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RESUMO

Em um contexto caracterizado por constantes e necessárias mudanças, a presente
pesquisa busca investigar, a partir de uma empresa familiar de varejo, do ramo de
produtos naturais, a mudança cultural advinda do processo de sua aquisição por um
fundo de investimento de private equity. Para isso, a revisão de literatura envolveu a
exploração de três temas principais: cultura organizacional, empresa familiar e
processos de aquisição. A metodologia utilizada foi a de estudo de caso, com
abordagem qualitativa, de caráter descritivo. A coleta de evidências foi baseada na
triangulação de entrevistas semiestruturadas com trabalhadores da empresa adquirida
e com os novos gestores trazidos pela empresa adquirente; na observação direta; e na
análise de documentos.

O tratamento e a análise das evidências seguiram os

fundamentos da análise de conteúdo temática. As categorias teóricas e os resultados
de campo permitiram agrupar os resultados em três grandes temas: cultura, pessoas e
processos. Os resultados da pesquisa sugerem que o processo de mudança cultural
empreendido pela nova gestão foi bem-sucedido, em função de ter sido conduzido com
transparência e envolvimento de todos. O processo de aquisição e, consequentemente,
a mudança cultural propiciou à empresa um nível mais elevado de profissionalização,
bem como maior eficiência operacional e financeira. Ao final da pesquisa recomendamse outros estudos no sentido de contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno.

Palavras-chave: empresa familiar; cultura organizacional; processo de aquisição; fundo
de investimento de private equity.

ABSTRACT

In an environment characterized by constant and necessary changes, this research
investigates, from a family-owned retail branch of natural products, cultural changes
arising from the process of its acquisition by a private equity investment fund. In
addition, the literature review involved the exploration of three main topics:
organizational culture, family business and acquisition processes. The methodology
used in such research was a qualitative and descriptive approach case-study. The
collection of evidence was based on the triangulation of semi-structured interviews with
both the employees of the acquired company as well as the new managers brought in
by the acquiring company, direct observation and document analysis. The treatment and
analysis of evidences were based on thematic content analysis. Theoretical categories
and results from the field research could be grouped into three main themes: culture,
people, and processes. The survey results suggest that the cultural change process
undertaken by the new management was successful, once it was conducted with
transparency and involvement of all parties. The acquisition process and consequently,
the cultural change led the company to a higher level of professionalism as well as
higher operational and financial efficiency. At the end of the research, other studies are
recommended in order to contribute to a better understanding of such a phenomenon.

Keywords: family business, organizational culture, acquisition process; private equity
investment fund.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. APRESENTAÇÃO INICIAL
Nas últimas décadas, o ambiente econômico e financeiro mundial passou por
grandes mudanças, fortalecendo a internacionalização dos mercados e tornando-os
mais dinâmicos, causando forte impacto nas organizações, forçando suas estruturas e
processos a se tornarem mais flexíveis, de modo a se adaptarem, sobreviverem e
crescerem nesse novo contexto.
Como resultado dessas adaptações ao novo ambiente de negócios, os
processos de fusão e aquisição multiplicaram-se e vêm reestruturando e consolidando
vários segmentos econômicos, tanto no âmbito nacional quanto no mundial. Mas,
apesar de sua indiscutível força transformadora do ambiente, é inegável assinalar as
suas consequências para as pessoas que as vivenciam, demonstrando a necessidade
de gerenciamento e controle para seu sucesso.
Os impactos causados pela globalização na estruturação dos negócios exigem
consciência de que a interação entre culturas é importante, por seu crescente papel no
desempenho empresarial (TANURE, 2005). Conforme Hofstede et al. (1990) já
apontavam, no que foram reforçados por Sayão, Tanure e Duarte (2006), a
globalização não significa, necessariamente, a globalização dos valores culturais. Cada
organização tem a sua própria história, com formas distintas de internalizar crenças e
tradições, mitos e valores, princípios e conhecimentos, além de estar sujeita aos
matizes da cultura de seu país (TANURE, 2005).
No Brasil houve um recorde histórico de fusões e aquisições no ano de 2010,
segundo relatório da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados

Financeiro e de Capitais), o que indica a materialização das expectativas em relação ao
bom momento da economia brasileira.
Gaughan (1999) e Kimura et al. (2007) afirmam que essa onda de fusões e
aquisições é motivada muito mais por questões estratégicas do que por ganhos
financeiros rápidos.
Para Wood, Vasconcelos e Caldas (2003), em pesquisas por eles realizadas com
empresas brasileiras, as razões mais frequentes para justificar as ondas de fusões e
aquisições realizadas no Brasil, principalmente na década de 90, são a necessidade de
crescimento das empresas, as mudanças econômicas ou tecnológicas, a necessidade
de recursos para pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos, além do corte de
custos e economia de escala e do escopo almejada.
No tocante às aquisições de empresas, é reconhecido que elas vêm sendo
mecanismo muito utilizado no ambiente econômico e organizacional e a principal
explicação para tal ênfase parece ser a possibilidade de se conseguir trazer para as
empresas economias de sinergia pela combinação de pontos fortes, competências e
posições

no

mercado

(NADLER

e

LIMPERT,

1993).

Em

uma

perspectiva

eminentemente econômico-financeira, observa-se que esses processos têm como
principal motivação a obtenção de um melhor desempenho, que leve à criação de valor
ao acionista por meio do aumento da competitividade da empresa.
Embora as dimensões culturais exerçam papel importante nas aquisições de
empresas, para Barros (2003), a maior parte das empresas não debate a questão
cultural de modo sistematizado. Na maioria das vezes, a empresa compradora impõe
sua cultura e, em alguns casos, busca capturar traços da empresa comprada, na
tentativa de inseri-los no seu modo de ser ou jeito de agir. Dessa forma, importam-se

artefatos, traduzem-se discursos e adaptam-se comportamentos, ocasionando os
chamados choques culturais que, geralmente, são subestimados na composição da
estratégia da organização e interferem na formação do clima organizacional.
Em relação aos choques de culturas organizacionais, Barros et al. (2003),
destacam que um dos principais erros que podem provocar esses choques é quando a
empresa (geralmente a adquirente) tenta impor sua cultura sobre a outra (adquirida),
como se esta não tivesse uma cultura corporativa própria.
Schein (2009) enfatiza que o planejamento de mudanças deve ser mediado pela
cultura organizacional, ou seja, quanto mais importante for a ação de mudança para a
estratégia, maior deve ser sua compatibilidade com a cultura da organização. Segundo
ele, a cultura organizacional é algo dinâmico, intangível, uma construção social coletiva,
resultante da interação de pessoas e grupos em unidades sociais estáveis.
Algumas das principais preocupações em relação à cultura dizem respeito à
possibilidade de interferência dos aspectos culturais, gerados socialmente pelo grupo,
nas mudanças organizacionais. Como a cultura se compõe de padrões profundamente
enraizados, deles pode depender o sucesso ou o fracasso dos processos de aquisição
de empresas.
Verifica-se que, apesar dessas operações serem uma tendência global no
mundo dos negócios, elas não têm apresentado resultado satisfatório, transformando,
com frequência, oportunidades de negócios em fracassos.
A literatura sobre o tema indica que, dentre as dificuldades enfrentadas em
situações de aquisições que contribuem para aumentar o percentual dos casos de
fracasso, está o choque cultural das organizações envolvidas nesses processos.

Autores como Harbinson e Pekar Jr. (1999) e Tanure (2006) apontam que o
sucesso das aquisições está relacionado ao desafio da gestão do encontro de culturas
diferentes. Saber compreender as culturas e entender o funcionamento do seu sistema
de valores, rituais, símbolos e práticas é fator primordial para que “as capacidades dos
parceiros funcionem juntas” (HARBISON e PEKAR Jr., 1999, p. 58).
A investigação acadêmica voltada para aspectos culturais dos processos em
questão vem crescendo nos últimos anos, mas esses aspectos ainda representam uma
lacuna importante no campo do conhecimento disponível, tanto nacional como
internacionalmente (DUPAS, 2001; GHOSHAL e TANURE, 2004).
Algumas pesquisas buscam compreender a reação dos indivíduos quando uma
empresa é adquirida. Segundo Pardini, apud Sayão et al. (2006), esses trabalhos
concentram-se,

quase

sempre,

na

cultura

organizacional

imposta

pela

alta

administração. Assim, ao excluírem de sua interpretação as percepções de vários
outros grupos da empresa, em especial o pessoal operacional, esses estudos acabam
tornando-se, muitas vezes, limitados do ponto de vista descritivo. Já outros focam
somente a fase de pré-aquisição, principalmente o período de negociação, em que as
energias estão concentradas. Além disso, percebe-se que a maioria das pesquisas
aborda apenas a questão financeira, jurídica e legal das aquisições.
Além do mais, um número crescente de organizações vem sendo recentemente
adquiridas por fundos de investimentos, notadamente fundos de “private equity”. Assim,
em vez de estar frente a uma cultura organizacional de empresa adquirente, a empresa
adquirida enfrenta uma cultura peculiar, representada pela cultura dos gestores do
fundo – eminentemente financeira - e por suas relações com os participantes do fundo,
que lhes cobram resultados.

Os fundos de investimentos de private equity são os fundos que investem
diretamente em empresas que ainda estão em mãos de acionistas individuais, com o
intuito de geri-las, por um período de tempo médio ou longo. Em geral, investem em
empresas de bom potencial de crescimento e qualidade de gestão, sendo que o
horizonte de investimento do fundo varia, na maior parte das vezes, entre três e oito
anos, depois do que, em geral, o fundo vende sua participação com lucro.
Diante do exposto, e na tentativa de colaborar com mais indicações sobre o
tema, é que a presente pesquisa examinou, em grupos distintos de uma organização,
como essa interação cultural peculiar se deu no processo de aquisição de uma
empresa familiar brasileira por um fundo de “private equity” estrangeiro.
1.2. QUESTÃO-PROBLEMA
Considerando que a empresa pesquisada era uma empresa familiar até ser
adquirida por um fundo de investimento de private equity, fundo este com uma cultura
eminentemente financeira, esta pesquisa buscará responder a seguinte questão:
Como se deu a mudança cultural em uma empresa familiar brasileira adquirida
por um fundo de “private equity” estrangeiro?
1.3. OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo Principal
Descrever a mudança cultural em uma empresa familiar brasileira após ter sido
adquirida por um fundo de investimento de private equity estrangeiro.
1.3.2 Objetivos Intermediários
1. Identificar e descrever os valores e crenças presentes na organização adquirida.

2. Identificar e descrever os valores e crenças dos gestores do fundo de investimento
adquirente.
3. Descrever como se deu a mudança cultural na organização adquirida.
1.4. RELEVÂNCIA
O mundo contemporâneo, inclusive o acadêmico, tem sido marcado pela rapidez
das mudanças e pela necessidade de reavaliação permanente, tornando necessários
novos estudos sobre temas que tragam contribuições e experiências para o universo
organizacional.
A cultura organizacional, apesar de relevante nos processos de aquisição, tem
sua influência ainda pouco considerada pelas organizações, o que vem causando
muitas dificuldades na implantação desses processos. Assim, vale empreender novos
estudos, a fim de contribuir com mais indicações, no sentido de facilitar e assegurar o
sucesso de outras operações de aquisição.
Nesta perspectiva, a presente pesquisa possui relevância acadêmica por ratificar
a importância de se considerar os aspectos culturais, que, muitas vezes, trazem
desdobramentos inesperados e negativos nos processos em questão. Possibilitar
melhor compreensão a respeito do papel da cultura organizacional nesses processos
certamente ainda é um tema de interesse para a academia.
Por sua vez, as operações de fusões e aquisições têm se tornado cada vez mais
frequentes no Brasil. Segundo dados da ANBIMA, só no ano de 2010 ocorreram 143
operações envolvendo R$ 184,8 bilhões e no primeiro semestre de 2011 o volume de

negócios já atingiu R$ 75,3 bilhões em 73 operações realizadas, o que afirma a
importância da realização de novas pesquisas para melhor entendimento dessas
operações.
Além disso, a relevância acadêmica é aumentada pelo fato de abordar os fundos
de investimentos de private equity como adquirentes, complementando os poucos
estudos existentes sobre o tema.
Em termos práticos, poderá ser útil à organização adquirente, na medida em que
os resultados tornem explícitas características relacionadas ao ambiente cultural em
que estão atuando, proporcionando condições de adequar seu modelo de gestão para
trilhar novos rumos no caminho do crescimento organizacional.
1.5. DELIMITAÇÃO
1.5.1 Geográfica
Esta pesquisa foi realizada na sede de uma empresa que passou pelo processo de
aquisição por um fundo de “private equity”, na cidade de Petrópolis, região serrana do
Estado do Rio de Janeiro.
1.5.2 Temporal
A pesquisa de campo teve início em setembro de 2011 e término em dezembro de
2011.

1.5.3 Teórica
A presente pesquisa teve como foco descrever a mudança cultural, na percepção dos
trabalhadores,

no

processo

de

aquisição,

sem

examinar

outros

possíveis

desdobramentos teóricos.
Também não constituiu seu objeto avaliar o desempenho econômico-financeiro advindo
do processo de aquisição, em função de tais aspectos não estarem diretamente ligados
à questão da pesquisa.
Portanto, esta pesquisa limitou-se a analisar as repercussões da mudança cultural
sentida pelos trabalhadores e a descrever como ocorreu, não implicando qualquer
avaliação acerca do modelo de gestão da empresa adquirente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL
2.1.1 Aspectos conceituais
No ambiente globalizado, turbulento, onde as interações sociais ocorrem entre
pessoas de diferentes regiões e países, a cultura emerge como uma das variáveis
fundamentais para a compreensão do fenômeno organizacional. Conforme diz Motta
(1997, p. 16), “cultura é um conceito antropológico e sociológico que comporta múltiplas
definições”. De acordo com Hofstede et al. (2002), não há um consenso sobre tal
significado. No entanto, os autores afirmam haver certo grau de acordo em torno de
algumas características. Fatores como a natureza holística, o caráter histórico, a
relação com conceitos antropológicos, a construção social, a invisibilidade e a
dificuldade de alteração, estão presentes na formação de qualquer definição de cultura.
Os estudos sobre cultura organizacional surgiram de forma intensa na década de
1980 e ainda hoje continuam tendo importância reconhecida, despertando grande
interesse teórico e prático. Com relação às organizações, o termo cultura organizacional
é relativamente recente, tendo surgido efetivamente na literatura acadêmica de
administração, com Pettigrew (1979). Desde então, o termo tem estado em pauta entre
os acadêmicos e os administradores.
Embora seja objeto de muitos estudos, não há concordância sobre a definição de
cultura organizacional entre os autores, porém existem alguns pontos em comum que
aparecem em grande parte destes estudos tais como costumes, valores, crenças, modo
de agir e perceber os acontecimentos. Em função da multiplicidade de definições, esta

pesquisa irá abordar, principalmente, os propostos por dois dos principais autores Schein (1985, 2009) e Hofstede (1980, 1991, 2001).
Hofstede (1991) define cultura como uma programação coletiva da mente, um
conceito que pode ser operacionalizado por meio de dimensões-chave. Tais dimensões
podem ser identificadas tanto em relação à cultura nacional como em relação à cultura
organizacional. A cultura é um dos pontos-chave na compreensão das ações humanas,
funcionando como um padrão coletivo que identifica os grupos, suas maneiras de
perceber, pensar, sentir e agir. Assim, mais do que um conjunto de regras, de hábitos e
de artefatos, cultura significa construção de significados partilhados pelo conjunto de
pessoas pertencentes a um mesmo grupo social.
Conforme Hofstede (1980), a cultura está para o coletivo humano como a
personalidade está para um indivíduo. Ela determina a identidade de um grupo
humano, da mesma forma que a personalidade determina a de um indivíduo.
Estudando “valores”, entendemos indivíduos; estudando “cultura”, entendemos
sociedades e organizações.
A cultura organizacional, segundo Hofstede (1991), é um fenômeno em si
mesmo, diferenciando-se em muitos aspectos da cultura nacional. A diferença reside no
fato de que as culturas nacionais têm como elemento central os valores, os quais são
adquiridos na família, na comunidade e na escola; já as culturas organizacionais
diferenciam-se pelas práticas, aprendidas a partir da socialização no ambiente de
trabalho.

Fleury (2007) define cultura organizacional como um conjunto de valores e
pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos que, em sua capacidade de
ordenar, atribuir significações e construir identidade organizacional, tanto agem como
elemento de comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de
dominação.
Um dos conceitos mais difundidos sobre cultura organizacional é apresentado
por Schein (1985), que nos diz ser preciso adotar um modelo de cultura que faça justiça
ao que o conceito conota e que possa ter utilidade em outros campos. Para ele,
cultura é um padrão de suposições básicas demonstradas;
inventadas, descobertas ou desenvolvidas por um dado
grupo; que ensina a lidar com seus problemas externos de
adaptação e internos de integração; que funcionou bem o
bastante para ser considerado válido e, ainda, para ser
ensinado aos novos membros do grupo como a forma
correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles
problemas (SCHEIN, 1985, p. 247).

Dessa definição decorre que a cultura de um dado grupo refletirá o que aquele
grupo aprendeu através da resolução de problemas particulares no decorrer de sua
própria história. Geralmente, os valores são baseados nos valores e nas crenças dos
fundadores daquele grupo, se o grupo tem sucesso; e o processo se repete: o que
originalmente eram os valores e crenças dos fundadores se tornam válidos nas
experiências do grupo. Esse processo inicia-se normalmente com as crenças e os
valores preditivos sobre como as coisas são (crenças) e como deveriam ser (valores). A
validação dos valores ocorre tanto externa quanto internamente. Os valores assumidos
ganham estabilidade, em parte, pelo fato de que eles fornecem significado, estrutura e
previsibilidade aos membros do grupo.

Freitas (2009) diz que Schein claramente se preocupa em ir além dos
comportamentos observáveis, privilegiando a aprendizagem do grupo e assumindo que
a cultura tem funções específicas. Porém, a definição de Schein (1985) é considerada
de certo modo limitada, na medida em que não considera o contexto global no qual o
grupo ou a organização em questão está inserido.
Por outro lado, Hofstede (2001) afirma não ser possível compreender a cultura
de uma organização sem conhecer o contexto em que ela se insere. Para esse autor, a
cultura organizacional serve de base para entender o sistema organizacional, o
ambiente social e para ver as relações entre o comportamento individual e o contexto
da organização. Dessa forma, há de se considerar, também, a cultura particular na qual
cada empresa está inserida, pois esta cultura constrói a empresa e é por ela construída
(VERGARA, 2000).
Hofstede (1980) fez estudos em diversos países e identificou, inicialmente,
quatro dimensões de valores que explicariam cerca de 50% das diferenças entre os
padrões de valores relacionados com o trabalho. Essas dimensões são: distância de
poder, que revela como uma sociedade aceita diferentes graus de poder e sua
influência nas organizações; evitar incerteza, que revela como a sociedade se sente
ameaçada pelas situações incertas e ambíguas; individualismo e coletivismo, que
significa a maneira como o indivíduo está ligado à estrutura social; e masculinidade e
feminilidade, que diz como a sociedade privilegia a realização, o sucesso material, a
determinação ou a obstinação no alcance de seus objetivos. Considerando as
organizações brasileiras, as dimensões de Hofstede apontam como traços do Brasil, em
relação aos outros países pesquisados, para dois aspectos: grande distância do poder

e a evitação da incerteza. Pode-se observar que esses traços levantados no estudo de
Hofstede vêm ao encontro de traços levantados em outras pesquisas, como as
desenvolvidas por Lodi (1994), dentre outros, o que reforça a necessidade de se
considerar os aspectos culturais da sociedade em que a organização se insere.
Para Freitas (2009) entender a organização como cultura é reconhecer o papel
ativo dos indivíduos na construção da realidade organizacional e no desenvolvimento
de interpretações compartilhadas para as suas experiências.
Todos os estudos sobre cultura mostram como esse assunto é amplo. Daí,
entender as diferenças culturais é fundamental. O entendimento do conceito de cultura
apresenta grande relevância, vez que permite limitar os erros, ter uma melhor
compreensão dos pensamentos e pontos de vista alheios (HOFSTEDE, 2001).
Sobretudo, é útil para poder desvendar como as pessoas pensarão, reagirão e tomarão
futuras decisões.
2.1.2 Níveis de Cultura
Segundo Schein (2009), para que se possa compreender a cultura de uma
organização é importante que ela seja analisada em níveis diferentes, considerando
nível o grau pelo qual o fenômeno cultural é visível ao observador. Para esse autor, os
níveis em que a cultura pode ser analisada distribuem-se em três, sendo o primeiro o
nível dos artefatos, em que os rituais, os símbolos, as estruturas e os processos
organizacionais visíveis representam os fatores mais importantes de serem observados;
o segundo nível seria o dos valores compartilhados, em que as estratégias, metas e
filosofias ganhariam destaque; e, em terceiro lugar, o nível das suposições básicas

subjacentes, em que as crenças, as percepções e os sentimentos inconscientes e
enraizados representariam os dados a serem analisados. Os dois primeiros níveis são
manifestações da cultura enquanto que o terceiro forma a cultura propriamente dita
(SCHEIN, 2009). Nesse sentido, sumaria Schein (2009, p. 23) que “esses níveis variam
de manifestações abertas muito tangíveis que se podem ver e sentir, às suposições
básicas, inconscientes e profundamente inseridas que defino como a essência da
cultura”.
Com esse tipo de arcabouço conceitual, esse autor transcende às análises
estruturais das organizações, que se atêm aos organogramas, manuais, relações
hierárquicas e prescrições de trabalho. Ele afirma que empresas com estruturas
diferentes, como, por exemplo, uma empresa burocratizada e formal e outra do tipo
“casual” e horizontalizada, podem comungar o mesmo tipo de suposições básicas. Por
essa razão, os estudos de cultura organizacional não podem restringir-se à observação
dos artefatos visíveis, mas precisam examinar, junto aos membros de uma organização,
o entendimento do significado destes. Ainda assim, as explicações desses membros
podem não ser suficientes, porque existem suposições sobre essas explicações que
eles consideram tão óbvias que sequer tomam consciência delas. Estas suposições
culminam por influenciar todo o processo de interação dos membros da empresa sem
que tenham consciência deste fenômeno.
Desta forma, esse autor enfatiza que,
ao analisar as culturas, é importante reconhecer que
artefatos são fáceis de observar, mas difíceis de decifrar, e
que as crenças e valores expostos podem refletir apenas
racionalizações ou aspirações. Para entender a cultura de
um grupo, deve-se tentar obter suas suposições
compartilhadas e entender o processo de aprendizagem
pelo qual as suposições básicas ocorrem (SCHEIN, 2009,
p.33).

A divisão de Schein é também adotada por Hofstede (1990) que separa a
cultura em valores e em práticas. As práticas são as manifestações da cultura,
traduzidas em símbolos, heróis e rituais, enquanto que a essência da cultura é formada
pelos valores que interpretam os sentimentos em bom e mau, bonito e feio, regular e
irregular, racional e irracional. Esses sentimentos são, em geral, inconscientes e
invisíveis, mas eles se revelam em diferentes comportamentos.
Portanto, a essência de uma cultura está no padrão das suposições básicas
prevalecentes que, quando entendidas, permitem compreender facilmente os níveis
mais superficiais e lidar de forma apropriada com eles.
2.1.3 Cultura e Transformação Organizacional
No decorrer do último século, ocorreram grandes mudanças no trabalho e na
estrutura organizacional; a estrutura rígida e hierarquizada foi substituída pelo trabalho
em equipe; os processos organizacionais tornaram-se mais dependentes da tecnologia,
que, por sua vez, vem evoluindo rapidamente. Tal transformação, que impera nas
organizações, exige mais que capacidade organizacional para se adaptar às novas
estruturas, pois "é preciso desenvolver uma capacidade contínua de adaptação e
mudança" (ROBBINS, 1999, p. 407), ou seja, as mudanças do ambiente externo
exigem da organização a capacidade contínua de resposta rápida e eficaz a essas
transformações.
A literatura contemporânea aponta os processos de aquisição como um dos
caminhos possíveis para acelerar o crescimento organizacional, gerando valor aos
acionistas por meio do aumento da competitividade da empresa. Entretanto, apesar de

ser uma mudança intencional e planejada, a maioria das aquisições encontra grandes
entraves para a obtenção desse sucesso projetado.
Motta (2000) diz que a mudança não é simples, nem fácil, causando, muitas
vezes, os mais diferentes tipos de reação dos atores organizacionais, vez que os seres
humanos têm uma forte tendência à estabilidade e às formas já estabelecidas de se
adaptarem ao trabalho.
De maneira geral, as reações mais frequentes à mudança organizacional são de
resistência, a qual, embora muito discutida no universo organizacional, quanto ao uso
de mecanismos para vencer as supostas resistências humanas, pouca atenção tem
sido dada aos sentimentos dos indivíduos, aos significados que estes atribuem às
mudanças e nas suas possibilidades de atuação na construção da nova realidade que o
cerca (SILVA e VERGARA, 2003).
Para esses autores, a mudança, mesmo quando intencional, é preciso ser vista
como uma mudança de relações, não só do individuo com a organização, mas também
com seus pares, com a sociedade e com ele mesmo, além das relações da organização
com a sociedade.
Assim, segundo Silva e Vergara (2003, p. 14) “o ajustamento do individuo às
situações de mudança requer uma visão sobre si mesmo, de novas identidades, de
uma nova relação com o mundo”, e isto só será possível se o indivíduo puder
compreender, elaborar e manifestar seus sentimentos, descobrindo-se como sujeito e
ator consciente do contexto organizacional.
Hernandez e Caldas (2001) apontam que existe uma grande quantidade de
“receitas” para lidar com a resistência à mudança, mas elas não as previnem e nem as
superam. Para eles, isso se deve ao fato de estarem baseadas em teorias elaboradas

na década de 40 e que não foram revistas desde então. Sendo assim, esses autores
propõem um modelo de resistência individual à mudança, revisando os pressupostos
existentes e propondo contrapressupostos que deles podem ser inferidos (Quadro 1).

Quadro 1: Pressupostos clássicos sobre resistência à mudança e possíveis contrapressupostos

PRESSUPOSTOS
A resistência à mudança é um “fato da
vida” e deve acontecer durante qualquer
intervenção organizacional.

A resistência à mudança é maléfica aos
esforços de mudança organizacional.

Os seres humanos são naturalmente
resistentes à mudança.
Os empregados são os atores
organizacionais com maior probabilidade
de resistir à mudança.
A resistência à mudança é um fenômeno
grupal/coletivo.

CONTRAPRESSUPOSTOS
- A resistência é escassa/somente acontecerá em circunstâncias
excepcionais.
- Ao tentar preveni-la, os agentes de mudança acabam
contribuindo para sua ocorrência ou agravamento.
- A resistência é um comportamento alardeado pelos detentores
de poder e pelos agentes de mudança quando são desafiados
em seus privilégios ou ações.
- A resistência é um fenômeno saudável e contributivo.
- A resistência é usada como uma desculpa para processos de
mudança fracassados ou inadequadamente desenhados.
- Os seres humanos resistem à perda, mas desejam a mudança:
tal necessidade tipicamente se sobrepõe ao medo do
desconhecido.
- A resistência – quando ocorre – pode acontecer entre os
gestores, agentes de mudança e empregados (derivado da
proposição original de Lewin).
- A resistência é tanto individual quanto coletiva – a resistência
vai variar de uma pessoa para outra, em função de muitos
fatores situacionais e de percepção.

Fonte: Hernandez e Caldas (2001, p. 37)

Segundo Motta (2000), a cultura organizacional revela a identidade da
organização, seus valores, crenças e hábitos coletivamente compartilhados e suas
formas habituais de agir, indicando aos novos como se adaptarem à vida
organizacional. Assim, é imprescindível considerá-la como fator relevante para a
realização de qualquer processo de transformação organizacional. Sobre isso, Freitas
(2009, p. 61) assevera que:
a cultura, se aliada, pode facilitar a transformação
organizacional, sem maiores danos, rumo a novos valores,
mas ela também pode ser um freio forte se a mudança for
simplesmente imposta pela cúpula ou se ela for operada
sem o conhecimento e cumplicidade dos diversos grupos
organizacionais estratégicos para a implementação de uma
nova filosofia ou mentalidade.

Dessa forma, as barreiras culturais, provenientes da influência da cultura da
empresa e da sociedade no modo de pensar e agir das pessoas, podem ser superadas
na medida em que os componentes da organização se sintam motivados a
compreender e a participar da transformação proposta. Para tanto, alguns aspectos
devem ser trabalhados, no sentido de neutralizar as possíveis barreiras, tais como: a
comunicação, a participação, o apoio e a negociação com as pessoas envolvidas.
Schein (2009) ressalta que o estudo da cultura organizacional é importante no
entendimento do ambiente empresarial em que diferentes subculturas e grupos
profissionais necessitam trabalhar em conjunto, assegurando que o alcance da
integração entre grupos organizacionais distintos depende do entendimento das
subculturas presentes entre esses grupos. Para esse autor, a cultura representa o
produto do aprendizado pela experiência comum de um grupo, abrindo a perspectiva de
poder haver várias culturas diferentes em uma organização.
Ainda de acordo com o estudo de Sayão et al. (2006), a essência de gerenciar
os processos de mudança está:
[...] na habilidade de unir pessoas de diferentes subculturas
e fazê-las trabalhar juntas. Construir uma organização
eficiente é fundamentalmente uma questão de entrosamento
das diferentes subculturas através do encorajamento da
evolução de metas, linguagem e procedimentos comuns
para resolver problemas (SAYÃO et al., 2006, p. 7).

Assim, é importante que os gestores atentem para a necessidade de conhecer a
cultura da organização, a fim de planejar possíveis transformações e saber lidar com as
mais diferentes reações que possam vir a surgir.

2.1.4 Cultura da Empresa Familiar
A empresa familiar é provavelmente uma das mais antigas formas de negócio
surgidas ao longo da evolução da humanidade e exerce relevante importância
econômica e social em vários países, uma vez que gera emprego e renda para uma
significativa parcela da população. No Brasil, elas são responsáveis por 90% dos
negócios e empregam mais de 60% da força de trabalho (LEITE, 2002). No mundo
todo, esse tipo de organização representa em torno de 80% (GERSICK et al., 1997).
Apesar da relevância econômica, a empresa familiar é permeada por um
antagonismo de interesses e ações, ora concentrando-se nos valores, motivações e
política, ora com orientação para o mercado. Esse antagonismo é encontrado em todos
os ciclos vivenciados pelas empresas familiares, tornando-as um tipo peculiar de
organização.
Para Davel e Colbari (2000), o interesse pelo estudo das organizações familiares
tem aumentado significativamente nas últimas décadas. Esses autores afirmam que, a
partir da década de 80, o fenômeno “empresa familiar” tem recebido atenção tanto dos
profissionais quanto do mundo universitário, que, por sua vez vem produzindo uma
literatura nacional considerável.
Existem diversos conceitos sobre empresas familiares. Dentre eles destacam-se
os trabalhos de Lodi (1998) e Donnelley (1976). Lodi (1998) nos diz que a empresa
familiar é aquela em que a sucessão da direção está ligada ao fator hereditário e onde
os valores institucionais da empresa se identificam com um sobrenome de família ou
com a figura de um fundador. Já Donnelley (1976) considera uma empresa familiar
quando é fortemente identificada a uma família durante, pelo menos, duas gerações e

quando esse vínculo influencia mutuamente as políticas da empresa e os interesses e
os objetivos da família.
Na verdade, a empresa familiar tem origem numa organização controlada e
dirigida por um empreendedor, que geralmente é o proprietário, que inicia o processo
de formação do empreendimento com o empenho e o investimento dele, apoiado ou
não pelos parentes. Em geral, a condução da gestão destas empresas mantém um
caráter paternalista assegurado por diferentes aspectos que se relacionam à
afetividade. Tanure (2005) diz que a gestão paternalista é baseada na informalidade, na
simplicidade e em relacionamentos personalizados. Segundo DaMatta (1987), o
paternalismo é um traço forte da cultura brasileira.
Para Leone (2005), o conceito de empresa familiar abraça três vertentes: a
primeira, no nível de propriedade, pelo qual o membro da família detém o controle da
empresa; a segunda, no nível da gestão, em que os membros da família deverão
assumir a direção dos principais setores da empresa; e a última, no nível da sucessão,
no qual os cargos de chefia estão ligados ao fator hereditário.
A empresa familiar, para Grzybovski (2002), corresponde a um estereótipo da
instituição de capital fechado, de modelo burocrático, com pouca transparência
administrativa e financeira e um sistema de tomada de decisões centrado na figura da
pessoa que representa o poder, para onde convergem as regras que seguem os
integrantes da família na empresa. Elas constituem um modelo de gestão peculiar, cujo
caráter especial perpassa pela ação social e racional instrumental a um só tempo. Elas
extraem uma força especial da história, da identidade e da linguagem comuns às
famílias empresárias (GERSICK et al., 1997), ao mesmo tempo em que estão
orientadas e reagem ao mercado.

Contudo, esse tipo de empresas tem revelado uma grande tendência para a
mortalidade precoce, constatando-se que o seu tempo de vida é de cerca de 24 anos
(MARTINS, 1999). De acordo com Gallo e Ribeiro (1996), a esperança de vida média é
a metade da conseguida em empresas não familiares.
Donnelley (1976) ressalta que existem alguns fatores que têm levado muitas
empresas familiares a não completar a segunda geração de herdeiros, apontando que
as principais causas da mortalidade dessas empresas devem-se à concentração em um
produto específico, à falta de planejamento estratégico e a conflitos no processo
sucessório.
Além disso, a globalização, o aumento da competitividade nos negócios e a
ampliação de oferta em um nível superior ao da demanda vêm forçando as empresas
familiares a reverem sua posição e buscarem, de forma progressiva, melhorar a
eficiência de suas atividades. Segundo Leone (2005, p. 16), "embora a empresa familiar
apresente problemas, principalmente de ordem gerencial, existem alternativas viáveis
para sua sobrevivência no mercado globalizado, desde que haja uma readequação de
sua estrutura".
Gallo e Ribeiro (1996) dizem que, se entendermos que a empresa familiar se
define pela existência de um elo que estabelece uma importante e permanente união
entre uma empresa e uma família, ela pode ser associada a uma empresa cuja cultura
é parcial e voluntariamente partilhada, durante um longo período de tempo, com a
cultura de uma família.
Segundo Tavares (1991), no processo de formação dos padrões culturais,
fundadores assumem papel de destaque, na medida em que imprimem à condução do
negócio sua visão de mundo, seus valores e suas crenças nos papéis que a

organização deve desempenhar, criando modelos e definindo cursos de ação com o
objetivo de envolver os demais membros. Assim, os fundadores constituem peça-chave
no desenvolvimento cultural de uma organização, porque a maioria dos mecanismos de
socialização se encontra em suas mãos, materializando-se através das recompensas,
das formas de distribuição dos investimentos e das estratégias de modelagem de
papéis por meio dos quais eles transmitem, tanto explícita como implicitamente, as suas
concepções e pressupostos da organização (SCHEIN, 1985).
Aqui cabe lembrar a Escola Empreendedora (MINTZBERG, AHLSTRAND e
LAMPERT, 2000), onde o conceito mais central é a visão, uma representação mental
de estratégia, criada, ou ao menos expressa, na cabeça do líder. Os defensores dessa
escola veem a liderança personalizada, baseada na visão estratégica, como a chave
para o sucesso organizacional. No critério empreendedor, a geração de estratégias é
dominada pela busca ativa de novas oportunidades, tratando os problemas
secundariamente, buscando o crescimento, pois é sua meta dominante. Além disso, os
empreendedores estão constantemente sintonizados com as mudanças ambientais que
possam trazer uma oportunidade favorável.
Freitas (2009) afirma que a relevância do papel dos fundadores e líderes na
criação e na sustentação de uma cultura organizacional é um dos poucos temas em
que existe concordância por parte dos pesquisadores.
Diante disso, Dyer (1986) enfatiza que a cultura organizacional das empresas
familiares está centrada principalmente na figura de seu fundador, que transmite seus
próprios valores e comportamentos e os da família à empresa e aos negócios. Todavia,
a cultura da empresa familiar não é uma realidade estática, dado que, ao longo do
tempo, a empresa vai se confrontando com novas realidades, às quais tem de se

adaptar. O mesmo autor nos diz que os padrões culturais das empresas familiares
trazem consigo vantagens e desvantagens que devem ser consideradas pelos gestores
a fim de transformar e dar continuidade à lógica do empreendimento familiar frente às
mudanças ambientais.
Langan-Fox e Tan (apud ESTOL e FERREIRA, 2006) afirmam que em períodos
de mudança, assim como em períodos de conflitos e diversificações ocorridos no ciclo
de vida das organizações, a cultura organizacional deve ser levada em conta.

Dessa

forma, Lodi (1994) defende que a transferência da gerência da empresa para
executivos profissionais constitui uma estratégia necessária à sobrevivência e
continuidade das empresas familiares, pois implica a utilização de métodos
administrativos mais modernos do que os que são geralmente adotados pelos gerentes
familiares.
Conforme Lodi (1998), as organizações empresariais atuais, inclusive a familiar,
apresentam capacidade de ajuste, seja modificando suas estruturas e operações, seja
manipulando o ambiente, a fim de manter ou melhorar sua eficácia. Assim, pressupõese que a maneira pela qual a organização realiza a adaptação estratégica está
diretamente ligada à habilidade dos gestores em reconhecer, interpretar e implantar
estratégias de acordo com as necessidades e mudanças percebidas no seu ambiente.
Tais ações poderão assegurar a sobrevivência organizacional, bem como as vantagens
competitivas presentes na organização.
Segundo Costa e Luz (2003), a preocupação das empresas familiares com a
profissionalização da gestão tem sido cada vez maior, com o objetivo de melhor

identificar suas fraquezas e potencialidades, buscando estratégias que lhes deem maior
agilidade e poder competitivo no mercado no qual atuam.
Leone (2005) diz que, com a profissionalização, as pessoas passam a ser mais
competentes nas organizações, a família contrata executivos experientes para gerir a
empresa e os representantes da família passam a desempenhar o papel de
conselheiros, podendo ou não atuar no conselho de administração.
Para o mesmo autor, o perfil familiar tem, cada vez mais, aberto espaço para a
profissionalização de empreendedores e empregados. O critério é não categorizar a
empresa. Todas as empresas -

sejam elas familiares, multinacionais ou estatais -

podem e devem ser profissionais, no sentido de que só serão empresas bem
sucedidas, com êxito no cumprimento de suas finalidades, se forem conduzidas por
pessoas competentes, habilitadas tecnologicamente, atualizadas mercadologicamente
e de espírito empreendedor. Se essas empresas não profissionalizarem sua estrutura,
correm o risco de desaparecer.
Padula, apud Leone (2005) ressalta que para que possa ocorrer a
profissionalização, é preciso que a empresa deixe de ser um negócio de família para
tornar-se verdadeiramente uma empresa profissional. É preciso que haja uma
separação entre empresa e propriedade.
Bueno, Fernández e Sánchez (2007) apontam três características que
fundamentam a profissionalização de uma empresa:
1)

princípios e valores que prevalecem na empresa: para poder afirmar que uma

empresa está profissionalizada, os princípios que devem nortear a estrutura, a evolução
e o funcionamento da empresa devem ser os empresariais, tais como a produtividade, a
rentabilidade, a qualidade, o benefício, o equilíbrio financeiro, etc. No extremo oposto,

nas empresas menos profissionalizadas, os valores pessoais e familiares podem ter
grande importância, de forma que decisões empresariais são baseadas em critérios
familiares;
2) existência de uma estrutura de um modelo organizacional e empresarial: as
empresas caracterizam-se por serem organizações e estas, por sua vez, por contar
com sistemas e modelos voltados para a conquista de seus objetivos. Esses sistemas
vão mais além dos profissionais que exercem as distintas funções da empresa. Em
outras palavras, são os profissionais que devem desenvolver as funções da empresa e
não o contrário; e
3) profissionais que exercem cargos de responsabilidade executiva na empresa: devem
ser os mais bem preparados, quanto a aspectos como orientação da formação,
capacitação profissional, aptidões e atitudes. Essas pessoas têm de serem as melhores
para cada cargo. Nas empresas familiares, nem sempre é possível encontrar membros
da família que sejam os mais adequados para determinados cargos.
Por fim, Peters e Waterman (1986) afirmam que o sucesso das organizações
deve ser disseminado por meio da atuação dos gestores, que devem definir e reforçar
os valores comuns ou a cultura, construindo um consenso que viabiliza os objetivos
organizacionais.
2.1.5 Mudança Cultural
No final dos anos 80, o Brasil passou por um processo de mudança que
consolidou novos propósitos estratégicos para a economia, exigindo que o modelo
empresarial passasse por uma profunda transformação (ROSSETTI, 2001). A partir
disso iniciou-se no Brasil o ciclo de reengenharia dos negócios, no qual predominaram

as operações de fusões e aquisições que, apesar da sua importância e da tendência de
crescimento, não vêm apresentando bons resultados. Conforme Barros et al (2003, p.
44), “a taxa de insucesso das aquisições no mundo é muito alta”, revelando que uma
das principais razões para isso está relacionada à complexidade presente no encontro
de duas culturas.
Autores como Oliveira (2000) e Barros (2001, 2003), destacam a importância da
adaptação e aceitação das diferenças culturais, para que se possa obter êxito em
qualquer processo de parceria entre organizações.
Para Barros e Prates (1996), a cultura não é geneticamente predeterminada,
mas o resultado da invenção social, de forma que pode ser transmitida e aprendida
somente por meio da interação e da comunicação.
Barros (2001) divide o encontro de culturas em quatro estágios. No primeiro, as
empresas ainda estão operando conjuntamente, a observação se dá a certa distância e
há um desejo de aproximação. As diferenças não são notadas e a complexidade da
gestão do processo parece mais fácil do que realmente é. No segundo, as diferenças
começam a aparecer e os diversos estilos de lideranças, símbolos, heróis e rituais,
típicos de cada cultura, manifestam-se. No terceiro, caracterizado pela ampliação das
diferenças, onde cada ato de uma pessoa de outra cultura é interpretado, amplia as
diferenças existentes e faz com que o conceito de “nós” e “eles” se torne evidente. No
entanto, é no quarto estágio que o maior risco de insucesso do processo se encontra.
Neste estágio as diferenças passam a ser superdimensionadas e os parceiros, com
frequência, tendem a colocar-se em posição de superioridade, causando no outro o
sentimento de inferioridade que gera tensão, descontentamento e o temor de perda da
cultura genuína. Esse medo de perder a identidade pode desenvolver uma maior

resistência à integração cultural. A mesma autora enfatiza que a ausência de
consciência dos traços da cultura organizacional é uma das principais razões para o
choque entre culturas distintas.
Para Lemes Júnior (2005), o choque cultural ocorre quando dois grupos
possuem opiniões diferentes sobre o que realmente é importante, o que deve ser
mensurado e como tomar as melhores decisões. Entretanto, é possível facilitar a fusão
de culturas realizando, antes da operação, uma auditoria cultural de longo alcance. A
incompatibilidade cultural é a maior causa isolada da não concretização do
desempenho projetado, da saída de executivos e de demorados conflitos na
consolidação do negócio.
Dessa forma, Barros (2001, p. 130) ressalta que “a melhor maneira de controlar
essa situação é agir de forma preventiva. Para isso, a empresa “compradora” – a que
tomará a posição de liderança na operação – deve agir de forma explícita e
absolutamente transparente no novo processo decisório”. E nos aponta o que fazer
para garantir sua própria sobrevivência dentro da empresa:
O primeiro e mais importante passo é aumentar o nível de
consciência de seu próprio estilo e do estilo do outro...
Estudos mostram que no mínimo 75% do tempo gerencial é
destinado a comunicação, seja falando, interagindo, lendo,
ouvindo; isto é, sob as lentes de sua cultura, o sucesso
dessas interações dependem de como atores interpretam os
fatos, decodificam todos os sinais emitidos por pessoas que,
neste mundo cada vez mais global, tem referências culturais
cada vez mais diversas (BARROS, 2001, p. 111).

Nesse sentido, cabe lembrar, a importância do papel da liderança nas situações
de mudança cultural, pois, conforme nos diz Schein (2009, p. 387),
a cultura é criada, em primeiro lugar, pelas ações dos
líderes; a cultura também é inserida e fortalecida pelos
líderes. Quando a cultura se torna disfuncional, a liderança é

necessária para ajudar o grupo a desaprender algumas de
suas suposições culturais e a aprender suposições novas.

Na visão cultural, a organização é um conjunto de valores, crenças e hábitos
coletivamente compartilhados e esse conjunto é que tipifica cada organização e a
singulariza perante outras. Assim, para mudar uma organização é necessário substituir
a programação coletiva na busca de um novo sentido de identidade. Vê-se a mudança
como um empreendimento coletivo através da mobilização das pessoas para se alterar,
valores, crenças, hábitos, ritos, símbolos, linguagem e interesses comuns (MOTTA,
2000). Para esse autor, como o objetivo da mudança é internalizar novos valores,
considera-se o treinamento um instrumento importante desse processo de socialização.
Entretanto, Barros

(2001)

afirma que

qualquer

estratégia que

pareça

extremamente sedutora nesse mundo globalizado deve ser implantada com
planejamento, atenção e cautela do ponto de vista da gestão cultural, para que a gestão
possa efetivamente alavancar os resultados e agregar valor à operação.
Vergara e Pinto (1998) sugerem que a mudança cultural seja sustentada por
formas que espelham a realidade da empresa para que os indivíduos se sintam
motivados e comprometidos com os objetivos propostos; caso isso não ocorra, sempre
haverá resistência dos indivíduos imposta ao processo.
Para Schein (2001), a transformação cultural é a tarefa mais árdua nas empresas
maduras, pois elas precisam primeiro desaprender os elementos culturais que foram
importantes para o sucesso passado, assumindo que hoje eles não fazem mais sentido.
Finalizando, Freitas (2009, p. 65) afirma que “não se discute mais se uma
mudança cultural é ou não possível, mas basicamente como fazê-la de forma a se
reduzir os prejuízos que a desorientação coletiva pode causar dentro da organização”.

2.2. PROCESSOS DE AQUISIÇÃO
2.2.1 Etapas
Os processos de aquisição integram a estratégia empresarial e, por meio deles,
as empresas conseguem expansão rápida, conquista de novos mercados, maior
racionalização produtiva, economias de escala, ativos complementares, entre outras
coisas. Apesar disso, não devem ser encarados como uma solução simples para
problemas internos ou ameaças mercadológicas, devido ao elevado grau de
complexidade, risco e incerteza que permeia essas operações, além da ausência de um
consenso sobre sinergias e criação de valor.
Para Barney (apud CAMARGOS e BARBOSA, 2009), as aquisições criam valor
para o acionista somente quando as empresas conseguem potencializar as sinergias e
o fluxo de caixa resultante da expectativa da união das empresas. Porém, quando isto
não acontece acabam em fracassos ou não alcançam completamente os objetivos
pretendidos, sendo consideradas como insucessos.
Salter e Weinhold (1979) atentam para a importância dos gestores na condução
e na obtenção das sinergias, principalmente financeiras. Para eles, os gestores devem
ter as habilidades necessárias para negociar com as várias situações e necessidades
intrínsecas a um processo de aquisição, assim como ter conhecimento de vários
setores, ter os recursos necessários e o acesso à fonte de financiamento adequada
para sua execução.
Uma aquisição é a compra do controle acionário de uma empresa por outra e
pode ser de três tipos: minoritária, quando a aquisição é de 10 a 49% do controle;
majoritária, aquisição na compra de 50 a 90% do controle; e total, quando se adquire
100% do controle (TANURE e CANÇADO, 2005).

Segundo essas autoras, quando a aquisição ocorre entre empresas de
atividades diferentes, esse processo requer cuidadosa análise por parte da
compradora, já que envolve alto grau de investimentos e controle, um processo de
integração cultural mais complexo e menor possibilidade de reversibilidade.
Barros (2001, p. 131) diz que “é preciso unir forças e sensibilizar ambas as
partes para obter-se a dinâmica necessária ao processo, incluindo todos seus estágios
e desafios naturais”.
Essas operações ocorrem em etapas consecutivas e interdependentes, que se
estruturam a partir da escolha da empresa. Para Barros et al. (2003), na grande maioria
das operações de aquisição, três etapas se fazem presentes: “due diligence”,
negociação e integração. Entretanto, reconhecem a existência, embora que raramente,
do estágio denominado escolha reversa, que é caracterizado pelo fato de o vendedor
selecionar seu respectivo comprador. O principal atrativo, neste estágio, não é só a
oferta financeira, mas outras motivações também estão envolvidas, tal como a
percepção do empresário sobre as crenças e valores dos potenciais compradores, no
intuito de prevenir a existência de choques culturais.
A escolha da empresa, que envolve a intenção da operação, é seguida da etapa
de “due diligence”, quando são realizados levantamentos e análises sistematizadas
sobre a empresa a ser adquirida, com a intenção de avaliar a viabilidade da aquisição
(TANURE e CANÇADO, 2005). Para Barros (2001), apesar de a inclusão da avaliação
da cultura organizacional nessa etapa do processo ser uma ação importante, ainda não
é um procedimento usual.
Marks e Mirvis (1998) nos dizem que normalmente essa etapa é centrada nas
análises financeiras decorrentes de valores que influenciam na estrutura da transação

em si, como taxas e impostos, com o objetivo de auxiliar na definição do preço a ser
pago.
Na etapa de negociação é comum a elaboração de um plano de pré-fechamento
da aquisição, que deverá ser conduzido por profissionais com experiência neste tipo de
operação. Neste plano devem constar a estrutura organizacional e hierárquica e a
composição do time de integração, definindo-se o seu gestor e o cronograma de ações
(EVANS, PUCIK e BARSOUX, 2002).
A etapa seguinte desse processo, a integração, é fundamental para garantir o
sucesso

da

aquisição,

pois

envolve

divergências

de

cultura,

devendo

ser

cuidadosamente planejada.
2.2.2 O Processo de Integração
Barros et al. (2003) asseveram que a integração cultural entre adquirida e
adquirente, bem como os impactos por elas sofridos, variam de acordo com o tipo de
combinação estratégica (parceria, aliança, joint venture, fusão, aquisição ou cisão) e o
modelo de integração pretendido. Por sua vez, o modelo de integração é determinado
pelas razões que motivaram a compra, pelo tamanho das empresas envolvidas, pela
capacidade gerencial

instalada

na empresa adquirida,

pela

necessidade de

manutenção do corpo social e pela situação financeira da empresa adquirida.
Grava (2002) cita alguns motivos para fusão/aquisição que denomina como
“motivos estratégicos”:
•

Economia de escala, que é aumentar a eficiência por meio de ganhos de escala,
ou seja, diluindo os custos fixos na produção, gerando assim uma baixa
significativa no valor a ser cobrado do produto final.

•

Economia de escopo, que se caracteriza pela redução de custos através do
aumento do composto de produtos com a mesma marca.

•

Concentração de poder de mercado, levando a maior rentabilidade, já que,
nessa situação, quem determina o preço de mercado é a empresa dominante.
Sendo assim, é possível impor aos clientes preços mais altos e aos
fornecedores, preços mais baixos.

•

Superar (ou erigir) barreiras à entrada, pois esse fator acaba por dissuadir mais
competidores interessados em determinado segmento. Desta forma, se a
empresa entrante consegue ter um parceiro com marca já estabelecida no
mercado, isso facilita a sua inserção.

•

Reduzir a competição, já que com a fusão/aquisição de duas organizações,
essas passam de concorrentes entre si para ser uma única empresa. Com isso,
aumenta também a eficiência e capacidade de produção.
Apesar de a literatura sobre o tema apresentar uma série de motivos que

explicariam por que as empresas buscam realizar fusões e aquisições, os vários
motivos podem ser agrupados em três grandes contextos: crescimento e diversificação;
sinergia; e aumento de capacidades:
•

Crescimento e diversificação: o crescimento rápido, quer em tamanho ou em
participação de mercado, ou mesmo na diversificação do âmbito dos produtos da
empresa, pode ser alcançado por meio de fusões e aquisições. Através desta
estratégia, diversas barreiras de entrada mercadológicas e até mesmo culturais,
podem ser agilmente transpostas, possibilitando rápido acesso a mercados.

Adicionalmente, a possibilidade de diversificação embute uma diminuição
inerente do risco global ao qual a empresa fica exposta.
•

Sinergia: as sinergias são caracterizadas pelas economias de escala resultantes
da redução de custos indiretos das empresas fusionadas.

•

Aumento de capacidades: muitas vezes, as empresas combinam-se para
aumentar sua capacidade administrativa, financeira e tecnológica.

Em sua pesquisa, Barros (2003) revela que a maioria das aquisições no Brasil
(59%) foi motivada por razões vinculadas ao mercado, em seguida aparecendo razões
relacionadas a ganhos de escala (11,7%). Apenas 1,3% das aquisições estão
relacionadas a questões de tecnologia e a maior parte das empresas (44,6%) foi
adquirida em situação financeira precária.
Na etapa de integração, Barros (2001, 2003) fala da necessidade de identificar o
grau de aculturação que ocorrerá no processo em questão. Apesar de a classificação
dos modelos assumirem diferentes formas, a ideia central é bastante parecida. Uma
das principais tipologias é apresentada por Marks e Mirvis (1998, p. 72), que propõem
os seguintes modelos de integração: a) preservação, onde a empresa adquirida
mantém-se independente; b) movimento reverso, com a empresa adquirida ditando as
regras do jogo; c) absorção, quando a empresa adquirida se sujeita à empresa
adquirente; d) integração cultural, com o somatório das duas empresas, permitindo
melhorias em ambas; e e) transformação, onde ambas as empresas encontram novas
formas de operação.
Quanto aos estudos adaptados à realidade brasileira, Barros (2001) diz que há
três modelos de integração cultural: assimilação cultural, mescla cultural e pluralidade

cultural. Para essa autora, a assimilação cultural, modelo que pressupõe a presença de
uma cultura dominante, provoca um alto grau de mudança para a empresa adquirida e
um baixo grau de mudança para a empresa adquirente. A empresa compradora impõe
seus procedimentos e sistemas, e trata a resistência à mudança e o sentimento de
perda como manifestações naturais das pessoas da empresa adquirida.
Já a integração via mescla cultural, mais comum em processos de fusão ou joint
venture, principalmente quando as empresas têm pesos, tamanhos e forças similares, é
caracterizada pela busca de complementaridade de competências e um moderado grau
de mudança em ambas as empresas envolvidas na operação. É vista como a melhor
alternativa de integração cultural, por tentar preservar o que cada cultura tem de
melhor, mas envolve um elevado custo de coordenação, maiores riscos políticos e é
mais demorada que as demais. Além disso, o equilíbrio entre as empresas, sugerido
pela estratégia, é possível apenas em termo teóricos, visto que “na prática existirá uma
cultura que dominará, de forma ostensiva ou sutil” (BARROS, SOUZA e STEUER,
2003, p. 34).
A pluralidade cultural ocorre quando não existe influência significativa da cultura
da empresa adquirente na adquirida, ou seja, o grau de mudança é baixo para ambas
as empresas e as diferentes culturas passam a coexistir. É mais adequada quando o
motivo da compra é fundamentalmente a aquisição de competências. Trata-se de uma
fase transitória, pois, ao longo do tempo, as características da empresa compradora
interferirão na vida da empresa comprada. Conforme Barros (2001, p. 134) “aqui não
existe uma situação melhor ou pior. Atuar no mundo dos negócios e com o
management significa ter competência para lidar com ambiguidades e gerenciar
paradoxos”.

Enfim, diversos fatores podem influenciar a aculturação. Quando a motivação da
compra é relacionada à expansão geográfica, a integração pode se dá por meio de
assimilação, com incorporação da adquirida; já se a compra for ligada à aquisição de
novas tecnologias, devem-se preservar as características e o modelo de gestão da
adquirida e o processo de integração surge pela pluralidade cultural, mesmo que
transitoriamente (TANURE e CANÇADO, 2005).
Barros et al. (2003) realizaram um levantamento em algumas empresas e
afirmam que, no Brasil, se utiliza mais a estratégia de assimilação cultural, seguida
pela mescla cultural e, por último, pela pluralidade cultural. Assim, não existiria melhor
ou pior modelo de integração cultural, mas o mais certo para cada tipo de operação.
Dessa forma, a escolha errada poderá destruir valor e levar ao fracasso da operação.
2.2.3 Fundos de Investimento de Private Equity como Adquirente
No cenário atual, onde o Brasil vive um dos períodos mais pujantes de sua
economia, o desenvolvimento do mercado de capitais é um grande aliado, atraindo
recursos para financiamento de investimentos. Entretanto, no Brasil, a pequena e média
empresa ainda não possuem alternativas eficazes para financiamento em longo prazo
(ROSSI, 2010). Segundo esse autor, é exatamente para suprir essa necessidade de
capital que surgem os fundos de private equity, que atuam como investidores
estratégicos para empresas que ainda não conseguem acessar a Bolsa de Valores,
mas que possuem potencial de crescimento e estão posicionadas em segmentos de
forte expansão. Esses fundos, muitas vezes, colaboram na gestão da empresa e
aportam recursos direcionados ao seu crescimento. Assim, a modalidade privaty equity
consiste em “investimento de longo prazo em empresas privadas, onde o investidor

fornece o capital e se torna sócio ou acionista na empresa em troca dos recursos
investidos” (ROSSI, 2010, p. 3).
Bruining et al. (2005) apontam que existem evidências que esse tipo de
aquisição, em geral, melhora o desempenho das empresas adquiridas e fornece base
para o crescimento do emprego através da correção de deficiências em inovação,
melhoria das práticas de recursos humanos e realização de novos investimentos.
Apesar disso, alguns autores sugerem que, devido à excessiva preocupação com a
extração de valor, os fundos tendem, também, a negligenciar outras partes
interessadas (CHEFFINS e ARMOUR, 2007).
De acordo com Rossi (2010, p. 14), “investidores estratégicos são aqueles que
atuam na indústria e adquirem participações minoritárias ou o controle das empresas
com o intuito de realizar a gestão estratégica, financeira e operacional das mesmas”,
mas existem também os investidores financeiros que são os que não atuam
diretamente no segmento da empresa-alvo, mas consideram o seu segmento de
atuação atrativo. “O private equity em sua essência está voltado para a obtenção de
maior eficiência operacional e financeira nas empresas investidas” (ROSSI, 2010, p.
15).
Conforme Rossi (2010), os motivos para uma aquisição podem ser tanto
estratégicos como financeiros, dependendo dos interesses dos compradores, dos
vendedores ou necessidades das próprias empresas-alvo. Do mesmo modo, os sócios
da empresa-alvo podem ter razões econômico-financeiras ou motivos pessoais para se
desfazerem de suas participações. A maioria dos fundos executa a procura de
empresas-alvo internamente, mas a estratégia de prospecção varia conforme a
estrutura e o tamanho da equipe.

Rossi (2010) enfatiza que as participações dos fundos têm duração limitada e
monetizam o investimento após um determinado período, geralmente, de cinco a sete
anos, que coincide com o momento em que se avalia o resultado do investimento.
Assim, apesar de os investidores considerarem que o prazo para a saída dos
investimentos só é possível no médio e longo prazo, oportunidades de antecipação
podem ser consideradas desde que haja consenso entre os acionistas e que o objetivo
final de agregar valor e aumentar a riqueza tenha sido atingido.
O processo de negociação da aquisição dura no mínimo seis meses, mas apesar
de no início envolver apenas os acionistas e pessoas de confiança, ao longo do
processo o número de participantes tende a aumentar sem, contudo, perder o aspecto
de confidencialidade. Esse aspecto é importante, uma vez que o ambiente corporativo
pode ser alterado quando os trabalhadores sabem que seus empregos podem ser
afetados e os compradores podem ser prejudicados se outros investidores obtiverem a
informação de que a empresa-alvo está sendo vendida e realizarem ofertas superiores
(ROSSI, 2010).
Rossi (2010) nos diz que existem fundos especializados em adquirir o controle e
outros que aceitam participações minoritárias. De forma geral, o interesse maior é pelo
controle, tanto pelo fato de permitir ao detentor definir as estratégias gerais da empresa
e realizar a gestão, como em função dos investimentos terem sido feitos em empresas
de capital fechado, possuir risco maior e baixa liquidez. Nesse caso, o processo
decisório será alterado. Os sócios, que desenvolveram o negócio, não mais decidirão
sozinhos os principais assuntos da empresa, mas terão que consultar os investidores
que atuam na gestão.

Em relação ao impacto no valor das ações, Rossi (2010, p. 142) diz que “a
simples divulgação da intenção de compra afeta o valor das ações do comprador”.
Assim, se o mercado entender que a aquisição destruirá valor, baixando os fluxos de
caixa, o preço da ação será reduzido; porém, se entender que a aquisição é estratégica
e tornará o fluxo de caixa da adquirente mais consistente, o valor da ação pode subir.
A aquisição por um fundo de private equity normalmente prenuncia grandes
transformações organizacionais e deve ser feita de forma cuidadosa para que não haja
quebra de confiança nas relações de trabalho. Conforme Lines et al. (apud BOSELIE e
KOENE, 2010), de uma perspectiva de gerenciamento de mudanças, a gestão da
confiança na organização é sempre importante, e uma mudança na estrutura da
propriedade normalmente afeta a confiança e a identidade organizacional.
A perda de empregados com conhecimento do negócio é provável que seja um
risco em muitas aquisições, particularmente por aquelas conduzidas por fundos de
private equity por causa da mudança brusca, que muitas vezes ocorre, nas condições
de emprego (RANFT, 2006). Entretanto, alguns autores nos dizem que o envolvimento
da área de recursos humanos no estágio inicial da mudança organizacional pode
contribuir não só para o comprometimento dos funcionários, mas também para a
retenção de valiosos ativos humanos e pode ajudar a manter a confiança e minimizar a
insegurança do funcionário (BRYSON, 2003).
Cabe lembrar, que existem algumas maneiras de a aquisição criar mais valor
para os acionistas, que tanto pode ser ganhando o compromisso dos gestores em
exercício, oferecendo-lhes uma participação na propriedade, quanto por trazer uma
nova gestão que terá mais facilidade de empreender uma reestruturação. Segundo Blair
(apud RODRIGUES e CHILD, 2010), a mudança de propriedade oferece a

oportunidade para uma nova gestão reorganizar a estrutura da empresa adquirida, de
modo que ela produza maior renda para os acionistas.
Concluindo, vale ressaltar que os fundos de private equity atuam como
catalisadores do crescimento das empresas, tornando-as mais profissionalizadas e
eficientes. Um estudo realizado por Tavares e Minardi (2009) mostra que as ofertas
iniciais de ações de empresas que possuem um fundo de private equity entre seus
sócios dão melhor retorno. Esses autores apontam como possíveis fatores de influência
as melhores práticas de governança corporativa, a gestão mais profissional, o
alinhamento dos interesses da administração e dos investidores com programas de
bônus por meritocracia; e a existência de conselhos de administração independentes.
2.3. A RELAÇÃO ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL E A OPERAÇÃO DE
AQUISIÇÃO
A amplitude do movimento das aquisições a partir da década de 80 demonstrou
a necessidade cada vez maior de entendimento dos fatores de sucesso dessas
operações. Nadler e Limpert (1993) afirmam que problemas originados da
incompatibilidade cultural são causa importante de parte dos problemas em várias
aquisições.
Tanure (2006) esclarece que, além de complexos, os processos de aquisição
ocorrem em etapas contínuas e interdependentes, que exigem gerenciamento
adequado, com vistas ao sucesso do novo empreendimento. Para essa autora, vencida
a etapa da negociação, começa o processo de integração das empresas. É o momento
do encontro de culturas, do encontro de valores, crenças, normas e procedimentos

distintos. Contudo, essa fase responde por grande parte dos insucessos de fusões e
aquisições (F&A).
De acordo com Barros et al. (2003), estudos feitos pela consultoria Roland
Berger indicam que, em âmbito mundial, de 60% a 80% das F&A falham em suas metas
e, dentre os problemas fundamentais, destacam-se dificuldades com relação ao
encontro de culturas. Waack (2000, p. 93), em seu estudo sobre fusões e aquisições na
indústria farmacêutica veterinária, comenta que “a cultura organizacional permeia a
empresa e diferenças podem degenerar a colaboração”.
Para Barros e Rodrigues (2001, p. 107), “a cultura está basicamente inserida no
espaço denominado programação mental coletiva, no qual normas e valores são
compartilhados por determinado grupo”.

Assim, cada organização possui sua

identidade, seus símbolos, mitos e rituais. Quando acontece uma aquisição, e a cultura
da organização não é respeitada, às vezes com o domínio de uma cultura sobre a
outra, a relação pode ser enfraquecida, e, assim, os resultados objetivados para os
negócios não são alcançados (BARROS, 2003).
Para Mintzberg, Ahlstrand, e Lampel (2000), a cultura é um recurso-chave da
organização. Além de ser única na organização, ela existe abaixo do nível consciente,
ou seja, a força da cultura pode ser proporcional ao grau até o qual ela ilude a
consciência do próprio “aculturado”, e esta é a razão pela qual não pode ser copiada.
Alvesson (1987) diz que a preocupação com a cultura surge como uma solução
atraente para os problemas de desintegração, enfatizando ideias comuns, valores e
maneiras de trabalhar. Para ele, a cultura organizacional fornece respostas à tendência
de desagregação pela quebra dos padrões culturais, reproduzindo uma ordem
particular, via consenso, ou seja, a cultura organizacional funciona como um poderoso

mecanismo de controle, que visa padronizar condutas, homogeneizar maneiras de
pensar e viver a organização, mediante a introjeção de uma imagem positiva da
empresa na mente dos colaboradores.
Sayão et al. (2006) explicam que a formação de um novo ambiente cultural exige
a desconstrução das antigas normas, bem como a articulação com novos
procedimentos. Tal situação requer todo um trabalho de convencimento dos
funcionários.
Assim sendo, Freitas (2009) nos diz que o papel da cultura organizacional
envolvida nas definições estratégicas sobre aquisição é fundamental e afirma que
“dificilmente encontraríamos hoje um executivo ou um consultor ou mesmo um
acadêmico organizacional que negará a importância dos aspectos culturais nos
processos de mudança organizacional” (FREITAS, 2009, p. 61).

3. METODOLOGIA
3.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA
A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa foi a qualitativa. A pesquisa
qualitativa tem interesse em buscar o lado subjetivo de um fenômeno, admitindo a
complexidade da realidade sob análise, evitando o reducionismo e primando pelo
aprofundamento (DEMO, 2000).
Na pesquisa qualitativa, o pesquisador procura entender os fenômenos, segundo
a perspectiva do participante da situação estudada e, a partir daí, situa sua
interpretação dos fenômenos.
Assim, são examinados os acontecimentos e o pesquisador reflete e interpreta o
que enxerga, ouve e entende, visando obter melhor entendimento dos mesmos. Para
Creswell (2010, p. 206), a pesquisa qualitativa “emprega diferentes concepções
filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e interpretação de
dados”.
Além disso, esta pesquisa de campo foi delineada como qualitativa pelo desejo
de desenvolver um estudo em profundidade, explorando as subjetividades do fenômeno
e dos dados coletados, com o propósito de alcançar a intensidade sem a preocupação
de obter resultados generalizáveis. De acordo com Demo (2000, p. 157), “a pesquisa
qualitativa não permite alcançar generalização extensivamente, mas intensivamente”.

3.2. QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS
3.2.1 Quanto aos Fins
Conforme nos diz Vergara (2009), a pesquisa descritiva expõe características de
determinada população ou fenômeno, sem o compromisso de explicar os fenômenos
que descreve, embora sirva de base para tal explicação.
Neste sentido, a presente pesquisa foi descritiva, porque se limitou a descrever a
mudança cultural no processo de aquisição, sem procurar explicar as relações de causa
e efeito do fenômeno em questão.
3.2.2 Quanto aos Meios
Com relação aos meios utilizados para a investigação, foi realizada uma
pesquisa de campo, a qual buscou dados empíricos no próprio local onde ocorre o
fenômeno, ou seja, na organização pesquisada.
Segundo Gil (2002, p. 53), “a pesquisa de campo é desenvolvida por meio da
observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes
para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo”.
3.3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
Esta pesquisa utilizou a estratégia do estudo de caso, por permitir preservar as
características e os significados dos acontecimentos reais. Segundo

Yin

(2010),

o

estudo de caso consiste em uma estratégia que investiga um fenômeno contemporâneo
em profundidade dentro do seu contexto na vida real, especialmente quando as
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são evidentes.
Para Cooper e Schindler (2003) o estudo de caso é um meio de obter
informações mais completas e valiosas para encontrar soluções a um problema.

Yin (2010) afirma ainda que o estudo de caso é apropriado para os tipos de
pesquisa que visem responder perguntas do tipo “como” e “por que”. Além disso, é a
solução adequada quando o pesquisador não tem quase nenhum controle sobre as
variáveis e os eventos.
Particularmente, esta pesquisa utilizou o estudo de caso único, holístico,
investigando as características de um caso específico dentro do contexto real onde
ocorre o fenômeno.
3.4. UNIDADE DE ANÁLISE
O objeto desta pesquisa se concentrou na empresa Mundo Verde, do ramo de
produtos naturais, localizada na cidade de Petrópolis, região serrana do Estado do Rio
de Janeiro, que, em 2009, vendeu 100% do seu capital para o fundo de private equity
Axxon Group, que investe no Brasil desde 2001, em parceria com o grupo financeiro
Natixis, especializado no segmento de pequenas e médias empresas.
A escolha da empresa para a realização da pesquisa se deu não só em razão da
permissão do acesso à empresa pela direção da adquirente, mas também por
apresentar uma estrutura de gestão que permitiu o desenvolvimento de um estudo
sobre a temática escolhida.
A pesquisa envolveu trabalhadores que já pertenciam ao quadro da empresa
antes da aquisição e outros que entraram quando da aquisição, possibilitando a
identificação da mudança cultural ocorrida em função do processo de aquisição.

3.5. SELEÇÃO DOS SUJEITOS
Na empresa selecionada para a pesquisa, os sujeitos foram escolhidos pela
representatividade no grupo social em estudo. Eles foram o gestor, trazido pela
adquirente, e mais sete trabalhadores, sendo que seis pertencentes ao quadro da
adquirida e mais um trazido pelo gestor. Entre eles estão o Diretor de Marketing, em
função de ser uma empresa comercial; coordenadores das áreas de Recursos
Humanos, Cadastro e Suprimentos e Marcas Próprias; e empregados da área
operacional.
Para o melhor entendimento acerca das particularidades da aquisição,
primeiramente foi realizada uma entrevista com o atual gestor e, posteriormente, a
pesquisa foi desenvolvida junto aos demais trabalhadores pesquisados, de modo a
tornar possível a identificação do fenômeno.
3.6. COLETA DE EVIDÊNCIAS
Para a coleta de evidências no campo foram realizadas oito entrevistas
semiestruturadas

que

permitiram

colher

elementos

que

compõem

a

cultura

organizacional tanto da adquirida quanto da adquirente. Para tal, um roteiro
semiestruturado foi preparado com a intenção de orientar inicialmente a abordagem das
questões fundamentais a serem exploradas.
Com vistas à triangulação das evidências qualitativas, além das entrevistas foi
usada também a observação da pesquisadora, no intuito de explorar tópicos que
possam causar algum desconforto para os participantes da pesquisa discutir; e também
a coleta de informações por meio de documentos públicos, que pode fornecer insights
significativos sobre a cultura organizacional.

A observação da pesquisadora, realizada durante as visitas à empresa e, nos
momentos em que estavam ocorrendo as entrevistas, não seguiu nenhum roteiro
prévio. Assim, eram feitas as devidas anotações de acordo com a importância do fato
percebido.
A coleta de informações por meio de documentos públicos qualificou e
aprofundou a investigação através da análise de apresentações e relatórios da
empresa.
3.7. TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
As entrevistas foram gravadas em mídia digital e depois foram transcritas e
analisadas pela pesquisadora. A análise foi construída na interação entre as
percepções da observadora, as dos participantes e na interpretação dos documentos,
através de procedimentos de análise de conteúdo.
As evidências coletadas foram analisadas por meio da técnica de análise de
conteúdo, caracterizada como uma técnica de análise das comunicações que considera
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
possibilitando uma conexão indireta entre assuntos ou dedução de uma informação, a
partir de conhecimentos relacionados às condições de produção ou recepção dessas
mensagens (BARDIN, 1994).
Para Laville e Dionne (1999), o princípio da análise de conteúdo consiste em
desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para esclarecer suas diferentes
características e extrair sua significação.

Richardson (1989) afirma que, entre as diversas técnicas de análise de
conteúdo, a mais utilizada é a análise por categoria, a qual se baseia na decodificação
de um texto em diversos elementos, os quais são classificados e formam agrupamentos
analógicos. Entre as possibilidades de categorização, a mais utilizada, mais rápida e
eficaz, quando se trata de conteúdos diretos (manifestos) e simples, é a análise por
temas ou análise temática, que consiste em isolar temas de um texto e extrair as partes
utilizáveis, de acordo com o problema pesquisado, para permitir sua comparação com
outros textos escolhidos da mesma maneira.
Vale lembrar que, toda análise compreende uma parte de interpretação em que o
pesquisador explicita o que ele entende dos resultados obtidos (LAVILLE e DIONE,
1999).
A grade de análise utilizada foi a mista, onde a pesquisadora definiu alguns
subtemas a priori, mas considerou todos os elementos que se mostraram significativos,
o que acarretou a criação de novos subtemas.
Em síntese, foram seguidos os seguintes passos para a análise das evidências:
a) transcrição das entrevistas;
b) leitura das entrevistas transcritas;
c) seleção dos trechos de interesse;
d) definição dos subtemas;
e) recorte dos trechos selecionados por subtemas;
f) agrupamento dos subtemas em temas;

g) redação final.
Nesta pesquisa, a análise de conteúdo enriqueceu a tentativa de explorar as
respostas e aumentou as possibilidades de novas descobertas, por meio das
mensagens recebidas e das formas de comunicação dos sujeitos da pesquisa.
3.8. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Uma das limitações do método escolhido para a pesquisa se refere à
abrangência da investigação, vez que é um estudo de caso único, deixando à parte
outras empresas do ramo.
É possível que os grupos selecionados para a entrevista não tenham sido os
mais representativos do universo pesquisado, mas esse é um risco de qualquer
processo de investigação qualitativa.
Em relação à cultura organizacional da adquirente, cabe lembrar que não foi
observada diretamente a cultura dos investidores do fundo, mas sim a dos gestores,
vez que são esses gestores que atuam na empresa estudada.
No tocante ao fato de a pesquisadora atuar como observadora, procurando
captar aspectos relevantes que, às vezes, não são explicitamente revelados pelos
participantes, há de serem consideradas que as experiências vividas anteriormente
podem gerar vieses que tenham vindo a influir na interpretação dos fenômenos
observados. Por outro lado, nas entrevistas semiestruturadas, os entrevistados podem
ter fornecido respostas que não traduzam suas opiniões reais, por razões conscientes
ou inconscientes.
Quanto ao que Gil (2002) diz sobre a falta de rigor metodológico nos estudos de
caso, onde são frequentes os vieses os quais acabam comprometendo a qualidade de

seus resultados, a pesquisadora redobrou cuidados tanto no planejamento quanto na
coleta e análise dos dados para minimizar o efeito de possíveis vieses.
Diante disso, as conclusões não podem ser estatisticamente generalizadas a
outras empresas, não só porque constituem contextos diferentes como também porque
uma pesquisa qualitativa só permite generalização teórica, embora isso não lhe retire
cientificidade.

4. RESULTADOS E ANÁLISE
4.1 DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE
A marca Mundo Verde surgiu em 1987, como uma empresa familiar, da
preocupação de Isabel Maria Antunes Joffe em criar as filhas com alimentos saudáveis.
Junto com o marido, Elísio Joffe, e os irmãos, Jorge e Arlindo Antunes, ela fundou a
primeira loja, de 25m2 e apenas um funcionário na cidade de Petrópolis, região serrana
do Estado do Rio de janeiro.
A estrutura organizacional da empresa assegurava à família controladora
posições estratégicas no comando da empresa, onde os quatro sócios, em igual
posição hierárquica, respondiam pelas áreas de Produtos e Logística; Operações e
Expansão; Recursos Humanos e Marketing. Não existia o nível gerencial e o restante
dos funcionários era operacional. Vale ressaltar, que os sócios não se dedicavam à
empresa de forma integral, pois dois deles iam à empresa uma vez na semana e os
outros dois somente três vezes na semana.
O negócio aos poucos foi conquistando clientes, principalmente cariocas que
subiam a serra em busca de mais qualidade de vida nos fins de semana e feriados.
Seis anos depois, em 1993, a empresa optou pelo sistema de franquia para expandir
seus negócios. A primeira loja franqueada foi aberta em Nova Friburgo, também na
região serrana. Em 1994, foi inaugurada a primeira loja na cidade do Rio de Janeiro, no
bairro da Ilha do Governador, e no ano de 2007, ao completar 20 anos de operação, a
rede chegou ao número de 100 lojas no Brasil.
A empresa agrega em sua essência valores e princípios como o comércio justo,
o consumo consciente, a ética nos negócios e a responsabilidade social, cultural e
ambiental. Segundo a fundadora da rede,

o conceito e filosofia da empresa formam uma perfeita união
com os anseios dos clientes, que entram em nossas lojas
essencialmente para compartilhar ideais. O Mundo Verde
virou um estilo de vida, de coisas positivas, saudáveis e
boas para o planeta. Para nós, antes de ser um grande
negócio, é um modo de olhar a vida e o mundo (MUNDO
VERDE, 1998).

O principal diferencial da marca é aliar variedade, qualidade e informação a
excelência no atendimento. O resultado positivo veio, ao longo do tempo, se refletindo
na presença em novos mercados e na conquista de diversos prêmios nacionais.
No entanto, o crescimento da empresa também vinha causando um grande
desconforto aos fundadores, e em 2008 eles perceberam que era hora de permitir ao
Mundo Verde avançar sem eles. Assim, depois de mais de 20 anos, os fundadores
venderam a empresa, permitindo que outra organização com mais recursos, pudesse
assumir a liderança e implantar as mudanças exigidas pelo novo tamanho da empresa.
Entre as razões que os fundadores alegaram para a venda da empresa estão a
sua falta de experiência de gestão da cadeia de varejo; o aumento da complexidade do
negócio; e os investimentos necessários para manter a competitividade e apoiar as
mais de 150 lojas da rede de franquia.
Assim, a empresa Mundo Verde vendeu, em 2009, 100% do seu capital, para o
fundo de investimento de private equity Axxon Group, em associação com um grupo de
sócios executivos. Este fundo mantém foco e tem experiência comprovada no
segmento de pequenas e médias empresas no Brasil.
Desde sua aquisição, a empresa vem passando por mudanças profundas a fim
de colocar em prática a gestão profissional, adotando práticas de governança
corporativa. Ao mesmo tempo, a nova cúpula tem a convicção que não deve mudar a
filosofia da empresa, por entender que sua vantagem competitiva vem de seus valores.

Quando a aquisição foi finalizada a empresa tinha 19 funcionários, todos
mantidos pela empresa adquirente, e hoje conta com 50 funcionários, conforme
documentos da empresa (Figura 1).
Figura 1: Evolução do Quadro de Pessoal
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Fonte: Documentos fornecidos pela empresa

Após a aquisição, o número de lojas cresceu consideravelmente e no final do
ano de 2010, a empresa já possuía 187 lojas no Brasil, com presença em 22 estados e
no Distrito Federal, e uma master franquia internacional em Portugal, em Vila Nova de
Gaia, em frente à cidade do Porto. A meta, até o fim de 2011, é de abrir mais 50 novas
lojas no Brasil. Possui cerca de 30 mil itens cadastrados e mais de 1000 fornecedores,
sendo que 80% são de micro e pequenas empresas.
Com a entrada dos novos gestores alterou-se, também, a estrutura da empresa.
As posições estratégicas que antes cabiam à família, hoje são ocupadas por um Diretor
Executivo, que é o principal executivo, e mais três diretores, todos trazidos pela
empresa adquirente, que atuam em tempo integral na empresa. Foi também criado um
cargo gerencial, chamado de Coordenador, que está diretamente ligado a cada

diretoria, e responde pelas áreas afins. Para tal, de acordo com o atual Diretor
Executivo, alguns trabalhadores, que já pertenciam à adquirida, foram treinados por
eles durante um ano e meio. Coube, também, à nova gestão implantar a área de
Recursos Humanos tornando-a mais estratégica que recebeu o nome de Gestão de
Gente. A seguir, a formação da nova estrutura organizacional:
Figura 2: Estrutura Organizacional pós-aquisição
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Cabe informar que, em 2011, houve uma alteração na estrutura, ainda não
inserida neste organograma, pois a área de TI/Logística saiu da Diretoria Financeira e
passou a fazer parte da Diretoria de Marketing.
Os planos dos novos controladores do Mundo Verde contemplam a formação de
uma rede de restaurantes e da criação de uma marca própria, além de triplicar o
tamanho da rede de franquia até 2015, para 450 unidades, e levar a Mundo Verde para

os principais mercados consumidores do Brasil. Atualmente, mais da metade das lojas
está localizada no Rio de Janeiro.
Quanto aos resultados financeiros, maior preocupação do fundo de investimento,
a empresa vem apresentando um melhor resultado, contabilizando em 2011 um
crescimento de 14% sobre 2010 e previsão de 21% de crescimento para o ano de
2012, conforme os números apresentados pela empresa (Figura 3).

Figura 3: Faturamento da Rede
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Fonte: Documentos fornecidos pela empresa

Assim, em 24 anos de existência, a Mundo Verde vem se consolidando como
pioneira e líder na proposta de desenvolver o conceito de vida saudável no varejo
brasileiro, tornando-se a maior franquia do segmento na América Latina, segundo a
Associação Brasileira de Franchising (ABF).
4.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para análise dos resultados vale dizer que, apesar de os dados coletados terem
sido analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, foi identificado um
elemento importante no discurso dos entrevistados, o que nos levou a fazer algumas
alterações no referencial teórico. A princípio, a pesquisa buscou estudar o choque
cultural proveniente do processo de aquisição, mas como a literatura associa “choque”
a aspectos negativos e o que foi percebido durante as entrevistas é que, apesar da

grande mudança, os empregados a perceberam como algo positivo, alterou-se o foco
da pesquisa para mudança cultural.
As entrevistas foram realizadas com os empregados, dentro da empresa, em seu
horário de trabalho; assim, procurou-se não estender as entrevistas por tempo além do
necessário, para não prejudicar a rotina da empresa. As mesmas foram realizadas em
sala isolada, sem a interferência de outras pessoas, propiciando à pesquisadora tirar
impressões sobre a sinceridade com que as perguntas foram respondidas, o que
valoriza as informações colhidas. Somente a entrevista realizada com o gestor, trazido
pela adquirente, foi realizada fora da empresa, em um local e horário acertado entre o
mesmo e a pesquisadora, de modo que pudesse transcorrer sem interrupções, e de
uma forma mais tranquila.
Cabe ressaltar, que todos os entrevistados mostraram-se atenciosos e
cooperativos em fornecer as informações, o que tornou o trabalho da pesquisadora
mais fácil e agradável.
Com o propósito de facilitar a análise dos resultados foi elaborado um quadro em
formato Excel, onde foi possível separar por subtemas cada entrevista, ficando mais
evidente cada tema focado e como os entrevistados os percebem. Com o auxílio deste
quadro foi possível agrupar os subtemas em temas e analisar as respostas de forma
concisa e clara (Quadro 2).

Quadro 2: Análise temática: temas e subtemas
SUBTEMAS
TEMAS
Ambiente de trabalho
Autonomia
Clima de competição
Cultura organizacional
Diferenças Adquirente/Adquirida
Expressão de opinião
Meritocracia
Preparo e treinamento
Valorização individual
Feedback
Implementação das mudanças
Informações
Regras e normas
Tomada de decisão
Transição

CULTURA

PESSOAS
PROCESSOS

Fonte: Elaboração própria

Aqui, é importante dizer que, justificando a grade de análise mista, os subtemas
autonomia, meritocracia e informações foram criados em função de terem se mostrado
significativos na pesquisa de campo.
Para ajudar na compreensão do leitor e para efeito de coerência entre o objetivo
do trabalho, o referencial teórico e as análises, serão aqui apresentadas as análises
seguindo a sequência de questões que compõem os objetivos intermediários desta
pesquisa.
4.2.1 Valores e Crenças da Organização Adquirida
Fundada em 1987, o Mundo Verde era uma empresa familiar brasileira, com
controle 100% familiar, e o modelo de gestão utilizado colocava a família controladora
em posições estratégicas à frente das áreas responsáveis pelo comando da empresa.
Segundo os entrevistados, os valores e crenças eram disseminados pelos
fundadores, que transmitiam seus próprios valores e comportamentos e os da família à
empresa. Privilegiavam relações diretas e informais, criando com alguns dos seus

empregados relações de amizade, mas não concediam nenhuma autonomia a eles,
centralizando o poder e esperando lealdade e obediência de todos, o que ratifica a
visão de Lodi (1998) quando fala sobre os valores institucionais da empresa familiar.
Declararam, também, que havia supervalorização de relações afetivas em
detrimento

de

vínculos

organizacionais.

Os

laços

afetivos

eram

fortemente

considerados, influenciando os comportamentos, relacionamentos e decisões da
organização. O autoritarismo e o paternalismo estavam presentes nas relações das
chefias com seus subordinados. Havia preferência pela comunicação verbal e pelos
contatos pessoais. O processo decisório era centralizado, residindo no chefe a última
instância para a tomada de decisões. A provisão de cargos e as promoções geralmente
observavam critérios de confiança, lealdade e antiguidade dos trabalhadores, em
detrimento de sua produtividade ou da qualidade do serviço prestado.
Como Lodi (1994, 1998) ressalta, a empresa familiar possui algumas vantagens
em relação a outras organizações. Na empresa pesquisada, foram observadas
evidências da presença de alguns dos aspectos citados por ele: a lealdade dos
funcionários existia e, inclusive, era valorizada até como critério para promoções, assim
como a confiança; a empresa ainda oferecia relativa estabilidade de emprego, inclusive
valorizando o critério de antiguidade; e existia continuidade da administração.
Foram

percebidas

também

algumas

características

que

representam

desvantagens das empresas familiares em relação a outras organizações, que vão ao
encontro das afirmações de Lodi (1998). São elas: em função de conflitos de interesse
entre família e empresa, ocorria falta de disciplina e personalização dos problemas
administrativos; falta de sistemas de planejamento e controle; falta de clareza nos
processos; regras e normas que não valiam para todos; competição entre os setores;

resistência à modernização e falta de profissionalismo na entrega de resultados. Todos
esses fatores foram encontrados e, seguramente, interferiam nos resultados da
empresa. Apesar de a diretoria ter consciência da interferência desses aspectos nos
resultados da empresa, parece que não houve disposição comportamental para
modificá-las, uma vez que, para isso, deveria haver mudança em nível de cultura
organizacional.
Nesse contexto, há de se considerar o que Hofstede (2001) e Vergara (2000)
afirmam sobre não ser possível compreender a cultura de uma organização sem
conhecer o contexto em que ela se insere. Dessa forma, o contexto local onde a
empresa pesquisada é sediada, uma cidade da região serrana do Estado do Rio de
Janeiro, com um número menor de oportunidades em relação a um grande centro
urbano, influencia o perfil dos trabalhadores tornando-os, muitas vezes, mais
conformados e, consequentemente, mais omissos no que diz respeito ao seu papel
como profissional.
Todavia, a empresa continuava crescendo e novos desafios vinham surgindo em
função de terem optado pelo modelo de franquia. Diante disso, os fundadores
perceberam que, com o aumento da complexidade do negócio, não tinham nem
recursos e nem experiência em gestão para se adaptarem e manterem a
competitividade da empresa. Essa adaptação estava condicionada à profissionalização
da empresa, relacionada a fatores que exigiam mudanças culturais, econômicas e
políticas.
Assim, depois de mais de 20 anos, os fundadores resolveram vender a empresa
para uma empresa de capital privado, pois uma nova liderança era necessária para que
a mesma continuasse a ser competitiva. Entretanto, dois dos fundadores passaram a

fazer parte do Conselho Consultivo, sem direito a voto, e se reúnem regularmente com
os novos gestores, a fim de que possam contribuir no sentido de preservar a filosofia da
empresa.
Com a venda,

executivos

experientes

passaram

a gerir a empresa,

profissionalizando sua estrutura e buscando estratégias que lhe garantam maior
eficiência operacional e financeira.
Confirmando

o

dizem

Bueno,

Fernández

e

Sánchez

(2007),

com

a

profissionalização os princípios empresariais, tais como a produtividade e a
rentabilidade, passaram a nortear o funcionamento da empresa. Além disso, os
profissionais que passaram a exercer cargos de responsabilidade executiva são mais
bem preparados e vêm desenvolvendo as funções da empresa com a intenção de
atingir os objetivos organizacionais.
Morgan (1996) enfatiza que, ao desvendar a cultura organizacional, deve-se
prestar atenção ao seu caráter essencialmente humano, e não se utilizar das
descobertas para controlar, ou seja, para manipular. No caso em questão, a mudança
cultural foi conduzida pelos novos gestores, que traziam novos conceitos e contribuição
na condução do necessário rompimento com antigos costumes e valores, como a falta
de autonomia, tomada de decisão centralizada, falta de liberdade de expressão,
informações

não

compartilhadas,

inexistente

valorização

do

profissional

e

relacionamento interpessoal buscando interesses próprios.
4.2.2 Valores e Crenças dos Gestores do Fundo de Investimento Adquirente
Em 2009, a empresa pesquisada foi adquirida por um fundo de private equity
estrangeiro, fundo este com uma cultura totalmente profissional, pautada na entrega de

resultados financeiros. Desde a aquisição, a empresa vem passando por mudanças
culturais no sentido de transformar a empresa familiar em uma empresa profissional.
Como dito anteriormente, apenas serão identificados e descritos os valores e
crenças dos gestores que atuam na empresa pesquisada, vez que não foram
entrevistados diretamente os investidores do fundo de investimento.
Entre 2008 e 2009, o atual Diretor Executivo da empresa pesquisada trabalhava
no Banco Modal de Investimento, banco este que teve o mandato dos fundadores do
Mundo Verde para negociar a venda da empresa e, como participou de toda a operação
de venda e possuía experiência anterior em varejo, foi convidado pelo fundo de private
equity Axxon Group a integrar a nova equipe de gestão como CEO.
O Axxon Group também deu ao atual Diretor Executivo a liberdade de escolher o
restante da equipe de gestores. Assim, foi convidado para compor a equipe outro
funcionário que também trabalhava no Banco Modal, que assumiu a Diretoria de
Marketing, e mais outros três diretores trazidos de outras organizações. Tanto ao atual
Diretor Executivo, como aos outros diretores foi dada a possibilidade de comprarem
ações da empresa, o que contribuiu para maior conexão entre os investidores do fundo
e a liderança da empresa.
Vale ressaltar que os quatro diretores, apesar de pouca idade (todos têm menos
de 30 anos), possuem experiência profissional anterior na área de varejo e acreditam,
assim como o CEO, que o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso da
empresa.
Em relação ao ponto de vista dos investidores do fundo, o atual gestor diz:
Eles sabem que o fator crítico de sucesso do Mundo Verde é
a marca, que é a alma deste negócio. Ainda que eles
tenham uma visão completa dos resultados financeiros

esperados, não querem se arriscar a perder todo o valor e
boa vontade criada em torno do apelo emocional da
empresa, porque sabem que esta é a sua vantagem
competitiva. Claro que se alguém oferecer cinco vezes o
valor que o Axxon Group investiu, eles vão me dizer: nós te
adoramos, nós vamos fazer negócios com você no futuro,
mas agora vamos vender a empresa de qualquer jeito.

Antes da aquisição, os novos proprietários haviam considerado transferir a sede
da empresa para o Rio de Janeiro. Durante sua primeira semana como CEO, ele
decidiu repensar essa ideia, desde que ele percebeu que forçaria todos os
trabalhadores que vivem em Petrópolis a se deslocarem para o Rio de Janeiro.
Segundo ele:
Um dos componentes da nossa missão é oferecer qualidade
de vida. Se tomarmos a decisão de mudar todos os
trabalhadores para o Rio de janeiro, estaremos agindo de
forma contrária aos nossos valores. Então, nós adquirimos
uma casa nova em Petrópolis para ser a nova sede.

Para a nova equipe de liderança a vantagem competitiva da empresa vem de
seus valores, e, em função disto, dois dos fundadores originais foram convidados para
fazer parte do Conselho Consultivo. Assim, o novo arranjo de acionistas, envolvendo o
fundo de private equity e os novos diretores, também oferece um exemplo de como
alinhar metas e perspectivas das diferentes partes interessadas.
O CEO afirma que:
Foi preservado o espírito da empresa, tanto na manutenção
dos antigos sócios no Conselho Consultivo, como na
perpetuação das pessoas que eram “chaves” na empresa.
(...) Não mexemos na missão e nos valores, o que mudou foi
em relação a resultados e metas.

Foi observado que a nova gestão valoriza o conhecimento do trabalhador e
acredita que é através deles que a empresa vai crescer. Dessa forma, após cada
reunião do conselho, os números da empresa são compartilhados para que todos

possam alinhar melhor os seus esforços com os objetivos da empresa. Acreditam,
também, que uma gestão democrática e participativa, onde todos tenham autonomia e
participem das decisões, seja o grande diferencial das empresas de sucesso. Prova
disto, é que, hoje, os colaboradores participam das reuniões com os franqueados e têm
a oportunidade de viajar para conhecer a rede como um todo, a fim de poderem
participar mais ativamente da tomada de decisão.
Conforme declarado pelos entrevistados, existe uma preocupação muito grande
com as pessoas e o trabalho em conjunto e a troca de informações é evidente e dita
como constante na parceria interna. O estilo gerencial preponderante é o da
transparência no relacionamento pessoal e o ambiente de trabalho favorece um
relacionamento integrado, consequência da mudança introduzida na estrutura
organizacional, com uma estrutura horizontalizada, que facilita o processo decisório.
A empresa vem investindo fortemente em treinamento e implantando políticas de
recursos humanos, como avaliação de desempenho, remuneração variável e plano de
benefícios, de forma a reconhecer, incentivar e valorizar o seu trabalhador. Também
vem dando oportunidade de crescimento profissional aos seus trabalhadores, fazendo
com que participem de palestras, feiras e convenções de varejo e oportunizando a
realização de cursos externos de aperfeiçoamento, bem como pós-graduação e MBA’s.
Em relação à rede de franquias, investimentos operacionais estão sendo feitos
para criar uma rede eficiente e homogênea. Um operador logístico irá centralizar as
compras para todos os franqueados, garantindo que eles só comprem produtos
aprovados pelo franqueador. O foco será no desenvolvimento de fornecedores de
âmbito nacional, para evitar a complexidade adicional de ter muitos fornecedores
regionais.

A atual gestão também contratou uma empresa de pesquisa de mercado para
entender como os clientes percebem a empresa e para poder traçar um plano de
marketing mais eficiente.
4.2.3 Mudança Cultural na Organização Adquirida
Para Wood Jr. (2000) todo processo de mudança envolve não apenas aprender
algo novo, mas também desaprender algo que já está presente e possivelmente bem
integrado na personalidade e no relacionamento social do indivíduo.
Schein (2001) expressa que a cultura organizacional é de suma importância para
a gestão das empresas, pois tanto a estratégia e os objetivos quanto o modo de
operação da empresa e o comportamento das pessoas são influenciados pelos
elementos culturais. Na empresa pesquisada, houve mudança em sua cultura, trazida
pela empresa adquirente, com a intenção de profissionalizar a gestão, buscando
estratégias que lhe deem maior agilidade e poder competitivo no mercado no qual atua.
Sobre o modelo de integração cultural, citado por Barros (2001), a empresa
adquirente utilizou a estratégia de assimilação cultural, vez que entrou com a cultura
dominante, impondo procedimentos e sistemas, provocando mudanças na adquirida.
Porém, apesar das dificuldades iniciais, encontradas em qualquer processo de
mudança, os depoimentos afirmam que a atual gestão conseguiu gerenciá-las, de
forma a comprometer os trabalhadores da empresa adquirida na criação de uma cultura
comum. De acordo com os novos gestores, a maior barreira enfrentada pela nova
gestão foi o fato de estar situada em Petrópolis, ou seja, a interferência cultural de uma
cidade pequena, onde as pessoas, segundo eles, “têm pouca ambição”.

Para os entrevistados a empresa saiu de uma cultura familiar, classificada por
eles como paternalista, para uma cultura profissional, deixando de ser um negócio de
família para tornar-se uma empresa profissional. Entretanto, foi possível observar que,
na antiga gestão, a figura do pai, representada pelos donos, sempre foi muito presente,
e que este sentimento foi transferido para a figura do CEO, que passou a representar o
“grande pai”. Assim, a figura do pai continuou servindo de referência, porém agora um
pai com critérios e objetivos mais claros.
Do ponto de vista operacional-funcional, a nova gestão realizou uma
reestruturação organizacional, no sentido de tornar a estrutura mais horizontal,
mudando o padrão de relações que dá sustentação à empresa. Além disso, percebeuse uma mudança de foco na maneira de pensar a empresa, melhorando o clima
organizacional existente, que era marcado pela competição entre os setores.
Por sua vez, o controle, que antes era visível nas relações verticalizadas de
autoridade, vem dando lugar a uma ênfase nas equipes. A figura do chefe não
desapareceu, mas a relação com ele é mais aberta e democrática, o que tornou o
processo decisório mais participativo.
Sobre a quebra de confiança nas relações de trabalho, tão comum em processos
de aquisição por fundos de investimento, foi observado que o Diretor de Marketing, que
também atua como Diretor de Recursos Humanos, juntamente com a equipe que já
fazia parte do Departamento de Pessoal da adquirida, empreendeu esforços no sentido
de minimizar a insegurança inicial dos trabalhadores e manter a confiança de todos,
promovendo a aceitação e a consolidação da mudança cultural.

Lembrando o que diz Schein (2009), a nova liderança teve um papel importante
na construção de uma nova cultura, ajudando o grupo a desaprender algumas de suas
suposições culturais e a aprender outras novas.
Em relação aos choques culturais, que porventura poderiam ter acontecido, não
foi observado nenhum conflito aparente, mas é importante ressaltar que isso pode ter
sido proposital ou inconscientemente encoberto seja pelo fato de não conhecerem a
pesquisadora seja para não irem contra quem lhes paga o salário. Aqui, vale lembrar as
pesquisas empreendidas por Hofstede (1980), ao afirmar que no Brasil a prática de
questionar um superior é inadequada, sendo o poder uma marca importante das
relações sociais (distância do poder). Além disso, foi observado que a cultura da
obediência disseminada pela antiga gestão, onde prevalecia o ditado “manda quem
pode e obedece quem tem juízo”, ainda pode ser percebida nas atitudes dos
trabalhadores.
A análise das entrevistas será aqui apresentada seguindo a ordem indicada no
Quadro 2 – Análise temática: temas e subtemas. Cabe informar que os entrevistados
serão nomeados pela letra E, para garantir o anonimato, e que os entrevistados A e B
vieram com a empresa adquirente e os entrevistados 1, 2, 3, 4, 5 e 6 já pertenciam à
empresa adquirida.

Tema: Cultura
•

Ambiente de trabalho

Apesar de a empresa ter aumentado o número de funcionários após a aquisição,
o ambiente de trabalho manteve-se bom. A atual gestão preocupa-se constantemente

em promover a integração de todos, realizando eventos internos que propiciem o
fortalecimento do relacionamento humano.
Hoje o ambiente é muito harmonioso. É bom, não existe
competição, nem ninguém querendo derrubar ninguém. (...)
Antes existia muito mais pelo modus operandi dos antigos
sócios. (EA)
O ambiente é positivo. No passado era menor, então era
mais fácil esse relacionamento. (...) Não vejo muita
diferença, sentimos um pouco de dificuldade em virtude do
aumento da equipe, vamos perdendo aquele relacionamento
que era mais familiar, todos juntinhos e agora não mais, mas
é normal. A nova gestão busca promover a integração
constantemente. (E1)
Hoje o ambiente é melhor para trabalhar. Aqui as pessoas
buscam se ajudar, o ambiente é fantástico! (...) Nós somos
todos muito amigos e muito unidos. (E2)
Melhorou entre nós e com o nível hierárquico mais alto.
Antes perdíamos muito tempo procurando culpados. (...)
Hoje o que tem de melhor é você se sentir em um ambiente
seguro, mais profissional. (E3)
O ambiente em termos de espaço físico melhorou. Em
termos de pessoas, nós hoje convivemos com mais pessoas
e temos que ter mais "jogo de cintura" para lidar com isso,
mas não penso que seja melhor ou pior. O ambiente de
trabalho é bom. (E5)
O ambiente é bom. Lógico que nós, que somos da gestão
antiga, sentimos a diferença pelo tamanho da empresa. Nós
antes conseguíamos perceber certos comportamentos
melhor. (...) Tentamos manter o clima antigo e os novos
funcionários têm um perfil parecido com o dos antigos. (E6)

•

Autonomia

Uma das grandes dificuldades que a atual gestão teve foi a de introduzir a
postura de que todos devem ter autonomia para tomar decisões. Na cultura da antiga
gestão o poder era centralizado nas figuras dos fundadores e somente com o aval deles
é que os funcionários podiam agir. A centralização de poder é uma característica das
empresas familiares.
Hoje todos têm autonomia para tomar decisões. Uma grande
dificuldade corporativa que temos aqui neste processo de

mudança cultural é de introduzir a cultura de que todos têm
autonomia para tomar decisões; se vai errar ou acertar faz
parte do processo de crescimento e de conhecimento. (EB)
Quando a nova gestão entrou é que começaram a nos
cobrar autonomia. (...) O meu diretor tinha muita dificuldade
por não termos autonomia, seja para responder um e-mail
ou para resolver coisas simples, mas era por que a cultura
anterior era diferente. (E1)
Nós tivemos muitos problemas, principalmente os
coordenadores, porque antes tínhamos pronto e fazíamos,
hoje temos que fazer e ai vem o medo. (E2)
Na gestão antiga nem sempre o que você gostaria de fazer
podia falar com uma só pessoa. Nós tínhamos que nos
reportar a todos os sócios. Falta de autonomia. (...) No meu
cargo sempre tive dificuldade na antiga gestão. (E5)

•

Clima de competição

Clima de competição é inerente a qualquer organização, mas na empresa
pesquisada isso ocorria muito em função da falta de visão dos trabalhadores de que
eles faziam parte de um todo maior, que era a empresa.

Faltava a eles a visão

sistêmica para considerar o todo como prioridade.
Antes existia competição entre setores. Hoje acontece muito
mais no sentido de buscar aumento de remuneração e não
no sentido de um querer derrubar o outro. Neste ponto o
conflito dentro da empresa é zero. (EA)
Hoje não é uma coisa gritante. Nós procuramos trabalhar
muito com a equipe esta questão do trabalho em equipe,
pois o sucesso vai depender do entrosamento das pessoas.
(E1)
Sempre existiu clima de competição na antiga gestão. Na
nova gestão tem sido mudado. Antes mesmo trabalhando na
mesma empresa, os setores eram separados e hoje
trabalhamos em equipe. Isto melhorou muito. (...) Hoje não
existe o problema do setor, mas sim o problema do Mundo
Verde e o que importa é dar solução. (E3)
Competição sempre há, em todas as organizações. (...)
Antes também era assim, só que a competição era entre os
setores, pareciam diversas empresas dentro da mesma
empresa. Era mais visível. (E5)

•

Cultura organizacional

A cultura organizacional pode ser entendida como um elo que deve promover
ligação e identificação entre os diferentes membros da organização, a despeito de suas
diferenças hierárquicas, funcionais, educacionais e sociais, para a execução dos
objetivos organizacionais. Dessa forma, apesar da mudança cultural ter suscitado a
mudança de comportamentos, processos e procedimentos, os trabalhadores a
enxergaram como algo positivo e necessário. Segundo o CEO, todos os trabalhadores
foram mantidos e a missão da empresa também não foi alterada, o que explica a
afirmação dos entrevistados de que a filosofia da empresa se manteve. Na realidade,
corroborando o que diz Schein (2009), foi observado que a cultura organizacional da
empresa estudada sofreu algumas mudanças nos três níveis. No nível dos artefatos,
alteraram-se o espaço físico, a estrutura e os processos organizacionais; no nível dos
valores compartilhados, alteraram-se regras, estratégias e metas; e no nível das
suposições compartilhadas desenvolveram-se outras percepções e sentimentos que
estão sendo validados pelo grupo, pois, conforme afirma o mesmo autor, à medida que
o grupo se une a um novo grupo e passa a compartilhar a mesma história,
desenvolverá suposições modificadas ou novas em áreas críticas de sua experiência.
Os funcionários foram todos mantidos; com isto, um pouco
da cultura se manteve. Não perdemos ninguém, eles se
adequaram e hoje conseguem transferir esse sentimento de
dedicação e comprometimento. (...) Essa relação é quase
emocional com o negócio. (...) Eu sinto falta aqui de pessoas
mais ambiciosas e falo para elas que elas têm que querer
mudar, que elas podem conquistar o que quiserem! (EB)
A filosofia foi mantida, só perdemos o relacionamento mais
familiar. (...) Para mim, que vim da gestão anterior, foi
maravilhoso o aprendizado que eu tive com o meu Diretor de
RH. Ele me deu oportunidade de aprendizado. (E1)

A filosofia se manteve. Nós procuramos seguir do jeito que
era, com as mesmas preocupações. Da cultura anterior, o
que era ruim se foi. (...) Antes, eles não valorizavam os
funcionários, não faziam nada pelos funcionários. (E2)
Cresceu muito, mas nada se perdeu, porque nós, que já
estávamos, conseguimos manter a cultura e passar para
todos. Conquistamos muitas coisas, mas mantivemos a
filosofia do Mundo Verde. (E4)

•

Diferenças adquirente/adquirida

Este subtema refere-se às diferenças percebidas, de uma forma geral, pelos
entrevistados em relação a como a empresa era antes e depois da aquisição.
Destacam-se a profissionalização da empresa e os ganhos trazidos pela mesma.
Quando entramos os colaboradores não tinham a percepção
da importância da empresa no cenário nacional e sua
representatividade junto aos franqueados. Em função disto,
estavam muito limitados aquele mundo de Petrópolis.
Quando entramos os fizemos participar das decisões, demos
acesso a remuneração variável e oportunidade de
crescimento. Aí eles começaram a enxergar um novo
cenário e isto faz com que haja um engajamento maior. (EA)
A principal mudança foi a profissionalização da empresa,
porque antes as coisas eram feitas sem muito
conhecimento, não tinha muita ferramenta, nós ficávamos
soltos, perdidos, e procurávamos fazer do jeito que
sabíamos. Hoje ficou mais fácil de trabalhar, mais
organizado. Foi muito melhor! (...) Você sabe que pode
crescer, temos mais oportunidade. (E2)
O grande diferencial foi o ganho de conhecimento e a
expectativa de crescimento. (...) Como empresa familiar era
mais amarrada. Hoje eu consigo enxergar coisas que eu
sabia no passado, e eles estão colocando em prática. (E3)
A gestão atual é mais profissional, antes ficava tudo muito
amigável. Por ser familiar, cada um decidia o que quisesse
em relação às atribuições. Hoje há um melhor
direcionamento. Eu me sinto mais segura, porque nós
sabemos melhor para que lado ir, até onde podemos ir e o
que podemos fazer. (E6)

•

Expressão de opinião

Para a atual gestão, um ambiente favorável à liberdade de expressão, com
lideranças engajadas em promover e consolidar a cultura do diálogo é capaz de
encorajar a manifestação de ideias e sugestões, que podem originar inovações e
identificar soluções rentáveis para a empresa como um todo. Na antiga gestão, a
liberdade de expressão era concedida, mas as opiniões não eram consideradas pelos
proprietários. Isso foi mudado na atual gestão, onde todas as opiniões são ouvidas e
consideradas pelos novos gestores.
Fora o crescimento das lojas e a cultura corporativa, eu
acredito que isto vai ser a maior mudança que você vai ouvir
dos colaboradores, que é a possibilidade de poderem
expressar suas opiniões. (...) Demos a eles a possibilidade
de poder expressar suas opiniões, trazer ideias, questionar e
reclamar. (EB)
Eu nunca tive problema com isto. O que mudou hoje é que
ao dar uma ideia, sugerir ou fazer uma crítica, você vê que
aquele é o momento que eles param, te ouvem e aquilo não
cai no esquecimento, ou seja, é levado à serio. (...) Hoje fica
claro que não devemos ter medo de errar. (E3)
Hoje é totalmente aberto, antes eu não tinha oportunidade
de expor minha opinião até porque eu achava que não valia
a pena. (...) Não tínhamos a abertura que temos hoje. Antes
não tínhamos, até mesmo pela própria personalidade dos
sócios. (E4)

•

Meritocracia

Meritocracia é o modelo de gestão através do qual cada colaborador é
recompensado de acordo com seus méritos. Na maioria das vezes, isso não ocorria na
antiga gestão, mas é adotado pela nova gestão, pois os novos controladores entendem
que é essa é a melhor maneira de reterem seus talentos.
Nós fazemos avaliação para darmos remuneração variável
pelo desempenho. Nossa política é distribuir, de forma que
todos cresçam como pessoas, cresçam monetariamente e

cresçam para o mercado. Assim reteremos os melhores. (E
A)
A diferença que eu vejo de qualquer cultura de empresa
familiar para uma gestão mais profissionalizada é a
meritocracia. Eu costumo dizer que o nível de
profissionalismo na empresa está muito ligado ao nível de
meritocracia que ela tem na sua gestão. (...) Nós
acreditamos muito no modelo de meritocracia, desde o
crescimento hierárquico até o ganho de autonomia, decisão
e remuneração. Hoje a meritocracia se impõe. (EB)
A questão do plano de carreira e do desenvolvimento do
funcionário fica muito mais visíveis hoje com a gestão
profissional. (E1)
Hoje
estamos
trabalhando
melhor.
Somos
mais
reconhecidos e temos uma remuneração variável de acordo
com o desempenho da empresa. (E3)

Tema: Pessoas
•

Preparo e treinamento

A preparação e treinamento dos trabalhadores nos requisitos básicos
necessários para competir em um mercado altamente competitivo, desenvolvendo
competências, disseminando a cultura, os valores, a missão, a visão, os objetivos e as
metas da organização, é uma preocupação da atual gestão. Segundo eles, hoje é
destinada uma verba de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por ano para
treinamento e desenvolvimento, distribuídos entre as seguintes atividades: R$
100.000,00 (cem mil reais) para treinamento e capacitação da equipe interna; R$
100.000,00 (cem mil reais) para a manutenção e desenvolvimento dos cursos da
Universidade Mundo Verde, destinados a todos os franqueados e colaboradores da
rede; e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para reuniões regionais realizadas
ao longo do ano para alinhamento e treinamento técnico da rede no campo. Já na
antiga gestão, segundo os entrevistados, não havia orçamento dessa natureza e

nenhum investimento era feito, não dando oportunidade ao trabalhador de adquirir e
aprimorar conhecimento.
Hoje os funcionários se sentem mais preparados, em função
da aproximação do management nas equipes e do nosso
investimento. Faltava presença física, presença de
"expertise". Os antigos sócios evitavam dar ideias,
acompanhar, porque existia uma carência deles próprios
fazerem este trabalho de formação de pessoas. (...) Antes
nada era investido. (EB)
Sou mais preparada hoje pela possibilidade de desafios, de
ganhar autonomia e aprendizado, no investimento que eles
fazem no desenvolvimento. Isto é sensacional! (...) Hoje eu
tenho muita vontade de crescer e quero poder assumir o
lugar do meu diretor. (E1)
Hoje sou mais preparada, posso fazer cursos, tenho acesso
à informação e tempo para me dedicar a pesquisar. Antes eu
não tinha oportunidade, tudo eles achavam muito caro. Se
fosse de graça, tudo bem, mas quando envolvia dinheiro,
você não tinha oportunidade. (...) Hoje estou supersatisfeita
e segura. (E2)
Cresci muito profissionalmente e até humanamente. Hoje
sem dúvida sou mais bem preparado, porque tenho acesso
a informação e faço cursos. (...) Eu estou fazendo uma pósgraduação, incentivada pelo meu diretor, um estímulo para
vislumbrar um cargo na diretoria. (E3)

•

Valorização individual

A busca constante de bons profissionais que possam contribuir para o
crescimento da organização tem sido uma constante na vida das organizações, a fim de
que possam evoluir e atingir suas metas e objetivos. Por outro lado, os profissionais
também esperam da empresa o reconhecimento de seu trabalho, tanto no âmbito
financeiro como no pessoal e no profissional. Os novos gestores afirmam procurar
valorizar os trabalhadores, por acreditarem que o negócio é formado por gente e
somente com a sua ajuda é que poderão gerir e fazer o negócio crescer. Em termos
financeiros, afirmam levar em conta o nível de remuneração da cidade de Petrópolis,
que é diferente da cidade do Rio de Janeiro, mas declaram que a empresa remunera

bem seus trabalhadores. Conforme documentos da empresa, quando a nova gestão
assumiu, o maior salário da empresa era de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e
hoje, dois anos depois, este salário teve um aumento real de 50%. Além disso, no final
de cada ano, os trabalhadores tem participação no resultado da empresa. Esta
participação é dada da seguinte forma: 60% são vinculados aos resultados da empresa
e 40% é vinculado a desempenho profissional.
Eu transferi para eles a corresponsabilidade do sucesso do
negócio. Mostramos respeito a eles, até contrariando os
interesses dos meus sócios, mantendo a empresa em
Petrópolis. Nós demos melhores condições de trabalho e
remuneração variável. Demos espaço para ver quem vai se
sobressair. (EA)
Hoje me sinto mais valorizada. Antes eu era valorizada, mas
não sabia se era porque eu era boa profissional ou porque o
meu chefe gostava e confiava muito em mim. Hoje tenho
certeza que gostam de mim pelo meu trabalho. (...) A nova
gestão tem a percepção de que os colaboradores são muito
importantes para o sucesso da empresa, até porque quando
assumiram e pensaram em mudar a sede da empresa,
desistiram porque poderiam perder os colaboradores. (E2)
Sou mais valorizado hoje. Eles sabem que valorizando,
produzimos mais. (...) Para eles, que moram no Rio de
Janeiro era muito mais vantajoso ter a sede da empresa lá,
mas sabiam que poderiam perder os colaboradores e não
fizeram. Isto mostra a grande preocupação deles com os
colaboradores. (E3)
Eu me sinto muito valorizada pela empresa. Muito mais hoje.
Acho que valorizam nosso conhecimento, nossa ajuda e o
nosso comprometimento. O funcionário percebe a
valorização. (E4)

Tema: Processos
•

Feedback

O feedback é muito utilizado pela atual gestão como uma ferramenta de gestão
de pessoas, no intuito de desenvolver o trabalhador, dando a ele retorno sobre seu

desempenho . De acordo com os entrevistados, isto não era uma constante na gestão
anterior, o que desmotivava toda a equipe.
Antes não era dado, hoje é contínuo, em função do nosso
modelo de gestão ser bem próximo e aberto. (...) A nossa
preocupação é formar as pessoas para que possam crescer
e prepará-los para assumirem nossos lugares. (EB)
Isto não era uma constante, hoje temos a avaliação 360,
mas podemos pedir a qualquer momento. (...) Anteriormente
isto não havia e desmotivava muito a equipe. (E1)
Não era dado feedback, era só na hora de chamar a
atenção. Hoje isto se dá tanto informalmente, quanto através
da avaliação 360 e da avaliação do clima organizacional, e é
onde podemos nos expor e ter esta troca. (E3)
Não era dado retorno do desempenho, só às vezes de forma
informal, mas não sabíamos se estávamos desempenhando
bem o nosso papel. Hoje temos avaliações que dão este
retorno, sobre o que podemos melhorar e sobre o que eles
esperam de nós. Eu sentia falta disto na antiga gestão. (E6)

•

Implementação das mudanças

Este subtema traduz a percepção dos entrevistados de como se deu o processo
de mudança implantado pela nova gestão. Pode-se perceber que foi um processo
gradual e feito com orientação e acompanhamento dos novos gestores.
Foram implementadas em geral com a ajuda de todos.
Primeiro mostramos a mudança cultural. (...) No início os
funcionários acharam que, por compartilharmos as decisões,
queríamos testá-los. Hoje eles ganharam confiança e já
ganharam a nossa forma. (EB)
Foram discutidas com a gente, até porque em alguns
setores, como o meu, o diretor ainda não tinha trabalhado
com expansão de franquia. Ele começou a conhecer o
trabalho para ver o que poderia mudar. Nós acompanhamos
junto, discutimos o que faltava no trabalho para melhorar e o
que fazer para isto. (E2)
Quando cabia, as mudanças geralmente foram discutidas. A
comunicação foi aberta e sempre foram colocados os pontos
bons e ruins. Isto nos deu confiança para dar ideias. (E3)
As mudanças foram implementadas de forma gradual,
algumas coisas eles orientaram e outras foram junto com os
funcionários. Sempre foram feitas com o apoio da atual
gestão. (E6)

•

Informações
Um fluxo de informações eficiente possui efeito multiplicador, com
poder de dinamizar todos os setores organizacionais. Para tanto, é
necessário que exista não só um ambiente que o propicie, como também
uma gestão que torne esse compartilhamento uma atividade sistemática.
Dessa forma, a atual gestão vem investindo, de forma a incentivar e
facilitar um maior compartilhamento das informações em todos os níveis
hierárquicos da empresa.
As mesas passaram a ser compartilhadas para derrubar as
barreiras. Não existem salas fechadas como antes e isto
facilita. (EB)
Hoje temos mais informações e sabemos o caminho onde
buscá-la. O acesso à informação me deixou mais preparada
para desempenhar a minha função. (E2)
Eles sempre esclarecem e informam, no passado não
tínhamos isto. (...) As informações são sempre
compartilhadas por todos. (E4)

•

Regras e normas
Segundo Freitas (2009, p. 29) “não existem organizações sem normas e

regras e elas dizem respeito aos procedimentos ou comportamentos considerados o
padrão, a regra, para a maior parte das situações e eventos organizacionais”. Em
relação a isso, a nova gestão precisou criar alguns procedimentos burocráticos em
função de terem sócios investidores, mas nenhuma mudança significante foi feita,
apenas tornaram as regras e normas já existentes mais claras, objetivas e inclusivas.
Quando se pega uma empresa com esta característica, eu
acho que é importante criar normas e processos, mas é
difícil fazer isto em um processo de grandes mudanças,
como a que estamos fazendo, então eu acabei deixando um
pouco de lado normas e processos. (...) Hoje existem alguns

controles, mas não foi
procedimento robusto. (EA)

criada

nenhuma

regra

ou

Não vou dizer que foram mudanças de regras, mas foram
coisas mais estipuladas. (...) Na atual gestão elas ficaram
mais explícitas e nos damos conta da importância do nosso
cargo. (E3)
Na antiga gestão existiam normas que não eram claras e
que não serviam para todos. Hoje, temos regras e normas
que valem para todos os funcionários, iguais. Antes, o que
valia para um, não valia para o outro e você ficava perdido.
(E4)

•

Tomada de decisão

Constantemente, os gestores se defrontam com determinado número de opções
de decisão e, dentre essas, devem ser escolhidas aquelas que levem a organização a
atingir seus resultados.

A tomada de decisão que envolve um maior número de

pessoas tende a resultados melhores, aumentando o conhecimento da situação de
decisão, amenizando, pela agregação de informações e conhecimentos, as distorções
da visão individualizada. Na atual gestão, normalmente, as decisões são previamente
discutidas com os trabalhadores, com a intenção de tornar o processo mais
descentralizado e democrático.
Antes a tomada era centralizada, os funcionários não tinham
autonomia. Hoje eles participam das reuniões estratégicas,
dão sugestões e validam as nossas. (...) Muitas vezes, eu
deixo que eles errem, mesmo que custe para a empresa,
para que aprendam. (EA)
No começo, entramos com a decisão até para mostrar que
era uma nova gestão. Hoje são discutidas entre todos. (...)
As decisões são tomadas no dia a dia através de diálogos,
interações e avaliações do grupo. (...) Nós temos a cultura
do diálogo, que nem sempre é usada nas empresas, mas é
a nossa cabeça e o nosso presidente permite que nós a
implementemos. (EB)
Antigamente eram tomadas as decisões e de maneira
nenhuma éramos consultados e tínhamos que acatar.
Algumas vezes um diretor consultava, mas isto era dele, do
modelo de gestão dele e era vencido pelos outros sócios.
(...) Hoje nós sabemos que quando não somos consultados,

o que é muito raro, porque existe realmente a gestão
participativa, pelo menos nós ficamos sabendo. (...) Não há
segredos, há uma gestão horizontal. (E3)
Hoje é mais transparente do que era. Na antiga gestão, os
diretores tomavam as decisões entre os sócios e
comunicavam de uma forma muito displicente, como por email. Hoje eles fazem reuniões, explicam o que está
acontecendo e nos escutam. Foi assim desde que eles
assumiram. (E6)

•

Transição

Refere-se à percepção dos trabalhadores e do novo gestor quanto ao momento
de entrada da atual gestão. Para os trabalhadores da empresa adquirida, a perspectiva
de terem que abrir mão de sua cultura ou da falta de alternativas no futuro criou a
sensação de perda e de medo do desconhecido. Para os novos gestores a grande
questão que se colocou foi o que fazer para diminuir o sofrimento desse processo.
Assim, as primeiras providências tomadas pela nova gestão, com o objetivo de reduzir a
ansiedade e os temores dos trabalhadores, foram manter a sede da empresa em
Petrópolis e ressaltar que nenhum trabalhador seria demitido.
No início os funcionários ficaram muito assustados, porque,
como empresa familiar, estavam em uma zona de conforto,
sem conflito. (...) Estavam aflitos com a possível saída de
Petrópolis, mas, depois que resolvemos ficar, se entregaram
de corpo e alma. (EA)
No início nós ficamos assustados, eu pensei quando eles
entraram, que esperariam um ou dois meses para
entenderem o trabalho e depois nos mandariam embora.
Depois que nos avisaram que ficariam em Petrópolis com
todos, eu fiquei mais confiante. A transição foi da melhor
maneira possível. (E2)
Fiquei muito ansiosa para saber o que ia acontecer. (...) Não
sabíamos se permaneceriam em Petrópolis e se pretendiam
manter os funcionários. A ansiedade era para saber como ia
ser a mudança. (E4)
Me senti (sic) mal quando eles entraram. Primeiro veio a
confusão de que, como você era antiga e tinha o jeito da
gestão anterior, eles iriam nos descartar. Eu achei que não

ia continuar na equipe, mas depois vieram as adequações e
isto foi passando. O início foi bem duro! (E5)
Fiquei com medo do que ia acontecer e se seríamos
mantidos. Foi realmente medo do desconhecido. (E6)

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONCLUSÕES
Nos últimos anos, a globalização e o crescimento dos mercados de capitais
propiciaram o aumento de processos de aquisições de empresas em todos os setores
da economia. Com isso, o universo organizacional vem buscando ajustar-se a essa
nova situação, usando estratégias que lhe garantam a ampliação da competitividade e
a sobrevivência organizacional.

Esse movimento vem merecendo grande atenção por

parte dos gestores, que afirmam que o sucesso de uma aquisição não depende só de
se adotar a perspectiva correta, mas também da sensibilidade e habilidade na
condução do processo.
Na empresa pesquisada, o processo em questão suscitou uma mudança cultural
no sentido de transformá-la em uma empresa profissional. Sobretudo, observou-se uma
grande aceitação dessa mudança, por parte dos trabalhadores, vista como necessária e
oportuna, em função do processo de mudança ter sido conduzido com transparência,
dando aos trabalhadores as explicações necessárias sobre o porquê das ações. Como
consequência dessa postura, os entrevistados afirmaram que, hoje, a empresa lhes
inspira confiança e lealdade.
No que diz respeito à estratégia de integração utilizada pela empresa adquirente,
o caso pesquisado reafirma as pesquisas existentes, que afirmam que a estratégia de
assimilação cultural é a mais usada no Brasil. Entretanto, nesses casos, o que
geralmente acontece é o choque cultural, em função de a adquirente impor sua cultura.
Porém, na empresa pesquisada, não foi observado nenhum conflito aparente em
relação a isto, mas vale lembrar que talvez o fato de a empresa estar sediada em um

município com um número menor de possibilidades de emprego, tenha facilitado a
integração proposta.
Nesse sentido, há de se considerar também o atual cenário mundial, com forte
predominância dos valores econômicos sobre as demais esferas da vida, e a imagem
promissora que um fundo de investimento carrega no inconsciente das pessoas,
especificamente em um contexto com menos oportunidades, onde a empresa
representa não só a possibilidade concreta de realizar-se como profissional, mas
também a de realizar-se como pessoa.
Em relação à possível resistência à mudança organizacional, também não foi
observada indício de resistência, reiterando o entendimento de que os seres humanos
resistem à perda, mas desejam a mudança.
Portanto, a despeito de a literatura sobre mudança cultural tradicionalmente
apontar para a predominância de dificuldades, conflitos, perdas e danos, isso não foi
verificado nesta pesquisa, ensejando indagações se o caso estudado é uma exceção,
graças a um manejo muito bem sucedido das variáveis presentes; ou se a seleção dos
entrevistados tenha ficado excessivamente enviesada.
Inevitavelmente, nem tudo ocorreu de forma tão perfeita e tranquila, mas, pelo
que foi observado, se houve algum entrave no momento inicial, a nova gestão teve
habilidade para intervir e superar, de forma a manter a sobrevivência e saúde do grupo,
com vistas à consolidação de uma nova cultura organizacional.
Dessa forma, a análise das entrevistas nos permitiu fazer algumas afirmações
sobre a mudança cultural ocorrida na empresa adquirida:

•

A mudança de gestão favoreceu o desenvolvimento de uma nova cultura em que

prevalece a transparência, o que influenciou positivamente na postura estratégica da
empresa, motivando a geração de novas ideias.
•

A

empresa

mudou

sua

política

de

recursos

humanos,

preparando,

desenvolvendo e valorizando seus trabalhadores, melhorando o ambiente de trabalho e
promovendo a integração de todos. Por sua vez, o feedback contínuo dado aos
trabalhadores sobre o seu desempenho, aumentou o comprometimento de todos,
estimulando a melhoria contínua do trabalho de cada um.
•

A nova gestão implantou uma gestão mais participativa, motivando a equipe, que

está mais envolvida na busca de melhor resultado para a empresa. Como
consequência disto, todos os trabalhadores participam das reuniões onde são
compartilhadas as metas operacionais e divulgados os resultados financeiros da
empresa.
•

A visão sistêmica da empresa passou a fazer com que os trabalhadores

privilegiassem o todo em detrimento do individual, diminuindo o clima de competição
interna existente anteriormente.
•

A liberdade de expressão e a autonomia dada aos trabalhadores encorajaram a

manifestação de sugestões e a identificação de soluções mais rentáveis para o
negócio.
•

A

agilidade

proporcionada

pelo

fluxo constante

de

informações

e

o

compartilhamento em todos os níveis hierárquicos facilitou a tomada de decisão, que se
tornou descentralizada.

•

Regras e normas mais claras, objetivas e inclusivas profissionalizaram as

condutas e facilitaram o trabalho.
•

A profissionalização da empresa oportunizou conhecimento, aprendizado e

crescimento aos trabalhadores.
•

Observou-se um alinhamento das práticas e ferramentas organizacionais com os

valores culturais da empresa adquirente.
•

Implantaram-se práticas de governança corporativa com a finalidade de

aumentar o valor da organização, criando mecanismos para assegurar que o
comportamento dos trabalhadores esteja alinhado com o interesse dos acionistas.
•

A atuação do CEO, com sua disposição para discutir as diferenças culturais com

os trabalhadores, amenizou as naturais dificuldades envolvidas na mudança cultural
ensejada pela aquisição. A comunicação foi usada para, em um primeiro momento,
informar, evitando especulações; e, em um segundo momento, sinalizar sobre a direção
que estava sendo dada à empresa.
Vale ressaltar que, apesar do clima inicial de instabilidade, trazido pela entrada
da adquirente, a transição da cultura e a implantação das mudanças necessárias ao
processo transcorreram de forma tranquila, pois os novos gestores reforçaram, a cada
momento, um discurso fundamentado na confiança e na cooperação.
Assim sendo, a venda do controle da empresa Mundo Verde para um fundo de
investimento de private equity trouxe profissionalização e eficiência operacional e
financeira, agregando mais valor e crescimento à empresa.

5.2 RECOMENDAÇÕES
A presente pesquisa revelou que há espaço para trabalhos que busquem
desenvolver o tema abordado, tendo em vista que os estudos existentes sobre a
aquisição de empresas familiares brasileiras por fundos de private equity merecem
maior aprofundamento. Em especial, sugere-se que:
a)

sejam examinadas empresas familiares, de outro porte e de outro ramo de

atuação, onde as características de sua cultura possam ser estudadas como
dificultadores da mudança organizacional quando de sua aquisição por um fundo de
private equity;
b)

sejam pesquisadas empresas familiares de outras regiões do país, que

passaram por um processo de aquisição, para verificar a influência da cultura regional
sobre o processo de mudança organizacional;
c)

seja replicado em empresas familiares adquiridas por outros fundos de

investimento de private equity, para verificar se as características pessoais dos sóciosinvestidores ou dos novos gestores afetam o grau de êxito do processo de aquisição;
d)

sejam pesquisados os trabalhadores sem responsabilidades de supervisão, na

mesma empresa, de modo a se identificar se a percepção de mudança dos níveis
inferiores da hierarquia se diferencia da visão que aparece nesta pesquisa.
Tais estudos certamente contribuiriam para uma melhor compreensão do
fenômeno ora estudado.
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APÊNDICE
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO

•

Diferenças – antes e depois da aquisição
- sentimentos em relação às diferenças

•

Expressão da opinião – antes e depois da aquisição

•

Percepção de mudança do feedback sobre desempenho

•

Mudança de regras e normas

•

Clima de competição – antes e depois da aquisição

•

Ambiente de trabalho – antes e depois da aquisição

•

Percepção sobre preparo/treinamento – antes e depois da aquisição

•

Percepção atual sobre valorização
- valor dos trabalhadores para o sucesso organizacional

•

Tomada de decisão – antes, no período de transição e depois da aquisição

•

Percepção da transição

•

Implementação das mudanças

•

O que foi preservado / o que foi perdido

