceu. Teve uma discriminação 
sim, existiu sim, isso, com certeza, existiu.” (Rogerio) 
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No campo operacional [técnico] dos funcionários que vieram da 
empresa pequena, você tem aquela parceria. Porém, teve uma 
resistência grande quando fui recebido pelos integrantes da empresa 
multinacional. É como se você tivesse uma diferença de nível, vamos 
dizer assim. Havia um certo receio de você perder o emprego e 
também de quem está te recebendo perder o dele.  Os funcionários 
da [IOTA] que estavam te recebendo também tinham aquele receio 
de que você vai tomar o lugar deles, como aconteceu várias vezes. 
Algumas pessoas que se destacavam mais em determinadas áreas 
acabaram assumindo o lugar de outras pessoas dentro da 
multinacional. Quando um colaborador de uma empresa pequena 
entra numa multinacional, ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar o 
quanto ele realmente sabe trabalhar e isso acaba também gerando 
um conflito entre os funcionários. (Antonio) 
 
Entre os colegas que vieram da [KAPPA] e os da [IOTA] havia uma 
barreira grande. O colega da [IOTA] olhava assim meio de rabo de 
olho... tipo desprezando o colega da outra empresa [KAPPA]. Mesmo 
que fosse do mesmo grupo [filial], mas desprezava sim. Até da própria 
filial, da própria filial! Acho que é mais pelo medo de perder o 
emprego. Ou como se nós tivéssemos culpa das coisas terem 
mudado. (Manuel) 
 
No início foi muito difícil. Não foi bom, porque fechou uma filial, teve 
que demitir muitos colegas. E dentro da própria [IOTA] ficou aquela 
insegurança entre todos. Pô, se o funcionário [técnico] da [KAPPA] 
conserta elevadores da [IOTA], conserta um elevador de outras 
marcas e conserta tudo quanto é tipo de marca de elevador, o colega 
da [IOTA] se sente ameaçado, porque ele só mexe com 
equipamentos fabricados pela [IOTA]. Se na área tem dois ocupando 
a mesma função, quem é que vai se prevalecer? É o que tem mais 
conhecimento. Aí houve essa insegurança tanto do colega da [IOTA] 
em relação ao colega da [KAPPA]. (Manuel) 
 
Primeiro, vamos ser realistas: era o medo de perder lugar pra gente. 
Porque se a gente sobreviveu, a gente nem que tivesse de morar na 
[IOTA] a gente estava ali para conseguir um lugar. Então, quem 
estava mal ou inseguro no que estava fazendo [na IOTA], estava com 
muito medo de perder o cargo. Então, o que as pessoas fizeram? 
Elas se fecharam. Se eu sei, vamos lá, se eu sei fazer um serviço, eu 
não vou te explicar bem, eu não vou te explicar como fazer isso 
porque você pode aprender e tomar a minha vaga. Isso aconteceu 
dos dois lados. A gente evitava contato com o pessoal da [IOTA]. 
Almoçávamos em outro lugar. Hoje mudou, mas, na época, eu 
tentava fazer amizade com as pessoas que estavam ali naquele 
ambiente que não era o meu e as pessoas se fechavam. Eu sentava 
de frente para uma e a pessoa não dava bom dia. A [nome de uma 
funcionária] pediu pra sair porque existia uma hostilidade contra ela e 
não conseguiu aguentar o gelo. A palavra mais apropriada é 
hostilidade. O meu objetivo ultrapassava esse lado de resistência. Eu 
entendia isso, eu podia chorar, podia ficar mal, mas dali eu não saía 
porque o pior eu já tinha passado. Porque não existe nada pior do 
que você ver um monte de pai de família sendo demitido, um de cada 
vez. E a gente presenciou isso, né? (Carla) 
 
Eu não me sentia à vontade. As pessoas dão a entender que você 
esta ocupando o espaço deles. É como se a [KAPPA] não existisse. 
Você sente a diferença de tratamento. É como se (KAPPA) não fosse 
nada, como se não existíssemos. Parece que você esta ocupando um 
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espaço que é deles. Depois que a [KAPPA] foi incorporada pela 
(IOTA), passei por tudo de novo. Não foi tão intenso. Talvez porque 
eu já tinha passado pela mesma situação antes. (Sonia) 

 
 Os funcionários da PXO foram recebidos pelos da KAPPA de forma 

relativamente amena. Algumas situações pontuais de insatisfação e conflito 

existiram, dependendo das pessoas envolvidas e da maneira como a integração foi 

conduzida. Essa é uma situação praticamente inevitável em qualquer incorporação.  

Fui recebido muito mal. No meu caso, tinha essa situação do dono da 
minha empresa [PXO adquirida pela KAPPA] ter ido pra lá como 
gerente geral e quando faz a fusão existem os cortes, que são 
inevitáveis e sempre sobram algumas cabeças. Então, fica aquele 
clima de insegurança e você, como veio da empresa pequena com o 
ex-dono como gerente geral, todo mundo acha que é apadrinhado, é 
peixe. Aí você começa a trabalhar conforme exige a cultura e o 
pessoal lá não trabalha dessa forma. Aí, sim, que você é mal visto. Eu 
diria assim: tinha pessoas que não falavam comigo, não dava bom 
dia, parecia que não existia. Mas a minha situação piorou mesmo 
depois de umas duas semanas. Na primeira semana me colocaram 
do lado de uma menina e ela me perguntou se eu estava lá para ficar 
no lugar dela. Eu não sabia de nada e falei que não e que eu não 
sabia. Passaram uns quatro, cinco dias, a garota foi demitida e todo 
mundo adorava a menina. Aí que eu virei o vilão, mesmo. (Marcelo) 

 
 

Nas áreas comercial e administrativa a receptividade dos funcionários da 

IOTA também foi áspera.  

Na... [IOTA] era muito difícil achar um prumo para o trabalho, porque 
ninguém queria te ensinar, queriam reter o conhecimento. Quando 
vim da [PXO] para a [KAPPA], a gente não teve essa dificuldade, a 
gente acrescentava um ao outro. A equipe, eu acho que era mais 
leve, trabalhava todo mundo com bastante empenho, trocando 
informações sem medo de estar passando alguma coisa e o outro 
aprender mais que você. (Alice) 
 
Eu achei que quando nós entrássemos na [IOTA], nós seriamos todos 
iguais - todos seríamos [IOTA]. (Carla) 
 
Incomoda na hora de você participar de uma teleconferência em que 
você fala, às vezes, a mesma coisa que um funcionário antigo [IOTA] 
falou anteriormente, as pessoas acham graça e dizem assim: “Você 
viu o que a pessoa da [KAPPA] falou”? Você acaba ficando tolhido e 
não falando mais nada, ficando mudo. Fazendo voto de silêncio, 
porque tudo o que você fala é usado contra você. Entendeu, e isso 
não é só comigo não, é com todos que vieram. Tem esse estigma. A 
gente parece que fica estigmatizado. (Carla)  
 
Os problemas que eu passei a ter na [KAPPA], que eu não tinha na 
[PXO] era a forma como as pessoas te recebem e te tratam. Essa foi 
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a pior parte. Eu tive problemas, sim, nessa época. Mudei de função 
várias vezes e não me sentia bem com isso. Eu não tinha um setor e 
desempenhava tarefas muito aquém do meu potencial. Eu me senti 
mal mesmo: foi a forma como as pessoas te recebem, como elas te 
veem, te julgam pela empresa que você vem e não pelo seu 
potencial. A ponto de me perguntar se eu sabia o que era um teclado. 
As pessoas te dão a entender que você está ocupando o espaço 
delas. É pior do que se fingissem que você não existisse. Deixam 
claro que você não é bem-vinda. (Sonia) 
 
Uma grande diferença que ocorreu quando eu saí da [KAPPA] e fui 
para a [IOTA] era que você é visto como o cocô do cavalo do 
bandido. Aí sempre fica aquela desconfiança, piadinhas o tempo 
todo, que até hoje eu ouço, mas isso aí desagrada, a gente ri, acha 
legal, mas, no fundo, no fundo é chato. Aí você tem que estar o 
tempo todo provando que você é o cara. Mesmo depois [de ter sido 
incorporado e promovido na IOTA] de mostrar o trabalho, de mostrar 
que você é capaz, provar que você é capaz, mas tem gente que não 
se conforma. Até quando eu ganhei a promoção teve muito de gente 
que reclamou que eu estava lá há um ano e já estava sendo 
promovido, como é que podia isso. (Marcelo). 
 
A impressão que você tem é de que as pessoas que estão dentro da 
[IOTA] acham que todo mundo que vem da [KAPPA] é uma cambada 
de incompetentes. Olhavam você como um coitadinho. É o coitadinho 
que veio da [KAPPA], é a coitadinha que veio da [KAPPA]. Será que 
ela vai vender mesmo? Será que ela vai recuperar mesmo? Será que 
ela consegue ir numa assembleia e não ter medo de os clientes 
devorarem ela? É aquele preconceito mesmo. E até quando dá certo 
o elogio é assim: “Caramba, hein. Você veio da [KAPPA] e conseguiu. 
Parabéns!” Até o elogio é preconceituoso. (Carla).  
 
Mesmo agora fazendo parte de uma só empresa os funcionários 
tinham dificuldades em se integrar com os novos colegas de trabalho. 
A relação era cordial, porém havia muito receio entre ambas as 
partes. (Laura) 

 

A retenção de conhecimento era a forma silenciosa de protesto entre os 

empregados da IOTA. 

O receio que as pessoas tinham em passar o conhecimento que 
possuem e compartilhar o conhecimento do dia-a-dia, até para que 
todos possam ficar... no mesmo caminho, de forma homogênea. 
(Manuel) 
 
Ficava um clima de insegurança, quem já estava lá fica achando que 
seria mandado embora. Toda hora tinha corte e o pessoal fica 
olhando “ah, você está aqui pra me substituir, pra me mandar 
embora”, então fica um clima meio chato. (Marcelo). 

 

A reação entre os empregados que vieram da KAPPA foi buscar apoio em 

seus colegas incorporados. 
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As pessoas tentavam se integrar, mas, de certa forma, sempre tinha 
aquele receio, né? Normalmente, as pessoas escolhiam o seu grupo 
de origem para almoçar ou quando precisavam de ajuda - não se 
misturavam, somente quando era realmente necessário. Mas havia 
respeito. Mas se fosse para escolher, no caso, se fosse para pedir 
ajuda, pediria ajuda a alguém da [KAPPA], nunca a alguém da [IOTA]. 
Continuava havendo essa separação, mesmo depois das rotas 
misturadas e tudo mais, as pessoas ainda faziam a separação. Se 
alguém tivesse que ser sacrificado com algum serviço mais pesado 
ou mandar embora, o funcionário da [KAPPA] iria primeiro. (Laura).  

 
Alguns funcionários da KAPPA não estacionavam seus carros no 

estacionamento da IOTA, deixando-os do lado de fora da empresa. Uma forma de 

manifestação silenciosa de resistência à incorporação. 

Então o funcionário da [KAPPA] acabava deixando o carro do lado de 
fora, porque o que a gente ouvia, embora ninguém falasse 
diretamente pro outro ou assumisse que falou aquilo. A gente ouvia 
de terceiros que disseram que as vagas são determinadas para o 
pessoal da [IOTA]. Você está chegando num lugar novo, você não 
quer gerar atritos. Você quer se ambientar, você quer conhecer as 
pessoas e quer que elas te conheçam. Então, se você ouve esse tipo 
de coisa, você não vai criar um enfrentamento. Não tem por que eu 
botar o meu carro dentro da companhia, se já foi informado que as 
vagas não são para mim. São comentários velados que ninguém 
assume que disse. (Alice) 

 
 As especulações e boatos eram frequentes contribuindo para o clima de 

insegurança.  

      
Fui mudando de função o tempo todo e não me senti bem com isso. 
Mas eu me senti mal mesmo foi com a forma como as pessoas te 
recebem, como elas te veem e te julgam pela empresa que você vem 
e não pelo teu potencial a ponto de me perguntar se eu sabia o que 
era um teclado. Mas piorou mesmo depois pra filial da Barra. Diziam 
que diziam quem ia pra Barra eram as pessoas que estavam pra 
serem demitidas. Eu fui pra Barra pensando nisso, né? Trabalhei 
meses pensando no momento em que seria demitida. (Sonia)  
 
Com bastante preconceito. A gente que chegou da (KAPPA) foi visto 
com muito preconceito. Éramos chamados de [apelidos citados 
podem revelar o nome da empresa]. Trouxeram esse lixo de carteira, 
diziam os funcionários da [IOTA]. Era uma carteira que você 
precisava trabalhar muito mais do a carteira da IOTA. Enquanto aqui 
com dois contratos eu alcançava um determinado valor de premiação, 
lá eu fechava  oito, nove e isso era positivo porque eu conhecia mais 
gente. Eu acho que a gente foi mal visto aqui; a nossa chegada foi 
com muito preconceito. (Alice) 
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Até o momento da realização das entrevistas, em meados de 2011, três anos 

após a incorporação da KAPPA pela IOTA, quatro empregados ainda sentiam que o 

tratamento continuava diferente.  

Hoje existe menos, menos discriminação, mas ainda existe. Os 
comentários no campo [denominação interna que significa entre os 
técnicos] entre os técnicos, você fica sabendo das atitudes, não 
comentários em si, mas a atitude das pessoas em relação a [KAPPA], 
ainda existe essa discriminação. Infelizmente ainda existe. Dos 
próprios funcionários da [IOTA] em relação aos da [KAPPA].     Talvez 
porque eu até hoje ainda não me considere da [IOTA]. Mas, na minha 
opinião, ainda existe [discriminação]. (Alessandro) 
 
Ainda hoje [na IOTA] existe uma discriminação em relação aos que 
vieram da [KAPPA]. Vou te falar que quase erradicou, mas ainda tem 
alguns pontinhos que o pessoal ainda deixa assim no ar. Hoje, posso 
te falar que sou IOTA, me considero um funcionário mesmo da IOTA 
mas, posso falar que, até bem pouco tempo atrás, eu não ia te dar 
essa certeza, não. (Rogério) 
 
Para ser sincero, não foi muito boa, não. Até hoje existe uma certa 
discriminação com relação a [KAPPA]. Claro que hoje é menos de 
que em relação à fusão, mas ainda continua. A receptividade ainda 
deixa um pouco a desejar. Eles [funcionários IOTA] tinham medo de 
perder os cargos, né? Tanto ou mais do que nós. As pessoas que já 
estavam lá se sentiram ameaçadas. (Marcelo) 

 
Até hoje isso [diferença de tratamento] existe. É a minha maior 
desmotivação dentro da empresa. Eu faço o mesmo trabalho que os 
outros colegas da [IOTA] e por que eu tenho que ganhar menos?                                                             
Eu não me sinto à vontade e nem acho que somos uma mesma 
empresa. Eu acho que, realmente, nós somos diferentes em tudo. 
Então, eles veem a [KAPPA] - como a gente fala - como uma 
“biscateira” melhorada. (Sonia) 

 

Antes de realizar esta pesquisa, havia a suposição de que os trabalhadores 

da PXO, ao serem incorporados pela KAPPA, fossem mais unidos, receptivos e 

solidários uns com os outros, já que estavam passando ou já tinham passado pela 

mesma situação. No entanto, não foi o que ocorreu. A insegurança e o instinto de 

sobrevivência prevaleciam. À medida que os ex-donos das PXOs contratados como 

gerentes deixavam a KAPPA e, a cada nova PXO absorvida, demissões ocorriam e 

o clima de insegurança em relação à perda de emprego retornava. Os supostos 

protegidos trazidos pelos proprietários das PXOs tornavam-se órfãos.  
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Não havia uma certa cumplicidade ou solidariedade porque todo 
mundo havia passado pela mesma coisa e todo mundo queria chegar 
no mesmo lugar também.  Era exatamente o contrário, existia aquele 
clima de desconfiança mesmo, de indiferença. Você chegava lá e 
parecia um intruso. Muito, muito tempo depois, mesmo depois de 
vários cortes, na verdade a empresa ficou com o quadro inchado e 
que, por paternalismo, muitas pessoas que não são capazes estavam 
lá trabalhando, então elas sabiam da limitação delas. Começavam a 
ver você desenvolver seu trabalho e se sentiam mais inseguras ainda. 
Então, tinha esse clima de insegurança todo. Não existia 
companheirismo, nem coleguismo. (Marcelo) 

Algumas pessoas reagiram aos desafios como algo que tem que ser superado 

e vencido. Esses mantiveram seus empregos e alguns foram promovidos. Outras 

assumiram uma posição de vítima e ficaram fragilizadas perdendo seus postos. 

A receptividade na transição [PXO x KAPPA] foi relativamente bem 
aceita. Eu já tinha passado por isso quando a Atlas foi incorporada 
pela Schindler. Então, não foi nenhuma surpresa para mim. Eu, 
particularmente, entendo que essa receptividade foi bem aceita. 
Agora, da KAPPA para a IOTA, houve bastante resistência, até por 
parte dos outros supervisores. Aquela questão de se sentir 
ameaçado. Você realmente não sabe o que realmente vai acontecer 
ou qual o processo que estava transcorrendo naquela fusão 
[incorporação]. Como é que o pessoal está avaliando a minha 
performance? Eu vou ser aproveitado? Não vou ser aproveitado? E 
você, às vezes, nessa inquietação, vamos dizer assim, você acaba 
procurando desenvolver outras tarefas. Ou seja, você tenta se 
superar para mostrar que você tem qualidade e que pode ser 
aproveitado dentro daquela multinacional. (Antonio)  
 
O aprendizado, sim, porque você acaba fazendo coisa além do que 
você foi contratado pra fazer. Você acaba fazendo várias coisas, 
então você acaba adquirindo conhecimento de outras coisas e isso é 
muito comum pelo lado profissional. (Sonia) 

 
As pessoas queriam muito ficar, elas trabalharam duro para ficar, eu 
acho que eu sou prova disso.  É óbvio que, vira e mexe, lá uma vez 
ou outra, no almoço informal ou numa brincadeira, você escuta uma 
piadinha, mas não como antigamente. Às vezes surge assim “ah, 
Fulano só podia ser da [KAPPA]”, mas é porque virou mais que uma 
coisa cultural.  Você já se incorpora à brincadeira, você já leva isso no 
bom humor. Tá vendo, cara, eu conseguir vender mais que você, e 
olha que eu vim da [KAPPA] hein, tá entendendo? Eu falo às vezes 
pro [nome de consultor de vendas considerado referência]: “aí 
(Nome), o que é que tá acontecendo com você, meu filho? Eu vim da 
[KAPPA] e tô vendendo mais que você.” (Carla) 
 
O cara da [IOTA] tem o nariz em pé. Agora, porque o da [IOTA] acha 
que é melhor do que eu? Vou mostrar pra ele que eu sou igual ou 
melhor do que ele. Isso existe, jogo de ego. (Manuel) 
 
Alguns funcionários da [KAPPA] até conseguiram promoções e 
conseguiram crescer; foi o caso do [citou os nomes de três 
empregados incorporados – dois foram entrevistados] que tiveram 
crescimento profissional, além de ter sobrevivido. Os outros 
funcionários incorporados que têm contato com eles e veem que eles 
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foram promovidos e que eles já estão lutando de igual pra igual. Eu 
acho que isso alimenta e estimula cada vez mais a eles se sentirem 
mais parte da equipe a diminuir cada vez mais esse complexo de 
inferioridade que existia. (Carla) 

 
O medo de demissão e insegurança continuaram mesmo depois das 

demissões e da incorporação consumada da KAPPA pela IOTA. 

Eu não acho que eles se sentiam ameaçados [empregados da 
KAPPA]. Eu vejo que o potencial do pessoal da [KAPPA] era muito 
grande, mas quem estava ameaçado não era o pessoal da [IOTA], 
era o pessoal da [KAPPA]. Muitos até ajudavam, mas também não 
queriam mostrar tudo o que sabiam para não ajudar o pessoal da 
[IOTA]. Eu acho que eles ainda preferiam pegar e fazer do que treinar 
ou ensinar para depois eles saírem e os da [IOTA] manterem o 
conhecimento. Acho que havia essa disputa sim.  (Laura) 
 
Mas, ao mesmo tempo, existe aquela insegurança, né? Que a pessoa 
tava ali, mas não sabia se a [IOTA] ia continuar com aquela pessoa 
ou se ela ia ser mandada embora. Aquele medo o tempo todo 
rondando. (Carla)       

 
 

Por outro lado, alguns conseguiram superar as adversidades e aproveitaram 

as oportunidades de aprender e crescer profissionalmente.  

Eu tive uma recepção muito boa, muito boa mesmo, até porque eu e 
uma outra funcionária, nós éramos, da parte administrativa, os mais 
antigos do setor. Nós éramos as pessoas que detínhamos todas as 
informações, tirando o dono da empresa. Nós continuávamos 
trabalhando no mesmo local quando a [KAPPA] incorporou a [PXO]. 
Eu não tive dificuldade. Na transição, eu tive uma preocupação: de ir 
e permanecer, ir e ficar. Eu tive uma recepção muito boa, muito legal 
e muito transparente. Eu tive oportunidade de fazer treinamentos em 
São Paulo porque [KAPPA] comprou empresas em outros estados 
também. Algo que jamais eu teria na [PXO]. (Fábio) 

 
 
5.3.2  Volume de Trabalho e Pressão por Resultados 

 

 Após a incorporação da KAPPA pela IOTA, além do receio de ser demitido 

pela IOTA, os empregados incorporados queixaram-se que, apesar da infraestrutura 

oferecida pela empresa de grande porte, o volume de trabalho e a pressão por 

resultados aumentaram de forma significativa. 

 A IOTA, diferentemente de uma PXO, tinha metas e objetivos definidos, além 

de planos de visitas e tempos de manutenção para cada tipo de equipamento, 
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geralmente rígidos e baseados em padrões mundiais. Isso incluía, por exemplo, o 

número de equipamentos que deveria ser atendido por cada técnico. Na PXO a 

flexibilidade era muito maior e as pessoas, principalmente os técnicos, faziam sua 

própria rotina. Com a organização inflada pela absorção do pessoal das PXO 

incorporadas pela KAPPA, e a carteira repleta de unidades com rentabilidade baixa, 

era inevitável o aumento da pressão por resultados. Esse estilo de gestão – uma 

mudança brusca de estilo – era muito mais percebido pelo pessoal da KAPPA (ex-

PXO’s). 

Eles aumentaram o tamanho da carteira [de elevadores] e 
automaticamente tem o objetivo de reduzir o índice [número] de 
funcionários, é onde nós passamos a ter uma sobrecarga de trabalho. 
O objetivo é ter um lucro maior com a quantidade de mão de obra 
menor, é o que a empresas hoje têm feito. A relação unidades x 
funcionários aumentou, sobrecarregando muito a área técnica. 
(Antonio) 
 
O volume de trabalho se tornou excessivo e o controle de peças e 
documentos difíceis de manter em dia. (Manuel) 
 
Aumentou muito a pressão. Assim, a cobrança por resultado. Os 
técnicos reclamavam muito porque a quantidade de elevadores que 
eles tinham que atender era maior, por conta dos funcionários que 
tinham sido demitidos. (Laura) 

 
São as metas que realmente que têm que ser batidas. São 
extremamente agressivas. É por isso que você precisa ter essa 
assistência médica e tudo, que, às vezes, realmente leva você até 
mesmo a precisar de atendimento, esse apoio psicológico mesmo, 
porque realmente você precisa lançar mão, porque, a cobrança, 
realmente, é muito grande. (Antonio) 
 
Eu vou ser muito sincero, a empresa de grande porte ela te dá e 
muito. Mas ela também tira muito de você, porque ela investiu, então 
você tem que dar um retorno, e esse retorno, você passa de oito 
horas para dez e doze horas de trabalho. Você tem que dar o retorno 
de muitas informações no dia-a-dia, para o seu cliente e para o seu 
gerente. Então, eu precisava dar o retorno muito mais rápido com 
muito menos tempo.  Eu tinha que estar informado de uma série de 
coisas que estavam acontecendo dentro da empresa e arrumar tudo 
aquilo num espaço de tempo muito curto. Você literalmente é muito 
cobrado. Então, quando a empresa te pede isso, ela começa a sugar 
muito de você. E vai tirando, tirando, tirando, e isso assim e muito 
friamente; é uma coisa bem fria, e você tem que dar o retorno. Não 
importa o horário, não importa o que está acontecendo lá fora; isso 
aqui você tem que dar esse retorno rápido.                                                 
Você não tem mais aquele convívio de tomar um cafezinho na copa, 
não tem. (Fabio) 
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Agora, rotina de trabalho é muito maior. Eu acho muito maior. Sai 
uma pessoa e você acaba ficando com aquela função que seria uma 
coisa provisória, mas que fica pra sempre e depois vira obrigação. 
Então, você acaba acumulado funções que não eram suas. Então, a 
carga de trabalho aumentou muito mais. (Sonia).   
 
A carga de trabalho e pressão na [IOTA] é alta em relação a [KAPPA] 
e muito grande em relação a [PXO]. É bem grande mesmo. Então, o 
tempo que eu tinha, mais disponível, em termos de final de semana...  
em termos de feriado. Isso aí diminuiu bastante. O tempo com a 
minha família diminuiu bastante mesmo. Na [KAPPA], havia uma 
particularidade, porque como tem várias empresas, elevadores de 
outras marcas e eu, por ter me sobressaído um pouquinho na parte 
técnica, eu fui bastante – no bom sentido da palavra – usado pra 
resolver esses problemas. O meu tempo diminuiu bastante com a 
família. (Rogerio). 
 
A meta é muito mais agressiva na [IOTA]. A cobrança é muito maior 
do que na [KAPPA]. A nossa operação hoje é muito mais cara do que 
era antigamente. E é impossível não ser cara. Eu atendo hoje 600 
elevadores. Eu, antigamente, atendia 300. A cobrança é maior porque 
hoje eu ainda tenho hoje clientes coorporativos. O único cliente 
coorporativo na minha época de [KAPPA] era os Correios. (Carla)       
 
Já numa multinacional, essa cobrança ela, realmente, ela é bem 
agressiva. Você precisa realmente alcançar aqueles números ou, que 
seja, pelo menos 80% da meta você precisa alcançar. Então, 
automaticamente, você acaba se desdobrando muito mais em uma 
multinacional para alcançar as suas metas do que em uma empresa 
pequena. (Antonio) 
 
A cobrança é maior. Muito maior, porque antigamente algumas metas 
eu não tinha. A [KAPPA] não era fabricante. Então, por exemplo, eu 
não tinha meta de conversão [fechar um contrato de prestação de 
serviços técnicos após a instalação do elevador]. Eu não tinha meta 
de recuperação [trazer um contrato para a carteira, mesmo que seja 
de outro fabricante]. A minha meta era não cancelar. O que a gente 
tinha que fazer o tempo todo era evitar o cancelamento. Você não 
tinha tempo para fazer recuperação. Hoje tem uma meta de 
recuperação. A meta de MOD [modernização de equipamentos] era 
muito menor do que é hoje. Porque para você vender uma MOD na 
[KAPPA] era uma coisa assim que tinha festa. (Carla) 
 
Na empresa grande, eles [os funcionários incorporados] se 
desmotivavam porque achavam que era impossível, que era um 
absurdo. Não estavam acostumados com esse tipo de cobrança a 
vida toda e de repente, de uma hora para outra, você chega para ele 
então e impõe essa forma de trabalho. Ninguém gostava. Todo 
mundo reclamava. (Marcelo) 

 
Da mesma forma como ocorriam com os procedimentos informais, as metas 

nas empresas de pequeno porte não eram documentadas e monitoradas com tanto 

rigor. 
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Na [PXO] as metas eram você entregar zero chamados no final do dia 
e com manutenção 100% no final do mês, tudo eliminado e não ter 
pendência de resolução de problema. (Rogério) 
 
Mas, há tempos atrás, você realmente não tinha essas definições de 
metas dentro da empresa pequena. Até tinha, sim, um objetivo tipo 
‘eu quero alcançar X elevadores [na carteira] em determinado 
período’. Mas era algo sem muito controle. Então, você não era tão 
cobrado quando você não conseguia alcançar aquela meta. Era 
como: se deu, OK; se não deu, tudo bem, vamos partir para outra. 
(Antonio) 
Na [PXO], isso [meta] não existia nem para o comercial. Você tinha 
que vender, vender, vender o máximo possível. Era tudo indo que 
indo, vamos que vamos. Empresa de grande porte tem todo esse 
processo aí, que quando você chega, você já sabe. Quando chega 
novembro já vem o plano para o ano seguinte, você sabe que você 
tem de manter aquilo ali, no mínimo. (Marcelo)        
 
Acontecia também [estabelecimento de metas], só que eu acho que 
não era tão rígido [em relação a PXO], tão cobrado como é hoje. Era 
mais light, não que o gerente não se preocupasse com aquilo, mas eu 
acho que não era tão cobrado da (KAPPA) quanto é hoje [na IOTA]. 
Mas a cobrança e a pressão é muito grande pra que você atinja as 
tuas metas. Você tem que batalhar pra aquilo. (Sonia) 

 
A partir da transição para a KAPPA, algumas metas foram estabelecidas e 

eram monitoradas pelos líderes.  

Na [KAPPA] isso aí mudou, vieram as métricas. Eu trabalhava apenas 
com algumas das que conheço hoje. Hoje na [IOTA] eu trabalho 
100% em cima das métricas que são passadas pra mim. Eu tenho 
que acompanhar as minhas métricas regularmente. Tive que me 
adaptar. (Rogério) 
 
Eu acho que, em algumas filiais, é meio pesada [as metas], mas tem 
que ter meta. Tinha colegas que conseguiam bater. Outros, que não 
conseguiam, se desesperavam. Não tem muito critério. É o que a 
empresa quer e ponto final. Se você vai ter condições de bater essas 
metas é outra história. Mas eu acho que as metas de uma forma geral 
são muito agressivas na [IOTA]. Na [KAPPA] eram mais coerentes. 
(Manuel) 

 
 

Por se tratar de empresas do ramo de elevadores e escadas rolantes, o 

quadro de pessoal é composto em sua ampla maioria por homens. Á área técnica é 

dominada por homens. As mulheres disputavam posições somente nas áreas 

comercial e administrativa. Apesar de estar mudando, essa é ainda a cultura 

predominante no Brasil. A manutenção de elevadores é um serviço considerado 

“pesado” e os homens tem dificuldade de aceitar que possam ser executados por 
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mulheres.  Ainda mais que, na maioria das PXO’s, os proprietários e os técnicos 

eram de uma geração mais velha, pessoas mais arraigadas à ideia de que trabalho 

pesado é para homem. 

É uma área muito machista. Você tem uma dificuldade maior ainda se 
você for uma mulher. Como aconteceu sexta feira que o meu 
supervisor parou para tomar um chopp como os meus técnicos e ele 
me ligou e eu perguntei: “você está falando de onde?” Ele falou: 
“Estou na Penha”. “Está fazendo o quê?” “Estou tomando chopp.” “E 
porque que você não me convidou?” Ah, eu achei que isso não era 
coisa de menina. Eu falei assim “depende se for para a gente se 
descontrair e fazer uma coisa legal para equipe, porque que eu não 
posso ir? Eu não vou beber chopp, mas eu posso tomar um suco. 
(Carla) 
 
Eu já escutei gerente (IOTA) falando - que eu não vou citar o nome -
que depois que a mulher tem filho, a produtividade da mulher cai.  O 
gerente falou isso numa reunião para a gente. Ah! Fulana devia pedir 
demissão, vai ter que sair, porque ela teve filho, a  produtividade dela 
vai cair porque é impossível que ela consiga dar conta do trabalho e 
dos filhos. Eu acho que o exemplo tem que partir de cima. (Alice) 
 
Eu já escutei um gerente (IOTA) falar que área de viagem não é coisa 
para mulher, porque tem que viajar e tem que dormir fora em reunião. 
Então, você vê que o preconceito não começa de baixo, pelo 
contrario. (Laura)  

   
  

5.3.3 Vantagens e Benefícios 
 

Por outro lado, os benefícios oferecidos pela IOTA, a oportunidade de 

crescimento profissional numa empresa de grande porte e o orgulho e o status de 

fazer parte de uma organização multinacional serviram como estímulo para os 

empregados incorporados. A expectativa dos funcionários incorporados em relação 

à nova fase na IOTA era de oportunidade de crescimento profissional, treinamento e 

melhores salários e benefícios. Uma empresa como a IOTA, com planos de carreira, 

benefícios e programas de desenvolvimento, além de uma sólida gestão dos seus 

recursos humanos, cumprindo todos os requisitos legais e trabalhistas, é um atrativo 

no mercado. Esse diferencial em relação às PXO’s, que, em muitos casos, 
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trabalhavam na informalidade, era apreciado pelos trabalhadores das empresas 

incorporadas pela KAPPA/IOTA. 

A funcionária Carla, que participou apenas da segunda fase, afirma que 

entrou na KAPPA com o objetivo de um dia fazer parte do quadro da IOTA. 

Eu já entrei na [KAPPA] com a esperança de trabalhar na [IOTA], 
porque meu sonho era trabalhar na [IOTA]. Como a [IOTA] já tinha 
um quadro de funcionários já estabelecido, e não tinha oportunidade, 
um amigo meu me falou: tem uma vaga na [KAPPA], não quer entrar 
na [KAPPA]? Um dia você deve conseguir ir para a [IOTA]. (Carla) 

 

O crescimento profissional foi citado por seis dos entrevistados como o 

principal fator motivador e vantagem na incorporação. 

Ter a oportunidade de crescimento dentro da companhia, esse é o 
primeiro foco. É... benefícios: a [IOTA], ela tem mais qualidade, ela dá 
um benefício melhor para um funcionário do que uma empresa 
pequena. As outras empresas não tinham. As empresas que foram 
adquiridas pela [KAPPA], não existiam plano de saúde, assistência 
dentaria e PLR. (Manuel) 
 
Eu pensava: Poxa, o presidente da [IOTA] era técnico. Que legal, eu 
vou chegar lá. Eu acho que agora eu vou conseguir passar de 
consultora. Eu posso galgar um cargo de gerência, eu vou poder ser 
uma diretora comercial, um gerente comercial. Eu vou para uma 
multinacional, quem sabe um dia eles não vão me transferir para o 
Chile. Eu posso ser transferida para o Rio Grande do Sul, porque a 
(IOTA) tem em todos os estados. Você cria na sua mente, que por ela 
estar em diversos países, você vai ultrapassar fronteiras geográficas 
coisas que na KAPPA não tinha, porque só tinha no Rio, Brasília e 
São Paulo. Caramba, a gente vai chegar ao nível de poder ser até 
presidente, porque o cara [Presidente na ocasião] era técnico e 
conseguiu. Então a gente também pode. Essa era a visão que eu 
tinha das pessoas que trabalhavam lá. Mas não foi bem assim. 
(Carla) 

 
Quando eu fui chamado pelo RH e me colocaram o que eu tinha que 
fazer e que era tudo diferente do que eu já tinha feito, eu confesso 
que fiquei assustado. Mas o suporte que eles me deram de 
treinamento, de conhecimento, isso foi muito bom. Isso enriqueceu e 
muito não só o meu lado cultural de lidar com outras pessoas de 
outros estados, como a parte profissional, a oportunidade de você 
trocar experiências era assim muito grande. Muitas das vezes, na 
prática, em vários treinamentos que eu fiz, isso assim é um boom 
muito grande para a gente que vem de uma menor e vai para uma 
empresa maior. Você dá aquela alavancada em tudo que você já 
viu... Você chega numa empresa de grande porte e vê que eles 
investem em você, que eles te dão suporte, tem a questão do 
treinamento, de você trocar experiência com outras pessoas em 
outros estados, aquilo te gera assim muitos pontos positivos e te dá 
um gás maior, estou te falando de uma maneira bem pessoal o que 
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aconteceu comigo. Para mim, foi algo assim que foi muito bom, me 
enriqueceu e muito. (Fabio). 
 
Depois da incorporação eu tive crescimento profissional porque surgiu 
uma oportunidade na área da supervisão. Mas também adquiri um 
conhecimento mais abrangente em relação aos processos da 
empresa. Abriu-se um leque muito grande de informações, 
treinamentos e oportunidades de aprender no dia-a-dia, que eu 
realmente acho que ajudou bastante no meu crescimento profissional. 
Ela te dá essa oportunidade de crescimento. Na empresa pequena 
nem tanto. Numa empresa pequena você sabe que você nunca vai 
tomar o lugar do seu chefe, entendeu? Já numa empresa 
multinacional, você tem oportunidade de carreira, então depende de 
você continuar a procurar o seu desenvolvimento. Você tem a 
oportunidade de um dia chegar também ao nível de gerência; basta 
realmente você trabalhar pra isso. (Antonio) 

 
Abriu o leque em termos de conhecer outros equipamentos que eu 
não conhecia na empresa pequena [PXO]. Por abranger muitas 
outras tecnologias [referindo-se a KAPPA], pessoas bem mais 
capacitadas tecnicamente do que eu. Aprendi muito com eles. 
(Rogério) 
 
O que eu vejo de ponto positivo é o crescimento profissional. Também 
em uma empresa estruturada na qual você pode crescer dentro da 
empresa. Também em relação aos benefícios, que são totalmente 
diferentes. Na empresa de grande porte você possui benefícios 
maiores. Você não tem problemas com atraso de pagamento, esse 
tipo de coisa. (Sonia)  
 
O ponto negativo da empresa pequena é a falta de oportunidade de 
crescimento. As oportunidades de trabalho que eu tinha em termos de 
crescimento eram muito, muito pequenas. É a grande desvantagem 
de você trabalhar numa empresa pequena. Em termo de perspectiva 
de crescimento. (Rogerio)  
 

Durante a primeira transição - das PXOs para a KAPPA – houve uma 

evolução nos benefícios. Apesar de a KAPPA ser dirigida pela IOTA, os benefícios 

não eram exatamente os mesmos. No entanto, para os trabalhadores incorporados a 

evolução foi significativa. Quando a segunda transição ocorreu, os benefícios dos 

incorporados foram equiparados aos dos empregados da IOTA e a melhora foi 

significativa. 

Em termos de benefícios, também melhorou: a questão do plano de 
saúde, que eu não usava na [KAPPA] por que era um plano de saúde 
que eu nem me lembro o nome. Quando eu vim pra [IOTA], era um 
plano de saúde bem melhor. Então, isso dá um pouco mais de 
qualidade de vida pro funcionário e para os familiares, que é um 
grande diferencial. As empresas menores, quando têm esse tipo de 
benefício, normalmente não é extensivo aos familiares. Na [IOTA] é 
extensivo, então isso também é um ponto muito positivo. (Alice) 
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Eu trabalhava na [nome da PXO] e eu só tinha o salário e vale 
transporte. Quando foi passado para a [KAPPA], aí veio o plano de 
saúde extensivo aos dependentes, ticket refeição, bolsa educacional. 
Isso seria, se eu posso colocar, seria, em questão de benefícios, 
muito importante. (Rogério). 

 
Foi mais a parte dos benefícios. Ticket restaurante, vale-refeição e 
plano de saúde. Isso foi o ponto positivo. (Alessandro).   
 
Na [IOTA] a principal vantagem que eu tive lá foi mais a questão de 
benefícios que você encontra, como plano de saúde, vale 
alimentação, são benefícios que, basicamente, a sua família também 
faz parte desse processo - é o que você não tem numa empresa 
pequena. Na empresa pequena quando você tem um plano [de 
saúde] ele é especificamente para o funcionário e quando você entra 
numa multinacional ela abrange todo esse beneficio aos seus 
dependentes. Eu acho muito interessante isso e é o que eu observo 
dentro de uma multinacional, não só na [IOTA] como em outras 
empresas tenho percebido isso. A visão da empresa multinacional 
abrange uma questão de um todo de uma família. Não é somente a 
questão daquele funcionário que trabalha, desenvolve umas tarefas e 
alcança as metas. A visão dela vai muito mais além, numa questão de 
atendimento psicológico, de atendimento médico, dentário. Ou seja, 
faz com que a família também participe do seu posicionamento dentro 
da empresa e isso realmente acaba incentivando você a procurar 
crescer mais dentro da empresa. (Antonio). 

 
A questão de benefícios, que na época que eu estava na [KAPPA], 
era plano de saúde da Dix, aí passou pra Sul América. Eu também 
passei a ter o plano dentário. Essas coisas melhoraram muito pro 
funcionário. (Laura) 

 

Vários empregados das empresas de pequeno porte denominadas de PXO 

trabalhavam recebendo salários e benefícios informalmente. Quando a incorporação 

pela KAPPA se concretizou, a parte informal do salário foi incluída na folha de 

pagamento. O Antonio reconheceu isso como uma vantagem. 

Ela pegou aquele salário que você recebia por fora e incorporou ao 
salário que você tinha na carteira. Então, se você ganhava mil reais 
na carteira e ganhava oitocentos reais por fora, você passou a ganhar 
mil e oitocentos reais na carteira. Isso aí foi um ponto positivo, que fez 
com que até os próprios colaboradores da [PXO] se sentissem 
privilegiados. Naquele tempo, não tinha como negociar um salário 
maior. (Antonio) 
 
A [PXO] pagava “X” na carteira e “Y” por fora. Esse salário por fora foi 
incorporado na carteira do funcionário quando fomos para a [KAPPA]. 
(Fabio) 

 
Alguns entrevistados identificaram como vantagem na incorporação da 

KAPPA pela IOTA o status por questões profissionais e pessoais.  
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A vantagem profissional é que eu fui pra uma empresa de grande 
porte, uma empresa de um patamar diferente e com outra visão. Eu 
estou trabalhando num grupo internacional, só isso. Essa foi a 
vantagem. Saí de uma biscateira [denominação utilizada como 
referência as empresas independentes – PXO] pra ir pra uma 
empresa que é de um grupo conhecido no mundo inteiro. Só o status 
mesmo. (Alessandro). 
 
O nome da [IOTA] é relevante. Quando você vai numa assembleia 
[reunião de condomínio] para fazer uma recuperação e você informa 
ao cliente que você pertence a uma organização que existe há 
[quantidade de anos de existência da IOTA]  e o cliente sabe que se 
você tiver que judicialmente entrar com uma ação, buscar o seu 
direito, ele vai achar. Porque não é uma empresa de fundo de quintal  
para quem você vai pagar uma modernização de 30 mil e amanhã a 
empresa pode sumir, e você [o cliente] pode perder os seus 30 mil. 
(Carla) 

 
Outro ponto positivo na [IOTA] é o nome que ela tem no mercado e 
isso facilita abertura junto ao cliente final. (Alice) 

 
 
5.3.4  Desvantagens  
 

À medida que a KAPPA incorporava cada PXO, a parcela dos salários 

informais era incorporada à folha de pagamento. No entanto, os salários dos 

trabalhadores não eram equiparados. As distorções eram frequentes. 

Nas incorporações, a maior dificuldade é a gestão das diferenças em 

remuneração e benefícios. Neste caso, tratava-se de empresas de pequeno e médio 

porte sendo adquiridas por uma grande corporação (IOTA), cuja remuneração dos 

seus empregados é baseada em parâmetros de mercado. Mesmo com a criação de 

uma terceira empresa (KAPPA) para conduzir o processo de transição, a aparente 

falta de políticas específicas e transmitidas de forma clara aos envolvidos geraram 

distorções e insatisfação em muitas situações. Os empregados eram absorvidos 

pela KAPPA com o mesmo salário que tinham nas suas respectivas PXO’s. As 

discrepâncias eram muitas entre os empregados da KAPPA e, mais ainda, quando 

houve a incorporação desta pela IOTA. Artifícios usados pelos proprietários das 

PXO’s, em alguns casos, de demitir e recontratar com um salário mais alto algumas 

pessoas que queriam beneficiar, aumentava mais ainda a falta de isonomia salarial. 
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A questão salarial era muito confusa. Por causa da junção de várias 
empresas, tinha várias pessoas desempenhando a mesma função 
que ganhavam dois mil, tinha outras que ganhavam mil. Havia essa 
desigualdade salarial e ninguém corrigia isso. (Laura) 
 
Na [KAPPA] tinha pessoas que executavam a mesma função com 
salários diferentes. E quando você não consegue equiparar todos os 
salários de uma só vez, você começa a futuramente gerar um ponto 
de insatisfação entre os funcionários, entendeu? ''Eu não vou 
executar essa tarefa porque o funcionário X ganha duas vezes mais 
do que funcionário Y, então quem tem que executar essa tarefa é o 
funcionário Y que ganha mais''. Então isso aí realmente gerou muito 
conflito. (Antonio) 
 

Com o objetivo de beneficiar alguns funcionários, os proprietários das PXOs, 

antes de transferir seus contratos comerciais e de trabalho para a KAPPA, utilizavam 

um artifício que contribuiu para as disparidades salariais. 

A maioria das empresas pequenas, quando elas foram adquiridas 
pela (KAPPA), pelo menos no caso da (PXO), em que eu trabalhava, 
todo mundo foi demitido e contratado pela [KAPPA]. Então, o artifício 
que os proprietários de empresa faziam era aumentar o salário dos 
funcionários pouco antes da rescisão para que, quando eles 
entrassem na (KAPPA), entrar com salário alto. Absurdo! (Marcelo)  
 

As divergências salariais continuaram na segunda transição quando a IOTA 

incorporou a KAPPA. 

Existia uma frustração muito grande, porque você tem um 
conhecimento técnico muito mais amplo na [KAPPA] [em relação a 
outras máquinas], e você ganha três vezes menos. Isso tem sido 
trabalhado muito lentamente. Até hoje ainda existem distorções. A 
gente esta conseguido rever isso, se não haveria um nível de 
cancelamento muito maior que a gente tem, porque o técnico 
insatisfeito é um problema. Então a gente está conseguido, mas 
naquela ocasião era uma frustração muito grande, porque um 
supervisor da [IOTA] ganhava R$ 4.000,00 e da [KAPPA] R$ 
1.800,00. Um técnico ganhava 800,00 reais pra ser TOC [Técnico de 
Operações de Campo – cargo entre Técnico Mecânico e Supervisor 
Técnico] e um técnico da [IOTA] que não conhecia nem a metade 
ganhava R$ 2.400,00.  Entendeu? Então existia esse problema, essa 
- e como é que eu vou te falar?- espírito de inferioridade. Eu sou o 
patinho feio, a gente conseguiu vencer isso, mas, na época, existia 
essa coisa de se sentir patinho feio. (Carla) 

 
Alguns cargos da KAPPA estavam desalinhados com os da IOTA quando 

ocorreu a incorporação. No caso de Laura, deixou de ser Assistente Administrativo 

para ser Auxiliar Administrativo.  

Quando eu entrei na [KAPPA] eu era assistente administrativo. 
Quando me passaram pra [IOTA] eu fui pra auxiliar administrativo. Eu 
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não tinha pretensão nenhuma de melhorar não. Não tinha um plano 
de cargos e salários. A pretensão de quem estava no administrativo 
talvez fosse somente ir para vendas. Para os técnicos, o horizonte era 
mais amplo. Poderiam crescer tanto na área técnica quanto na área 
comercial. (Laura) 

 
 

5.3.5  Código de Ética e Normas de Conduta 
 

Por se tratar de uma empresa de grande porte em evidência no mercado 

internacional, o código de ética e as normas de conduta são aplicados e cobrados 

de forma intensa. Os novos conceitos despertaram o senso crítico dos 

trabalhadores.  

Havia total discrepância entre as práticas das PXO’s e da KAPPA/IOTA. 

Extremamente rigorosa em relação aos padrões éticos e de conduta, a IOTA, 

através da KAPPA, teria uma grande dificuldade em aceitar dentro da sua operação 

que as regras, ou falta delas, praticadas pelas PXO’s continuassem. A total 

flexibilidade que predominava nessas pequenas e médias empresas, inseria no seu 

contexto uma série de práticas que não atendem os requisitos mínimos de controle e 

de conduta. Porém, as pessoas tinham noção muito clara do que é certo e errado, 

ou do que se deve ou não deve fazer. Tinham e podiam adequar-se às novas 

regras, mas isso demandava tempo. 

Nas empresas de pequeno porte não existe o termo ética, não passa 
nem na porta. Ser ético para a maioria era não roubar, mas vai muito 
mais além disso. Então, quando você chega numa empresa onde 
você recebe um treinamento, um conhecimento de saber o que é 
certo e o que é errado, então você começa a ter uma expectativa até 
mesmo do seu dia-a-dia pessoal. Você começa a se policiar. E 
quando você parte para campo [área técnica que trabalha atendendo 
os clientes] quantos funcionários nós sabemos, nós temos 
conhecimento ou de ouvir falar ele trabalha aqui na empresa, mas ele 
sempre faz um bico aí fora: um biscate [frequentemente realizado por 
técnicos negociando diretamente com os clientes, sem o 
conhecimento da empresa]. Falava-se muito em ética e em 
segurança no trabalho, no aspecto de mudança de moral e de 
comportamento e isso, honestamente, são coisas assim que pra onde 
você vai, você leva consigo. (Fábio) 
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A biscateira [termo utilizado para referenciar as PXOs], ela não tem 
aquela visão que a [IOTA] tem de ética, segurança e controles 
internos. A biscateira quer ganhar dinheiro a qualquer preço. E se o 
cliente, por cem reais, quer o elevador dele funcionando, a biscateira 
não vai se preocupar em segurança, controles internos e ética. (Carla) 

 
Uma empresa de pequeno porte, ela vai usar de forma ética sim, mas 
chega um dado momento, você percebe que a coisa escoa um pouco 
e não se torna tão ético. Essa questão de agressividade que eu 
chamo é de realmente falar assim “eu tenho de ganhar aquele cliente 
custe o que custar”. Comercialmente, a pequena é mais agressiva no 
sentido de facilitar mais, agilizar mais a vinda do cliente, queimando 
ou ignorando algumas etapas que a empresa grande não faria. A 
empresa grande, no caso, ela tende a ser mais exigente na hora de 
aceitar um cliente na carteira. (Rogério) 

 
5.3.6   Trabalhando com Saúde e Segurança 
 

 Da mesma forma como ocorre com o código de ética e as normas de conduta, 

a segurança no trabalho também é discutida com frequência, principalmente entre os 

supervisores e gerentes e seus técnicos mecânicos, que trabalham diretamente nos 

elevadores e escadas rolantes. Os acidentes não são frequentes, mas, quando 

ocorrem, tendem ser graves, deixando sequelas, quando não são fatais. 

 A manutenção de elevadores e escadas rolantes é feita em condições que 

representam alto risco para os técnicos. E não só para eles, mas também para os 

usuários, principalmente se os equipamentos não recebam manutenção adequada. 

Uma empresa como a IOTA é extremamente exigente em relação ao irrestrito 

cumprimento de regras e padrões de segurança. Muitas das unidades adquiridas 

das PXO’s não atendiam em termos operacionais os requerimentos técnicos de 

qualidade e de segurança. Muitas improvisações eram feitas, que descaracterizavam 

os equipamentos e criavam situações de risco para os técnicos e usuários. E isso 

era a principal prioridade da KAPPA, considerada também uma oportunidade para 

gerar vendas: fazer os reparos que trouxessem os equipamentos a condições 

aceitáveis de segurança.  
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 As PXOs foram avaliadas por seus funcionários como empresas que não 

forneciam os equipamentos de segurança necessários e não faziam treinamentos.  

Na [nome da PXO] isso não existia. Segurança no trabalho não 
existia. Existia a prática que você tinha num determinado tipo de 
serviço, você sabe que não deveria acessar uma cabina sem EPI 
nenhum, sem iluminação. Mas você fazia porque você não vai ser 
cobrado por aquilo dali, entendeu? (Rogerio) 
 
A empresa pequena vai tirar o defeito, vai atender o cliente com toda 
agilidade e aquela rapidez. A segurança é o que vem em terceiro 
plano, eu diria. Eles não têm essa preocupação se tem o material 
necessário de EPI, se tem o cinto, se tem a luva, se tem o capacete, 
se tem o protetor [auricular], eles não estão preocupados com isso, 
não estão. Até porque, quando você fala de segurança, é necessário, 
porém é caro. E as empresas de pequeno porte, na sua grande 
maioria, não têm como custear isso. A empresa de pequeno porte, ela 
não tem essa preocupação. Ele não tem a chave específica para 
manter a porta lá aberta, é tudo improvisado, é tudo no improviso. 
(Fábio) 
 
A empresa de pequeno porte, ela não se preocupa, isso eu posso te 
falar que ela se preocupa com segurança até a página dois. Se ela 
tiver um problema, tiver que mandar um técnico, ficar lá pendurado 
ela vai mandar - não tem jeito. Ela não se preocupa em investir em 
equipamentos de segurança, usar o EPI, os equipamentos protetores. 
Não há um investimento nesse sentido, não há um investimento nas 
próprias casas de máquina como a gente tem hoje, que é colocado 
todo um aparato para que ninguém se acidente: nem técnico e nem 
funcionário. Na empresa pequena não existe. (Alice) 

 
Na [nome da PXO] não tinha nada na prática, mas na parte de 
documentação, sim. Tinha que prestar conta com a CIPA. Tinha que 
ter porque o GEM obrigava, eu não sei se era o GEM ou se era outro 
órgão que obrigava a empresa de elevador ter a CIPA. (Alessandro) 
 
Nas empresas de pequeno porte como as adquiridas pela [KAPPA], o 
mecânico trabalhava da maneira que ele achava correto. Na empresa 
multinacional, ela zela muito pela vida do funcionário, pela segurança 
dele. Ela ensina e exige do mecânico que ele siga procedimentos 
rigorosos. Ela é mais rigorosa quando se trata de como você [o 
técnico] deve trabalhar, como você deve agir no seu dia-a-dia. Que 
serve até pra gente. Até pra dentro de nossa casa. De repente, se na 
rua eu trabalho de qualquer jeito, como é que é nossa casa? Vai ser 
de qualquer jeito? A gente não vai se importar? (Manuel)  

 
A KAPPA não apresentava o mesmo envolvimento que a IOTA, mas foi 

classificada como intermediária por seus ex-funcionários.  

Aí, quando você chega na [KAPPA] e você recebe aquela série de 
informações de treinamentos, de formulários que têm ser 
preenchidos, do famoso [nome do formulário], teve gente que não 
sabia o que era um [nome do formulário]. Então, quando você 
começa a receber tudo isso, você começa a ver o funcionário que tá 
no campo, o técnico, ele começa a ver o quanto a vida dele é 
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importante. Ele percebe que a empresa está dando treinamento e 
condições seguras de trabalho. Basta seguir o que foi passado a ele. 
Lá [nome da PXO] eu sempre usei estilete para trabalhar, eu sempre 
usei, nunca tive problema nenhum com estilete. Na [KAPPA] na 
[IOTA] é prática proibida. Em questão da segurança, é algo assim 
que... até quando você sai [da empresa] você começa ver o seu dia-
a-dia, suas tarefas de uma maneira diferente, num todo. (Fábio) 
 
Na [KAPPA], a segurança aumentou em relação à [PXO] 
drasticamente, mas muita coisa mesmo. Tinha vistoria na [KAPPA], 
mas a galera, por ter a cultura de não usá-lo [EPI] nas outras 
empresas menores, foi muito difícil. Vou te falar  que foi um trabalho 
árduo dos auditores em botar isso na cabeça da galera que tinha que 
usar e vou te falar que pouquíssimos usavam. Hoje na [IOTA] eu vejo 
que isso aí é parte fundamental e integrante do nosso dia-a-dia. Se é 
uma coisa na [IOTA] de positivo é o foco em segurança.  Ela mostra o 
que acontece no mundo em relação a acidente de trabalho, o que 
pode evitar hoje na [IOTA] no Brasil. Isso aí está bem nítido. (Rogerio) 
 
Não era tanta [na PXO]. Mas a preocupação [na KAPPA e na IOTA] 
era a mesma. Eu não vejo diferença nisso porque todos os 
treinamentos que tinham para a [IOTA] tinha pra [KAPPA]. Tanto é 
que há alguns casos assim que o gerente vê que não compensa 
manter aquele contrato por ter algum item de segurança falho, ou que 
o cliente não quer fazer - eles preferem cancelar o contrato. (Sonia) 
 
A principal diferença é a segurança, segurança no trabalho. A [IOTA] 
faz coisas assim, tipo aquele case [artigo de revista interna] que é 
enviado pra todo mundo [os funcionários] convocando todos a parar, 
sentar e vamos falar de segurança [trata-se de um dia em que a 
empresa para para receber treinamentos e assistir palestras e vídeos 
sobre segurança]. O cliente pode estar morrendo, pode falar que vai 
mandar carta de cancelamento, pode estar irado, pode estar 
acontecendo o que for, hoje a gente vai parar... e isso eu acho, isso é 
louvável. Exceto, claro, em caso de passageiros presos. “Hoje é o dia 
internacional da segurança, todo mundo vai ter que assistir essa 
palestra”, e eles param a operação. Então, é uma coisa que choca. 
Você não está acostumada com isso. A gente também tinha palestras 
e treinamentos, mas a gente não parava tudo. Na [KAPPA] a gente 
sempre dava um jeito de resolver de alguma outra forma. Na [IOTA] 
não, vamos parar e vamos ouvir sobre segurança hoje. Então isso é o 
que é mais latente de diferente entre as empresas pequenas [PXO] e 
a [KAPPA] e a [IOTA] - a preocupação com a vida do funcionário que 
está manuseando aquele equipamento. (Carla) 
 
Um ponto positivo na [IOTA], é você realmente ter essa segurança [no 
trabalho]. Na [KAPPA] não tinha aquela questão de segurança como 
tem na [IOTA]. Não foi muito focada a questão de segurança e nem 
de ética. (Laura)  
 

Os procedimentos de segurança no trabalho da KAPPA e da IOTA possuíam 

os mesmo princípios, porém com treinamentos mais frequentes e rigorosos. Os 

equipamentos de proteção individual eram os mesmos. 

A segurança dentro das pequenas empresas não é levada a sério, 
então você acaba tendo alguns acidentes, que às vezes são até 
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fatais. Dentro de uma multinacional ou de uma empresa que tem uma 
postura de empresa grande tipo a [KAPPA], de cuidar do funcionário. 
Ela tem uma preocupação de você chegar bem no serviço, trabalhar 
bem e ir embora bem pra casa. (Antonio) 
 
 
Na [KAPPA] isso estava sendo construído. A ideia de segurança 
estava sendo construída, não na proporção da [IOTA]. Ensinava, 
tinha um dia como tem na [IOTA] quando a operação parava pra falar 
de segurança. A [KAPPA] tinha essa preocupação, mas não tão 
intensa. Se eu não conseguisse vender um kit de segurança para o 
condomínio, estava tudo bem. Aqui na [IOTA] não. Aqui é honra eu 
preciso vender; era menos exigente, menos... a [KAPPA] fazia um 
pouco mais de vista grossa. Na [IOTA] não, não se faz vista grossa 
com relação à segurança. Na [nome da PXO] esse assunto não era 
nem mencionado. (Alice) 

 
Além de um ambiente de trabalho seguro ou envolvendo o mínimo de risco 

possível, a KAPPA e a IOTA utilizavam as mesmas ferramentas e equipamentos de 

proteção individual para os seu quadro técnico. 

Todo o ferramental que a [IOTA] tem, um técnico da [KAPPA] tem. 
Em relação a EPI [Equipamento de Proteção Individual] também eram 
quase os mesmos equipamentos entre a [IOTA] e a [KAPPA]. Mas, 
nas empresas pequenas [PXOs] ninguém  tinha EPI. Só quando eram 
contratos importantes com empresas grandes, órgãos públicos etc. 
(Manuel) 

 

A IOTA era a referência suprema para os entrevistados, aplicando a teoria 

dos treinamentos no dia-a-dia da empresa e dos funcionários. 

Então isso [referindo-se ao dia reservado para palestras, treinamento 
e auditorias em segurança no trabalho) faz com que a pessoa não 
acha que aquilo ali é uma “encheção” de linguiça, pra inglês ver. Eles 
[os técnicos] não se sentem é... enjoados ou de saco cheio daquilo ali 
por eles saberem que se eles morrerem a pensão do INSS não vai 
ser o suficiente pra manter a família que eles possuem. Justamente 
por que o marketing que é feito em cima disso. É um marketing muito 
em cima desta parte de família ou de mostrar coisas que te choquem 
como uma pessoa decepada, com a perna decepada, sem cabeça, 
mostra a foto mesmo. Você acaba impressionando a pessoa a saber 
que aquilo ali mata mesmo, porque eles mostram as fotos, porque 
eles mostram o carro todo amassado. (Carla)          
 
Na multinacional você vê que você tem um suporte muito grande 
quanto à informação de segurança no trabalho, e também do seu 
companheiro de trabalho. Tanto em nível de supervisão, gerente, 
você vê que, se, de repente, um gerente entrar dentro de uma 
determinada obra, instalação ou seja lá o que for, ele vai te cobrar da 
mesma forma que se for um funcionário que tá entrando hoje dentro 
da empresa. Se ele não buscar utilizar a regra de segurança da 
empresa, ele tá passível às mesmas sanções. Isso aí realmente é um 
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ponto que eu acho que vale ressaltar. A segurança está em primeiro 
lugar na multinacional. (Antonio) 

 
A IOTA prefere cancelar um contrato e perder um cliente do que manter na 

carteira um elevador ou escada rolante em condições inseguras. 

Os clientes não vão ter um gasto todo ano pra colocar kit de 
segurança no elevador. Segurança pra quem? Pro técnico? Problema 
do técnico e da empresa. A visão deles [dos clientes] é essa. Eu vou 
pagar proteção de polia? Vou pagar escada de marinheiro? Vou 
pagar proteção de guarda-corpo? Pra que? Pra vocês? Na [IOTA] 
existe uma preocupação grande e te incentivam a vender os kits de 
segurança. Já tive elevadores sendo desligados e contratos 
cancelados porque não oferecem uma condição segura de trabalho. 
Isso jamais aconteceria numa [PXO]. A [KAPPA] era o meio termo 
entre a duas. (Carla) 
 

 
Uma das PXOs incorporadas pertencia a ex-funcionários da IOTA. Os 

conceitos de segurança no trabalho absorvidos durante o período em que 

trabalhavam na IOTA foi mantido em sua nova empresa e transferido para seus 

funcionários quando abriram uma empresa de pequeno porte. 

Na parte de segurança, a [nome da PXO] até que não deixava muito 
a desejar não. Como os proprietários eram ex-funcionários da [IOTA] 
já tinha esse conceito de segurança implementado. Então lá os 
técnicos tinham EPI e eram cobrados pra usar, então não foi um 
choque muito grande. Só aumentou o leque de ferramentas pra 
utilizar e mais itens de segurança para serem usados. (Marcelo)                                     

 
 

5.3.7   Confidencialidade das Incorporações 
 

Ocorreram duas fases. A primeira era referente à aquisição das empresas de 

pequeno porte (PXOs) pela empresa consolidadora denominada de KAPPA. Todos 

os entrevistados foram informados que as incorporações ocorreriam. No entanto, 

havia muita especulação, já que a estratégia adotada pela IOTA repercutia no 

mercado local de elevadores cada vez mais à medida que as incorporações 

ocorriam. Os boatos eram frequentes e para muitos não foi uma surpresa.  

O crescente número de incorporações pela KAPPA gerou muita expectativa 

no mercado. Isso, entre outros fatores, certamente influenciou diversas negociações 
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no que se refere a preços e condições. Manter uma negociação desse tipo em sigilo 

é muito difícil quando várias situações semelhantes estavam acontecendo, e com 

frequência,  até porque a incorporadora precisa fazer uma análise prévia da 

potencial incorporação e isso não pode ser feito sem que os empregados, pelo 

menos, desconfiem. 

No caso da incorporação da KAPPA pela IOTA, o processo se repetiu, mas já 

era uma situação esperada e tratada praticamente de maneira doméstica por serem 

empresas coligadas, o que não impediu especulações e uma sensação de 

insegurança nos envolvidos.  

Esse ramo de elevador, ele tem uma coisa muito particular, todo 
mundo conhece todo mundo. Quando eu saí da [nome da PXO] eu já 
sabia que eu ia trabalhar com o [nome de um ex-colega da KAPPA], 
com o [nome1], com a [nome 2], com a [nome 3], com a [citou mais 
[outros quatro nomes]. Aí você ganha os sobrenomes, a [Fulano] da 
[nome da PXO], a [Sicrana] do [nome de outra PXO], a [Beltrana] da 
[nome de mais PXO], o [nome] da [nome da PXO]. Não adianta se 
você chegar lá na [nome de duas concorrentes do mercado], tem 
alguém que você conhece ou tem alguém que você ouviu falar ou que 
ouviu falar de você. (Rogério) 
 
À medida que algumas substituições e reestruturações começaram 
[na PXO onde o entrevistado trabalhava],começaram a aparecer 
algumas pessoas diferentes. Já estavam preparando o terreno para 
vender. Depois que compraram a [nome da PXO], nos cinco anos que 
eu passei na empresa, foram poucas as substituições internas 
[administrativas]. Agora, as externas [técnicos], não. As externas era 
uma rotatividade muito grande. Tem sempre alguém que é indicado 
de alguém ou da supervisora, ou do técnico. (Fábio) 
 
A gente sabia que era [KAPPA]. Diziam que havia uma empresa de 
um grupo grande que estava comprando empresas conservadoras 
multimarcas.  Era esse o conhecimento que nós tínhamos na época, 
então 2004. Tem sempre alguém que fala o seguinte “tem uma 
empresa grande que tá comprando tudo que é empresa pequena, 
será que vai chegar aqui?” Aí você começa naquela preocupação, 
mas se você parar para analisar, todo boato tem sempre um fundo de 
verdade. Se você for buscar, sempre tem um fundo de verdade. De 
repente, a [KAPPA] comprou outras duas [citou os nomes das PXOs], 
e nós pensamos “aí não, tem alguma coisa acontecendo...” Foi só 
uma questão de tempo vender a [nome da PXO em que trabalhava]. 
(Alessandro) 
 

Então, quando começa a chegar pessoas diferentes do nosso 
cotidiano na empresa; e aquelas reuniões de horas a portas 
fechadas. Querendo ou não, a rádio corredor que existe em toda e 
qualquer empresa, começa: “esse pessoal que está ai, são as 
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mesmas pessoas que foram lá na [PXO1], são os mesmos que foram 
na [nome da PXO2]”. (Marcelo) 
 

Apesar dos rumores frequentes, os ex-proprietários das PXOs divulgavam aos 

trabalhadores que havia uma negociação em andamento. Não havia uma linha de 

corte e nem prazo para que a incorporação fosse concretizada, o que contribuía para 

que a sensação de insegurança não tivesse prazo para terminar. 

Depois que as coisas começaram a entrar no caminho da venda, os 
quatros sócios chamaram todos os funcionários, fizeram uma reunião 
e falaram, “olha, nós fomos sondados, e está acontecendo dessa 
maneira e sendo conduzido dessa maneira. Não sabemos se o 
processo vai ser concretizado, daqui a três meses, seis nove um ano, 
mas vai ser vendida.” Quem já estava aposentado já sabia que não ia 
ficar. Mas nesse período de um ano que foi de setembro de 2003, a 
setembro de 2004, se não me falhe a memória, um ano todo processo 
foi conduzido assim, eles nem precisavam disso, mas eles trataram 
os funcionários com muita transparência. A parte ruim era conviver 
diariamente com o receio de perder o emprego. (Fábio) 
 
A negociação estava em sigilo sendo feita por São Paulo e não 
adiantou e chegou um ponto que estava todo mundo aqui já 
comentando. Aí eles pegaram e sentaram com todo mundo e 
resolveram abrir o jogo. Falaram que estavam negociando e que se 
fechassem a ideia era levar todo mundo. (Henrique)      

  
Ocorreram várias demissões e os boatos eram frequentes, mas 
apenas meses depois é que foi feita uma reunião pra anunciar a 
fusão (incorporação). Todos já sabiam. Vazou, né! Tudo ficou muito 
indefinido durante um bom tempo. (Laura) 
 
Existiram rumores de colegas, que não adianta, eles vão sempre ficar 
fazendo. Houve rumores, mas sem a data exata de quando ia ser a 
transição.(Manuel) 
 
A gente já ouvia esses rumores de que a [PXO] seria incorporada 
pela [KAPPA] que era uma empresa da [IOTA]. (Alice) 
 

 
Os funcionários receberam a notícia com entusiasmo e ansiedade. A 

expectativa por melhores condições de trabalho era grande. No entanto, poucos 

permaneceram usufruir as vantagens de trabalhar em uma empresa de grande 

porte. 

Como era uma empresa pequena, ficou bem escondido, até mesmo o 
dia de eles relatarem pra gente. Foi uma reunião da direção da 
empresa com todos os funcionários. Fizeram a explanação pra gente 
de como que ia ser o trabalho dali pra frente, e nós ficamos bastante 
felizes pela estrutura que a gente teria e pelas oportunidades. Depois 
aconteceram várias coisas, um monte de funcionários foi mandado 
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embora. Da [PXO] que eu trabalhava até hoje em dia só tem cinco 
pessoas trabalhando na [IOTA]. Pra você ter ideia; era um total de 25. 
(Rogerio) 
 
Na época a [PXO], o dono da empresa fez uma reunião comunicou a 
todos os funcionários que a empresa estava sendo vendida para 
[KAPPA] e que ia fazer parte do grupo da [IOTA], mas que tudo ia ser 
melhor: salários melhores, que teríamos benefícios - aos poucos, não 
a curto prazo, mas que aos poucos os salários seriam ajustados é... 
Isso era baseado no que o pessoal da [IOTA] ganhava e tal e na 
verdade isso nunca aconteceu. Mas foi falado dessa forma. É claro 
que antes sempre vaza não tem jeito. Sempre um fica sabendo e fala 
e vai falando e você acaba sabendo. Já tinha comentários mas ele 
reuniu as pessoas e falou e passou pra todo mundo o que estava 
acontecendo. (Sonia) 
 
Em 2003. Nós fomos chamados pra uma reunião e ele explicou a 
situação. Foi com um mês de antecedência, mas já tinha vazado.                                           
As pessoas estavam muito inseguras. Muito inseguras, tanto que 
muitas pessoas foram demitidas mesmo, teve que fazer um 
enxugamento no quadro de funcionários. Eu pelo menos já fui 
ameaçado de ser mandado embora três vezes, mas graças a Deus eu 
estou até hoje aí. Mas é insegurança total. (Alessandro) 
 
O meu gerente ele me chamou e informou que havia fechado sido 
fechado um acordo e que realmente haveria essa fusão 
[incorporação]. Então nada informado assim na linguagem popular na 
rádio peão. Havia alguns boatos, mais nada concreto. Foi o meu 
gerente que me chamou e comunicou realmente aos funcionários. 
Mas o pessoal já desconfiava, mas não sabia exatamente. (Antonio) 
 

 
Os dirigentes da KAPPA inicialmente faziam uma avaliação e selecionavam 

os funcionários ser mantidos no quadro. A preferência era dada aos mais novos. Os 

funcionários aposentados ou com mais idade, normalmente eram desligados antes 

da incorporação do quadro. 

       
Na [PXO] que eu trabalhei tinha funcionários de 25 anos de casa. A 
empresa tinha 44 anos de mercado. Eu trabalhei com pessoas com 
43 anos na empresa. Então quando chega uma empresa maior, o que 
acontece? Vem a aquela interrogação. Será que eu vou? Será que eu 
não vou? Alguns já estavam aposentados outros perto de se 
aposentar e a empresa acaba fazendo um filtro até mesmo a pedido 
da empresa de grande porte em relação a quem ela vai ser 
incorporado. Será que vão preferir alguém mais velho, que custa mais 
e com vícios, porém com muito mais experiência? Ou será vão dar 
preferência mais novo e com salário mais baixo, mas que tem 
capacidade de aprender muito mais? Os mais velhos foram 
dispensados. (Fábio) 
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A incorporação da KAPPA pela IOTA era tida como certa já que as aquisições 

das PXOs tinham cessado há alguns anos, embora não houvesse uma data 

específica para acontecer.  

A gente sabia que a gente estava nadando contra a maré. Sabe o que 
eles [os colegas de trabalho] falavam? “Vai acabar mesmo, ah, o que 
eu vou fazer? Vai acabar mesmo, vai acabar dia primeiro”. Todo dia 
primeiro era nosso inferno astral. Vai acabar dia primeiro, “ah, não 
vou fazer isso não, vai acabar dia primeiro” era aquele fantasma do 
dia primeiro. (Carla)                      
 
Em 2007 foi todo mundo chamado, um de cada vez. As pessoas que 
ficaram, trabalhando normalmente e as que não ficaram foram sendo 
chamadas de uma a uma numa sala e foram mandadas embora.  No 
outro dia, foi feita uma reunião em dois turnos em que estava toda a 
diretoria da [IOTA] e os gerentes. Ali nós fomos informados que a 
partir daquela data haveria mudança de benefícios E aí a vida seguiu 
e nós continuamos trabalhando na [KAPPA], mas gozando dos 
mesmos benefícios do pessoal da [IOTA], mas trabalhando na filial da 
[KAPPA] e atendendo ainda os clientes da [KAPPA]. (Carla) 

 

Quando foi no final do ano pra início de 2008, começaram aqueles 
rumores assim “agora a (KAPPA) vai acabar de vez”;, “a (KAPPA) vai 
acabar de vez, isso aqui vai ser fechado, todo mundo vai ser 
mandado embora”. Ai todo dia primeiro era assim “, dia primeiro de 
janeiro a (KAPPA) vai acabar, dia primeiro de fevereiro a (KAPPA) vai 
acabar. (Carla) 
 

Em meados de 2008, ocorreu uma grande leva de demissões na KAPPA e os 

empregados que remanesceram foram informados pela diretoria da IOTA que seriam 

alocados em outras unidades. Os contratos comerciais privados foram transferidos 

para a base de dados da IOTA e os trabalhadores transferidos para a folha de 

pagamento da IOTA. No entanto, uma única filial da KAPPA continuou operando no 

estado do Rio com a finalidade de cumprir os contratos com os órgãos públicos, já 

que estes não poderiam ser transferidos antes do seu encerramento ou de um novo 

processo licitatório. Esta foi incorporada a IOTA em 2012. 

Em 1º de julho de 2008 a (KAPPA) foi extinta. 60% da equipe foram 
demitidos, e os que sobreviveram, porque somos sobreviventes, 
fomos remanejados de acordo com a área mesmo que você já 
trabalhava. (Carla)  
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Era mais provável que a (KAPPA) fosse incorporada do que acabar 
(fechar as portas). Até pela quantidade de clientes que se tinha na 
carteira, entendeu? E foi feito um investimento também pela (IOTA). 
Todo mundo sabia que iria acontecer, mas ninguém sabia 
exatamente quando. Não dá pra dizer que vazou porque todos 
especulavam o tempo todo. (Antonio) 

 
Os funcionários da KAPPA que haviam trabalhado nas PXOs classificaram a 

segunda incorporação como mais resistente e com complicações mais acentuadas. 

O principal motivo identificado era o receio dos empregados da IOTA em dividir o 

espaço e o conhecimento com o grupo incorporado. 

A rivalidade foi maior na [IOTA] [comparação em relação a 
incorporação das [PXOs] pela [KAPPA], até a nível de supervisão ela 
foi maior. Eu tive realmente um processo de rivalidade a nível de 
supervisão. Eu passei a atuar dentro do mesmo campo que uma 
pessoa já estava trabalhando, que era a modernização. A 
mentalidade do colega da [IOTA] era: “Eu vou deixar que essa 
pessoa, ela busque as informações”. Eu senti realmente essa 
rejeição. Realmente, a pessoa, no primeiro contato, ela se sentiu 
ameaçada. Só depois de seis meses ou quase um ano é que a gente 
conseguiu sentir que aquele ambiente começou a ficar mais propício. 
(Antonio)      

 

5.3.8  Relação com os Superiores 
 

A relação com os superiores das empresas adquiridas foi descrita pelos 

entrevistados como cordial e amigável.  

Eu tinha um contato bem aberto o engenheiro técnico e também tinha 
um relacionamento mais ou menos com o gerente da empresa. 
(Rogerio) 
 
Com o meu superior da [PXO] eu sempre tive bom relacionamento, 
tanto com o direto quanto com o indireto. Direto seria o gerente da 
filial. O indireto seria o supervisor administrativo. (Manuel) 
 
Em empresa pequena... você trabalha ali diretamente com o dono. 
Não existe aquela hierarquia de supervisor, gerente, gerente de filial. 
Você trata direto com o dono da empresa... De 91 a 2004, então, 
foram muitos anos. Por conta disso, você acaba criando um convívio  
quase que familiar e também de confiança. (Fábio) 
 
Na empresa pequena, realmente o relacionamento com chefe às 
vezes até ultrapassava a questão profissional, ele se tornava mais um 
relacionamento amigo de você sair e bater papo, entendeu? Ela [a 
relação] extrapolava um pouco o âmbito do trabalho, vamos dizer 
assim. A gente chegava a frequentar a casa de um e do outro, eles 
frequentaram a minha casa. Isso também ajuda, numa questão de 
você interagir profissionalmente, bater melhor para discutir as metas, 
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como alcançar os resultados. Eu vou fazer essa tarefa aqui, eu vou 
dar o meu máximo aqui, porque, pô, eu estou fazendo é para esse 
cara.  Você já viu aquela figura que faz assim, poxa eu vou trabalhar 
mesmo que a empresa de repente esteja passando por um processo 
difícil, está pesado demais as metas, mas eu vou alcançar esses 
objetivos aqui porque o meu coordenador ou o meu superior ou o 
meu gerente é um cara parceiro meu e eu vou fazer por ele. 
Entendeu? Você acaba tendo tanta parceria com o seu gerente que 
você faz por ele. (Antonio) 
 

Alguns ex-proprietários foram incorporados pela KAPPA junto com a carteira 

de clientes de suas empresas e trabalharam ocupando cargos de gerência. Alguns 

dos entrevistados continuaram a trabalhar com seus ex-chefes, o que contribuiu para 

o clima organizacional pós-aquisições – PXO x KAPPA. Por outro lado, aqueles que 

não tiveram a oportunidade de trabalhar com seus chefes, sentiam-se como órfãos. 

Manter os ex-proprietários à frente das operações como gerentes fazia parte 

da estratégia de evitar que, capitalizados, voltassem ao mercado formando novas 

PXO’s. Isso, com certeza, dava uma sensação de continuidade e tranquilidade aos 

que antes já trabalhavam com eles, não evitando, entretanto, a dificuldade maior na 

condução das mudanças inerentes à incorporação. 

O dono da (PXO) que, na época, ia ficar como gerente na filial para 
onde eu fui trabalhar, teve um problema de saúde, veio a falecer logo 
no principio da junção. Eu não me sentia à vontade pra falar sobre 
certas coisas e foi até nessa época mesmo que eu fiquei sabendo 
que eu seria demitida. Há anos vivo na expectativa de ser demitida. 
(Sônia) 
 

À medida que as incorporações das PXOs ocorriam, não havia espaço para 

todos os cargos de liderança incorporados na KAPPA. A rotatividade nos cargos de 

liderança era comum e contribuía para a insegurança dos funcionários. 

Eu tive oito supervisores na época. Mas não tinha a mesma 
proximidade e informalidade que tinha com o superior da empresa 
pequena. (Rogério) 
 
A dança das cadeiras era muito grande.  A dança de cadeiras, em 
termos de gerência, eu vou te falar que  foi uma coisa... Jesus! Eu 
acho que eu tive seis ou sete gerentes [em seis anos]. Muita 
rotatividade dos gerentes. (Rogerio)  
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No decorrer dos anos, ex-proprietários das PXOs e seus funcionários de 

confiança foram substituídos por gerentes da IOTA. O objetivo era alinhar a forma de 

trabalhar à necessidade da IOTA, talvez já preparando a KAPPA para uma eventual 

incorporação.  

A minha relação com o gerente da [KAPPA] fluía bem de acordo com 
a necessidade da empresa. Ele seguia todas as normas e 
procedimentos da companhia e nos fazia seguir também. O 
diferencial dele é que ele abraçava a nossa causa. Ele ouvia tudo que 
a gente precisava e abraçava a causa, desde que ela fosse justa. A 
gente tinha um gestor na [KAPPA] que estava realmente ali para gerir 
tudo que acontecesse. A gente sabia que tinha alguém, que ele 
estava ali batalhando. A gente tinha um gestor. (Alice) 

 
Eu acho que a relação melhorou. Na [PXO] era tudo feito na base do 
achismo; ali na hora e sem muito critério. Já na [KAPPA] o gerente 
fica mais como tomador de decisão e eu, como administrativo, passei 
a entender mais dos processos. Passamos a ter políticas e rotinas de 
trabalho. Eu acho que a relação melhorou, ficou mais profissional. 
(Marcelo) 

 
Muito bom, a receptividade deles [Gerentes da KAPPA] para novas 
ideias era ótima. Isso era uma coisa que fazia eu gostar de trabalhar, 
apesar de ter ficado mais amarrado com os processos e 
procedimentos dentro da empresa. Eu tinha sempre esse canal de 
pegar e sugerir, resolver determinada fórmula, problema e eles 
aceitavam numa boa, desde que estivesse enquadrado dentro da 
política.  Reconhecimento em dinheiro, como aumento, não existia, só 
o prestigio mesmo, que dentro da [KAPPA] aumentou. Então, você 
está demonstrando conhecimento de várias áreas, apresenta 
soluções, descobre soluções e isso acaba te valorizando 
profissionalmente. (Alessandro) 

 
Após a incorporação da KAPPA pela IOTA, os empregados descreveram a 

relação com o superior  da IOTA como formal e distante, porém com muito mais 

autonomia e segurança. Essa segurança era transmitida para os trabalhadores 

incorporados. 

O comprometimento do gerente era o mesmo [em relação a KAPPA]. 
A diferença é o poder de decisão que o gerente da [IOTA] tinha. Era 
uma coisa assim... era como se um carro tivesse capacidade de 
andar só 50 quilômetros por hora e de repente você pegasse um 
carro que andasse a 140, 180. Muito mais autonomia pra tomar 
decisões, para me deixar segura como profissional e falar assim, 
“você não vai ser mandada embora porque eu não quero”. (Carla) 
 
Pro [Ger. KAPPA] mexer em qualquer coisa, ele tinha de falar com 
outra pessoa. era como se ele também tivesse sendo testado. Como 
se ele tivesse sendo testado. O [Ger. KAPPA] nunca falava ‘pode’ de 
primeira. Antes, ele pensava e perguntava. Ele não tinha essa 
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autonomia pra falar “faz isso”. Primeiro, ele tinha de ir perguntar a 
alguém. O [Ger. IOTA] não. Ele falava “pode fazer porque eu sei que 
isso pode ser feito”. Então, era essa a diferença. (Laura) 
 
Eu acho que os dois eram receptivos, Os dois ouviam as sugestões. 
O gerente da [KAPPA] ouvia, mas nem sempre colocava em prática o 
que a gente sugeria - nesse aspecto de mudanças ou modificações 
no procedimento do dia a dia. Já o [Ger. IOTA] dava mais liberdade, 
nesse aspecto é... deixava mais solto. Já o [Ger. KAPPA], nesse 
ponto, ele era mais... ele ouvia a sugestão, mas a gente não colocava 
muito em prática, não. (Alice) 
 
 

5.3.9  Desafios Comerciais e Técnicos Pós-incorporação 
 

A principal característica dos elevadores das PXOs e, posteriormente, da 

KAPPA, era a diversidade e a idade da carteira de equipamentos. Eram empresas 

que trabalhavam com elevadores de diversos fabricantes. Nas décadas de 80 e 90 

não era comum as empresas grandes prospectarem clientes de outros fabricantes. A 

dificuldade de obtenção de peças e mão-de-obra especializada era grande.  

Um desafio a mais em todo esse processo era a incorporação de unidades de 

outros fabricantes. Se já era difícil a posterior adequação dos equipamentos de 

fabricação da IOTA a condições ideais mínimas de funcionamento e de segurança, 

muito mais complicado era fazer isso com unidades de outros fabricantes, 

principalmente as mais antigas e de tecnologia quase obsoleta. O desconhecimento 

técnico e a falta de peças eram as principais barreiras. Havia, nesse caso, uma total 

dependência dos técnicos que trabalhavam com esses equipamentos. Resolviam o 

problema contratando técnicos com experiência nas diferentes tecnologias e tinham 

ainda a liberdade de improvisar nas soluções dos defeitos. 

Lá nos anos 90, uma empresa fabricante não dominava a tecnologia 
da outra, não tinha peça, então ficava um negócio cada um com a 
sua, e quem atacava [as grandes] eram as empresas independentes, 
cuja carteira era composta, na sua grande maioria, por equipamentos 
menores e antigos.   A (KAPPA), no começo, tinha uma gama de 
marcas bem maior, tinha muita diversidade. (Rogerio) 
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As particularidades técnicas eram muitas e frequentemente os empregados 

precisavam consultar seus supervisores e outros colegas para solucionar 

determinados tipos de defeitos. Em um ambiente em que os trabalhadores viviam 

em constante insegurança, a competitividade dificultava a comunicação.  

Para alguns, pedir uma informação e pedir para ele vir aqui me ajudar 
a resolver, eu posso perder o meu setor. Isso aí, com certeza, existia. 
Existia receio em pedir ajuda. Parecia que estavam demonstrando 
fraqueza. (Manuel) 

 
 

Com o passar dos anos e com as demissões ocorridas na KAPPA, essa 

situação se agravou e afetou a qualidade dos serviços prestados, inclusive após a 

incorporação pela IOTA. Não ocorreu a renovação do conhecimento. 

Nos dois ou três primeiros anos [após a incorporação da PXO pela 
KAPPA], nós tínhamos técnicos capazes de resolver, vou te falar, 
99% dos problemas. Hoje, posso te falar que isso aí diminui para uns 
40%. E hoje a gente tem um problema lá na [IOTA] porque muitos 
desses funcionários não trabalham mais com a gente. Hoje a gente 
tem uma dificuldade maior na solução de alguns problemas. (Rogerio) 
 

Alguns anos antes da incorporação da KAPPA pela IOTA, ambas as 

empresas tinham seus desafios técnicos do dia-a-dia. A IOTA deixou de ser tão 

seletiva ao trazer novos clientes para a sua carteira, não se restringindo a somente 

clientes com equipamentos fabricados por ela própria e equipamentos novos de 

outros fabricantes, pois poderia contar a experiência do quadro técnico da KAPPA 

em outras marcas. A KAPPA continuava a fazer o que melhor sabia: trabalhar com 

equipamentos de vários fabricantes de diversas idades, inclusive os fabricados pela 

IOTA. Ambas as empresas tinham à sua disposição um amplo conhecimento 

técnico. No entanto, a competição não deu espaço para a cooperação. 

Nos primeiros meses, os pedidos de ajuda vindos dos técnicos da IOTA 

precisavam ser atendidos com urgência. Porém, o mesmo não acontecia quando os 
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técnicos da KAPPA precisavam de ajuda sobre as particularidades dos 

equipamentos da IOTA. 

Havia uma frustração muito grande, porque era assim, se eu 
[funcionária da KAPPA] precisasse de uma mão de obra da (IOTA), 
para consertar um elevador meu, o cara demorava uma semana para 
me ajudar. Se o cara da (IOTA) precisasse de uma mão de obra da 
[KAPPA], na hora o técnico ia lá ajudar. (Carla) 
 
 
Não, não era fácil, não. No início, quando o pessoal da (IOTA) queria 
vender algum equipamento que fosse da (KAPPA), eles alegavam 
que não tinham conhecimento e que não iriam atender. Então, 
automaticamente, você transferia aquele atendimento para o técnico 
(KAPPA). E também, no início, você tinha aquela resistência também 
do pessoal [da IOTA] em querer aprender outras tecnologias. O 
pessoal da [IOTA] ainda não tinha isso em mente. Então, quando eles 
se viram diante desse desafio, realmente houve esse conflito, até 
mesmo com os funcionários da (KAPPA), porque os funcionários da 
(KAPPA) tinham conhecimento do equipamento (IOTA) quanto de 
outras marcas. Então, a nível de informação, o funcionário (KAPPA) 
estava um pouco mais, um pouco mais acima. Então teve esse 
conflito entre os (KAPPAs) e o pessoal da (IOTA). (Antonio) 

                               
Na [KAPPA] os supervisores conversavam entre si ou emprestavam 
ou trocavam técnicos. (Manuel)      

 
Geralmente, quando surgiam dúvidas os técnicos da [KAPPA], eles se 
ajudavam entre si sem a orientação de superiores. (Laura) 

 
 
5.3.10   Reconhecimento e Recompensa  
 

Apesar do bom relacionamento com seus empregadores e o agradável 

ambiente de trabalho descrito pelos entrevistados, não era comum nas empresas de 

pequeno porte os empregados se sentirem valorizados e terem seu trabalho 

reconhecido.  

Diferentemente das grandes organizações, que adotam práticas padronizadas 

e programas de gestão que garantam isonomia de procedimentos e no tratamento 

do seu quadro funcional no que se refere à remuneração e reconhecimento, as 

pequenas empresas são geridas pelo proprietário. E aí, com raras exceções, não 

existem padrões. Cada um dirige a sua empresa ao seu jeito.  
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Na [nome da PXO], vou te falar que era quase nulo  [reconhecimento 
no trabalho] na época, quase nulo. Na [KAPPA], vou te falar que 
aumentou. Acho que mais por conta da dança de cadeiras e os 
gerentes queriam ter a equipe próxima dele, mas por causa do troca-
troca das pessoas e gerentes, você não tinha uma continuidade no 
trabalho. (Rogerio)  
 
Na empresa pequena era um tapinha nas costas, “pô, valeu, hein, 
legal!” e pronto. Você ganhava uma gratificação ou outra. O diretor 
falava “é, legal, valeu!” Normalmente, a gente recebia uma quantia 
extraoficial. (Fábio)                                                     

 

Na KAPPA, não era muito diferente das PXOs, talvez mais por opção do que 

por limitação de orçamento ou falta de estrutura. 

Na [KAPPA], o [nome do gerente] estimulava, ele dava parabéns. 
Quando um cliente ligava elogiando, ele informava, ele passava por 
e-mail, se fosse o caso. Mas ficava só nisso. (Alice) 

 
Na (KAPPA), administrativo não tinha prêmio e comissão e os 
aumentos não eram aprovados por causa dos constantes problemas 
que a (KAPPA) tinha de resultado [financeiro]. A agilidade que os 
clientes esperavam e estavam acostumados não condizia com o 
tempo de resposta da empresa. O Gerente até queria, mas não podia. 
Ele não tinha autonomia. E a matriz não aprovava. (Fábio) 

 
Em função dos resultados financeiros apresentados pela KAPPA, a contenção 

de gastos era constante a ponto de os funcionários terem que contribuir com a festa 

de final de ano da empresa. 

Tem a festa, que eles não têm que meter a mão no bolso, como era 
na KAPPA, porque quando a gente fez a festa lá, e foi pedir dinheiro 
[ajuda da empresa para custear o evento]. Muitos [funcionários] não 
foram, eles se sentiram afrontados por ter que colaborar. O cara 
trabalhou o ano todo naquilo ali e o cara tem pagar para ir na festa da 
empresa. (Carla) 

 
Na IOTA, existe um sistema de monitoramento de resultados e premiação por 

resultados atingidos – para as áreas técnica, administrativa e financeira. Também 

existem programas internos e externos de treinamento, bolsas educacionais para 

graduação e pós-graduação, além de participação nos resultados.  

 
Já na (IOTA), eu vejo que dá oportunidade para as pessoas de se 
colocarem em algumas reuniões. Quando você viaja para algum 
curso ou quando tem a visita de diretor ou a visita do presidente, eles 
perguntam e apreciam ouvir a opinião das pessoas. (Alice) 
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Hoje, na (IOTA), com essa estrutura toda, ela vai ter vários e vários 
anos, uma metodologia de trabalho, tudo ali no papel, tudo certinho. 
Você quer pegar alguma coisa, vai lá no sistema e você consegue 
com trabalho, com burocracia, mas você consegue, tem um trabalho 
continuo numa determinada direção. Hoje, na (IOTA), tem um 
reconhecimento maior.  Hoje a pessoa que trabalhar bastante, eu 
acredito que raramente não vai ter uma oportunidade melhor de 
emprego, diferente nas outras empresas menores. (Rogerio)  

 
Hoje tem também o café [da manhã] com os técnicos, que a gente 
pode reunir os técnicos [no ponto de encontro], como o [nome do 
Gerente de Filial] já fez para ouvir o que eles pensam. Ele para os 
técnicos numa área e escuta qual é o problema que está acontecendo 
ali. (Carla)  

 
Hoje [na IOTA] você tem um elogio. Você tem as pequenas coisas 
que acrescentam no seu trabalho, de ter um informativo que aparece 
a sua foto e o elogio que o cliente te faz. Que tudo isso é uma 
maneira de motivar a pessoa. Hoje você tem um elogio, e o seu nome 
e o seu elogio vai pra aquele quadro que fica lá na mesa do 
supervisor e dos consultores. Hoje tem uma competição (saudável) de 
quem abre mais pendência e o seu gerente te leva pra almoçar lá no 
Siri, como aconteceu com o [nome do técnico], meu técnico, coisa 
que nunca aconteceu lá na KAPPA.  A gente não tinha isso na 
KAPPA. (Alice) 

 
                    

5.3.11 Oportunidade e crescimento profissional 
 

            
 As oportunidades de crescimento profissional, apesar de existirem nas 

empresas de pequenas de porte, são mais frequentes nas empresas de grande 

porte. Isso é proporcionado pela existência de mais níveis na estrutura 

organizacional das grandes empresas, onde os critérios de promoção e 

aproveitamento das pessoas são menos vulneráveis ao paternalismo; baseiam-se 

geralmente em programas de avaliação de desempenho e as decisões são quase 

sempre consensuais. 

 O simples fato de estar numa empresa de grande porte traz satisfação 

imediata às pessoas e representa uma conquista; é considerada muitas vezes como 

uma promoção. Principalmente, quando se vem de uma pequena empresa. 

Nas empresas pequenas [PXOs], todas são de âmbito familiar e tem 
aquela coisa do paternalismo, você chega ali e se você se identificar 
com o ambiente você vai ficando, vai ficando. Numa empresa 
pequena, ela não tem essa preocupação de você progredir. E ali você 
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fica um, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, trinta, quarenta 
anos. Então, essa questão do seu progresso profissional, você vai ser 
forçado a buscar isso dentro de uma empresa de grande porte. 
(Fábio) 
 
Nas empresas pequenas, a possibilidade do crescimento profissional 
existia, mas era muito restrita. Mas, em alguns casos, assim, eu acho 
que não era tanto pela capacidade, mas confiança e amizade. Não 
era tanto pelo potencial, mas pelo tempo que aquela pessoa te 
conhece, pelo tempo que ela trabalha com você. Eu acho que nem 
sempre o profissionalismo fala mais alto. (Sonia) 
 
 

As oportunidades eram limitadas tanto nas PXOs quanto na KAPPA. Nas 

PXOs, devido à pequena estrutura existente. Na KAPPA, os principais fatores eram 

as constantes aquisições e o fato de os resultados financeiros e comerciais não 

corresponderem às expectativas, ocasionando um encolhimento da estrutura. A 

motivação dos funcionários restringia-se a manter seus empregos diante das 

constantes restruturações. 

Antes [na PXO], não tinha possibilidade de crescimento, mas a 
pessoa se sentia mais estável. Não tinha aquela insegurança de ser 
mandado embora a qualquer momento. Depois [da incorporação da 
PXO pela KAPPA] acho que o risco de ser demitido era muito grande, 
então a pessoa tentava só continuar como estava, não tinha mais 
tanta preocupação em crescer. Só queria manter o emprego. (Alice) 
 
Na [KAPPA], sempre que ocorria uma nova incorporação, vinha 
aquela enxurrada de técnicos e supervisores, e isso dificultava, 
porque era mais gente para disputar uma vaga. Depois de alguns 
anos é que a situação estabilizou. Hoje, na [IOTA], eu te digo que tem 
oportunidade, sim, e que depende de esforço e sorte. (Rogerio) 
 
Tanto na [KAPPA] quanto na [PXO] não tinha perspectiva de 
crescimento. Primeiro, porque a [KAPPA] estava numa constante fase 
de reestruturar. Toda hora vinha uma barca e cortava quinze, vinte 
pessoas. Então, era sempre aquele clima de você estar dando o seu 
melhor o tempo todo para poder sobreviver; então, não existia uma 
perspectiva de crescimento. Até de aumento salarial era difícil. 
(Marcelo)  
 

Para outros, conquistar uma vaga em uma empresa de grande porte tem o 

mesmo sabor de uma promoção.  

Quando eu fui trabalhar na empresa pequena [PXO], eu sempre 
mantive o objetivo de voltar a trabalhar numa empresa de grande 
porte. Mas foi muito bom trabalhar numa empresa de pequeno porte. 
Eu tive a oportunidade de conhecer o mercado pelos dois pontos de 
vista. As pessoas da [nome da empresa de grande porte] viam a 
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demissão como se fosse uma assombração. ''Se eu for mandado 
embora hoje, eu vou morrer de fome'', por exemplo, '' porque eu não 
sei trabalhar em outra marca que não seja a marca'' ou ''Eu não sei 
trabalhar em outra marca que não seja a marca [nome da marca]. O 
profissional cria esse fantasma dentro dele e eu tinha isso comigo. 
Mas eu venci essa barreira e eu aprendi a trabalhar com elevador, e 
aquilo ali para mim sempre era um desafio. Então, toda vez que eu 
pego um desafio é pra crescer. Hoje, graças a Deus, a visão que eu 
tinha sempre era essa, independente de estar na empresa pequena, 
o objetivo era voltar para a multinacional novamente. E eu consegui. 
(Antonio) 
 
 
Na [KAPPA] o meu objetivo era chegar na [IOTA]. Esse era o meu 
objetivo. Embora eu estivesse arrasada por perder colegas e de ver 
as pessoas saindo, eu sabia que o meu trabalho era um trabalho de 
consistência. Então, digamos assim, na [KAPPA] o meu objetivo foi 
alcançado. Hoje [nome do entrevistador], eu sou um pouco incrédula 
com relação a isso por que eu sou nova e existe esta coisa de 
antiguidade ser posto. Talvez se eu fosse menino [do sexo 
masculino], fosse mais fácil. (Carla) 
 

A IOTA, pela estrutura que tem, naturalmente possui mais oportunidades de 

crescimento. Alguns empregados incorporados, não só conseguiram resistir às 

restruturações da KAPPA, mas também conquistaram promoções.  

Depois de algum tempo, aconteceu uma série de fatores que acabou 
me ajudando e eu consegui mostrar o meu serviço. Depois de três 
meses, entrou o [nome do gerente da filial] que tem um perfil de 
deixar você trabalhar e mostrar o seu trabalho. Depois de alguns 
meses, consegui a minha primeira promoção. Já fui promovido duas 
vezes. (Marcelo) 
 
Aqui na [IOTA], apesar de todos os conflitos sofridos na [KAPPA[, eu 
vim como consultora de serviço para uma área que eu, 
particularmente, não gostava de atuar. Depois de um processo muito 
complicado e de um desgaste muito grande no início, voltei para área 
de recuperação [nome do departamento responsável por trazer novos 
clientes para a carteira]. De certa forma, eles estavam me colocando 
na geladeira. Eles estavam vendendo como uma evolução, mas, na 
realidade, eles estavam me colocando  na geladeira. Mas, nesse 
momento, eles me deram oportunidade de trabalhar sem ninguém 
tentar me atrapalhar, como estava acontecendo antes. Eles me 
esqueceram e foi um momento que eu consegui mostrar o meu 
trabalho,  porque aí eu trabalhei sem ninguém da [IOTA] tentando... 
me derrubar, me sacanear - perdão da palavra, que você esta 
gravando. É naquele momento eu consegui desenvolver o trabalho 
que eu sempre soube fazer. E foi quando eu consegui mostrar o meu 
trabalho, que eu comecei a vender muito. Eu tive até uma surpresa, 
porque eu achava que dali, da Recuperação, eu ia ficar fazendo 
recuperação até eles me descartarem e, na realidade, foi uma 
surpresa muito bacana quando me deram uma área de 
modernização. (Alice) 
 
 
  



106 

 

 

6.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1  CONCLUSÕES 

 Esta dissertação buscou identificar e compreender a reação dos indivíduos ao 

encontro de culturas organizacionais em processos de aquisição de pequenas e 

médias empresas brasileiras por uma empresa de grande porte. Constatou-se que 

muitos dos desafios decorrentes do choque cultural ocorreram em função da 

relutância em reconhecer vantagens na cultura organizacional que estava chegando. 

A empresa incorporadora tentou impor a sua cultura corporativa sobre a outra, 

ignorando os princípios e a identidade lá existentes. Essa miopia cultural, as falhas 

de planejamento e a comunicação deficiente contribuíram para que os resultados 

financeiros e comerciais não correspondessem às expectativas, causando a 

descontinuidade do modelo de crescimento da incorporadora.  

 Os líderes envolvidos não tiveram a capacidade de perceber as diferenças e 

saber lidar com elas, fazendo a pessoas trabalharem, encorajando-as de uma forma 

equitativa e reavaliando as rotinas e os procedimentos para resolver problemas.  

 Pelo lado dos trabalhadores, o ambiente de instabilidade gerou insegurança e 

ansiedade em relação ao futuro de seus empregos, além de incertezas e 

especulações em relação ao rumo que seria adotado após a primeira fase, quando a 

as PXOs foram incorporadas pela KAPPA (consolidadora). A sensação de perda e 

ruptura deu lugar a flashbacks nostálgicos de desejo de retornar ao padrão anterior, 

com constantes comparações. 

A estratégia de incorporar alguns ex-proprietários das PXOs, para que eles 

não restabelecessem novas pequenas empresas serviu, durante algum tempo, para 

amenizar o impacto do choque cultural. No entanto, essas pessoas não tinham força 
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junto à incorporadora e, em pouco tempo, retornaram ao mercado, concorrendo 

novamente com a KAPPA e IOTA.  

Nessa fase, a KAPPA só adotava os procedimentos da IOTA e, à medida que 

aquisições aconteciam, as diferenças das práticas gerenciais mostraram-se 

gritantes. Os controles, regulamentações e os níveis de aprovação da KAPPA foram 

de encontro à informalidade, agilidade e autonomia das empresas menores. Houve 

resistência por parte dos empregados incorporados e muitos deixaram a empresa 

por iniciativa própria ou foram desligados. Além da ausência de flexibilidade e 

informalidade, a relação entre os ex-proprietários – e atuais gerentes gerais de suas 

ex-empresas – era de constante atrito com a gerência e diretoria da IOTA. A maioria 

não conseguia se adequar à forma de trabalho, políticas e práticas de gestão de 

uma grande corporação, e as divergências eram comuns. 

Na segunda fase (KAPPA x IOTA), os funcionários da KAPPA que não foram 

desligados na transição, sentiram-se vitoriosos em fazer parte de uma grande 

organização, gozando de seus benefícios, status e condições de trabalho. No 

entanto, a existência da cultura de vencedores (IOTA) e perdedores (KAPPA) 

prevaleceu e dificultou a integração das equipes afetando o clima organizacional. 

Não existia confiança entre as equipes em função do ambiente de “nós contra eles”. 

O clima de animosidade entre as equipes afetou o comportamento diário e a 

autoconfiança dos trabalhadores incorporados, levando-os a desenvolver 

mecanismos de autodefesa e estratégias de sobrevivência.  

A suposição de que a análise pré-aquisição das diferenças culturais foi 

insuficiente ou inexistente se confirmou. Muita atenção foi dada a questões 

financeiras, comerciais e legais e pouca importância à integração das equipes de 

ambas as empresas. Os processos de fusões e aquisições precisam ser 
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compreendidos simultaneamente, tanto em seus aspectos macro (organizacionais) 

quanto micro (individuais). Mesmo aquisições ocorridas entre empresas que se 

encontram num mesmo país possuem algum tipo de desafio cultural. Daí a 

necessidade de uma investigação inicial dos costumes e hábitos dos indivíduos e da 

organização a que pertencem. O sucesso das aquisições está, de alguma forma, 

relacionado ao nível e à qualidade de planejamento.  

 A segunda suposição - de que o clima organizacional desenvolvido a partir do 

encontro de culturas influenciou negativamente o comportamento da organização 

afetando os níveis de desempenho, motivação e bem-estar no ambiente de trabalho 

- também se confirmou. Um dos principais motivos porque muitas fusões e 

aquisições não correspondem às expectativas de desempenho financeiro e 

operacional se deve aos conflitos e às tensões quando companhias tentam combinar 

culturas diferentes sem a devida preparação. A pesquisa revelou que o modelo de 

gestão das empresas de pequeno porte, com informalidade trabalhista e fiscal, além 

da ausência de normas e procedimentos e maior autonomia dos empregados, 

contribuía para menor tempo de resposta e menores preços praticados para o 

consumidor final pelas mesmas. Apesar de a KAPPA ser uma incorporadora de 

médio porte, era submetida às mesmas regras de compliance que a sua 

controladora, a IOTA. Essas características entraram em choque com a cultura 

organizacional da empresa controladora. As normas, políticas, procedimentos e 

níveis de aprovação característicos de uma organização de grande porte, não só 

causou danos comerciais como financeiros para a incorporadora, bem como afetou o 

clima organizacional, pois os trabalhadores incorporados estavam acostumados a 

outra forma de trabalho. 
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 Um aspecto que não estava previsto e que surpreendeu foi a resistência de 

alguns funcionários da KAPPA aos novos funcionários das PXOs, à medida que 

cada aquisição ocorria. Em função das equipes se originarem de empresas de 

pequeno porte com características similares, havia a impressão de que seriam mais 

unidos, receptivos e solidários; e de que haveria cumplicidade e solidariedade entre 

as equipes, o que não ocorreu. As constantes reduções de quadro contribuíram para 

ambiente de “nós contra eles”, que prevaleceu, e o clima de insegurança e disputa 

foi instaurado.  

 

6.2     RECOMENDAÇÕES 

Seria interessante a comparação deste estudo com outros processos de 

incorporação de empresas de pequeno e médio porte por uma grande organização, 

estrangeira ou brasileira, no mercado brasileiro, comparando o choque cultural e 

como o clima organizacional foi afetado, independente do ramo de negócio.   

Outro aspecto que mereceria ser observado é repetir este mesmo tipo de 

estudo em outros países e identificar quais fatores relacionados a cultura 

organizacional influenciariam o comportamento dos empregados; e de que forma a 

cultura local influenciaria o resultado do processo. 

Recomendar-se-ia às empresas envolvidas em processos como o que foi 

estudado que façam um estudo da cultura da organização que será adquirida - e não 

apenas das questões comerciais, financeiras e legais. Compreender o que os 

preocupa e o que os estimula facilitaria o processo de integração.  

Caso haja demissões, recomenda-se que estas sejam realizadas de uma 

única vez, evitando que o clima organizacional seja contaminado por insegurança e 

instabilidade. Vale, também, promover a integração entre as equipes, esclarecendo 
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as competências que os empregados precisam melhorar ou desenvolver para 

evoluírem profissionalmente, bem como tornar os objetivos organizacionais claros e 

compreensíveis para todos os trabalhadores. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO UTILIZADO NA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

- Tempo de experiência  

- Funções exercidas  

- Semelhanças e diferenças entre as empresas do ramo 

- Pontos positivos e negativos 

a) Pontos positivos na empresa adquirida 

b) Pontos positivos na empresa de grande porte 

 c) Pontos negativos na empresa adquirida 

 d) Pontos negativos na empresa de grande porte 

- Vantagens e desvantagens  

 a) Vantagens profissionais 

 b) Vantagens pessoais 

 c) Desvantagens profissionais 

 d) Desvantagens pessoais 

- Diferenças em políticas e procedimentos  

- Semelhanças em relação a nova empresa 

- Diferenças em relação a nova empresa 

- Receptividade 

- Compartilhamento e coleguismo 

- Relação com o superior 

 a) Empresa adquirida 

 b) Empresa adquirente 

- Como foi informado das mudanças que ocorreriam. 
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- Reação dos novos superiores quando trazia sugestões e ideias.  

- Reação do novo superior a pedidos de orientação sobre os equipamentos cuja 

operação era nova ou desconhecida. 

- Sentimento quanto ao reconhecimento no trabalho: antes e depois. 

- Percepção da importância da segurança no trabalho: antes e depois. 

- Relacionamento entre colegas: da OXO com a EXO. 

- Sistemas de estabelecimento e monitoramento de metas de desempenho.  

- Oportunidades de progresso profissional: antes e depois. 

 


