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RESUMO 

Objetivo: O estudo busca compreender em que medida uma mudança 

organizacional com a introdução de uma nova cultura impacta nas atitudes e 

percepções dos funcionários.  

Metodologia: A abordagem utilizada foi exploratória e o contexto estudado é da  

operação de aquisição de uma empresa brasileira de educação de idiomas. Foram 

utilizados referenciais teóricos sobre os temas de cultura organizacional e mudança 

organizacional. Com o embasamento destes, foi possível observar os impactos do 

fenômeno em campo, onde foram entrevistados através de perguntas abertas, dez 

funcionários da empresa recém-adquirida. Posteriormente foi realizada a análise do 

conteúdo coletado, com a definição de duas categorias finais e treze subcategorias, 

detalhadas através de trechos retirados das entrevistas.  

Resultados: Como conclusão, foi possível entender o processo de mudança 

organizacional pela ótica dos funcionários e mapear os impactos na motivação, 

senso de pertencimento, coordenação e consequente impacto para a organização e 

seus resultados.  

Limitações: A principal limitação do estudo é a presença da autora como 

participante no contexto estudado, o que pode, mesmo que não intencionalmente, 

viesar as interpretações. 

Contribuições Práticas: As categorias levantadas poderão servir como base para 

estudos posteriores sobre as categorias definidas. Na prática da administração, o 

estudo poderá auxiliar futuras operações de aquisição, na medida que levanta os 

impactos da mudança organizacional mais relevantes para o grupo de colaboradores 

dentro deste contexto e, funcionando como insumo para planos de mudanças 

organizacionais e mapeamento de riscos destas mudanças. 

 

Palavras-chave: diferenças culturais; fusões e aquisições; integração; cultura. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Purpose: his study aims to understand, from an exploratory approach within the 

context of an acquisition operation of a Brazilian language education company, the 

impacts of an organizational change in the perception and attitude of the employees. 

Design/Methodology/Approach: We used a qualitative exploratory approach. The 

context of this paper is the acquisition of language education company in Brazil. We 

used references from organizational cultures and organizational change theories as 

background for the analysis. Ten employees were interviewed through open 

questions and the results were found by the content analysis method. We discovered 

two final categories and thirteen subcategories.  

Findings: As a conclusion, it was possible to understand this phenomenon from the 

perspective of these collaborators, through the schematization of the employees’ 

perspective of the organizational change and its effects on their motivation, sense of 

belonging, coordination and the impact on the organization and its results.  

Research limitations: The main limitation of the study is the active participation of 

the author on the context of this study, which can, not intentionally alter some of the 

interpretations of the interview. 

Practical implications: The categories found can be used in other studies regarding 

the same subject. In management practice, the study may help future acquisition 

operations as it raises relevant impacts of the organizational change for the group of 

employees within this context. It can also be useful as background for the conception 

for organizational change plans built by the companies going through the same 

situation. 

Keywords: cultural differences; mergers and acquisitions; integration; culture.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Em qualquer processo de fusão e aquisição existem fatores subjetivos e intangíveis, 

ligados principalmente à sinergia da operação e do dia-a-dia do negócio, que são 

dificilmente incorporados em análises prévias a compra. O que pode ser observado 

na prática é que existe um conjunto de práticas e regras não escritas que compõe 

quase que manual de “como funcionamos por aqui” dentro de cada empresa. Este 

manual, também conhecido como a cultura organizacional ou a “programação 

coletiva da mente”, segundo Hofstede (1990), é o que distingue os membros de um 

grupo ou empresa de outro e por muitas vezes determina seu sucesso ou insucesso.  

A dominância e coerência da cultura organizacional dentro de 
empresas se provou ser uma qualidade essencial para companhias 
excelentes. Quanto mais forte a cultura, mais direcionada a mercado 
esta consegue ser, menor é a necessidade de políticas, manuais, 
organogramas, ou detalhamentos de regras e procedimentos. Nestas 
empresas, pessoas até o último nível hierárquico sabem como 
devem agir na maioria das situações dada a clareza dos valores que 
as guiam” (PETERS; WATERMAN, 1982).  

 

No momento da compra, além da informação disponibilizada ser restrita, 

provavelmente as informações mais relevantes para análises relacionadas a este 

tema não são acessíveis: 

(...) uma análise prévia sobre a cultura organizacional do futuro 
parceiro é de extrema importância em qualquer operação de fusão e, 
se a operação for concluída, esta analise deve virar a base um longo 
plano de integração cultural dentro desta nova empresa” 
(HOFSTEDE, 2010, p. 408). 

 

Operações de fusão ou aquisição, enquanto processos de mudança organizacional, 

pressupõem mudanças internas que possibilitem o crescimento esperado. Desta 

forma, operações deste tipo trazem consigo muitas mudanças, incertezas e 

expectativas, tanto para o grupo que realizou a aquisição, quanto para os adquiridos. 
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Para quem compra, a expectativa é do controle imediato, de chegar fazendo tudo o 

que é necessário para implementar e concretizar todas as oportunidades 

previamente mapeadas no modelo de negócio, e que são, no fim das contas, o que 

justifica a realização desta aquisição.  

Para quem é comprado, as expectativas e incertezas também são diversas. Estas 

trafegam sobre como será o dia seguinte, qual será a nova forma que a organização 

irá tomar, e as mudanças que podem e provavelmente irão ocorrer, e principalmente 

se cada funcionário ainda se encaixa naquela (nova) organização que está ali sendo 

criada.  

Esta pesquisa tem como objetivo o entendimento de: Em que medida uma 

mudança organizacional com introdução de uma nova cultura impacta as 

percepções, atitudes e comportamento dos funcionários? 

O presente estudo se dará dentro de uma empresa de educação de idiomas 

brasileira recém adquirida e através da análise da autora, expectadora privilegiada 

dentro da empresa, como parte da organização. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo é descobrir, a partir de uma abordagem exploratória e 

qualitativa, e dentro do contexto de uma operação de aquisição de uma empresa 

brasileira de educação de idiomas, os impactos de uma mudança organizacional 

com introdução de uma nova cultura para os funcionários.  

O foco será, portanto, o entendimento do fenômeno através do ponto de vista dos 

funcionários entrevistados, não sendo possível auferir estes resultados de forma 

causal ou como variáveis explicativas universais, mas sempre levando em conta 

apenas o contexto observado.  
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1.3 RELEVÂNCIA 

 

A forma como a cultura coordena as iniciativas e organiza o processo decisório 

acaba por gerar grande impacto na produtividade dentro das companhias, ela 

proporciona os mecanismos necessários para obtenção de flexibilidade e ao mesmo 

tempo disciplina e coordenação, na medida que há um alinhamento entre os 

colaboradores da companhia, uma programação mental, conforme descrito por 

Hofstede (1990), capaz de ditar o que é certo e errado, e o que é importante ou não 

no âmbito das empresas. 

A relevância deste estudo se dá em torno deste contexto, em que se faz clara a 

necessidade de promoção de coordenação entre os funcionários para que trabalhem 

em direção de um só objetivo. A função fundamental da cultura organizacional é 

atuar como elemento de coordenação flexível, visando aumentar a promessa de 

entrega de valor futuro e gerar um ativo intangível para a companhia (MIGUELES, 

2008).  

O problema de pesquisa deste estudo buscará tratar deste aspecto: os impactos da 

mudança organizacional para os indivíduos. Como o choque decorrente de 

diferenças culturais emergidas após a operação de aquisição de uma organização 

afeta as percepções dos funcionários, suas atitudes e a forma como eles se 

comportam dentro da companhia, seus resultados individuais. 

Quando falamos de operações de fusão e aquisição especialmente, como no caso 

do estudo, a relevância do assunto é ainda maior. Para Gomes et al. (2013), se 

aspectos organizacionais como a cultura fossem incluídos nas etapas de análise das 

transações de fusões e aquisições, a chance destas operações darem certo 

aumentaria exponencialmente.  

A aplicabilidade se dá pela identificação de categorias identificadas no campo, que 

poderão posteriormente ser também testadas em outros contextos, para além do 

caso aqui abordado. Assim, no âmbito acadêmico, especialmente no campo da 

administração de empresas, as conclusões deste estudo poderão servir como fonte 

de informação e comparação para novos estudos sobre aquisições.   
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 O DEBATE SOBRE ASPECTOS CULTURAIS NAS EMPRESAS 

 

2.1.1 Uma abordagem para a definição de cultura 

 

A literatura e discussões acerca do tema “Cultura” começam a ser moldadas através 

da compreensão do significado do trabalho para os indivíduos e uma reflexão sobre 

esta construção dentro das sociedades. Podemos observar formas diversas de se 

agir e pensar quando olhamos diferentes pessoas, grupos e nações. Para Migueles, 

Lafraia e Souza (2006) estas diferentes programações mentais dependerão do 

contexto em que o indivíduo esteve inserido ao longo de sua vida. Hofstede (1990) 

define esta programação mental como a cultura como um fenômeno coletivo, 

dividido entre pessoas que compartilharam o mesmo contexto social, que consiste 

em regras não-escritas do jogo social, uma “programação coletiva da mente” que 

distingue os membros de um grupo ou categoria dos membros de outro”. Migueles, 

Lafraia e Souza (2006) descrevem o fenômeno como na física, uma força invisível 

que atua sob o comportamento humano.  

A Figura 1 ilustra os limites da cultura, enquanto um fenômeno socialmente 

construído e não biologicamente construído.  

Figura 1 - Three Levels of Uniqueness in Mental Programming 

 
Fonte: Hofstede (1990). 
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A primeira camada da programação mental é descrita por ele, em analogia à 

programação de computadores como o sistema operacional. Chamada de “Natureza 

Humana”, estas são as características básicas, universais e comuns para todos os 

indivíduos: a habilidade de sentir, interagir, de observar o ambiente a sua volta. A 

cultura é segunda camada, responsável por modificar a forma com que a primeira é 

manifestada, é aprendida ao longo da vida de cada um, e é compartilhada entre 

grupos específicos. A terceira camada se refere a algo individual, parcialmente 

hereditário e parcialmente aprendido ao longo da vida.  

Em acordo com Migueles, Lafraia e Souza (2006) a cultura pode ser observada por 

uma perspectiva semiótica, pois reflete a forma como cada um foi ensinado a pensar 

sobre determinadas situações, como foram instruídos a interpretar determinados 

assuntos, e de expressar a primeira camada ilustrada. Um exemplo citado no livro é 

da vaca. Na primeira camada, todos têm a mesma programação mental da natureza 

humana, de enxerga-la. Porém a segunda camada é a lente, que faz as pessoas a 

reagirem à exatamente a mesma coisa de formas e com interpretações tão distintas 

– para uns ela representará alimento e para outros um animal sagrado. 

A cultura representa, portanto, a lente que será utilizada para enxergar tudo. 

Fazendo um paralelo para o caso em questão, será a lente utilizada para qualquer 

mudança, comunicação ou movimentação que possa ser feita dentro de um contexto 

de fusão e aquisição. No caso em análise, grandes problemas de comunicação são 

recorrentes e graves pois retratam exatamente o mesmo caso do exemplo da vaca, 

o que para um é sagrado, para o outro não é, apesar de estar-se falando 

exatamente da mesma coisa. 

Em sua obra, Hofstede (1990) também demonstra como a cultura se expressa 

através da Figura 2. Com o desenho similar a uma cebola, é possível entender com 

as camadas, como a cultura é expressada. A primeira e mais superficial camada são 

os símbolos, que são palavras, objetos e coisas que para algum grupo específico 

carregue em si um significado importante. A segunda camada são os heróis, 

personalidades admiradas e que servem como exemplo por algum feito ou história 

de vida. A terceira camada são os rituais, atividades supérfluas e incompreensíveis 

se analisadas do ponto de vista prático, mas que possuem significados importantes 

para um grupo. Um clássico exemplo é a distribuição de presentes no natal. A quarta 
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e mais profunda camada, e consequentemente, a mais profunda forma de expressão 

da cultura pode ser observada através dos valores. Os valores são descritos por 

Hofstede (1990) como “tendências de sempre se preferir um extremo em relação ao 

outro”, e quando se fala em valor, estamos falando sempre de opções opostas: o 

bem vs. o mal, perigoso vs. seguro etc.  

Figura 2 - Symbols, Heroes, Rituals and Values 
 

 
Fonte: Hofstede (1990). 

 

A dinâmica identificação da forma com que a cultura é expressada é de grande 

relevância no caso em estudo pois através da observação, os símbolos, heróis, 

rituais e valores, poderão evidenciar traços importantes da cultura e desvendar 

características e valores importantes para a integração cultural pós aquisição. 

O processo construção valores também é explicado por Hofstede (1990). Este é 

iniciado de forma inconsciente ainda quando crianças, prioritariamente com as 

famílias e escola e se estende até os dez anos de idade. A partir desta idade, com 

os valores já enraizados, começamos conscientemente a ter um aprendizado mais 

focado em ovas práticas, em novas formas de se fazer, porém já com a nossa 

programação estabelecida. Esta segunda etapa normalmente ocorre no ambiente de 

trabalho.  Em acordo com este esquema, Migueles, Lafraia e Souza (2006), também 

confirmam que a cultura de cada um depende do ambiente em que o indivíduo é 

parte ao longo de sua vida (escola e família). Porém eles adicionam que não apenas 
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estes fatores são determinantes para a construção da cultura, e que o indivíduo, 

dotado de consciência e razão, tem autonomia para atuar sobre esta realidade. 

Trompenaars (1995) também contribuiu para o assunto através de um esquema que 

muito se assemelha ao apresentado anteriormente. Em sua ótica, a cultura é um 

sistema comum de significados, que guia exatamente o que deve ou não ser feito. 

Ele esquematiza sua teoria em círculos como da figura 2, com suas camadas 

compostas (de fora para dentro) por: artefatos, valores e na parte mais interna as 

crenças das sociedades. Ele conclui ainda, que a cultura não estuda 

comportamento, mas a lógica que o externaliza.  

Através dos dois esquemas apresentados, há paralelos relevantes a serem feitos 

com o caso. A partir do referencial demonstrado acima, podemos estabelecer a 

cultura como determinante para seleção do que é ou não importante para cada 

indivíduo: o que são comportamentos certos e errados e a lente que será utilizada 

para ver o mundo.  Além disso, o referencial também demonstra que o contexto 

(principalmente educação e família) são determinantes para a criação dos valores e 

cultura de cada um. Sendo assim, no âmbito de uma empresa, o presente estudo 

deverá também considerar o contexto dos funcionários como variável relevante para 

a cultura apresentada. 

 

2.1.2 Perspectivas sobre a cultura nas organizações 

 

Há diversas definições para o termo “Cultura Organizacional”, amplamente utilizadas 

na literatura, mas segundo Hofstede (2001), todas elas associam os seguintes 

atributos ao tópico: 

 Holístico: Refere-se a um montante que muitas vezes é maior do que a 

soma de suas partes;  

 Determinado historicamente: pelo histórico da organização; 

 Relacionado às coisas que os antropólogos estudam: rituais e símbolos; 

 Socialmente construído: criado e preservado por um grupo de pessoas 

que juntos, formam a organização; 

 Difícil de mudar. 
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Fazendo um paralelo com o seu significado para cultura “programação coletiva da 

mente que distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas de outros”, a 

cultura organizacional funciona como uma programação coletiva que distingue os 

membros de uma organização dos membros de outra. Esta definição inclui não só 

os membros diretos da organização, mas também os demais agentes que interagem 

com a organização: autoridades, consumidores, etc.  

Em sua obra, Hofstede (1990) difere a cultura organizacional da cultura nacional 

através da Figura 3. 

Figura 3 - Level of culture and Source 
 

 
 
Fonte: Hofstede (1990). 

 

Cultura nacional é parte de uma programação mental adquirida nos primeiros 10 

anos de nossas vidas, através de nossa família, do meio-ambiente em que estamos 

inseridos e da escola – assim são estabelecidos os nossos valores básicos. Nossa 

cultura organizacional consiste das práticas que adquirimos das organizações de 

forma mais tardia, quando já adultos e quando nossos valores já haviam sido 

formados. 

Para Trompenaars (1995) a cultura organizacional é formada pelos valores de seus 

empregados e líderes, que muitas vezes acabam por refletir a filosofia da família de 

seus fundadores (Hofstede também concorda neste aspecto). Para ele, há três 

aspectos importantes a serem considerados ao se avaliar a cultura organizacional: a 
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relação global entre a empresa e seus empregados, os sistemas hierárquicos, e a 

visão dos empregados sobre a visão e objetivos das empresas.  

Dentro universo da administração de empresas, a definição mais amplamente 

utilizada para cultura é a do psicólogo Schein (1985), que descreve a cultura como 

pressupostos básicos de um grupo na medida que aprendeu a lidar com problemas 

de adaptação externa e integração interna, ou seja, a cultura são normas 

compartilhadas e assumidas dentro de um grupo. A forma com que esta cultura 

acontece na prática pode ser descrita em um mapa mental composto por artefatos, 

crenças e suposições básicas, sendo as suposições básicas o nível mais profundo 

da cultura, que resulta na orientação dos comportamentos e os fazem um grupo. 

Estes comportamentos dos grupos, para que sejam institucionalizados, devem ser 

geridos como competências essenciais da organização, segundo Prahalad e 

Hammel (1990). Estes são “aprendizados coletivos da empresa”, segundo os 

autores, para coordenação de habilidades, tanto em nível pessoal quanto 

organizacional. Eles ressaltam ainda, que estas só podem se estabelecer com a 

presença de um entendimento comum sobre a entrega de valor daquela organização 

– caso contrário, sem se saber o que é valor e o que está se perseguindo, não 

haverá um objetivo comum e nem conhecimento comum sendo gerado. 

A pesquisa realizada pelo IRIC (Institute of Research on Intercultural Cooperation) 

utiliza o modelo de pesquisa feita para a IBM, mas ao invés de comparar diferentes 

nacionalidades dentro da mesma empresa, compara diferentes organizações em 

apenas dois países, visando exatamente entender aspectos que específicos em 

relação à organização. Foram entrevistados indivíduos diversas empresas, mas de 

apenas dois países (Dinamarca e Holanda).  

Ao analisar pessoas similares dentro das duas organizações, é possível enxergar 

consideráveis diferenças nas práticas do dia a dia, mas não diferenças relevantes 

nos valores dos indivíduos. Para Hofstede (1990), a variável valor e a variável de 

práticas se confundem, pois, são de fato os valores dos fundadores e principais 

líderes que dão forma a cultura organizacional da organização, porém, a forma com 

que esta cultura é concretizada para os demais membros da organização, é através 

destas práticas em que estes valores implicam. 
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As diferentes práticas (símbolos, ritos e heróis) que são chave na composição da 

cultura organizacional, e não exatamente os valores dos indivíduos pois estes já são 

providos de valores próprios no momento de sua contratação decorrentes de 

diversos fatores como sua nacionalidade, educação, idade, gênero, etc. Por isto, 

como resultado da pesquisa, outras variáveis como o sexo, educação e o gênero 

apresentaram-se mais determinantes em termos dos valores dos indivíduos do que 

de fato a organização em que trabalhavam. Assim, o foco principal da pesquisa será 

o entendimento da Cultura Organizacional como de fato o conjunto de práticas do 

dia a dia que compõe aquela organização. 

Hofstede (2001) sugeriu 6 diferentes dimensões de práticas que distinguiram as 20 

empresas analisadas. Neste contexto, vale ressaltar que não há entre dimensões o 

que é certo ou errado, mas especificamente para alguns tipos de empresas ou 

mercados, algumas dimensões são mais comuns do que outras:  

1) Dimensão 1: Orientação por resultado trabalho ou por processo. Esta 

dimensão visa entender a razão pela qual as pessoas realizam suas 

tarefas no dia-a-dia. Empresa orientadas pelo processo são aquelas em 

que as rotinas são bastante parecidas diariamente, há uma forte restrição 

apenas à execução dos processos existentes e os esforços normalmente 

são restritos apenas à estes processos, sem tomada de risco e novidades. 

Empresas com orientação para resultado, na prática são aquelas que 

demandam de seus profissionais a tomada de maiores riscos, a rotina não 

é feita de desafios e novas demandas em busca da obtenção dos 

resultados.  Neste caso, empresas que tem grande preocupação com a 

segurança, por exemplo, tendem a serem mais orientadas pelo processo 

pois a margem de erro deve ser menor naturalmente.  

2) Dimensão 2: Orientação pelo empregado ou pela tarefa. Nesta 

dimensão busca-se entender se as questões pessoais dos empregados 

são levadas em conta dentro do ambiente do trabalho. Em empresas 

orientadas pelo trabalho, há pressão pelas entregas e pelo cumprimento 

das tarefas. Decisões são tomadas de forma individual e não há espaço 

para questões pessoais. Os estudos relacionados a esta dimensão 

mostraram que esta reflete não apenas a filosofia de seu fundador, mas 

também possíveis marcas que o passado da empresa tenha deixado.  



 

25 
 

3) Dimensão 3: Paroquial ou profissional. Nesta dimensão busca-se 

entender de onde é derivada a identidade dos empregados. Se a forma e 

de trabalho se assemelha à vida pessoal, ou se, para fins da identidade 

dos indivíduos, são esferas tratadas de forma completamente a parte. Um 

ponto importante para distinção desta dimensão é a forma com que 

empregados são contratados. Em empresas profissionais, são levadas em 

conta apenas competências profissionais, sem nenhum aspecto pessoal. 

4) Dimensão 4:  Sistemas abertos ou fechados. Esta dimensão mede o 

quanto a empresa é a aberta a novos entrantes. Em empresas fechadas, 

foi observado que era necessário mais de um ano para que as pessoas se 

sentissem parte da organização, enquanto nas abertas todos se sentiam 

bem-vindos desde o primeiro momento. Esta dimensão esta 

correlacionada com o índice de aversão à incerteza conforme mencionado 

anteriormente.  

5) Dimensão 5: Controles frouxos ou justos. Esta dimensão visa entender 

quão estruturados são os processos dentro da organização. Em empresas 

em que os processos são frouxos, piadas sobre a empresa são 

frequentes, horários de reuniões e de chegada e saída são apenas 

estimados pois nunca são cumpridos de forma pontual.  

6) Dimensão 6: Pragmática ou normativa. Empresas pragmáticas são 

aquelas orientadas pelo mercado, cujos processos e formas de atuação 

do dia-a-dia são dinâmicas e é mais importante seguir as demandas do 

mercado do que de fato o cumprimento das regras e procedimentos com 

rigor. Em empresas normativas, o que acontece da empresa para fora não 

tem nenhuma interferência na atuação pois são focados na 

implementação de normas imutáveis.  

 

Dentre as dimensões, o referido estudo demonstrou ainda algumas conclusões 

importantes: 1) As dimensões 2 e 4 estão relacionadas ao perfil do fundador e ao 

histórico da empresa; 2) As demais dimensões estão relacionadas ao tipo de 

mercado em que a organização opera.  

Esta mesma pesquisa foi posteriormente replicada e validada pelo autor em um 

cenário de análise de subculturas dentro de uma só empresa. A pesquisa foi 
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realizada em 1988 e tinha como objetivo entender as culturas presentes em 

diferentes áreas de uma empresa holandesa de seguros: área comercial, 

administrativa e estratégica. Como resultado, foi possível a elaboração de um 

grande mapa cultural da empresa capaz de ajudar na elaboração de estratégias de 

integração e de alinhamento.    

Suas conclusões apontavam para a reduzida diferença cultural entre empresas 

quando analisando as organizações como um todo (o grupo de pessoas que a 

compõe). Ou seja, as crenças e valores dos indivíduos são pouco relacionados pela 

empresa em que este trabalha, e mais relacionados a variáveis relacionadas ao 

contexto dos funcionários (classe social, gênero, educação, nacionalidade). Com 

isto, reforça-se a necessidade de, no presente trabalho, se considerar informações 

demográficas para a análise do fenômeno. 

 

2.2 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

A discussão sobre mudança organizacional, termo também definido como como 

alterações na rotina de trabalho ou estratégia existente que afetem toda a 

organização, vem ganhando força com a crescente necessidade de adaptação de 

empresas à novas tecnologias, cenários políticos e econômicos (HEROLD; FEDOR; 

CALDWELL; LIU, 2008). O dinamismo e capacidade de adaptação viram, neste 

contexto, fatores essenciais não apenas para o sucesso das empresas, mas 

também para sua sobrevivência.  

Em resposta a este cenário, cresce a necessidade de entendimento dos desafios 

decorrentes destas mudanças organizacionais e como melhor conduzir o processo. 

Para aplicação no presente estudo, buscaremos entender principalmente o que a 

literatura nos diz sobre o impacto destas mudanças para os funcionários e as 

atitudes decorrentes. 

Na literatura, os principais pontos de contato com o tema se dão através de quatro 

diferentes perspectivas. A primeira perspectiva trata do conteúdo da mudança 

especificamente, como: mudanças estruturais, alteração de estratégia competitiva 

etc. A segunda trata do contexto, interno e externo que acompanham a mudança, 
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são levantadas questões como o mercado em que a empresa está inserida, mas 

também de características internas, como a idade da organização. A terceira 

perspectiva trata do processo em si de mudança e suas etapas e a última trata dos 

efeitos e impactos da mudança na organização (ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999). 

Para o presente estudo, vamos focar no impacto destas mudanças especificamente 

para os funcionários. Estudos empíricos mostram que pelo menos 50% das 

mudanças organizacionais realizadas não atingem o seu objetivo inicial (MARKS, 

2006); estudos confirmam também que a atitude e reação dos funcionários frente a 

mudança são peça determinante para o sucesso ou insucesso da mudança. 

Neste mesmo artigo, Armenakis e Bedeian (1999), concluem que o efeito destas 

mudanças nos funcionários não é sempre positivo ou negativo. Os principais efeitos 

positivos encontrados na literatura dizem respeito a melhorias na produtividade, 

qualidade e na capacidade de tomar risco. Os negativos são relacionados ao clima 

organizacional e comprometimento dos funcionários (GILMORE; SHEA; USEEM, 

1997).  O processo da mudança, dentro do contexto da atitude dos funcionários se 

dá na literatura com as seguintes etapas: um primeiro momento de incerteza em 

relação à mudança, que gera um sentimento de negação (funcionários são contra e 

acreditam que a mudança não é necessária) e resistência, que pode ser identificada 

através de indicadores como a sabotagem e turnover (JAFFE et al., 1994).  

Segundo Armenakis e Harris (2009), o processo, pelo ponto de vista da reação dos 

funcionários, tem maior probabilidade de dar certo quando os agentes envolvidos 

possuem algumas crenças especificas em relação à mudança. Primeiramente que 

eles reconheçam as lacunas existentes na organização e entendam que mudanças 

são necessárias para fechá-las. Depois, eles enxerguem que o caminho escolhido 

para fechar esta lacuna é o correto e que a organização é capaz de passar por este 

processo, tendo o apoio da liderança para tal (acreditar que toda a liderança está 

comprada com a mudança). O último é que eles acreditem que, no final das contas, 

a mudança trará algo de positivo para eles.  

Outro fator relevante dentro deste contexto pode ser exemplificado pelo caso da 

General Electric. Diante de um problema em sua linha de produção, a empresa 

solicitou que os próprios funcionários fizessem o diagnóstico e propusessem 

solução. O sucesso deste caso exemplifica como o envolvimento das pessoas 



 

28 
 

aumenta a chance de sucesso. Estudos comprovam que este envolvimento aumenta 

o senso de que o caminho escolhido para a mudança é o certo e lhes faz entender a 

necessidade da mudança, diferente de quando o processo é imposto topdown pela 

liderança.  

 

2.3 A CULTURA ORGANIZACIONAL EM CONTEXTOS DE MUDANÇA 

ORGANIZACIONAL 

 

Para o entendimento de como a introdução nova cultura poderá, segundo estudos 

recentes, impactar os indivíduos e até os resultados e dinâmica operacional pós 

aquisição, buscarmos entender também o que a literatura mais recente nos traz de 

arcabouço teórico à cerca do tema.  

Foi possível observar através da pesquisa sobre o tema que, a maior parte dos 

artigos recentes a respeito do assunto se debruçam sobre as variáveis de fusão e 

aquisição e cultura em operações internacionais, em que há parâmetros nacional, 

principalmente de Hofstede (1990) embasando as diferenças encontradas. Como no 

caso em questão ambas as empresas são brasileiras, apesar de terem traços tão 

diferentes em termos de valores organizacionais e modelo de operação, estes 

trabalhos não podem ser aplicados.  

Visando tentar diminuir o vazio existente na literatura brasileira sobre o assunto, 

Jordão, Souza e Avelar (2013) analisaram o caso de aquisição da Extrativa 

Matalquimica Inc. pela FASA Participações. Dentre suas principais conclusões está 

o fato das principais mudanças no modelo de gestão pós aquisição terem sido 

derivados da cultura orientada para resultados que foi introduzida para empresa 

adquirente. Este ponto se assemelha bastante ao caso em estudo. As conclusões 

indicam ainda que estas mudanças tiveram impacto nas mais diversas áreas, do 

financeiro à área de controle de qualidade.  

Fernanda Santos (2013) conclui seu estudo de levantamento teórico sobre o impacto 

das diferenças culturais nas fusões e aquisições com o entendimento de que, em 

contrapartida a vasta literatura existente sobre cultura organizacional em seu 

aspecto mais amplo e subjetivo, parece haver uma lacuna no que tange ao 
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entendimento do papel desta variável na operacionalização de uma aquisição ou em 

sua aplicabilidade no dia a dia empresarial.  

Através da análise de vinte principais artigos acerca do tema, ela categorizou as 

abordagens em torno do tema em três principais tipos: 

1) Fatores estratégicos: discussões em torno de diferentes formas de 

integração para obtenção de ganhos de sinergia e posteriormente ganhos 

financeiros. A autora destacou como principais fontes: (SHIRIVASTAVA, 

1986, CAPRON; PRISTE, 2002; GARBNER, 2004). 

2) Fatores humanos: questões subjetivas como a perdas de autonomia, 

identidade cultural, falta de informação, sentimento de insegurança. Neste 

aspecto, as conclusões se apresentam majoritariamente negativas. A autora 

destacou como principais fontes: (BUONO; BOWDITCH, 1989; 

CARTWRIGHT; COOPER, 1994; CALDAS; TONELLI, 2002). 

3) Fatores culturais: atenção especial às diferenças culturais entre empresas e 

como estas interferem no processo de integração  

 

A autora compilou o resultado de sua pesquisa em uma matriz que leva em conta os 

vinte artigos analisados e suas conclusões ou ações propostas. A matriz completa 

está no Anexo III. Abaixo, iremos destacar as principais conclusões e impactos da 

cultura neste fenômeno conforme levantados pelos autores para que estas possam 

ser analisadas de forma exploratória no caso em questão. Importante ressaltar na 

grande maioria dos artigos analisados, não havia conclusões aplicáveis ou que 

pudessem ser posteriormente observáveis ou estavam sendo tratados casos em que 

a operação era internacional (trata-se das diferenças de cultura nacional). Impactos 

da cultura nas operações de fusões e aquisições: 

 Transferência de conhecimento: diferenças culturais devem ser vistas 

como complementares, aonde troca de práticas e repertórios podem 

aumentar o potencial de transferência de conhecimento; 

 Transferência de tecnologia e o compartilhamento de conhecimento: 

podem ficar comprometidos por esses impactos no nível individual, já 

que reduzirá o engajamento das pessoas; 
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 Assimetria de informação: F&A realizadas por empresas mais distante 

culturalmente têm maior custo de transação, por conta da assimetria de 

informação. 

 Integração sociocultural: As diferenças culturais afetam a integração 

sociocultural, a sinergia e o valor para o acionista de formas diferentes 

e às vezes até opostas ao desejado. 

 Confiança e laços: A cultura organizacional impacta no 

estabelecimento de relacionamentos, de laços de confiança e no 

processo de integração. 

 Falta de autonomia: diferenças culturais podem impactar a falta de 

autonomia e comprometimento, mas ainda assim podem trazer ganhos 

de sinergia no longo prazo; 

  Admiração entre culturas: o sucesso da integração depende da 

percepção compartilhada de que a outra cultura tem características 

atrativas que valem a pena ser preservadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

31 
 

3 A EMPRESA E AS DIFERENTES CULTURAS 

 

3.1 CONTEXTO DO ESTUDO E COMPORTAMENTOS ASSOCIADOS 

 

De um lado está um grupo de investimentos com dupla missão: de gerar retornos 

financeiros interessantes e causar um impacto na educação. O grupo tem como 

principal acionista um dos executivos mais bem conhecidos do Brasil reconhecido no 

mercado brasileiro por seu modelo de gestão ímpar, altamente voltado para 

mercado. 

Os traços de seu modelo de gestão estão descritos no livro “Sonho Grande.” O 

modelo é pautado em pilares como a meritocracia, simplicidade, sentimento de dono 

e inconformismo. Pilares estes, que, no dia a dia destas empresas se traduzem em 

metas individuais acirradas, salários fixos abaixo do mercado e remuneração 

variável alta, uma quantidade elevada de horas trabalhadas para atingimento destes 

objetivos, foco constante em corte de custos e altíssimos níveis de turnover, ou seja, 

alta rotatividade de funcionários.  

No outro extremo está empresa adquirida. Empresa do ramo de educação de 

idiomas. A empresa tem oitenta anos recém feitos e pertencia previamente a uma 

associação de um consulado internacional, e que até 2006 era uma empresa sem 

fins lucrativos. A empresa é reconhecida por sua marca forte, tradição, alta 

qualidade acadêmica e pelo seu clima adorado pelos colabores como uma das 

“Melhores Empresas para se trabalhar” segundo o instituto “Great Place to Work”. 

Na prática, funcionários fazem carreira há anos, são apaixonados por ensinar, levam 

uma vida leve e equilibrada pessoal e profissionalmente, possuem salários acima do 

mercado e trabalham muito bem em equipe com muita colaboração entre áreas.  

O resultado do cenário descrito é, do lado do grupo de entrantes pós aquisição: 

funcionários acostumados com um ambiente formal, frio e sem muito espaço para 

questões pessoais, poucos beijos e abraços ao longo do dia, supervalorização 

daqueles que trabalham até tarde (heróis desta cultura, como veremos mais a diante 

no referencial teórico), vestidos de forma formal e com foco em suas entregas e 

metas de curto prazo. No dia-a-dia, os horários das reuniões são cumpridos à risca, 
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reuniões possuem pautas e assuntos a serem tratados, sem muita emoção. O perfil 

é de pessoas com, em média, 30 anos, sem experiência no mercado e educação e 

vindo principalmente do mercado financeiro ou de outros grupos com a mesma 

cultura do fundo de investimentos.  

Do outro lado, um grande volume de funcionários que fazem carreira na empresa, 

alguns com mais de 30 anos de casa, mais velhos do que os novos entrantes. O 

ambiente é leve e informal, quase familiar, em que muitos são padrinhos uns dos 

filhos dos outros. As reuniões não têm hora para começar e são repletas de 

assuntos pessoais. Longas horas de trabalho não são muito bem-vindas, preza-se 

pela qualidade de vida e pelo tempo com a família, mães normalmente tem horários 

acordados que possibilitem que elas levem e peguem seus filhos na escola. O traje 

de trabalho é informal, há completa flexibilidade quanto a este ponto. Um ritual 

interessante que será observado nas entrevistas e bem define o clima é a chegada 

dos funcionários ao escritório e o seu “bom-dia” diário. Na cultura antiga, 

religiosamente as equipes se beijam e abraçam quando chegam, alguns minutos da 

manhã são dedicados a este ritual. Com a entrada da nova cultura este ritual passou 

a não acontecer mais. 

Em meio a um período turbulento de reestruturações, demissões, contratações em 

massa e desenho do planejamento estratégico, se introduzirá a realização do 

presente estudo. O momento é de definir e estruturar como coordenar 1.200 

pessoas com históricos, perfis, educação e culturas tão diferentes, para que todos, 

ao fim, estejam felizes, e finalmente remando na mesma direção. Além deste cenário 

interno complicado, o cenário externo é de recessão da economia, com cada vez 

menos alunos com disponibilidade financeira para buscar a educação de idiomas, 

além de uma concorrência bastante acirrada com baixíssima diferenciação entre 

produtos oferecidos. 

 

3.2 DIFERENÇAS CULTURAIS 

 

Voltando aos principais pressupostos teóricos aqui fundamentados, esta sessão 

buscará explorar como a diferença cultural, prevista nesta pergunta de pesquisa, foi 
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observada em campo. A introdução de uma nova cultura, diferente da que estava 

presente pré aquisição pode ser evidenciada através da divergência nas dimensões 

de Hofstede a respeito do tema. As duas principais divergências nas dimensões 

serão embasadas abaixo através de trechos tirados das entrevistas: 

Dimensão 1: Orientação por resultado trabalho ou por processo.  

Esta dimensão visa entender a razão pela qual as pessoas realizam suas 

tarefas no dia-a-dia. A nova cultura possui dentre suas principais 

características a introdução da orientação por resultado. A aumento da 

autonomia dos funcionários, o foco na eficiência e não apenas na 

repetição dos processos e a pressão são questões citadas que descrevem 

uma nova forma de trabalhar introduzida: 

 

“Volume de trabalho aumentou. Cara, porque veio com uma cultura 
diferente. Não sei se é simplesmente pela cultura buscar maior 
eficiência, mas pelo ritmo das pessoas ser diferente também. E o nível 
das entregas também, aumentou bastante o volume de entregas e 
projetos.” (N10). 

 

Dimensão 2: Orientação pelo empregado ou pela tarefa. Nesta 

dimensão busca-se entender se as questões pessoais dos empregados 

são levadas em conta dentro do ambiente do trabalho. Nas entrevistas foi 

possível observar os traços da nova cultura orientada pela tarefa e a 

cultura anterior orientada pelo empregado:  

 

“Era uma empresa meio que familiar quase, né? E passou a ser uma 
empresa focada só em lucro e não existe mais você pensar no lado 
pessoal quando você vai tomar uma atitude.” (N10). 

 

Dimensão 3: Paroquial ou profissional. Nesta dimensão busca-se 

entender de onde é derivada a identidade dos empregados. Se a forma e 

de trabalho se assemelha à vida pessoal, ou se, para fins da identidade 

dos indivíduos, são esferas tratadas de forma completamente a parte. 

Para esta dimensão, as entrevistas evidenciaram que a cultura antiga 

tinha uma orientação paroquial implícita. Sobre a nova cultura não 

houveram evidencias tão claras sobre este ponto. 
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“Pessoas até usarem isso muito de uma forma quase que marqueteira, 
vinha praticamente junto com o seu sobrenome: “sou fulano, da 
Cultura Inglesa.” (N9).  

 

Dentro do assunto de cultura, foi possível ainda evidenciar alguns aspectos do 

esquema de camadas da cultura de Hofstede (2001), em que a cultura é expressada 

através de símbolos, heróis, rituais, valores.  

Um símbolo citado foi a estrutura física do escritório. Os entrevistados descreveram 

que o escritório antes das mudanças era composto por salas fechadas, e que os 

diretores ficavam todos em um só andar apartados de suas equipes: 

“Eu acho que a questão do open space favorece o acesso à liderança. 
Não tem que bater na porta.” (N9).   

“Acho que todo mundo agora é mais... talvez até por conta de não ter 
paredes, todo mundo é mais visível, acho que as pessoas se falam 
mais.” (N7). 

Sobre os heróis, foi possível identificar uma mudança naqueles que eram vistos 

como heróis antes e depois das mudanças. Um aspecto levantado diversas vezes 

ao longo da entrevista foi a mudança no foco acadêmico vs. administrativo dentro da 

empresa. Os grandes nomes eram sempre vistos como os heróis. 

“Os gerentes antigamente, eles eram intocáveis. Você tinha que 
pensar várias vezes antes de falar com eles.” (N3). 

 

Estes eram também os que mais tinham oportunidades, com as mudanças e com a 

introdução de uma nova cultura, foi possível identificar o surgimento de novo heróis 

administrativos. 

Foi possível observar também a admiração dos funcionários quando falando de uma 

empresa composta por “mulheres fortes” e a admiração por esta antiga composição. 

O poder feminino foi por algumas vezes ressaltado.  

Sobre os ritos, principalmente os celebrativos, se mostraram uma importante forma 

de reconhecimento e motivação dos colaboradores, na medida que eram assuntos 

que notoriamente eram tratados de forma bastante sentimental. Estes que 

normalmente são cortados por parecerem custos supérfluos, principalmente em 

contextos de eficiência e redução de custos, podem representar formas mais 

vantajosas financeiramente de satisfação dos colaboradores e reconhecimento do 

que outros programas com esta mesma finalidade. Como o exemplo da festa de final 
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de ano e da convenção (que tiveram cortes de custos) e por isso houve uma 

alteração na data que fez com que algumas pessoas não tivessem tempo de passar 

em casa para se vestir.  

É um rito bastante forte a celebração destes dois eventos de final de ano, as 

pessoas tinham o costume de inclusive não trabalhar após o almoço para que 

tivessem tempo de ir em casa e se arrumar com calma: 

“A pessoa fica magoada: “poxa, eu trabalhei, eu queria ir para a festa, 
eu quero ir na convenção”, sabe? As pessoas ficam me perguntando: 
“você vai se arrumar como? Você vai aonde?”. Eu falei: “cara, eu 
arrumei uma casa”. Assim, teve gerente me mandando assim: “vamos 
dividir um quarto num hotel?” (N3). 
 

Outro rito destacado nas entrevistas é a apresentação de todos os novos 

funcionários pelo escritório, com as mudanças este rito também foi perdido. Este rito 

foi levantado no assunto relacionado a integração, e os entrevistados concordaram 

que este era um momento importante de integração entre as equipes: 

 

Chegava uma pessoa nova, o RH fazia uma integração, levava nas 
equipes, apresentava: “esse aqui é o fulano de tal setor”. Agora não 
tem mais. (N1). 
 

Um terceiro rito documentado foi a comemoração pelo fim do período de captação 

de alunos. Conforme descrição abaixo, a comemoração pelo fim do período era 

comemorada com brinde e champagne no escritório independente do resultado: 

 

“Gente está brindando, o que houve? Bateu uma meta?”, “[fica 
quieta”]. Falei: “Por quê?”, “não batemos meta nenhuma, mas é que a 
boa captação a gente tem que comemorar.” (N4). 

 

Sobre a camada mais interna do esquema, representada pelos valores, apesar 

destes serem de mais difícil acesso para observação, foi possível verificar a 

dicotomia existente entre um ambiente individualista vs. colaborativo. Neste aspecto 

temas como a meritocracia também vieram à tona. 

“Antes o serviço era colaborativo. Mas é. Hoje, essa geração mais nova, ela 
quer crescer individualmente. E ela não tem tempo para manter relação, isso 
é sociologia, gente.” (N3). 
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi realizado por métodos qualitativos, visando contribuir para a 

descrição e compreensão da situação de aquisição de um caso específico, suas 

consequentes mudanças organizacionais e o efeito destas sobre os funcionários. A 

pesquisa é de tipo interpretativa, ou seja, não é anterior aos dados coletados, mas 

surge a partir destes, numa relação constante e dinâmica com a prática 

(COUTINHO, 2014).  

Adicionalmente, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, considerada uma 

técnica para tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a 

respeito de determinado tema (VERGARA, 2005). Enquanto método de 

interpretação visa extrair sentido dos dados e enriquecer a leitura do que foi 

coletado, “decodificando” o conteúdo (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011).  

Desta forma, a análise se deu em três etapas: 

1. Pré-Análise: organização do conteúdo coletado para que seja possível a 

sua utilização, esquematizando as ideias; 

2. Exploração do Material: com definição de categorias; 

3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: condensação e 

destaque das informações . 

 

Em relação a categorização especificamente, foi mantido o rigor metodológico 

proposto por estes mesmos autores, em que há o agrupamento em função da 

repetição das palavras, exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência. 

É importante para todas estas fases que seja explorado não só exclusivamente o 

conteúdo manifesto, mas também o conteúdo latente que possuem (TRIVINOS, 

1987). Com isso, a fragilidade do estudo se dá pela neutralidade inerente a 

participação ativa do pesquisador na interpretação dos dados, tendo este suas 

próprias crenças e visões, interferindo mesmo que não intencionalmente nas 

análises e conclusões. 
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Além disso, uma limitação da presente metodologia é a participação da autora 

dentro do contexto em estudo como parte da organização em processo de transição 

cultural. 

Para confirmação dos resultados foram utilizadas algumas estratégias: 

(...) use descrição rica e densa para transmitir os resultados, (...) 
esclareça vieses que o pesquisador traz para o estudo, (...) 
apresente informações negativas ou discrepantes que vão contra os 
temas, (...) passe um tempo prolongado no campo, (...) use um 
auditor externo para rever o projeto todo. (CRESWELL, 2007, p. 20). 

 

A fonte das informações e coleta se dá através de um estudo de um caso específico, 

explorando uma empresa brasileira de educação que passou por um processo de 

aquisição em junho de 2016 e está experimentando os frutos e desafios desta 

mudança. A coleta de dados foi feita com base em um roteiro semiestruturado, com 

perguntas amplas sobre o processo de transição pós aquisição do grupo de 

investimentos que puderam ser respondidas da forma que cada um achasse melhor, 

com seus próprios termos e focando nos aspectos que acharem mais relevantes 

desta transição. Isto para que fosse possível elencar as categorias de forma mais 

indutiva possível.  

Sobre a amostra, o primeiro filtro foi a seleção apenas de pessoas que haviam 

passado pela transição (estavam lá antes e depois da mudança) e 

consequentemente poderiam identificar o “antes e depois”. Ou seja, pessoas que 

tivessem entrado na empresa até no máximo Janeiro/2016. O grupo de elementos 

de estudo, embora sem a necessidade de simbolizar um grupo representativo 

estatisticamente, deve conter variações e representar as tipicidades necessárias 

para a pesquisa (BIANCHI et al., 2008). Assim, foram seguidas as recomendações 

de Hofstede (1990) para melhor entendimento sobre a cultura organizacional: 

sempre ter a inclusão de pelo menos um líder e os demais participantes de 

diferentes níveis abaixo. Ele indica também que pessoas como recepcionistas e 

secretárias são ótimos respondentes, estes também devem ser incluídos.  

Foram então selecionadas pessoas de diferentes áreas e de diferentes níveis 

hierárquicos e tempo de casa conforme demonstrado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Respondentes da pesquisa 

Participantes Cargo Diretoria Área 
Data de 

Admissão 

N1 Assistente Comercial 
Central de Captação - Call 

Center 
13/12/2005 

N2 Secretária Executiva Presidência Presidência 01/03/1990 

N3 Supervisora Operações 
Central de Apoio à 

Operação 
02/05/2005 

N4 Analista Comercial Inteligência Comercial 02/04/2015 

N5 Analista Comercial Marketing 02/01/2013 

N6 Coordenador Comercial Agência de Viagens 01/02/2013 

N7 Gerente Financeiro CSC 02/05/2012 

N8 Gerente Comercial Negócios 05/03/2012 

N9 Assistente TI Infraestrutura 10/02/2015 

N10 Coordenador Acadêmico Inovação 01/02/2003 

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

Esta composição é importante pois o objetivo é que as entrevistas reflitam de fato 

quais são a práticas da empresa, e não apenas a visão única de uma área ou de um 

nível hierárquico especifico. A única restrição neste sentido é que todos os 

participantes são colaboradores que trabalham no escritório central, sede da 

empresa e nas unidades na ponta.  

No contexto de uma empresa separada por duas culturas diferentes, e em que há 

uma divisão de grupos, é clara a necessidade de observação deste fenômeno, 

visando ter repostas que são de fato verdadeiras em contrapartida a algo pré-pronto. 

Foi preciso então dar o devido aviso sobre a confidencialidade dos dados e sobre o 

anonimato de todas as informações para, de acordo com Bakhtin, se distinguir 

“discursos” secundários de “discursos” primários dentro do âmbito das respostas. O 

discurso primário é aquele que reflete de fato a comunicação verbal espontânea. Já 

o discurso secundário, é aquele construído socialmente, capaz de absorver o 

primário – não são possíveis de serem modificados, já pré-estabelecidos dentro da 

cabeça dos indivíduos. Traduzindo a teoria para a realidade desta pesquisa, ao 

tentarmos endereçar fatores culturais que permeiam a empresa ou o seu clima, o 

discurso secundário poderá ser observado em respostas que reflitam o discurso 

institucional da empresa, ao invés do que de fato está ocorrendo no dia a dia. 
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4.1 COLETA DE DADOS 

 

O roteiro foi aplicado nos dias 22 e 23 de novembro de 2017, com 10 colaboradores 

da empresa em questão divididos em dois grupos focais. A separação dos dois 

grupos foi aleatória, e realizada com base na disponibilidade dos participantes. As 

entrevistas foram realizadas dentro da própria empresa, presencialmente dentro de 

uma sala de reunião, após o horário de trabalho.  

A dinâmica foi aberta com uma introdução sobre a autora e seu mestrado e sobre a 

necessidade de separação desta pesquisa em relação ao papel desempenhado pela 

mesma dentro da organização, visando deixar os participantes mais à vontade para 

responder com maior naturalidade e espontaneidade. Em seguida foi explicado que 

a conversa seria gravada, mas que os nomes não seriam divulgados e inclusive 

seria necessário que eles dissessem sempre seu número antes de falar, o que 

pareceu deixá-los mais à vontade. 

O primeiro grupo era de 6 pessoas e teve a duração de 53 minutos. O segundo 

grupo era de 4 pessoas e teve duração de 36 minutos. A pergunta realizada foi: 

1. O que mudou do último ano para cá, pós a aquisição? 

Sobre a condução das dinâmicas, ambas tiveram a mesma abertura com a 

explicação de que a autora estava em processo de conclusão de seu mestrado, e 

estava presente como pessoa física e não como membro daquela organização. Foi 

explicado também que seriam poucas perguntas abertas para discussão, que o 

conteúdo era totalmente anônimo, inclusive para assegurá-los disso, cada 

participante recebeu um número de referência para que não houvesse identificação 

de seu nome. Foi explicado também que tudo seria gravado, mas que, nem seus 

nomes nem o nome da empresa seria divulgado. Foi orientado também que seriam 

poucas perguntas, mas bastante amplas para discussão do grupo. 

Aparentemente a identificação dos participantes por um número pareceu 

proporcionar maior conforto para que as respostas fossem dadas que forma 

espontânea. Participantes inclusive brincaram com este conceito após o termino das 

entrevistas, sugerindo o número como uma “capa” pois quando fossem ser sinceros 
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no ambiente de trabalho usariam o seu número de identificação, e não mais seu 

nome. 

As interferências da autora eram feitas apenas quando alguma palavra que ainda 

precisasse ser mais bem explorada surgisse, visando deixar a conversar mais solta 

possível, fazendo com que os próprios participantes levantassem questões que os 

impactaram com esta transição. Isto era parte da metodologia proposta. 

 

4.1.1 Tratamento de dados 

 

Após a coleta dos dados, documentada via gravação das dinâmicas, estas foram 

completamente transcritas conforme anexo deste estudo. Estas transições e a 

gravação serviram para retomar os principais pontos relevantes e iniciar o processo 

de análise dos dados.  

Primeiramente procedeu-se para o agrupamento de evidências, posteriormente para 

o emparelhamento de evidências para formação de subcategorias emergentes e 

depois para as categorias finais conforme mostram os Quadros 2, 3 e 4. 

Quadro 2 - Template de agrupamento de evidências 
 

Agrupamento de Evidências 

Número Evidências Respondentes Agrupamentos 

1       

2       

3       

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

Quadro 3 - Template de subcategorias emergentes 
 

Subcategorias Emergentes 

Categorias Emergentes Subcategorias Evidências 

      

      

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

 
 

 



 

41 
 

Quadro 4 - Template de categorias finais 
 

Categorias Finais 

Número Categorias Finais Número Subcategoria 

        

        

        

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

Um ponto importante a ser tratado é que os participantes foram identificados por 

números em seus grupos focais. O primeiro grupo ia do participante 1 até o 6 e o 

segundo de 1 até 4. Para fins de simplificação da análise, os participantes do 

primeiro grupo foram identificados com seus números originais N1 – N6. No segundo 

grupo, os participantes foram identificados como a sequência dos números, portanto 

o número 1 virou o N7, até o N10. 
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5 RESULTADO DA PESQUISA 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS (DEMOGRAFIA) 

 

A pesquisa conseguiu reunir pessoas de idades diversas. A amostra selecionada 

teve participantes da idade de 23 anos, até 71 anos. A média da idade dos 10 

participantes é de 39 anos, média alinhada com a média geral da companhia 

(considerando 100% dos colaboradores) que é de 37 anos. 

GRÁFICO 1 - IDADE DOS PARTICIPANTES 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

Sobre o gênero, a empresa em questão é majoritariamente feminina (70%), em um 

universo de 1386 colaboradores, são 975 mulheres. No universo de pesquisa, dentre 

os 10 entrevistados, apenas 1 deles era homem, também um universo 

majoritariamente feminino, porém em uma proporção menor do que na empresa 

como um todo.  

Mesmo não tendo sido mantida a proporção, não foi possível identificar diferenças 

relevantes quanto a este aspecto no âmbito dos dados coletados.  
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Gráfico 2 - Gênero e Universo da Pesquisa 
 

 
 Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

Quanto ao “tempo de casa”, foi possível observar uma amostra heterogênea: haviam 

pessoas com 28 anos de casa, até pessoas de 3 anos de casa. A empresa como um 

todo (considerando todos os colaboradores) tem uma média de tempo de casa de 6 

anos, enquanto esta amostra apresentou uma média de 9 anos. Neste sentido, vale 

relembrar que ninguém com menos de um ano de casa poderia ser selecionado pois 

estes não seriam capazes de identificar as mudanças pós aquisição, não tendo 

participado do antes. 

Gráfico 3 - Tempo de casa 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

O último aspecto para contextualização é o nível hierárquico dos participantes e as 

áreas em que atuam. Sobre as áreas, foi possível obter uma perspectiva bastante 
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geral, com acesso à 10 sub-áreas diferentes. Apenas duas únicas áreas não 

participaram. As áreas participantes foram: assessoria da presidência, operações, 

call center, inteligência comercial, marketing, agência de viagens, financeiro, 

negócios, tecnologia da informação e acadêmico. 

Foi possível a identificação de diferenças de resposta quando comparamos pessoas 

com níveis hierárquicos mais altos vs. mais baixos. Conforme previsto no capitulo de 

metodologia, pessoas com cargos mais altos tinham discursos mais prontos a cerca 

de alguns assuntos, mais institucionais. Isto ficou mais claro no segundo grupo focal, 

que tinha duas gerentes e uma coordenadora e por isso apresentava um nível 

hierárquico mais alto do que o primeiro.  

Analisando comparativamente os aspectos positivos, negativos e neutros da 

aquisição evidenciados nas entrevistas, foi possível identificar no primeiro grupo, 

que 76% das evidências levantadas eram negativas, ou seja, a grande maioria dos 

impactos da aquisição eram negativos. Em contrapartida, no segundo grupo este 

percentual foi de 41%, ou seja, tiveram mais aspectos positivos do que negativos 

levantados. A Tabela 1 com as observações e os percentuais segue abaixo: 

Tabela 1 - Sumário de observações 

 

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

De qualquer forma, olhando a amostra como um todo, esta foi também foi bastante 

heterogênea tendo a contribuição de pessoas em todos os níveis hierárquicos 

conforme mostra a Tabela 2. 

Tabela 2 - Cargos 

Cargo Quantidade 

Assistente 2 

Secretária 1 
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Analista 2 

Supervisora 1 

Coordenador 2 

Gerente 2 

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

 

5.2 AGRUPAMENTO E EMPARELHAMENTO PRELIMINAR 

 

Para melhor organização dos dados, foi realizada uma re-leitura da transcrição e 

aglutinação das principais observações levantadas pelos grupos. A partir disso, foi 

gerada uma primeira tabela com: as evidências (ainda em formato de frases), a 

classificação destas observações, ou seja, se elas representam aspectos positivos, 

negativos ou neutros das mudanças organizacionais, e o interlocutor desta.  

Posteriormente foram elencados 30 termos ou trechos de frase como evidências, 

gerando assim o agrupamento de duas categorias emergentes: 1) Impactos 

explícitos e 2) Impactos implícitos. Impactos explícitos são aqueles observáveis, 

concretos. Os impactos implícitos não são observáveis, e neste contexto 

normalmente tratam de sentimentos atrelados ao fenômeno e fatores não 

observáveis. 

Quadro 5 - Agrupamento de evidências 

Agrupamento de Evidências 

Número Evidências Respondentes Agrupamentos 

1 Gente N1, N2, N4, N5, N7, N8, N9 

Explícitas 

2 Comunicação N3, N4, N7, N8 

3 Professores vs. Administrativo N2, N3, N7, N8, N9 

4 Processos N1, N2, N4, N7, N8 

5 Hierarquia N7, N8, N9, N10 

6 Carga Trabalho N5, N7, N10 

7 Ritos N1, N3, N4 

8 Homens vs. Mulheres N9 

9 Open Space N10, N7, N9 

10 Benefícios N5 

11 Participação N5 

12 Possibilidade Crescimento N2 

13 Programa Valores N2 
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14 Geracional N10 

15 Produtividade N2 

16 Clima Organizacional N1, N3, N4, N5, N7, N8, N9, N10 

Implícitas 

17 Medo N1, N3, N4, N10 

18 Humanização N1, N3, N4, N10 

19 Meritocracia N1, N2, N3, N7, N9 

20 Pertencimento N4, N9, N10 

21 Ego N3 

22 Profissionalismo N3, N4 

23 Autonomia N7, N9 

24 Individualismo N1, N4 

25 Comprometimento N4 

26 Coordenação N1 

27 Saudade N4 

28 Paixão N9 

29 Foco em Resultado N10 

30 Colaboração N4 

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

Posteriormente, as evidências foram conglomeradas em 13 subcategorias de 

conforme apresentado no Quadro 6.  

Quadro 6 - Subcategorias emergentes 

Categorias 

Emergentes 
Subcategorias Evidências 

Explícitas 

Perfil colaboradores 1; 3; 8; 14 

Horas de trabalho 6; 15 

Aspectos físicos 9 

Remuneração e Carreira 10; 12 

Relações de Poder 5; 11 

Ritos 7; 13 

Processos 2 

Comunicação 4 

Implícitas 

Valores organizacionais 19; 23; 25; 29 

Sentimento 17; 20; 21; 27; 28 

Individual x Coletivo 24; 30; 26 

Resultado x Pessoas 18; 22 

Clima Organizacional 16 

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 
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5.3 CODIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO 

 

O fenômeno da aquisição e seu impacto na organização será explorado através das 

categorias abaixo, que englobam, tanto fatores objetivos como Remuneração, 

Processos e Horas e Trabalho, quanto fatores cuja observação é apenas possíveis 

em campo e através de da interpretação dos dados encontrados. 

Quadro 7 - Categorias finais 

Número 
Categorias 

Finais 
Número Subcategoria 

1 Explícitas 

1.1 Perfil colaboradores 

1.2 Horas de trabalho 

1.3 Aspectos físicos 

1.4 Remuneração e Carreira 

1.5 Relações de Poder 

1.6 Ritos 

1.7 Processos 

1.8 Comunicação 

2 Implícitas 

2.1 Valores organizacionais 

2.2 Sentimento 

2.3 Individual x Coletivo 

2.4 Resultado x Pessoas 

2.5 Clima Organizacional 

Fonte: Dados da pesquisa; Elaborado pela autora. 

 

  



 

48 
 

6 DISCUSSÃO 

 

6.1 IMPACTOS DEMOGRÁFICOS IDENTIFICADOS 

 

A idade apareceu como um fator crítico dentro do contexto que está sendo estudado 

através de diversos depoimentos, que destacam a idade dos novos entrantes como 

um relevante fator pós aquisição, ao se referir à empresa pré aquisição e seus 

colaboradores antigos: “O velho, é velho mesmo” (N7); “É. (Risos). É double old” 

(N8). 

A idade e nova “geração” dos entrantes também apareceu como fator relevante. 

Este ponto pareceu ser um consenso entre os dois grupos entrevistados, que 

atribuíam a isto algumas mudanças: 

Eu acho que é a geração. O millenium, ele vem de uma geração... 
antes o serviço era colaborativo. Mas é. Hoje, essa geração mais 
nova, ela quer crescer individualmente. E ela não tem tempo para 
manter relação, isso é sociologia, gente, e vai ser assim... (N4). 

A cultura organizacional mudou e por ser uma nova cultura muito 
baseada no que chamam de millennials, apesar de eu não gostar 
muito de nomenclaturas, existe um pensar completamente diferente 
em relação a horário e dedicação. (N10). 

O fator gênero também apareceu como determinante para entendimento do 

fenômeno. Foi possível identificar no campo que esta proporção vem sendo 

modificada, com uma forte entrada de colaboradores do sexo masculino e 

principalmente para uma das entrevistadas.  

Existe agora uma mudança de divisão entre homens e mulheres. Era 
uma empresa essencialmente feminina e agora você tem...acho que 
talvez até mais homens, mais homens em algumas áreas do que em 
outras, né? (...) O homem era quase que uma exceção aqui, né? 
(N10). 

Foi descrito por esta mesma entrevistada os impactos desta mudança no clima 

organizacional no escritório. Ao ser questionada sobre o que mudou com a entrada 

de mais colaboradores do sexo masculino, ela respondeu: 

Eu acho que isso tem um impacto grande no fator emoção, né? 
Apesar de nunca ter visto a empresa como uma empresa mimimi, 
sempre foi de mulheres muito fortes, é lógico que existia uma 
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sororidade muito maior. E, por outro lado, eu também que hoje em 
dia a gente tem que lidar com coisas como... o inverso, né, da 
moeda, que é mansplaining, que o cara olha para você e acha que 
você não entende, ou então papos que realmente são totalmente não 
apropriados, não no caso de: porque eu sou mulher e não posso 
escutar um palavrão, mas coisas que você não conversa em um 
ambiente de trabalho e ponto. Então eu acho que tem algumas 
coisas que é falta de noção, que é, de uma certa forma, muito 
comum... (E10). 

O gênero apareceu, portanto, como um dos motivos pela empresa ter, atualmente 

um viés menor em relação ao pessoal e às emoções dos colaboradores.  

 

6.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Sobre a categoria explícita e dentro da subcategoria do perfil dos colaboradores, 

algumas conclusões foram expostas pelos grupos. Foi a primeira resposta 

encontrada nos dois grupos, após a pergunta “O que mais mudou pós aquisição”: 

“As pessoas”. 

Diante disso, as fundamentações traziam à tona aspectos distintos. Em diferentes 

trechos é possível entender, através dos olhos dos entrevistados, a mudança no 

perfil das pessoas. 

Os aspectos relacionados ao gênero, idade e geração já foram introduzidos 

anteriormente neste capítulo, mas em adição a isto, foi trazido à tona uma mudança 

na qualificação das pessoas e no enfoque mais numérico e quantitativo, versus 

humano:  

Então a gente vê que tem algumas habilidades a serem 
desenvolvidas, essas pessoas, porque têm habilidades fortes em 
números, em planilhas e estão aquém das expectativas do lado 
humano, do lado gerencial, de gestão, entendeu? Acho que ainda 
tem uma maturação aí. Acho que o perfil das pessoas que estão 
chegando é de alto nível, são pessoas com muito brilho olho, com 
muita vontade de realizar, né? Acho que o processo seletivo tem sido 
bastante criterioso, nesse sentido, mas acho que tem um trabalho 
também a ser feito para desenvolver habilidades humanas, né? Não 
só numéricas. (N9). 

Ficou clara também a preocupação de alguns entrevistados quanto à perda de 

pessoas da área pedagógica, que estavam sendo substituídas por pessoas de 



 

50 
 

mercado. Alguns participantes demonstraram um pouco de insegurança quanto a 

este ponto, pois não sabiam ao certo como seria o funcionamento da companhia e 

de alguns braços de negócio dada esta nova composição.  

Por outro lado, ficou clara a satisfação quanto a uma mudança descrita por eles no 

mindset: de um foco exclusivamente pedagógica em termos de pessoas para o 

enfoque também em outras áreas como comercial e backoffice: 

N3: Eu tenho uma visão, a que a empresa hoje é muito mais 
comercial do que... 

N2: Mas é mesmo, né? Porque é fundo de investimento. 

N3: Sim, mas para os próprios clientes, sabe? 

N2: É, eu já ouvi também. 

N3: Deixou de ser aquela coisa mais pedagógica... 

E também sobre o olhar da companhia estar menos focado apenas em professores: 

Olha da companhia sempre foi muito virado para a filial, né? Para os 
professores e tal, não sei o que, óbvio, é o core business, mas o 
back office era muito abandonado, assim. Em termos de 
investimento, de atenção, de pensar... até a questão que 2 colocou, 
sobre agora ter um diretor de TI, por exemplo. Tipo, você tem um 
olhar para o suporte, para que a frente possa melhorar, entendeu? 
(N5). 

É importante neste momento fazer a observação de que a amostra entrevistada era 

toda de pessoas do escritório central (corporativo) e não das filiais especificamente 

ou de um grupo de professores. Por outro lado, dentre os entrevistados, oito dos dez 

já tinham passado pela ponta antes (gerentes ou secretários de filial), e três deles 

são ex professores, portanto não há um viés completamente corporativo quanto às 

opiniões expostas dado os históricos prévios.    

Decorrente destas mudanças no perfil, a subcategoria de “Remuneração e Carreira” 

também veio à tona: 

E eu acho também que naquela época você não se projetava tanto 
na empresa. (...) a gente sabia que a gente ia entrar aqui analista e ia 
sair daqui analista. Você não tinha muita visibilidade de: “ah, eu vou 
chegar em algum lugar”, principalmente porque sempre se deu muita 
importância ao corpo de professores, à parte acadêmica... E hoje em 
dia você vê isso mudando. Então, assim, quem é de outra formação, 
consegue vislumbrar a possibilidade de alcançar alguma coisa. 
(N10). 
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Aspectos levantados como negativos foram relacionados aos benefícios, mais 

especificamente quanto à mudança do plano de saúde e do ticket refeição. 

Foi relatado também que com a entrada dos “novos colaboradores” por vezes os 

antigos não eram mais ouvidos. Esta percepção se mostrou completamente nociva à 

companhia, pois gerou nos colaboradores uma vontade de não colaboração:  

Aqui tem algumas pessoas que só ouvem coisas de gente nova, 
quem está aqui dentro não sabe nada, que a gente está fazendo tudo 
errado. Então eu tenho que provar 20 vezes que o que eu estou 
falando é certo. (...) às vezes eu deixo o circo pegar fogo. (N4). 

A respeito da hierarquia, vale uma contextualização sobre organogramas antes e 

depois da aquisição. Antes, a maioria das áreas tinha era composta por uma 

diretoria e gerências muito fortes e uma base composta majoritariamente por 

analistas e assistentes, havia uma grande distância do topo para base. Assim, uma 

meta gerencial da área de gente e gestão (recursos humanos) pós aquisição foi de 

contratação de cargos intermediários, como de coordenação, e de fortalecimento da 

base, através da criação de um programa de estágio e de Trainee. Sobre o tema, 

dois depoimentos ilustraram a situação pré aquisição: 

Antes a gente tinha um cenário muito mais centralizador, então tinha 
uma figura mãe, centralizando e isso vinha cascateando para baixo, 
né? Do CEO para a diretoria, diretoria para a sua gerência e da 
gerência... Então, assim, tinha uma questão de hierarquia muito forte, 
não que não exista hoje, existe sim, [ela é explícita], mas acho que 
tinha uma coisa centralizadora. (N9). 

Uma coisa que a gente perdeu, de fato, era a estrutura de ter a 
questão centralizada, da liderança, das decisões, entendeu? (N7). 

Dada esta estrutura com mais cargos intermediários entre a base e topo, um 

entrevistado destacou este ponto de forma negativa: 

Eu senti bastante, porque quando eu trabalhava aqui antes, não tinha 
essa hierarquia que tem hoje. Por exemplo, eu respondia direto para 
o diretor, para o gerente, não tinha o que tem hoje, que tem analista, 
o coordenador, o gestor, o diretor... não tinha isso. (N5). 

  

Outra situação de poder que segundo os entrevistados foi bastante alterada foi dos 

gerentes das filiais, os gerentes da ponta. A situação descrita por eles foi de que, pré 

aquisição, estes possuíam grande poder de decisão em relação ao escritório e às 

decisões da companhia em geral. Estes foram descritos por um dos entrevistados 
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como “intocáveis” e foram relatados casos em que a opinião deles se sobressaia em 

relação ao que era melhor para a companhia:  

Os gerentes antigamente, eles eram intocáveis. Você tinha que 
pensar várias vezes antes de falar com eles.” (N3).  

Eu lembro que a gente falava assim: “ah, vamos colocar a meta tal 
para a filial?”, “ah, mas os gerentes não vão gostar”, “gente, os 
gerentes não têm que gostar, eles têm de fazer o que é bom para a 
empresa.” (E4). 

O caso dos gerentes pode ser interpretado como uma mudança cultural no sentido 

de que pode refletir uma mudança na forma com que a cultura é expressada, 

através de antigos “heróis” darem lugar à novos.  

Neste ponto, é possível também fazer um paralelo com os traços de cultura nacional 

de Hofstede (1998) que descreve a cultura brasileira como de grande distância de 

poder – índice de 69. Se desenha, portanto, um cenário de tamanha distância que a 

base não consegue almejar chegar no topo, instaura-se uma necessidade de 

demonstração de respeito pela liderança, que como inalcançável e responsável por 

tomar todas as decisões, se torna a figura “matriarca” citada pelo entrevistado N9. 

A subcategoria “aspecto físico” também foi citada dentro do contexto de hierarquia e 

acesso à liderança:  

Eu acho que a questão do open space favorece o acesso à 
liderança. Não tem que bater na porta, meio que não pede licença, 
(...) eu acho que em relação à estrutura física, isso ajudou. (N9). 

O cenário físico pré aquisição era de um escritório de três andares, porém toda a 

liderança ficava isolada em um andar, dentro de salas, enquanto suas equipes 

ficavam nos demais andares. A distância física para a liderança apareceu, portanto 

como um dos motivos para o afastamento existente pré aquisição da base para a 

liderança. Além disso, o aspecto físico de divisão entre andares e salas, também foi 

levantado como uma razão para a divisão de grupos e clima organizacional que se 

instaurava: 

(...) eu lembro quando o 5º andar sofreu a primeira reforma, muita 
gente não tinha ido no 5º andar. “Você já viu a reforma?”, “não, não 
fui”, porque não tem nada para fazer lá. Então, era uma empresa que 
era, assim, por andar. (N10). 

Com a aquisição e mudança apenas 2 andares e a “quebra de paredes” para criação 

do open space foi possível observar através dos depoimentos dos entrevistados, 
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que houve uma mudança na forma de relacionamento e interação entre os 

colaboradores: 

Talvez até por conta de não ter paredes, todo mundo é mais visível, 
acho que as pessoas se falam mais, têm mais interface (...) (N7). 

Na subcategoria “Horas de Trabalho”, quanto ao volume de trabalho houve um 

consenso que um impacto importante pós aquisição foi o aumento do número de 

horas trabalhadas: 

Volume de trabalho aumentou. Cara, porque veio com uma cultura 
diferente. Não sei se é simplesmente pela cultura buscar maior 
eficiência, mas pelo ritmo das pessoas serem diferente também. E o 
nível das entregas também, aumentou bastante o volume de 
entregas e projetos, e novas filiais (...). Enfim, isso impactou no 
trabalho de todo mundo. (N10). 

Quanto à produtividade, especialmente vide as mudanças decorrentes dos 

processos, não houve um consenso. Para alguns, as mudanças trouxeram uma 

perda de histórico e dificuldade de coordenação tão grande que houve uma redução 

da produtividade. Para outros, a automatização e olhar “de fora” sobre eles 

possibilitou uma maior facilidade no dia-a-dia. 

A subcategoria de processos em si, esteve entre as de maior polêmica entre os 

grupos. É um assunto que claramente provoca muitas opiniões, pois está tendo 

grande impacto no dia a dia.  Sobre isto eles destacaram que houve um primeiro 

momento bastante crítico, pois com a saída de diversas pessoas, muitos processos 

acabaram se perdendo. Além do que, foi possível observar que na percepção deles 

está acontecendo tudo ao mesmo tempo e de forma muito rápida: 

São os processos que mudaram. Os processos eram muito 
enraizados aqui dentro. Então de uma hora para outra... os 
processos não foram aos poucos, eles vieram nesse ano em 
seguida, né? E foram muitos, né? E nem sempre interagindo entre 
eles. (N1). 

E aí saiu muita gente, entrou muita gente nova e aí os processos 
realmente se perderam, mas, atualmente, eu acho que isso vem 
melhorando. (N7). 

De forma geral, o primeiro se mostrou bastante incomodado principalmente com a 

forma de comunicação destes processos e deixaram clara a visão de que é algo que 

poderia estar sendo mais bem conduzido dentro deste momento de mudança. O 

segundo grupo foi mais pró reestruturação de processos: 
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Acho que a gente passou muito tempo sem ter um investimento em 
melhoria de processos, em melhoria de sistemas e que agora, com o 
[backlog] gigante que você tem, você, obviamente, tem um volume 
enorme de coisas para fazer, mas que, pelo menos, ter um olhar e um 
pensar de: “ah, isso aqui realmente está muito atrasado, isso aqui 
realmente tem que melhorar, vamos fazendo”, entendeu? E está 
sendo feito, de fato. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa e que 
eu só vejo ter sido possível pela mudança da empresa como um todo. 
(N7). 

A razão pela qual o segundo grupo pode ter sido mais pró-estruturação pode ser 

explicado pelo maior nível hierárquico dos participantes nele, e possivelmente um 

discurso primário já pré-pronto sobre o assunto (BAKHTIN, 2008). 

Sobre a comunicação, ela foi associada à mudança de processos por conta da 

necessidade de engajamento das equipes sobre o novo processo a ser 

implementado e pelo possível ganho no envolvimento de todas as áreas ao longo do 

processo: 

A gente não tem quem pegar processo. Eu não posso chegar para 
ele e falar: “você tem que fazer isso”, eu tenho que engajar a equipe. 
Eu acho que a gente não tem a preocupação de engajamento. A 
gente tem que ir lá e mostrar para eles: “olha só, isso aqui vai afetar 
isso, a gente vai passar por essa [fase]. (N10).  

Foi citado ainda um exemplo bem-sucedido de mudança de processo, que na visão 

dos entrevistados, só foi bem-sucedido porque a construção do novo processo 

incluiu a participação daqueles que seriam impactados por ele: 

O [CRM] rodou super bem com o Diego, por quê? Porque elas foram 
envolvidas em todo o processo, elas foram [ouvidas], ele foi lá de 
ponta a ponta, ele conversou com todas elas, então a gente está 
tendo uma aceitação ótima. (N4). 

Dentro da subcategoria de comunicação, ficou claro que a comunicação existe, mas 

que ela era eficiente no sentido de gerar aceitação/engajamento das pessoas. 

Eu acho que a comunicação existe, mas ela não propõe 
engajamento. A gente tem que entender que comunicação não é só 
dizer o que está sendo feito. Quando você tem uma área de 
comunicação da empresa, ela tem que entender que ela tem que 
promover engajamento entre todos os públicos. (N4). 

Este ponto foi confirmado no segundo grupo através de um exemplo sobre este 

assunto, mais especificamente falando da comunicação que a área de gente e 

gestão faz para divulgar os promovidos: 
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N2: Acho que valeria mais à pena mostrar que aquela pessoa está 
sendo reconhecida de uma outra forma, não mandando uma 
comunicação tipo: “ah, essas pessoas aqui foram promovidas” e é 
isso aí. Até porque...  

N4: Uma lista. 

N2: É, uma lista de pessoas, até porque muita gente pode passar 
despercebido, por exemplo, por aquele e-mail, entendeu? 

Fica claro que, conforme descrito vastamente pela literatura no capítulo de 

referencial teórico principalmente por Migueles, Lafraia e Souza (2006), há uma 

perspectiva semiótica importante de se ser levada em conta. E que a cultura será 

uma lente utilizada para significar qualquer tipo de fenômeno. Neste caso, a 

entrevistada disse que sim, as promoções estão sendo anunciadas, mas que não da 

forma correta. Sendo a área de gente e gestão totalmente composta por novos 

entrantes, para eles, o envio de uma lista de promovidos é o bastante em termos de 

comunicação. Porém, esta reação prova que o evento “Promoção” é algo que deve 

ser muito mais celebrado e enaltecido do que com “apenas uma lista por e-mail” 

como descrito acima. 

Outro exemplo disto observado em campo pela autora é sobre transparência e 

meritocracia. Um pilar importante do novo modelo de gestão que está sendo 

implementado é a transparência de resultados, para que seja possível a comparação 

dos colaboradores e efetivação da meritocracia. Porém, um ranking, ao ver daqueles 

da antiga cultura, é interpretado quase que uma ofensa para grande maioria dos 

colaboradores antigos, que se mostravam completamente sentidos e se sentiam 

expostos quando estavam no final do ranking. Através deste exemplo é possível ver 

exatamente como um certo assunto e fenômeno pode ser interpretado de forma 

muito diferente, e agrava a necessidade de cuidado com a comunicação em 

momento de transição principalmente. 

Os entrevistados citaram também os impactos do formato atual de comunicação, 

primeiro em termos práticos e depois nos impactos psicológicos, mas 

majoritariamente quando relacionado ao assunto demissão: 

Por exemplo, eu tenho que ligar para todas as filiais... quantas vezes 
já liguei para filial: “oi, a fulana está aí?”, “ah, fulana foi demitida”, e 
eu não sabia.” (N4). 

Eu acho que essa falta de comunicação, essa falta de comunicação 
deixa as pessoas inseguras, sabe? Então, assim, as pessoas... 
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Parece, a sensação que eu tenho, é que as pessoas acham que vão 
ser demitidas naquele dia.” (N7). 

Ficou claro que assuntos sensíveis como demissões não são divulgados de forma 

eficiente, o que ocasiona insegurança e por outro lado o aumento do custo de 

transação, pois as pessoas não sabem com quem devem falar, quem já foi demitido 

ou ainda está na companhia, etc.  

Na última subcategoria explicita relacionada aos ritos, foram expostos alguns ritos 

perdidos na mudança de propriedade. Alguns deles foram caracterizados como 

perdas para o bem, e outros como perdas para o mal em termos do clima 

organizacional. 

Uma interessante descrição foi de um momento pré-aquisição, quando ao final de 

um período de captação de alunos, quando acabam as matrículas para o semestre 

letivo, e consequentemente são apuradas as metas se deu a seguinte situação: 

A gente está brindando, o que houve? Bateu uma meta?”, “[fica 
quieta”]. Falei: “Por quê?”, “não batemos meta nenhuma, mas é que 
a boa captação a gente tem que comemorar”. “Simone, bebe”. Aí eu 
bebi, ri, [não entendi nada], porque vi: ué, se você não bateu a meta, 
porra, era todo mundo de cara feia. [Acabou para todo mundo] (N3). 

Este rito ilustra alguns aspectos importantes inclusive relacionados aos valores 

corporativos esperados pelos gestores com seus times, além do comprometimento 

com entregas e gestão de consequência, pós por exemplo, períodos ruins. Os ritos 

que pareceram ser mais impactantes para os entrevistados foram eventos festivos, 

como a festa de final de ano, convenção de vendas e o processo de integração de 

novos funcionários.  

Chegava uma pessoa nova, o RH fazia uma integração, levava nas 
equipes, apresentava: “esse aqui é o fulano de tal setor”. Agora não 
tem mais. (N1). 

Sobre a convenção e a festa, vale contextualizar que, estes eventos tiveram suas 

verbas reduzidas pelo programa OBZ (orçamento base zero) implementado pela 

área financeira, e que está alinhado a uma cultura de baixos custos para melhor 

eficiência. De qualquer forma, estes ritos pareceram, pelo ponto de vista dos 

entrevistados, como algo importante inclusive para o sentimento de “missão 

cumprida” e como uma recompensa pós um ano trabalhado: 
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A pessoa fica magoada: “poxa, eu trabalhei, eu queria ir para a festa, 
eu quero ir na convenção.” (N3). 

Assim, alguns ritos como estes eventos podem ser representar formas impactantes 

de reconhecimento e motivação para estes colaboradores e inclusive 

financeiramente podem se mostrar mais vantajosos do que outros programas 

desenvolvidos com este mesmo objetivo.  

Este aspecto está relacionado à teoria de símbolos, heróis, rituais, práticas, em que 

a dinâmica de identificação da forma com que a cultura é expressada é através 

destes e estes poderão evidenciar traços importantes da cultura e desvendar 

características e valores importantes para a integração cultural pós aquisição. Neste 

caso, estes ritos aparecem como sendo de enorme importância para a satisfação 

dos colaboradores. 

Entrando nos critérios implícitos observáveis, entrando no subcritério sentimento, 

vale destacar o principal sentimento relatado em campo: o medo foi citado oito vezes 

e por quase metade da amostra entrevistada.  

O medo foi descriminado como consequência de alguns aspectos, como o medo do 

que vem pela frente, medo de não se encaixar no novo perfil e ser mandado 

embora, medo por uma mudança para um ambiente mais “frio” e menos “friendly”, e 

medo ainda dos critérios adotados na tomada de decisão, conforme descrito por eles 

abaixo: 

Eu acho que em alguns ambientes ainda tem muita gente, assim, 
com medo do que pode vir pela frente. Pessoas que, pelo o que 
vocês estão falando, acho que não se adequaram ao novo tipo de 
ambiente que é. (N10). 

Era mais friendly. As pessoas ficam com medo, fica aquela coisa 
assim: “está acontecendo alguma coisa no escritório? Me fala? 
Alguém foi demitido?”. Fica aquela tensão, o pessoal fica travado. 
(N3). 

 (...) passou a ser uma empresa focada só em lucro e não existe 
mais você pensar no lado pessoal quando você vai tomar uma 
atitude. Você está pensando só no profissional e em gerar lucro para 
a empresa, entendeu? Eu acho que algumas pessoas ainda sentem 
um pouco de medo disso. (N10). 

Sobre o último depoimento relacionado à importância de questões pessoais para a 

tomada de decisão, é possível fazer um paralelo com a dimensão de Hofstede 

(2001) que trata de orientação para tarefa ou para o funcionário. É possível enxergar 
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uma mudança que já está sendo identificada pelos colaboradores à cerca desta 

dimensão. Questões pessoais não serem mais levadas em conta e a pressão por 

resultados, ou como descrito pela entrevistada “preocupação só em gerar lucro”.  

Outro sentimento também bastante citado foi de pertencimento. Um impacto da 

aquisição foi de as pessoas não terem mais orgulho de se sentirem parte da 

empresa. Como pudemos ver, este critério apareceu como relevante para diversos e 

diferentes assuntos, como também a comunicação e a implementação de novos 

processos. Sobre isso,  

Pessoas até usarem isso muito de uma forma quase que 
marqueteira, vinha praticamente junto com o seu sobrenome: “sou 
fulano, da empresa xx”. Hoje em dia as pessoas preferem fazer meio 
que o contrário, “não, sou fulano”, “mas onde você trabalha?”, “não, 
não...”, tenta usar só o pessoal mesmo. (...) acho que a gente perdeu 
um pouco do orgulho de se denominar empresa xxx. Acho que hoje 
em dia muita gente pensa mil vezes antes de falar: “nossa, tenho 
muito orgulho de trabalhar na empresa”. E aí por uma série de 
decepções, de baques, perderam amigos no caminho ou mudaram 
de posição. (E10). 

Frente a depoimentos deste tipo, algumas reações das pessoas eram dizer que “as 

pessoas novas parecem ter bastante orgulho de trabalhar aqui”. O que sugere uma 

mudança no sentido deles são se sentirem mais parte daquilo, mas de agora a 

empresa “ser” dos novos entrantes. Apenas uma entrevistada se apôs a este ponto: 

(...) eu continuo com o mesmo orgulho, não sei que borogodó que a 
empresa tem não, cara. Mas, assim, a gente vê que a gente faz por 
paixão mesmo, né? (E10). 

Em meio a estes dois principais temas, saudade do passado e paixão pelo que 

fazem também vieram à tona. 

Dentro da subcategoria de “Clima Organizacional”, as principais conclusões dos 

grupos e relatos foram à cerca do clima ter ido de um ambiente “acolhedor” e ter se 

tornado frio e menos amigável: 

Era mais friendly. Era mais Family. (N5). 

Era interessante observar que diariamente, todas as pessoas se cumprimentavam e 

diziam “bom dia” com beijos e abraços ao chegar no escritório. Após a aquisição, 

com o novo clima instaurado, isto foi se perdendo: 
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(...) chegou um dia que eu falei assim: “ah, não vou mais dar bom dia 
para ninguém, porque as pessoas não respondem ao bom dia. (N1). 

Eu fiquei em conflito, assim, comigo mesmo, porque eu não estava 
entendendo se era antipatia, mal educação, se a pessoa era tímida, 
se a pessoa não queria falar com você, porque era maior do que eu, 
sei lá. (N3). 

É, isso era uma coisa que me incomodava muito, fora o fato de 
algumas pessoas chegarem na sua baia, falarem com uma pessoa 
específica e não falarem com o resto. (N1). 

Outro fator amplamente discutido no primeiro grupo foi sobre a frieza relacionada à 

área de recursos humanos, que primeiramente se tratava de uma área “acolhedora” 

e havia mudado muito com a aquisição e com a entrada de novas pessoas de outras 

formações. Foi feita inclusive uma piada relacionada à existência de psicólogos 

nesta nova área. 

Pô, eu tinha um problema, eu ia no RH. Eu estava com algum 
problema qualquer, tipo, um monte de gente vinha falar: “você não 
está com a cara boa, o que houve? No que eu posso te ajudar? 
Como a gente pode fazer melhor? (E4). 

A percepção geral do primeiro grupo foi que inicialmente o clima tinha piorado muito 

no sentido deles não conseguirem compreender o porquê de certos aspectos (como 

destacados acima) terem mudado. Porém, pareceram concordar que, muitas das 

vezes isto se devia a uma carga maior de trabalho e dias mais corridos, e não 

necessariamente por uma incompatibilidade de perfis: 

Tem pessoas que normalmente falam comigo, mas não falam comigo 
naquele momento, enfim, que eu vejo que é trabalho. A pessoa está 
passando por mim pensando na reunião que vai ter. Aí eu falo: “oi?”. 
Mas eu percebo claramente que as pessoas às vezes estão tão 
focadas naquilo, que não conseguem falar. (N10). 

Para o segundo grupo a conclusão foi que a aquisição proporcionou primeiramente 

uma segregação dos novos entrantes e antigos e posteriormente uma “união” entre 

as pessoas que acabaram permanecendo. O clima estava melhor em geral pois 

criaram-se novos “grupos” não mais compostos por velhos e novos, ou pelo andar 

em que as pessoas trabalhavam, mas de fato pelo perfil.  

E depois da mudança, como teve a barreira do novo e velho, tipo: “eu 
sou nova, você é velha, então eu não vou simpatizar com você 
agora”, os velhos acabaram se ajuntando e aí depois, quando o 
negócio começou a misturar ficou um clima diferente. (E7). 
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E nos relacionamentos, assim, entre áreas, né? Isso melhorou muito, 
as pessoas hoje estão muito mais receptivas do que eram antes, isso 
não tem nenhuma dúvida. (E8). 

Sobre os valores corporativos da companhia, é importante contextualizar que estes 

mudaram pós aquisição, conforme descrito no capítulo sobre a empresa. Assim, foi 

possível observar em campo a forma com que estes valores estão se manifestando 

pós aquisição, dentro da percepção dos entrevistados. 

Sobre meritocracia, um dos principais pilares do grupo adquirente, os grupos 

relataram que há ainda um problema de comunicação neste sentido, pois nem todo 

mundo conhece estes critérios. Foram destacadas diversas vezes e por diversos 

interlocutores a necessidade que os critérios fossem muito bem explicados diversas 

vezes. Eles destacaram também os efeitos positivos de quando este processo era 

feito de forma transparente e também um único aspecto negativo, de um enfoque no 

individual em relação ao grupo, para que as pessoas se sobressaiam 

individualmente: 

Eu acho que a meritocracia por um lado estimula isso e as pessoas 
cada vez mais aqui dentro têm isso. Assim, eu preciso ser melhor, eu 
preciso me destacar, e aí incorre nesses problemas de: você tem que 
integrar as áreas envolvidas dentro de um processo que talvez você 
esteja criando. (E4). 

Os valores de comprometimento e autonomia também foram destacados como um 

impacto positivo da mudança: 

(...) o que eu vejo é a questão da autonomia: óbvio, o que foge da 
sua alçada, você leva para o seu superior, mas você tem muito poder 
de decisão no seu nível, né? Então essa foi uma queda forte de 
paradigmas. (N9). 

E eu acho que é um ganho que a gente teve ao longo desse tempo 
com a cultura, de entender de comprometimento e sair de um 
ambiente passivo. (N3). 

O valor de “Foco em Resultado” já teve uma interpretação diferente, pois um dos 

entrevistados o relacionou com a perda de uma questão humana, as entregas 

deveriam ser feitas de qualquer forma, mesmo que passasse por cima de questões 

pessoais. Novamente relatando a mudança na dimensão de Hofstede (2010) 

relacionada à orientação pela tarefa ou pelo funcionário.  

Sob esta mesma perspectiva de Individual vs. Coletivo, a mudança para um maior 

foco no individual foi explicada por questões relacionadas à meritocracia e 
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valorização das pessoas individualmente, bem como do pela questão da idade nos 

novos entrantes, sugerindo que fosse algo relacionado a uma nova geração. Sobre a 

questão individual, foi demonstrado por ambos os grupos uma insatisfação, bem 

relatada através do exemplo abaixo: 

N4: É porque é mais ou menos assim, é muito importante ter o cara 
que faz o gol, mas se você não tiver 10 jogadores atrás para não 
tomar o gol... 

N5: E aí o talento... venceu o individual, entendeu? 

N4: A gente tem talentos individuais, mas a gente tem grupo de 
manutenção imenso, que é o que faz a empresa rodar. A sempre se 
faz de um grupo absurdo, mediano, sim, porque a gente precisa de 
pessoas medianas, com paciência, para fazer tudo rodar e essas 
pessoas precisam se sentir integradas. 

 

6.3 PERCEPÇÕES SOBRE AS DIFERENÇAS CULTURAIS 

 

Para junção dos aspectos trazidos à tona na coleta de dados realizada, é possível 

desenhar, através do esquema abaixo composto apenas por frases e trechos tirados 

diretamente da entrevista, a ilustração do fenômeno de mudança de propriedade. O 

esquema reflete então o fenômeno pela ótica dos colaboradores, as principais 

conclusões dos grupos sobre como a empresa era antes, o momento de transição e 

o depois, refletindo em grande parte os critérios levantados. 
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Figura 4 - Esquematização de resultados 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como conclusão foi possível identificar os impactos das mudanças organizacionais 

ocasionadas pelo fenômeno de aquisição de uma empresa com introdução de uma 

nova cultura. A análise se deu através do ponto de vista dos participantes, visando 

entender os impactos em suas percepções e atitudes no dia-a-dia da empresa.  

Como objetivo metodológico, havíamos nos proposto a categorizar estes impactos 

identificados de modo que estas categorias pudessem ser verificadas em estudos 

futuros e contribuir para outros casos como estes Glaser e Strauss (1967), dentro da 

administração de empresas. Foi realizada a análise de conteúdo e as evidências 

foram conglomeradas e foram criadas 13 subcategorias, sendo 8 explícitas (perfil do 

colaborador, horas de trabalho, aspectos físicos, remuneração e carreira, relações 

de poder, ritos, processos, comunicação) e 5 implícitas (valores organizacionais, 

sentimento, individual vs. coletivo, resultado vs. pessoas e clima organizacional). 

No campo, foi possível inicialmente identificar as diferentes culturas organizacionais. 

Isto foi feito principalmente através das divergências observadas nas dimensões de 

Hofstede (2001) de orientação por resultado vs. processo e de orientação pelo 

empregado vs. tarefa. Além disso, a diferença pôde ser identificada através dos 

valores, heróis, ritos e mitos destas duas culturas e a perda de alguns destes ritos 

após a mudança, como a festa de final de ano, por exemplo, reduzida devido a 

cortes de orçamento e da apresentação de novos funcionários entrantes, ambos 

citados pelos participantes como ritos importantes para a integração corporativa. 

O processo de mudança organizacional pode então ser traduzido pelas próprias 

falas dos participantes no esquema da sessão anterior, em que foram relatadas as 

percepções deles quanto às mudanças que ocorreram (antes, durante e depois), 

bem como os impactos, conforme pergunta de pesquisa.  

Conforme percepções dos entrevistados, a mudança organizacional se deu através 

de um processo de transição composto por três momentos. Um momento pré 

aquisição de uma empresa relatada como “Family and friendly", acolhedora e 

engessada. Um segundo momento documentado como um processo de transição 

em que ficou bastante clara a diferença existente entre o “novo” e o “antigo” e a 



 

64 
 

necessidade de adaptação dos funcionários. E um terceiro momento “Pós” descrito 

como: “Ainda uma senhorinha, mas uma senhorinha tatuada, de piercing”, sugerindo 

uma empresa renovada em sua forma organizacional: menos engessada, com 

mudança nas habilidades dos funcionários, um ambiente menos “familiar” e mais 

frio, com maior foco nas entregas individuais.  

Em sequência, foram destacados os impactos deste processo na atitude dos 

funcionários, em seu sentimento de pertencimento, sua motivação e na integração 

entre as áreas, fatores chave para a produtividade e desempenho dos funcionários, 

e consequentemente da companhia como um todo. 

Quanto à literatura apresentada sobre mudanças organizacionais, não foi possível 

concluir que as mudanças foram totalmente positivas ou negativas sob o ponto de 

vista dos funcionários, mas que houveram efeitos positivos e negativos.  

Dentre os efeitos positivos previstos na literatura estavam a produtividade, que de 

fato foi um fator observado, o aumento na qualidade das entregas que também foi 

citado e sobre a capacidade de tomar risco, critério que não foi observado. Os 

negativos estavam relacionados ao clima organizacional e comprometimento dos 

funcionários, ambos também foram citados como impactos negativos.  

Dadas estas diferentes perspectivas (positivas ou negativas) foi possível identificar 

que algumas pessoas sim se adaptaram às mudanças e outras não, o que indica 

que, possivelmente possam existir características individuais que podem ser 

determinantes neste processo e para favorecer ou dificultar o processo. Esta pode 

ser uma hipótese a ser posteriormente testada. 

Também em acordo com estudos prévios sobre o envolvimento dos funcionários no 

processo da mudança, esta pareceu ser a melhor ferramenta para redução da 

resistência. O que pareceu surtir maior efeito em consenso entre os participantes é o 

engajamento dos envolvidos nas mudanças. A sensação de participação e de 

pertencimento nas decisões tomadas aparentou, neste contexto, ser uma boa forma 

de aceitação. As pessoas, quando envolvidas, se sentem menos aptas a reclamar. 

O envolvimento de pessoas chave, como representantes de determinados grupos 

dentro da organização, aparentou ser uma estratégia bem-sucedida conforme 

exemplos apresentados. 
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Para assuntos críticos em que não é possível a participação destes, o que pareceu 

surtir maior efeito, em temas como meritocracia e demissões, por exemplo, dentro 

das equipes, é o forte papel da liderança para informar movimentações e critérios 

importantes no timing correto. Quando falando de momentos de demissão em 

massa, as pessoas que conseguiram falar do assunto com menos tristeza e 

envolvimento emocional foram aqueles que tinham gestores que lhes prepararam 

para aquele momento. No caso da meritocracia também, aqueles cujos critérios de 

avaliação eram mais bem explicados pelos seus gestores eram os mais felizes com 

o novo modelo. 

O gestor mostrou também ter um papel importante como interface na forma com que 

aquela informação deve ser passada para cada um, sendo ele próximo de sua 

equipe e os conhecendo individualmente. Comunicados institucionais da área de 

Recursos Humanos pareceram, pelo olhar dos entrevistados, ser insatisfatórios nem 

sempre pelo conteúdo, mas na maioria das vezes pela forma com que a informação 

era passada.  Era a forma que parecia ofender. Com um complemento do gestor em 

relação a estas comunicações, de forma mais personalizada e com um ajuste desta 

forma, é possível que haja uma melhoria no quesito comunicação.  

Sobre processos, o principal achado que pode ser aproveitado para outras 

operações deste mesmo tipo diz respeito, assim como para comunicação, ao 

envolvimento de pessoas chaves, para que assim seja gerado o sentimento de 

pertencimento nesse momento da companhia e o consequente engajamento. Como 

são as pessoas que conduzem os processos, sem o engajamento delas ou até com 

a resistência delas, a chance de dar certo se torna bastante pequena. Foi citado 

inclusive um exemplo em que, quando a pessoa não se sentia “ouvida” ou entendia 

que sua opinião não interessava para a tomada de decisão, deixava o “circo pegar 

fogo”.  

 

7.1 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS E PARA AS ORGANIZAÇÕES 

 

Para as empresas, o estudo serve como um mapeamento dos impactos de um 

processo de mudança organizacional para os funcionários e principalmente como 
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um alerta sobre as consequências disto para o dia a dia dos funcionários e da 

organização, na forma de coordenação, colaboração e motivação dos funcionários e 

como consequência nos impactos que este processo terá na produtividade e 

resultado operacional e financeiro da companhia.  

Neste sentido, é proveitoso que departamentos de gestão as diretorias envolvidas 

saibam o impacto destas mudanças organizacionais (principalmente se tratando de 

um processo de aquisição) para que possam estruturar e organizar seus planos de 

transição e já tenham mapeados possíveis riscos deste processo. O aumento da 

quantidade de processos de aquisição de empresas de educação também é uma 

oportunidade de utilização deste estudo em casos mais próximos, no mesmo 

mercado. 

Para a área acadêmica, o presente estudo poderá colaborar através da utilização 

das categorias identificadas no campo em outros casos de organizações passando 

por processos semelhantes. Assim, especialmente no campo da administração de 

empresas, as conclusões deste estudo poderão servir como fonte de informação e 

comparação para novos estudos sobre aquisições. Espera-se também que esta 

pesquisa venha incentivar a novos pesquisadores, acadêmicos ou não, a 

elaborarem estudos de natureza semelhante ou mesmo debaterem as conclusões 

do que aqui se apresentou. A escassez de estudos nesta área é evidente e o debate 

proposto como resultado desta pesquisa pode ser uma referência em estudos 

futuros. 

 

7.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Dentro da metodologia de coleta de dados adotada, há três os fatores que limitam o 

estudo. O primeiro deles é a restrição da pesquisa para apenas uma organização, o 

consequentemente resultado poderá se aplicar apenas dentro deste contexto, sem 

que sejam levadas em conta outras realidades de organizações através da 

participação de outras pessoas nas entrevistas ou que os resultados aqui obtidos 

possam ser estendidos para demais organizações. 
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O segundo fator é o momento em que os dados estão sendo coletados, 

principalmente quando tratamos das diferenças entre as duas culturas em questão. 

A empresa passa por um momento de grandes mudanças, crise econômica e 

reestruturação pós aquisição, com histórico de demissões em massa e de muita 

incerteza sobre o futuro das áreas e projetos presentes na organização. Instaura-se 

um ambiente em que a permanência de todos está sendo avaliada de forma 

recorrente e quando podem haver distorções nas respostas e consequentemente 

nos níveis de confiança, distância de poder e aversão à incerteza considerados.  

O terceiro fator é a presença da autora do presente trabalho dentro do contexto que 

está sendo estudado, o que pode, mesmo que não intencionalmente, gerar um viés 

a partir de seu olhar sobre o assunto dentro da organização.   
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ANEXOS 

 

ANEXO I – TRANSCRIÇÃO PRIMEIRO GRUPO FOCAL 

 

Gravação: Nova Gravação 

Duração do Áudio: 00:53:18  

Legenda 

(- ) Comentários do transcritor  

[ ] Trecho não compreendido com clareza 

Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, de concordância 

Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 

Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da 

fala da outra pessoa 

Tsi-tsi Interjeição de negação 

TEXTO EM CAIXA ALTA Palavra ou expressão pronunciada com ênfase 

Hí-fen Palavra dita de modo silábico 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Pesquisadora: Então quando vocês forem falar, só fala assim: 1... o seu 

número antes de você falar, tá? É de 1 a 6. Primeiro, o que vocês acham que 

mudou, aqui no dia a dia de vocês, de um ano para cá, desde a aquisição para 

hoje? 

N4: Eu acho que para gente é um pouco anterior a isso, né? Porque o processo se 

deu, efetivamente, de um ano para cá, mas ele acontece desde o momento que eu 

cheguei; que eu tenho dois anos e meio de empresa, então eu fiquei seis meses 

com uma gestão, aí eu fui para uma segunda e agora fui para uma terceira. Então 

acho que para mim a transição foi um pouco mais fácil do que para os outros, 

porque eu não estava inserida ainda num outro contexto; eu cheguei no final de uma 

gestão que parece [que é gerado] uma certa saudade, das pessoas que aqui 

trabalhavam. Então, assim, eu acho que nesse tempo, hoje, a [cultura] se assemelha 

muito mais aos lugares que eu já passei, do que assim que eu cheguei aqui. Porque 

eu vim de varejo, então antes tem uma postura que é um pouco mais agressiva, e aí 
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eu acho que agora a gente está mais próximo de coisas que eu já tinha visto; então 

eu estou dentro de um cenário, que é um cenário que eu conheço mais, assim. Eu 

acho que eu tive que me moldar um pouco para atuar em serviços, já que eu vim de 

varejo e varejo para classe B e C, então eu acho que hoje é mais próximo do que eu 

já tive, então é bem confortável. 

(Ininteligível – 00:01:28) (Risos). 

N1: A Simone falou que isso começou há algum tempo antes, né? Eu lembro de em 

outubro de 2015, quando aconteceram as demissões, que foram, sei lá, umas 70, 80 

demissões no mesmo dia, e naquele momento foi muito traumático para quem 

estava na empresa, porque a gente nunca tinha vivido aquilo. Eu sabia que anterior 

ao momento em que eu entrei na Cultura, já tinha tido um movimento de demissões, 

mas eu nunca tinha passado por isso, então foi minha primeira vez. E quando eu vim 

para o escritório, o clima do escritório se assemelhava muito ao da filial e aí diferente 

do que você estava acostumada, né? Então para gente, acho, que estava aqui há 

mais tempo, sentiu um pouco mais esse choque de cultura, sei lá, de um formato 

diferente, entendeu? E aí é um pouco mais difícil a adaptação. Mas, ao mesmo 

tempo, são outras coisas, são outros desafios, é uma nova forma. E aí depende 

muito se você vai querer se adaptar a essa nova forma ou não, aí é uma opção que 

você tem (risos). 

Pesquisadora: Que aspectos, assim, específicos dessa nova forma vocês 

sentiram diferença? 

N2: Eu acho que, basicamente, tirando essa parte das demissões e tal, são os 

processos que mudaram. Os processos eram muito enraizados aqui dentro. Então 

de uma hora para outra... os processos não foram aos poucos, eles vieram nesse 

ano em seguida, né? E foram muitos, né? E nem sempre interagindo entre eles. E 

criou uma certa insegurança na gente de não estar fazendo o trabalho direito, 

porque não estava conseguindo juntar os processos para ficar redondinho. 

Nnão identificada: Adaptar, é. 
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N2: E quanto à gestão nova, eu já passei por várias (risos). Então eu acho assim: eu 

já passei por uma pior do que a dos 80, eram 100. E tinha até nome, como agora a 

polícia está dando nome para essas operações, era Operação Navio Negreiro... 

(Risos). 

N2: Era afundar com 100 pessoas e afundou mesmo. Você vai botar isso? 

Pesquisadora: Não. Essa parte vou (ininteligível – 00:03:57). 

(Risos). 

N2: Porque vão me identificar na hora. E aí foi também muito traumático. Também 

foi, assim, uma semana... Então isso eu facilmente saio da caixa, né? A 

preocupação mais é com os processos realmente, não com a gestão. A gestão, 

hierarquia, a gente já está acostumada. Qualquer tipo de hierarquia a gente tem... 

Pesquisadora: Você acha que a hierarquia não teve muita alteração? Na forma, 

assim, de... 

N2: Não, teve, mas a gente está acostumado com hierarquia – eu, pelo menos, 

estou acostumada com hierarquia. 

N5: Eu posso falar essa parte? Eu já trabalho aqui há bastante tempo e eu senti 

bastante a mudança desde a época das demissões, porque a gente perdeu várias 

pessoas queridas e foi um dia tenso, traumático, que foi demissão do primeiro 

horário até o último, e você via as pessoas indo embora, você ficava nervosa, 

achando que você era o próximo, enfim, passou isso. A gente não sabia o que ia 

acontecer, não foi explicado para a gente o que ia acontecer, foi mudando e, assim, 

a gente foi sabendo, não foi explicado.  

N2: E aconteceram, novamente, demissões com a nova gestão, né?  

N5: Sim, o que é mais natural, porque entra uma pessoa nova, a pessoa quer trazer 

pessoa que já trabalhou, então é uma reestruturação.  

[N2]: Se adequar. 

N5: É, de mudança organizacional, eu senti bastante, porque quando eu trabalhava 

aqui antes, não tinha essa hierarquia que tem hoje. Por exemplo, eu respondia direto 
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para o diretor, para o gerente, não tinha o que tem hoje, que tem analista, o 

coordenador, o gestor, o diretor... não tinha isso. Então mudou um pouco essa 

parte... 

N2: Que é um processo também.  

N5: Que é outro processo.  

Nnão identificada: Mas... 

N4: Mas [isso é]... como você falou do corte... desculpa te interromper, mas vamos 

supor, o que meu gestor na época fez: o Márcio chamou as pessoas que ficariam, 

antes das demissões, e falou: “vai acontecer isso, isso e isso amanhã, vocês não 

podem falar nada para ninguém, mas você, você e você permanecem na equipe, 

então você pode ficar tranquila”. 

N4: ...ele fez isso com a gente. E, assim, para mim, eu não tinha envolvimento 

pessoal com ninguém que estava aqui, que eu estava há quatro meses só na 

empresa, mas foi o pior dia da minha vida profissional, porque eu vi 70 pessoas indo 

embora e vi o total descontrole, porque a empresa inteira... Eu me perdi ali, eu 

nunca tinha passado por uma coisa parecida com aquilo, né? E aí a gente está 

falando de perdas e tudo mais, mas o que eu achei que foi bom, que foi uma coisa 

que senti muito quando eu vim, que eu tive me [punir]: eu naturalmente sou uma 

pessoa agressiva, mas isso é porque eu vim de uma formação emocional que você 

precisa ser – problema com homem, não sei o quê – então você tem que ser assim. 

E eu acho que é um ganho que a gente teve ao longo desse tempo com a Cultura, 

de entender de comprometimento e sair de um ambiente passivo. Por quê? Quando 

eu cheguei aqui em pesquisa, eu passava uma demanda para um gerente 

específico. Aí eu falava com ele o tempo inteiro, fazia vários feedbacks com ele, está 

tudo ótimo, tudo ótimo. No dia que ele tinha que me entregar, ele simplesmente me 

dizia que ele confundiu o processo, que ele não estava fazendo o que eu precisava. 

E eu, em momento nenhum, poderia sinalizar para ele que era errado ter aquela 

postura. Hoje não, hoje ele tem que entender que se ele assume uma atividade, se 

ele diz que está executando, ele tem um dia para entregar aquilo. E aquilo precisa 

ser feito. Não porque eu acho que seja negativo, mas, assim, ele tem que entender 

que é um processo, que a atividade dele impacta no [terceiro] e que a gente aqui é 
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uma equipe, sabe, é uma coisa integrada – se eu falho na minha área, eu 

possivelmente vou estar impactando várias outras. Eu acho que isso é um ganho 

que a gente teve com a aquisição.  

Nnão identificada: Sim, eu também acho.  

Pesquisadora: Você acha que esse senso de equipe melhorou? Vocês acham 

que houve uma mudança nesse sentido? 

N4: Eu não digo de integração não, tá? Eu não digo integração de gente, não. Eu 

digo de gestão de atividade mesmo, ter uma preocupação de saber que a minha 

atividade... Eu acho que a gente como pessoa entra muito mais integrado. As áreas, 

elas fazem uma interação muito maior, uma liberdade para transitar no quesito 

pessoal. Hoje eu acho que há um comprometimento profissional, de fazer com que a 

sua atividade não impacte negativamente a atividade do outro.  

N1: E eu acho também que naquela época você não se projetava tanto na empresa. 

Eu acho que também tem isso, assim, a gente sabia que a gente ia entrar aqui 

analista e ia sair daqui analista. Você não tinha muita visibilidade de: “ah, eu vou 

chegar em algum lugar”, principalmente porque na Cultura sempre se deu muita 

importância ao corpo de professores, à parte acadêmica... E hoje em dia você vê 

isso mudando. Então, assim, quem é de outra formação, consegue vislumbrar a 

possibilidade de alcançar alguma coisa. 

N2: Crescimento. O treinamento de conta, assim, de ponta mesmo, era sempre para 

os professores e, principalmente, para o gerente. Sempre. Os funcionários eram 

sempre relegados a um curso de Excel, a um atendimento ao cliente, era o máximo 

que [o administrativo tinha].  

N4: Eu acho que treinamento (ininteligível – 00:09:12) caminhando, está se 

estruturando para fazer, é uma coisa que a gente sempre (ininteligível – 00:09:16), 

porque a gente tem as maiores empresas do país. Sei lá, a [Sabin], que é o 

laboratório do Centro-Oeste, ela é a melhor empresa para trabalhar todo ano, por 

quê? Porque ela investe boa parte do seu capital... em vez de simplesmente dar 

uma participação de lucro para o funcionário, ela pega aquele montante e investe 

nele enquanto profissional, não com atividade fim, tá? Ela oferece uma série de 
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treinamentos que vão formar aquele indivíduo e aí aquela pessoa vai ser melhor. Eu 

acho que é a mesma coisa [de você] colocar isso numa secretária: e se (ininteligível 

– 00:09:42) do professor e entende que eu vim de varejo, então a minha promotora 

na época era essencial para mim, por quê? Porque (ininteligível – 00:09:51) mandar 

perfeito. Quem cuida da minha casa é aquela pessoa. Então, assim, hoje eu acho 

que a gente entende que o secretário tem o papel fundamental para a venda dos 

nossos produtos, por quê? Porque ele é o espelho, ele que... 

N2: Ele é a ponta, né? 

Nnão identificada: Mas vocês sabem que com essa mudança eles foram os mais 

impactados, né? 

N3: É isso que eu ia falar.  

Nnão identificada: Eles foram os mais impactados, assim, na parte ruim, eles 

sentiram bastante.  

N4: Mas ainda... é uma falha do nosso processo de treinamento, por quê? A gente 

não tem quem pegar processo. Eu não posso chegar para ele e falar: “você tem que 

fazer isso”, eu tenho que engajar a equipe. Eu acho que a gente não tem a 

preocupação de engajamento. A gente tem que ir lá e mostrar para eles: “olha só, 

isso aqui vai afetar isso, a gente vai passar por essa [fase]”. O [CRM] rodou super 

bem com o Diego, por quê? Porque elas foram envolvidas em todo o processo, elas 

foram [ouvidas], ele foi lá de ponta a ponta, ele conversou com todas elas, então a 

gente está tendo uma aceitação ótima. 

N3: Isso que ela falou é fundamental: visitar as filiais.  

Nnão identificada: É isso aí. Porque assim... 

N3: Porque eu visito as filiais, eu ouço os secretários, eu ouço a reclamação deles.  

Pesquisadora: Vocês acham que teve uma mudança nesse sentido, das 

pessoas estarem mais próximas da ponta? 

N3: De algumas áreas. 

Pesquisadora: Pós-aquisição? 
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N3: Acho que de algumas áreas. E acho que algumas coisas que estavam 

começando a rodar, não sei por que motivo parou. Não tinha um negócio de 

padrinhos?  

N4: É, parou. Eu acho que padrinho [durou um mês]. 

N3: Não sei se deu certo ou não deu certo, mas, por exemplo, eu vou falar de um 

problema que até eu fiz questão de perguntar para a secretaria, porque eu estava na 

equipe de soluções até pouco tempo. Eu vi GDO, eu vi uns problemas também da 

Diana sobre material didático, né? A venda do material e o processo de venda do 

material didático. Quando eu falava isso na filial, era sempre uma cara feia. Sempre! 

Porque primeiro eles consideram LF outra coisa, né, apesar de ser Cultura Inglesa, é 

[um termo] diferente. E eu falava isso: “gente, eu passo por isso...”, a Adriana sabe, 

eu como (ininteligível – 00:11:43), eu sempre fui à parte, sempre fui negócio à parte, 

a gente sempre... a filial, enfim. E é muito ruim você ser considerado uma coisa à 

parte, então não façam isso com o LF. LF é uma outra empresa por questões 

burocráticas, enfim, mas é Cultura Inglesa!  

Pesquisadora: Mas você acha que com a mudança de gestão teve alguma 

modificação nesse sentido, dessa integração maior da ponta, etc., deles terem 

que ter mais esse mindset ou vocês acham que continua igual? 

N4: Por exemplo, eu acho que o processo da LF mudou muito, pensando na ponta. 

N3: Pensando na ponta, mas ainda não está... 

N4: Não está, mas eu acho que está muito próximo do ideal, entendeu? 

N3: Mas aí entra o que eu ia falar para você, porque você falou da empresa lá que 

investe no funcionário, ao invés de dar o PL só, mas, assim, eu também ouvi muito 

de professor, que recebeu treinamento, achando um absurdo que recebeu um 

treinamento, não recebeu dinheiro. Então é muito complicado, assim. A própria 

secretaria, eu acho que eles têm que ser mais valorizados financeiramente.  

N4: Também, também.  

N3: Porque... 

N4: É porque financeiramente eu estimulo... motivação é uma coisa implícita.  
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N3: Eu entendi, entendi. Mas sabe o que acontece? 

N4: Financeiramente eu estimulo você. Só que quando eu te formo, eu te capacito a 

apresentar algo melhor. O que me mata... Eu não sei falar inglês, Rodrigo, mas me 

mata uma secretária que fala errado. O cara chega na porta... 

N3: Mas eu vejo muita secretária... 

N4: ...perfeito. Isso aí não pode errar.  

N3: Mas eu vejo muita secretária sem essa ambição profissional, de querer ser uma 

profissional melhor.  

Nnão identificado: Exatamente, (ininteligível – 00:13:06). 

N4: Mas é por isso que você treina, você capacita para ela entender a importância 

(ininteligível – 00:13:09)... 

N2: O que que acontece: a convenção que foi feita agora com a aquisição, foi uma 

pressão danada em cima dos secretários. Eu fui naquele [dia] da venda dos livros, 

né? É uma pressão enorme em cima deles para vender, quando, na verdade, 

quando o cliente já chega ali, o aluno já chega ali para fazer matrícula, não foi o 

trabalho dele - o trabalho deles é infraestrutura -, ou foi do gerente ou foi da gente 

aqui. E, no entanto, eles é que são pressionados ali na secretaria, a levantar o 

número de matrículas. A convenção diz isso claramente, né? É focada nisso: vocês 

são a venda, vocês são... eles não são a venda, eu vi isso lá dentro. O aluno, 

quando chega lá para comprar o livro, já está comprando. Não foram os 

secretários... Eles podem dar uma informação simpaticamente e aí conseguir o 

aluno? Não.  

N3: Eu acho...  

Pesquisadora: Por que você acha que a ponta sofreu?  

N5: Como eu vivi a secretaria 8 anos... 

N2: Eu um ano e meio.  

N5: ...eu tenho essa... eu carrego, né, a Rose também pode falar, feedback, eles 

falam com a gente, né? Então eles sentiram quando teve a grande mudança, aí 
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começaram a mudar os benefícios, então eles foram impactados... Os processos 

mesmo, por exemplo, coisas que aconteciam deixaram de acontecer... 

N4: É, por exemplo, a gente deu menos treinamento do que dava antes... 

N5: Exatamente. 

N4: Porque a área foi reestruturada, a área ficou menor. 

N5: Aí fica quem... 

N4: Então, assim, de fato a secretaria acabou ficando... 

N5: Meio que abandonada.  

N4: É, o atendimento ficou... 

N3: Mas eu acho que a secretaria é um setor da Cultura, um grupo da Cultura, que é 

viciada em [prêmio]. Tudo funciona... 

N5: Mas todo mundo é assim.  

N3: Mas é demais. Eu acho que é a ponto do trabalho deles, eles recebem um 

salário. Por mais... ah, é bom ou ruim, mas eles recebem um salário. E o básico, 

tudo que você pede para eles, eles: “ah, mas vou ganhar o quê?”. 

N5: Então, mas isso a gente está falando aqui de uma coisa que a gente tinha e com 

a mudança a gente deixou de ter, né? Então tinham as premiações, batia meta tinha 

premiação; a gente tinha um benefício que atendia melhor, por exemplo, trocou o 

plano de saúde: eles sentiram para caramba, porque vários médicos não aceitavam. 

N3: Não, isso eu concordo, concordo.  

N5: Mudou o ticket refeição, foi (ininteligível – 00:15:44).  

[Pesquisadora]: (Ininteligível – 00:15:45) de metas deles mudou muito, em 

termos... 

N5: Mudou, não mudou, Rose? 

N4: Eles [têm uma insatisfação]. 
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Nnão identificada: Eles têm... 

N4: Na última conversa, [as pessoas conversando comigo], que eles nunca estão 

satisfeitos com a ideia de poder ser fracionado, eles conseguirem ganhar primeiro e 

segundo, isso para mim [eles mostrando insatisfação]. Mas é tipo assim... Eu faço 

cliente oculto, então ao mesmo tempo que eles gostam de mim, eu peço muita coisa 

para eles. 

N4: Então, eles falam muito comigo, eles têm... O que é bom da nossa relação? É 

que eu dou total liberdade para eles criticarem o que eu faço e eles criticam mesmo, 

eles não têm vergonha nenhuma de dizer para mim, me ligar: “Simone, que merda 

que você está fazendo? Não está certo”, nãnãnã. E isso é ótimo, porque eu acho 

que... é o que eu explico para eles: o nosso processo é um processo orgânico que 

está sendo construído, inclusive [os deles também]. Então se eles não tiverem 

liberdade para mim, para dizer que não está bom... 

Pesquisadora: Você acha que essa liberdade sempre teve? É uma coisa que 

sempre teve aqui ou foi uma coisa pós...? 

N4: Não. Mas eu acho que não foi uma coisa construída positivamente não, tá? Eu 

acho que eles chegaram ao ponto de estresse tão grande, que o que eu senti é que 

no primeiro era um afrontamento; eles estavam realmente contra mim [no período], 

brigando comigo. Eu tive que passar a mão no telefone e ligar para as filiais, explicar 

o que a gente está fazendo, explicar um ganho, garantir para eles que eles não 

seriam demitidos por isso, que não é isso que leva a uma demissão, que aquilo era 

o quê? Harmonização do processo. O que eu acho que a gente falta muito ainda é 

comunicação, é você estar perto dessas pessoas. 

N5: [É isso aí]. 

N4: Eu tenho que engajá-los. Eu explicava para eles: “cara, eu não quero que você 

seja sempre 10, não é isso. Mas, assim, se eu conseguir mensurar em você quais 

são os seus erros de processo, você nunca mais vai errar depois que eu te sinalizar. 

E aí a gente vai rodar muito bem, você vai estar igual ao cara que está lá na ponta 

que está rodando bem”.  

N3: para você o que tinha que fazer? 
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N4: O quê? 

N4: Não.  

Pesquisadora: Vocês acham que a comunicação... 

N3: Só isso que eu queria falar. 

(Risos). 

Pesquisadora: Vocês acham que a comunicação é bem feita? O que vocês 

acham da comunicação? 

N4: Eu acho que a comunicação existe, mas ela não propõe engajamento. A gente 

tem que entender que comunicação não é só dizer o que está sendo feito. Quando 

você tem uma área de comunicação da empresa, ela tem que entender que ela tem 

que promover engajamento entre todos os públicos. Eu sou formada em Relações 

Públicas, então eu tenho muito esse... 

N2: Mas você não acha que esse programa de valores, isso que eles estão fazendo 

não está chamando para engajar e ninguém está respondendo? 

N4: Que secretário que participou disso? 

N2: Nenhum, pois é.  

N4: Então, porque eu não engajo gerente a fazer apontamento, por quê? Porque é 

igual o blog do Jorge que não vingou. Por quê? Porque as cabeças pensantes não 

engajam no processo, então eu não [fomento]. Eu tenho hoje, no meu cliente oculto, 

gerentes que não dão feedback e o secretário não sabe qual foi a nota dele.  

N2: É verdade. 

N4: Eu tenho gerente que depois de 20 rodadas de cliente oculto, nunca me 

perguntou quem foi que tirou nota boa ou má da [filial dele]. 

N5: Eu, como Central de Captação, eu senti um afastamento... tem gerente que não 

te responde! Não te responde!  

Pesquisadora: Mas você acha que por quê? Você acha que teve alguma 

mudança na rotina da ponta? 
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N3: Teve uma clara mudança de antes para... E é aquilo que a Adriana falou: 

quando você tira alguma coisa, as pessoas já sentem como se tivesse sido 

prejudicada, não como se tivesse sido: “agora você está fazendo certo”. Os gerentes 

antigamente, eles eram intocáveis. Você tinha que pensar várias vezes antes de 

falar com eles. 

N4: Esse dia que a deu problema na pesquisa, que eu dei um esporro, [a chamei 

numa salinha]. 

N3: Eu lembro que a gente falava assim: “ah, vamos colocar a meta tal para a filial?”, 

“ah, mas os gerentes não vão gostar”, “gente, os gerentes não têm que gostar, eles 

têm fazer o que é bom para a empresa”. 

N4: Foi o primeiro esporro que eu tomei na Cultura, eu fiquei chocada. Eu falei: 

“gente, (ininteligível – 00:19:21) no meu negócio”, ela falou [que tinha feito, é mentira 

dela]. 

N1: Na verdade em alguns momentos o gerente inclusive interferia nas decisões, 

né? Hoje em dia... 

N3: Exatamente. A partir do momento que teve uma mudança aí clara, enfim, até de 

goal da empresa, eu senti que eles começaram a ficar mais retraídos, mais com 

medo mesmo... 

N2: Sim, sim.  

N3: E eu acho que... Eu não sei se eles começaram a trabalhar mais, se teve o 

mesmo volume, [se o trabalho é maior], não foi? 

N1: Porque o cara precisa realizar mais para ele justificar, entendeu? 

N2: Ele, para cobrar, ele tem que realizar. 

N3: Olha só, mas eles tiveram um volume maior, ok, chegaram coisas novas para 

eles fazerem; mas muita coisa que eles faziam também... 

N4: Mas são coisas muito mais analíticas, Rodrigo. Eu cheguei aqui, gerente não 

sabia mexer no Excel, me ligava: “Simone, como é que eu mexo nisso aqui?”. Não 
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sabia inserir linha no Excel! Aí tu pedes hoje para o cara fazer uma nova linha no 

GDO, entendeu? O cara deve ficar louco dentro da filial, ele deve ficar louco.  

N3: Eu acho que mexeu com ele.  

N2: E eles cobravam muito da secretaria... 

N5: E, assim, antigamente ele tinha o stand-by, não tem... tem filial que não tem 

stand-by, tem filial que tem coordenador, não tem coordenador; tem mentor, não tem 

mentor.  

N1: Que o gerente dá aula... 

N5: O gerente dá aula. Então, assim, o gerente, de certa forma, ficou mais 

sobrecarregado, porque se ele não tem um coordenador, vai ficar tudo nas costas 

dele; se ele tem um coordenador já ajuda. Mas aí, se ele tem um coordenador, ele 

não tem um mentor; então o coordenador está ali com o gerente, está ali com o 

professor. Então, assim... 

Pesquisadora: Vocês sentiram uma mudança nessa... 

N5: Em algum lugar ele vai deixar de atender. 

Pesquisadora: Nessa carga de trabalho? Vocês acham decorrente disso? 

Oradores: Sim.  

N5: Eu sei porque... 

N4: Eu cheguei aqui brindando, está tudo brindando nessa... dois meses de 

empresa. “Gente está virando, o que houve? Bateu uma meta?”, “[fica quieta”]. Falei: 

“Por quê?”, “não batemos meta nenhuma, mas é que a boa captação a gente tem 

que comemorar”. “Simone, bebe”. Aí eu bebi, ri, [não entendi nada], porque vi: ué, se 

você não bateu a meta, porra, era todo mundo de cara feia. [Acabou para todo 

mundo]. 

N3: Era uma coisa muito mais de acomodação. 
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[N1]: Mas o que aconteceu, que a gente mudou a cultura da empresa, entendeu? 

Não é que estava certo ou estava errado. Mas as pessoas trabalham aqui há muito 

tempo e ficavam acostumadas com aquilo.  

N3: Olha, eu não acho nem certo, nem errado, mas eu acho acomodado.  

N5: Era mais friendly. Era mais family.  

N5: Lembra daquele papo que eu tive com você? É isso. Era mais friendly. As 

pessoas ficam com medo, fica aquela coisa assim: “está acontecendo alguma coisa 

no escritório? Me fala? Alguém foi demitido?”. Fica aquela tensão, o pessoal fica 

travado.  

N3: Mas eu acho que isso passa por dois motivos, para mim, pela minha 

experiência: primeiro que eu não trabalhava no quinto andar, eu vim para o [décimo], 

então eu comecei a ver coisas que eu não via antes.  

N5: Que era o puxadinho ali do outro lado da rua.  

N3: É, tipo, eu comecei a ver os gerentes sendo chamados aqui para... né? Aí você 

começa: “o que é isso? O que o homem está fazendo aqui?”. E tem a rádio-corredor 

que é muito forte. Agora eu acho, pessoalmente, eu acho que a comunicação que 

você falou da empresa, eu sinto falta de certas coisas. Por exemplo, eu, como 

[country], tenho que ligar para todas as filiais... quantas vezes já liguei para filial: “oi, 

a fulana está aí?”, “ah, fulana foi demitida”, e eu não sabia.  

N4: Não atualiza a lista, cara... 

N5: A comunicação não roda.  

N3: A comunicação demora a chegar... não quero saber que fulano foi demitido, mas 

fala qual foi o (ininteligível – 00:22:45).  

N1: A comunicação às vezes nem chega. 

N5: Não chega, não chega.  

N3: O Cultura Spot... cara, eu só fui saber do lançamento do Cultura Spot quando eu 

cheguei aqui e não tinha ninguém aqui. Aí eu falei: “quem está, aonde é que está?”, 

“está em Brasília”. [Eu sabia do atenuante], porque eu fui curioso.  
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(Ininteligível – vozes simultâneas – 00:23:02). 

N3: Depois, mas [saí] depois.  

N4: É, eu acho assim: o que eu sinto de antes? Antes você tinha uma liberdade de 

transitar entre pessoas que era mais fácil do que hoje, a informação também. Então, 

assim, há a preocupação em você buscar coisas e pessoas, para poder estar 

relacionada. Eu lembro que no inicio... a gente fez pesquisa com várias frentes, 

chamou todo mundo, todo mundo engajado [na teoria], não sei o que, não sei o quê. 

Hoje eu acho que isso é muito mais difícil.   

N5: Gente, a gente vê isso... 

N3: Mas eu acho que às vezes é pouco produtivo também isso, você não acha? 

Engajar todo mundo em tudo? As coisas não andam, eu acho.  

N4: Não, mas não acho que todo mundo, algumas pessoas específicas. Assim, o 

que era diferencial, o que é ser tua cara nova, aquilo ali tinha que ter o [sangue] de 

todo mundo.  

Pesquisadora: Mas e em termos de produtividade? Acho que essa é uma 

palavra boa. O que vocês acham? 

N2: É isso que eu ia falar. Voltando àquela primeira fala minha de processo, eu acho 

que ainda está muito complicado, ainda estão muito complicados os processos. E 

isso afeta demais a produtividade. E aí eu tenho o exemplo da minha companheira 

gravando, a minha companheira que senta ali: “que para entrar no TOTVS tem que 

entrar no não sei o que, ela está fazendo banner, ela está fazendo não sei o quê”. 

N1: Gente, olha só, não tem jeito, a gente vai ter que conviver com o TOTVS. 

N2: Não, eu sei, eu sei. Mas é um processo que está sendo construído, né? Mas aí 

quem estava construindo muda o setor, aconteceu isso agora. Aí o processo ficou 

meio... ficou com alguns buracos, né? E aí a gente não tem aquele... porque 

ninguém assumiu aquele processo. Então o processo está... 

N1: Ah, [Irene], a operacionalização que a gente desenvolve.  

N5: Então, o que eu percebi... 
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N2: (Ininteligível – 00:24:59) já dei várias coisas, porque o pouco que eu uso, eu já 

dei várias insight... 

N1: Porque o [Orquestra] TOTVS mesmo. A gente faz no TOTVS uma vez, tem que 

fazer tudo de novo no [Orquestra]. 

N2: E no Orquestra você cadastra alguém e depois lá embaixo você tem que colocar 

tudo de novo, no próprio Orquestra. Então isso afeta a produtividade. Se os 

processos... quando eles estiverem todos redondinhos, e vão estar, eu acho que aí 

sim, aí deslancha. Mas da maneira como está, [há mudança o tempo todo], 

entendeu, acho muito complicado.  

N5: O time novo que está entrando, que a gente está vendo que entrando sempre 

uma galera nova, eu acho que eles entram com esse objetivo: o que a gente pode 

fazer para melhorar o processo. E aí tem coisa que é sugerido, começa a rodar e 

roda legal; mas tem coisas que ficam assim: “ah, o sistema está ruim”. “Ah, tem que 

preencher nesse, tem que preencher nesse”. “Ah, o pagamento tem que fazer nesse 

e tem que fazer nesse”. Mas tem coisas que, por exemplo, eu que estou na central 

tem muita coisa que é manual. Eu vejo a galera, por exemplo, os trainees, eles 

[mexem]: “o que eu posso fazer para melhorar isso?”. Então, assim, a gente está 

testando agora o disparo automático de boleto, eu vou ter uma reunião agora. Se 

tudo der certo, eu só vou precisar assim “pum” e vai enviar. Eu não preciso ficar 

copia e cola, copia e cola. Então, assim, tem muita coisa que vai rodar legal, mas 

tem muita coisa que está quadrada ainda.  

N2: E isso afeta a produtividade para o bem e para o mal.  

N1: Não, eu acho ótimo essas ideias, essas coisas, essas melhorias são ótimas, 

mas, assim, antes de implementar para a empresa inteira, eu acho que tinha que ter 

um cuidado de ver cada área: o que acontece se eu fizer isso? O que acontece se 

eu trocar aquilo? Ah, tá.  

(Ininteligível – vozes simultâneas – 00:26:44). 

N5: A comunicação não roda, fica assim, fica só assim.  
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N3: Mas eu acho que mais do que comunicação, é você lembrar e considerar cada 

área.  

N5: Exato.  

N3: E eu falo isso. 

Nnão identificada: Você não achar que você é o detentor de toda a informação, 

porque tudo que você tem, você vai ver na... 

N3: Eu brinquei com o negócio do Cultura Spot, eu vou até explicar por quê: porque, 

por exemplo, acabou acontecendo reuniões da Cultura, do [country lá] em Brasília, 

bem na época. Se eu não tivesse sabido do Cultura Spot a tempo, a pessoa ia para 

Asa Norte II, Asa Norte I, visitar, e não era mais Asa Norte II, nem I. Então, assim, 

tem certas coisas que são novidade, que as pessoas esquecem que envolve 

(ininteligível – 00:27:29). 

N5: Exato. E, assim, por exemplo... 

N2: Que a comunicação que a gente está se referindo não é essa comunicação 

interna, não. É a comunicação dos processos. 

N5: É, processo.  

N2: É a gente se falando.  

N5: E é o que o Rodrigo falou: eu, como fico na central, eu preciso saber da 

informação junto com filial, ou antes, porque se a pessoa viu alguma coisa, ela vai 

ligar. E aí meu operador vai falar assim: “não sei”. Aí, por exemplo, “Rose, esse 

curso novo que vai ter, Rose?”, não me passaram nada. Gente, como assim? Vai ter 

um curso novo? 

N3: Teve uma época de demissão de professores de professores, que eu tinha 

professores viajando com grupos. Aí eu tive que parar e falar assim: “olha só, eu não 

quero saber quem foi demitido, não me interessa. Mas eu tenho vários professores 

viajando com grupos, eu preciso saber se eles estão nessa leva ou não”. Imagina? 

Mandar um monte de alunos lá para a Inglaterra, recém demitido da empresa? Ia dar 

maior [BO]. Então, assim, tem certas coisas que... 
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N5: É isso, por exemplo, antigamente, quando ia ter um evento, aí sempre tinham 

umas pesquisam que pipocavam na nossa intranet, pedindo sugestão de todos os 

funcionários, porque a intranet todo mundo abre: “o que você acha?”. Uma coisa que 

está... o pessoal está falando hoje é a convenção e a festa no mesmo dia: não foi 

pensado em todos os funcionários, gente.  

N3: Ah, mas aí eu discordo. Aí eu acho que foi pensado [no pessoal que nunca foi] à 

Brasília.  

N1: Mas é isso, as pessoas pensam: ah, vou beneficiar o pessoal lá de fora, mas 

não pensa no todo. Por que não para e pensa: vou beneficiar 32 pessoas. E o 

pessoal daqui? Mora longe? Vai gostar? Será que eles vão querer ir?  

N4: Eles vão ter que estar lá 8h30 da manhã...  

N5: Como que a pessoa vai para casa, vai se arrumar? Vai ter lugar para eles se 

arrumarem? Não vai.  

N4: A ideia é boa, trazer o pessoal de fora para a festa. Mas o pessoal de fora... 

N2: É isso que vai criar outro problema. É meritocracia, é isso? 

N4: E, assim, e nunca veio. Então não ia fazer diferença.  

N2: Trazer para a convenção e depois ir para a festa? É meritocracia? Aí tem que 

botar isso... 

N5: Pode ir com a roupa da convenção para a festa? 

N4: Pode gente, pode ir de qualquer jeito.  

N3: Eu acho que devia ser uma festa despojada.  

N5: Despojada, despojada! 

N2: Vai ter gente chateada lá fora, que não veio para a festa do Rio.  

N5: E isso, assim, “ah, não sei o que”, mas, assim, a pessoa... eu sou pisciana, a 

pessoa fica magoada: “poxa, eu trabalhei, eu queria ir para a festa, eu quero ir na 

convenção”, sabe? As pessoas ficam me perguntando: “você vai se arrumar como? 
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Você vai aonde?”. Eu falei: “cara, eu arrumei uma casa”. Assim, teve gerente me 

mandando assim: “vamos dividir um quarto num hotel?”. Eu falei: “caralho!”.  

N3: Caraca.  

(Risos).  

Pesquisadora: É espontâneo, você pode falar o que você quiser.  

N2: Está gravando.  

N3: Essa gravação é para você.  

Pesquisadora: Anônima. Não temos nomes aqui.  

N5: Sabe? Aí as pessoas ficam mandando mensagem: “como que você vai fazer? 

Pô, meu secretário falou que não vai poder ir”.  

N1: Mas eles têm ideias que acham que são muito boas, mas não pensam no todo 

antes de estruturar, de firmar. 

N5: É aquilo: vai atender um, mas não vai atender o outro, entendeu? Por que a 

gente não fez uma pesquisa: “o que vocês acham?”? Como é que vai ser...  

N3: Eu acho até que tinha que pensar em todo mundo, mas eu não acredito nesse 

monte de pesquisa envolvendo todo mundo para decidir.  

N4: Acho que não precisa de uma pesquisa, é parar para conversar.  

Pesquisadora: Mas vocês acham que antes... 

Pesquisadora: Que teve alguma mudança nesse sentido, antes as pessoas 

eram mais acessadas para esse tipo de informação? 

Nnão identificada: Muito mais.  

N4: Hoje (ininteligível – 00:30:54), eu sei quando está acontecendo, tipo, o 

Orquestra está vindo aí. E aí eu tenho que aceitar o Orquestra, vamos trabalhar no 

Orquestra e acabou. Por que me escolheram para ter a senha? Sabe? Eu não vou 

fazer reembolso de toda a minha área, distribuir a minha senha, se der uma merda 

vai ter que todo mundo responder, minha gerente eu não sei. Por quê? Porque eu 
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sou uma pessoa de uma sala de várias pessoas, [coordenadores] comerciais que 

viajam, sabe, eu estou fazendo nada e eu posso o reembolso de 10 pessoas? Não, 

não é assim. Então vamos cortar, vamos ver, vamos ver a pessoa que de repente 

mais cabe para fazer. Eu acho que escolhem o processo e acabou.  

N2: E larga. E aí os detalhes não são discutidos. É só fazer o negócio.  

Pesquisadora: Mas e meritocracia, que foi uma palavra que você falou, eu acho 

que é uma boa palavra também.  

N2: É porque assim... 

Pesquisadora: O que você acha... 

N2: Assim, [eu acho] que a Marina gosta muito da meritocracia e não acho ruim não, 

eu acho bom. Só que essa empresa não está acostumada com isso, desde 80 anos. 

Então você, num dia de convenção, você já trazer funcionários... Eu estou só te 

falando por enquanto de fora, não estou falando da festa, tá? Você trazer 

funcionários de fora já é assim: “pô, vai viajar, vai ficar num hotel, vai...”, porque a 

convenção é meio que uma coisa boa, é festa... 

N2: E por que o meu colega vai e eu não? Qual foi... porque o gerente gosta mais 

[dele]? 

N3: O problema da meritocracia é qual critério. 

N4: Mas hoje a gente diz que é o contrário: hoje a gente diz que é uma empresa 

meritocrata e que você cresce a partir do momento que você se desenvolve, 

nãnãnã. Eu tenho que pautar os critérios, eles têm que saber que entender quem 

está vindo e o  porquê... 

N3: Mas eles sabem disso.  

N1: Mas geralmente, gente, o que eu vejo nas filiais de fora é rodízio. Não é porque 

eu te prefiro, eu gosto mais de fulano. 

N5: Mas aí o que acontece: esse ano vai ter a festa, todo mundo vai querer vir.  

N3: É sorte. 
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N5: Vamos sortear.  

N1: Por exemplo, eu fui à Brasília, eu falei: “quem é que vai à festa?”, “ah, dessa vez 

é minha vez, porque fulano foi da outra, cicrano foi da outra... então geralmente é 

assim.  

N3: Posso dar exemplo de meritocracia? Na minha competição, que eu faço, 

antigamente, a Adriana sabe, a gente dava o prêmio para a filial, a filial sorteava 

com todo mundo, basicamente. E tem gente que não sabe nem o que é o setor de 

intercâmbio. E aí eu mudei isso: agora eu tenho o controle de quem indica, tenho lá 

o nome, quando a filial ganha, eu puxo quem indicou mais, quem foi responsável por 

verba. Eu entro em contato com o gerente e falo: “olha, fulano foi esse aqui, esse 

aqui participou”, aí o gerente pode dar o input dele: “pô, mas aqui eu percebo muito 

de tal professor e tal”. Enfim, mas a gente chega num acordo. Quando eu faço a 

visita, eu explico qual é o critério da premiação. Toda vez que eu falo disso as 

pessoas: “ah, agora tudo bem, porque antigamente... uma vez fulano ganhou, ele 

não merecia não”. Aí beleza, mas por quê? Porque está claro para eles o que eu 

estou fazendo.  

(Ininteligível – vozes simultâneas – 00:33:53). 

N4: Porque aí você tem essa preocupação de ser claro e de fazer... O que eu acho 

que não... Cinquenta e poucas filiais para você operacionalizar é muito difícil, né? Eu 

acho que é o grande desafio da empresa. Só que cada uma funciona de um jeitinho 

ainda. E aí quando eu brigo, é porque eu quero que elas entendam que a gente tem 

que equalizar esse atendimento. A gente precisa saber: os processos são esses, 

são realizados ou não. Eu quero que a gente tenha a segurança de que todos os 

processos estão rodando, tudo igual está rodando todas elas.  

Pesquisadora: Mas você acha que isso é uma preocupação que sempre 

existiu? 

N4: Não, nunca existiu.  

Pesquisadora: Ou você acha que isso foi... 
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N4: De equalização, não. Acho que a Cultura sempre teve um bom atendimento, que 

na pesquisa a gente vê isso, historicamente, mas procurar equalizar o discurso que 

ele é apresentado... 

N3: É, [isso é sentido] de secretário. Eu acho que hoje eles estão muito mais... 

N4: É, a gente tinha a preocupação dele ser correto ou não, mas ser equalizado 

acho que não.  

N3: Não, e eles são muito mais... eles estão muito mais vendedores do que 

antigamente. Era um bom atendimento, porque a pessoa era simpática. Não era um 

bom atendimento porque eles eram [treinados para isso]. 

N1: Eu acho que agora, gente, depois que... porque, por exemplo, na filial que eu 

trabalhei a gente sempre fez a conta.  

N5: Exatamente! Obrigada! 

N1: [A rota agora]... Assim, porque muita gente também só atendia sentado no 

balcão. Mas a minha gerente fazia a gente mostrar livro, falar nome do personagem, 

falar o nome do livro, levar... mostrar... 

N5: Levar na sala, quantas vezes! 

N1: Então tinha isso!  

N4: Mas você entende que é uma coisa individual, é a sua gerente que fazia você 

fazer isso? 

N1: Sim, e aí depois de um tempo, eu lembro até com o treinamento da Sueli, onde 

a gente estipulou: “ah, isso aqui é abordagem, sondagem, vitrine”, foi quando a 

gente fez um fluxo que o cara tinha que fazer. E aí esse fluxo passava pela sala de 

aula. Eu acho que o que não tinha era um acompanhamento se o cara estava 

fazendo aquilo. [Não tem o que tem hoje]. Ou quando tinha, era caseiro. Quem 

fazia? A Andreia, o André...  

N4: E eles tinham voz, eles me contavam: “Simone, Gabi...”, a gente sabia. Eu 

ligava, fulano ligava, cicrano... 
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N3: Isso é que nem professor em sala de aula, que assim: se você nunca pede para 

os seus alunos falarem em dupla, na hora que você for assistir, for assistido, né, por 

alguém, quando você pede para ele falar em dupla, eles vão ficar assim: “o que é 

isso?”, nunca fizeram! É a mesma coisa: eu, quando começou essa questão de 

roda, eu visitei algumas filiais e fiz questão de participar da roda, porque o [country] 

estava inserido ali. Gente, eu estava acompanhando a roda, não falaram do 

[country]. Aí eu dava um toque assim: “cadê o [country]?”, “ah, esqueci”. Porque 

você via que a pessoa não fazia, mas estava começando a se forçar a fazer. É um 

processo novo para ele.  

N2: Já, já sim. Chamar os secretários e auxiliares. 

N1: Não, e é igual com algumas lojas, né, que você tem, assim, um cara, quando 

você faz a compra, ele sempre vai pedir o teu cadastro; o cara não tem o teu 

número, ele traz um outro par de sapato para você. Isso parece natural, mas muitas 

vezes não é. O cara... já está escrito para ele que ele tem que fazer dessa forma: 

“não, se não tiver o pé, você traz o sapato... um outro modelo”.  

N5: Outra cor... 

Pesquisadora: O que vocês acham que mudou em termo das relações aqui? 

Do clima, do dia a dia mesmo? 

(Risos).  

N1: Então, posso falar? 

N5: Acho que eu já falei muito sobre isso.  

N4: Também posso falar?  

N1: Eu sentia muita dificuldade até um ponto que eu... chegou um dia que eu falei 

assim: “ah, não vou mais dar bom dia para ninguém, porque as pessoas não 

respondem ao bom dia”.  

N3: Exato.  

N1: Então, assim, isso... 

N4: Ah, mas do bom dia geral já sabe. 



 

93 
 

N1: É, isso era uma coisa que me incomodava muito, fora o fato de algumas 

pessoas chegarem na sua baia, falarem com uma pessoa específica e não falarem 

com o resto.  

N5: Falar com o diretor.  

N1: Como se o resto não existisse ali, entendeu? Então, assim, antes eu acho que o 

friendly, né, o que tinha de bom era isso, assim, as pessoas se relacionavam melhor. 

E aí eu acho que não é só para bater papo não, é para trabalho também.  

N1: A partir do momento que as pessoas se aproximam, às vezes você: “ah, porque 

fulano é metido, fulano é sei lá”. Quando você aproxima, você vê que não é nada 

daquilo, sabe? Que a imagem que você tinha... 

N3: Mas é isso. Eu fiquei em conflito, assim, comigo mesmo, porque eu não estava 

entendendo se era antipatia, mal educação, se a pessoa era tímida, se a pessoa não 

queria falar com você, porque era maior do que eu, sei lá: “eu não preciso falar com 

você, eu sou gerente”.  

N2: Eu acho que todos nós passamos... 

N3: (Ininteligível – 00:38:28). 

N2: Todos nós que já somos daqui passamos por isso. Houve uma época que isso 

[aqui eram facções], eram duas facções: a antiga e a nova.  

N3: Mas eu acho assim: aos poucos eu fui vendo que tem pessoas que passam 

que... 

N5: Algumas pessoas realmente são mal educadas, algumas pessoas são tímidas, 

algumas pessoas não falam porque não precisam de você... 

(Risos) 

 N1: Tem de tudo, né? 

N5: Tem de tudo.  

N3: Tem pessoas que passam no corredor e não falam comigo. Normalmente falam 

comigo, mas não falam comigo naquele momento, enfim, que eu vejo que é 
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trabalho. A pessoa está passando por mim pensando na reunião que vai ter. Aí eu 

falo: “oi?”. Mas eu percebo claramente que as pessoas às vezes estão tão focadas 

naquilo, que não conseguem falar, tipo trainee: falar com trainee aqui... 

Nnão identificada: Ah, é, esquece.  

N3: A primeira leva do trainee eu ficava: “gente?”, (ininteligível – 00:39:15).  

Nnão identificada: Ah, gente, que saudade do Enzo. O Enzo não era assim, ele foi o 

melhor trainee (ininteligível – 00:39:18).  

N3: O Thiago, eu só fui entender que ele tinha senso de humor depois que eu vi a 

foto dele com o Harry Potter, porque eu não sabia disso.  

(Risos).  

N3: Então, assim, de fato as pessoas estão muito envolvidas no trabalho e 

esquecem um pouco da relação aqui, entendeu? O que pode ajudar... 

(Ininteligível – vozes simultâneas – 00:39:36). 

N4: Eu acho que é a geração. O millenium, ele vem de uma geração... antes o 

serviço era colaborativo. Mas é. Hoje, essa geração mais nova, ela quer crescer 

individualmente. E ela não tem tempo para manter relação, isso é sociologia, gente, 

[e vai ser assim]... 

N3: Eu estava lendo sobre isso ontem, que as novas gerações, elas não conseguem 

às vezes se comunicar bem com as antigas, justamente porque uma é muito mais 

de relação e a outra é muito mais individual. 

N4: Pequenos, aí estão voltando para o ambiente colaborativo. [A gente] tem esse 

pessoal da faixa dos 20, que eu acho que é o mais complicado.  

Pesquisadora: Mas vocês acham que esse ponto é pela questão da idade de 

gerações ou tem a ver essa questão do individual versus do coletivo? Ou com 

uma nova leva, lá com as facções que a...  

N3: Posso falar uma coisa que poderia ajuda muito nisso? Cara, a pessoa entra na 

empresa e não é apresentado. 
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N5: É um ou outro que é apresentado.  

N3: Eu nunca fui apresentado.  

N1: Antigamente tinha.  

(Ininteligível – vozes simultâneas – 00:40:45).  

N1: Chegava uma pessoa nova, o RH fazia uma integração, levava nas equipes, 

apresentava: “esse aqui é o fulano de tal setor”. Agora não tem mais.  

N3: Teve uma época que eu chegava aqui e tinha sempre uma pessoa nova, aí eu... 

E quando eu ia na mesa falar com a Rose, eu: “oi, tudo bom? Prazer, Rodrigo, 

[country].  

(Ininteligível – vozes simultâneas – 00:41:02). 

N4: Pô, eu tinha um problema, eu ia no RH. Eu estava com algum problema 

qualquer, tipo, um monte de gente vinha falar: “você não está com a cara boa, o que 

houve? No que eu posso te ajudar? Como a gente pode fazer melhor?”. 

N2: Agora não tem nem telefone.  

N4: Você tinha todo mundo. O RH era um local de apoio...  

N4: Era um apoio. Você tinha que [pegar um contracheque para levar para o teu 

filho]... 

Nnão identificada: Você podia bater lá a qualquer hora, que você era bem recebido.  

N1: Eu acho que o RH tem que ter esse papel, tá? De ouvir o funcionário.  

N3: Tem que ter esse papel, é isso que eu ia falar.  

N5: É porque pensam igual a gente.  

N3: Eu posso falar um negócio? É muito ruim você ir até o RH para reclamar, sei lá, 

que erraram com 50 reais o seu pagamento e você sair de lá com: “ah, desculpa”. 

Cara, não é desculpa.  

N5: Sabe, aquela coisa assim: desculpa te incomodar.  
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N3: Pouco para ele, mas para mim às vezes não é, entende? É muito complicado 

isso. Eu, graças a Deus, me relaciono bem, assim. Mas eu já vi pessoas reclamando 

que viraram, falaram alguma coisa, viraram e viram, assim, de rabo de olho, a 

pessoa fazendo uma cara feia.  

N2: Não, e eu no começo sofri muito com o telefone, né? Porque eles desligaram 

todos os telefones e eu recebia todos (ininteligível – 00:42:20).  

(Ininteligível – vozes simultâneas – 00:42:22). 

N1: Hoje eles não têm acesso ao RH como a gente tinha antigamente. Antigamente 

a gente sentia de portas abertas para tudo, hoje não é mais assim.  

N4: Por quantas vezes (ininteligível – 00:42:31): “Simone, acho que você tem que 

mudar isso”. Tipo, a minha pós mesmo, que: “cara, você fez comunicação, você quer 

trabalhar com [número], não, vai fazer uma pós que vai te dar embasamento sobre 

isso. Vamos sentar, vamos ver quais são as melhores dentro do que você pode 

pagar”. Cara, foi o RH que fez isso junto comigo, entendeu? Pô, eu fui, eu vou me 

esforçar, vou pagar o IBMEC, não sei o quê. Sabe? O RH não tinha dinheiro para 

pagar minha pós, não é isso que eu estava pedindo, eu estava pedindo apoio de 

alguém para me dizer qual caminho seguir. 

N2: O meu negócio é processos. Aí ligava uma pessoa de fora querendo falar com... 

vou dar um exemplo, sei lá, querendo falar com funcionário alguma coisa. Aí a 

resposta que eu recebia: “manda me mandar mensagem pelo TellUs”. Aí eu digo: 

“mas é de fora, é fornecedor”, “ah, fornecedor tem que mandar e-mail”... 

N5: A central recebeu muita ligação, muito e-mail de funcionário, ex-funcionário, 

porque “ah, eu não estou conseguindo falar com o RH. Eu fui demitido, ah, eu 

preciso...”.  

N2: É processo.  

Nnão identificada: Eu acho que isso é relacionamento.  

N4: Isso aí. Acho que a automação e os processos não podem perder a 

humanização, precisam caminhar lado a lado.  

Nnão identificada: Ainda mais essa área, que cuida de gente.  
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N4: O nosso capital é humano, né? O serviço que a Cultura presta, o capital humano 

é muito forte. Então a gente tem que estar muito bem amparado, né? 

Pesquisadora: Tá, aí uma última... 

N5: Acho que foi o nosso maior impacto, das mudanças todas, foi o RH. Porque as 

pessoas ficam com medo: “ah, eu posso ir lá falar? Com quem que eu falo?”.  

N2: Exatamente, até hoje.  

N5: Sim, até hoje, até hoje.  

N4: Perdemos o acesso ao RH.  

Pesquisadora: Uma última pergunta, que a gente tem só mais 10 minutinhos. O 

que vocês acham que se perdeu, o que vocês acham que a Cultura perdeu com 

isso tudo? 

N2: Eu acho que é exatamente isso que a gente estava falando aqui agora, a 

humanização.  

N4: Caraca, a palavra toda aqui.  

Pesquisadora: Mas em que sentido, assim, do dia a dia, de...? 

N5: Acho que tanto o pessoal, quando o profissional.  

N2: Eu acho que profissional... As coisas estão correndo bem, né?  

N5: Como tem que correr. Estão correndo mesmo.  

N2: A humanização, realmente, mesmo fazendo festas de Halloween, fazendo festas 

e tal, mas ainda está... 

N4: Acho que as pessoas sentem um ambiente frio. Antigamente era um ambiente 

acolhedor. Você sentia parte daquilo, hoje não.  

N3: Eu não acho só frio, eu acho que hoje em dia as pessoas trabalham com medo. 

N5: É isso aí.  

N4: E hoje em dias as pessoas só pensam (ininteligível – 00:44:57).  
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N3: Eu acho que essa falta de comunicação, essa falta de comunicação deixa as 

pessoas inseguras, sabe? Então, assim, as pessoas... Parece, a sensação que eu 

tenho, é que as pessoas acham que vão ser demitidas naquele dia.  

N5: A qualquer momento.  

N1: Não, e eu acho também que existe um clima também, onde as pessoas 

precisam se destacar individualmente.  

N2: Uma concorrência.  

N1: Eu acho que a meritocracia por um lado estimula isso e as pessoas cada vez 

mais aqui dentro têm isso. Assim, eu preciso ser melhor, eu preciso me destacar, e 

aí incorre nesses problemas de: você tem que integrar as áreas envolvidas dentro 

de um processo que talvez você esteja criando. “Ah, estou criando esse processo 

novo, que acho que vai dar super certo”, nãnã. Tá, mas e as pessoas que têm 

impacto direto nessa... 

N2: E quando você quer ser proativo... 

N3: É que participam.  

N1: Sim. 

N3: Já aconteceu comigo. Não vou mencionar exatamente a situação, mas uma 

coisa que parte era mérito meu, não foi dado mérito a mim.  

N2: E quando você quer ser proativo, a pessoa fica com medo: “está querendo me 

atropelar”. 

N3: Exatamente. 

N2: “É proativa? Está querendo me atropelar”. 

N5: Aí você fica: eu tenho que ser proativa, eu tenho que ficar quieta, eu participo, 

eu não participo? 

N2: Você não sabe, você não sabe, ainda hoje... 

Oradora: Eu sinto muito isso mesmo. 
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N3: Acho que as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. 

N5: Uma coisa que eu tive com o Bernardo e o Bernardo estava falando para mim 

justamente isso, né? “O que você acha das duas gestões? O que mudou e tal?”. E 

eu falei para ele que a gente teve que se adaptar, mas, por um lado, eu acho que 

nenhum talento é dispensável. Acho que as pessoas que estão aqui, elas estão aqui 

porque elas estão aqui e porque elas têm que estar, pelo o que elas representam 

para a empresa. Por outro lado, assim, às vezes eu percebo que a gente não 

importa tanto para algumas pessoas, quando, na verdade, eu acho que deveria ter 

um olhar de: “tanto você pode contribuir para o meu trabalho, quanto eu posso 

contribuir para o seu trabalho, então vamos fazer juntos”, sabe? 

Nnão identificada: Uma troca, né? 

N2: Isso é um conto de fadas, né?  

N5: E eu acho que isso faz a gente ter um ganho tão grande, operacional. 

N4: É porque é mais ou menos assim, é muito importante ter o cara que faz o gol, 

mas se você não tiver 10 jogadores atrás para não tomar o gol... 

N1: Jogar junto. 

N5: E aí o talento... o talento venceu o individual, entendeu? 

N4: A gente tem talentos individuais, mas a gente tem grupo de manutenção imenso, 

que é o que faz a empresa rodar. A empresa se faz de um grupo absurdo, mediano, 

sim, porque a gente precisa de pessoas medianas, com paciência, para fazer tudo 

rodar e essas pessoas precisam se sentir integradas. Elas não têm que se sentir 

excluídas. 

N3: Outra coisa que eu acho, eu não sei se vocês vão concordar, eu tenho uma 

visão, a gente aqui no DF tem uma visão [mais de fora] mas eu ouço muito, assim, 

que a Cultura hoje é muito mais comercial do que... 

N2: Mas é mesmo, né? Porque é fundo de investimento. 

N3: Sim, mas para o próprio clientes, sabe? 

N2: É, eu já ouvi também. 
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N3: Deixou de ser aquela coisa mais pedagógica... 

Nnão identificada: Tradicional, né? 

N3: E meio que agora é um curso que está atrás do lucro também. 

Nnão identificada: É. 

Nnão identificada: Não, mas eu acho que o lucro, acho que tem que ter esse olhar, 

né? 

N3: A gente sempre teve e eu acho que faz parte também, concordo com você, mas 

eu acho que é uma coisa que agora supera. 

N4: Eu acho que o nosso NPS, que tem caído consideravelmente ao longo dos 

anos, tem mostrado isso, a gente está perdendo. Hoje a [gente fala muito que] as 

pessoas não conseguem entender a sensação de progresso e aí eu falo da 

importância da comunicação, da gente mostrar o que a gente faz, como a gente faz, 

para quem a gente faz e se a gente não consegue fazer internamente, a gente não 

vai conseguir fazer para quem está fora. E quem vende o que eu tenho é quem está 

dentro. Se você não está confiante do que [a gente tem é o melhor] (ininteligível - 

vozes simultâneas – 00:48:54) “eu vou ficar com um aluno adulto por 11 meses 

(ininteligível – 00:48:56), porque ele não vai nem fechar o segundo período, é isso?”. 

Isso vai continuar acontecendo. 

N2: É, mas você falou uma coisa muito certa, são os medianos também que são a 

grande força, que são a maioria, né? 

N1: Sim, gente, é o chão da fábrica que faz rodar. 

N2: Aí contratam 4, 8, 10 cabeças pensantes e o resto fica ali (ininteligível – 

00:49:12). 

N4: [Eles não estão envolvidos] em todo o processo. Eu sou uma pessoa que sou 

muito a favor disso, de envolver todo mundo no processo, né? 

N1: É aquilo, vêm as cabeças novas, frescas, com o cérebro ali a mil, com muitas 

ideias, mas, assim, envolve a pessoa que vai fazer isso. Você vai criar um projeto... 

quem vai afetar isso? Quem vai fazer isso no dia a dia? 
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N4: Gente, a central é uma. A crise que a gente teve com filiais e central também é 

absurda, a central veio para colaborar com o trabalho da filial. E eles ficaram como 

inimigos por muito tem e até hoje tem um monte de (ininteligível – 00:49:48) central. 

É insano, sabe? (Ininteligível – 00:49:52) de trabalho da filial tão absurdo, que não 

tem que ligar para o lead, sendo alguém preparado para fazer isso e a gente não 

consegue fazer as duas se falarem e elas (ininteligível – 00:50:00). 

N5: E vou te falar: muita rixa de secretária com a central vem por causa do gestor. O 

gestor implica mesmo, não colabora. 

N3: Gente, se o gestor implica, todo mundo implica. 

N5: Exatamente e aí é difícil. 

N1: Não, eu acho também, que quando a gente fala assim: “ah, porque o fulano veio 

novo, cheio de ideia, não sei o que”, mas é fácil você vir de um outro... assim, 

porque a gente que está aqui, a gente tem um olhar viciado. Eu falo isso, tipo, a 

Simone foi para a filial, ela está vivendo uma outra realidade. Aí ela: “Rosa, tem que 

mudar isso, tem que mexer naquilo”. Simone trabalhou aqui com a gente anos. Quer 

dizer, ela só veio pensar nisso agora vivendo uma realidade completamente 

diferente, estando na ponta, entendeu? 

N3: Por isso que eu falo se está na ponta... 

N1: Porque são vários aspectos. 

N5: Então, aí é isso. 

N4: Eu faço uma coisa, aí eu vou mostrar para a Ana e para o Diego. A ideia que a 

gente tem em grupo é sabatinada, a gente tem que fazer 500 mil perguntas até tirar 

o Diego do sério, por quê? Porque quando a Marina for perguntar, o Diego sabe o 

que responder, porque eu já fiz essas perguntas previamente, a Ana já fez. Então a 

gente tem que estar sempre reavaliando o trabalho. O trabalho não é só meu, por 

mais que eu ache que esteja perfeito do jeito que eu faço, não. E nem sempre eu 

vou gostar do que eu fiz, eu fico puta pra caralho: “porra, Diego, não vou refazer”, 

ele: “vai sim, que não está bom assim”. Eu acho que isso é bom. 
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N2: Será que as avaliações são feitas com todo mundo? Para mostrar isso e a 

pessoa ter essa disponibilidade e ir sem medo de falar para o gestor?  

N4: Hoje eu tenho sorte, eu tenho sorte hoje. 

N2: Não, eu digo [gerente e filial]. 

N4: Não, mas, assim, eu acho que a gente tem mudado. Quando fala de equipe, eu 

não posso falar agora, porque eu não vim de uma gestão que eu não gostava, que 

era a Josiane e eu tenho a Ana agora que é uma pessoa super colaborativa. Então 

eu tive sorte... 

N2: Mas que contratação, hein? (Ininteligível – 00:51:48) ai, ai, ai, ai. 

N4: Eu tive sorte de sair com uma pessoa que é altamente colaborativa, então eu 

estou bem. 

N2: Então, mas eu estou falando gerente de filial com... 

N4: Então, mas eu não sei se existe essa liberdade. 

Pesquisadora: Mas o que vocês acham, isso, em geral? É um clima em que 

vocês têm mais liberdade com os gestores, etc.? Vocês acham que isso é uma 

coisa que melhorou ou... 

N2: Não, eu digo eu, né? 

N5: Eu acho... 

N3: Eu acho que depende do gestor. 

N1: Depende da área. 

N4: Depende da área e da pessoa. Eu, na minha área, estou muito bem, mas aqui 

tem algumas pessoas que só ouvem coisas de gente nova, quem está aqui dentro 

não sabe nada, que a gente está fazendo tudo errado. Então eu tenho que provar 20 

vezes que o que eu estou falando é certo. Então, às vezes eu deixo o circo pegar 

fogo, porque aí eu falo: “olha...” O NPS caiu absurdamente, eu fiz um trabalho de 

imersão, eu fui lá e falei com todo mundo. Eu falei: “gente, eles não estão sabendo 

usar, o NPS não vai subir, não vai subir”. Alguém me ouviu? Alguém se moveu para 
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fazer alguma coisa? Não, agora o NPS caiu. Agora vai ter uma força tarefa para 

Barra 4 rodar. Mas eu fiz um trabalho de imersão e eu mostrei por A + B que aquilo 

não ia rodar. O professor falou para mim: “não vou fazer, porque eu não sei. Não 

vou fazer”. Para que que eu tenho 4 salas lá, com pessoas que não sabem mexer, 

que não se sentem seguras de mexer? Eles vão fazer? Não vão. Estava escrito, eu 

escrevi. 

(Risos). 

N2: Eu tenho que ir embora. Número 2 tem que ir embora. 

Pesquisadora: Está ótimo, gente, está bom. 

N5: Gente, a número 2 tem que ir embora. 

(Risos). 

Pesquisadora: Então está ótimo. 

N2: (Ininteligível – 00:53:11) número 2. 

N4: Ela que fura fila, [velho], ela tinha que sentar com a Karen e (ininteligível – 

00:53:15). 

Pesquisadora: Gente, obrigada, tá? 

Nnão identificada: Nada. 

... 

Fim da gravação. 
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ANEXO II – TRANSCRIÇÃO SEGUNDO GRUPO FOCAL 

 

Gravação: Nova Gravação 2  

Duração do Áudio de 00:33:08 

Legenda 

(- ) Comentários do transcritor  

[ ] Trecho não compreendido com clareza 

Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, de concordância 

Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 

Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da 

fala da outra pessoa 

Tsi-tsi Interjeição de negação 

TEXTO EM CAIXA ALTA Palavra ou expressão pronunciada com ênfase 

Hí-fen Palavra dita de modo silábico 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Pesquisadora: Então, começando aqui: um, dois, três e quatro, tá? Eu estou 

gravando, mas podem ficar tranquilos, é só para depois eu reler e escrever. A 

primeira pergunta, as perguntas são bem amplas, então vocês podem explorar 

todos os pontos que vocês acharem importantes. O que vocês acham que 

mais mudou... o que vocês acham que mudou, na verdade, da época da 

aquisição, um ano atrás, na verdade, junho do ano passado, para hoje? 

N1: As pessoas. 

Pesquisadora: As pessoas? Mas em que sentido, assim? Como é que isso 

afetou o seu dia a dia? O que essas novas pessoas introduziram? 

N1: Alguns processos se perderam. Acho que o tempo trabalhado mudou. 

Pesquisadora: Mudou como? 

N1: Aumentou. 

N2: Consideravelmente. 
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N1: Mas, assim, da empresa, não, tipo, do meu tempo de trabalho, entendeu? A 

empresa como um todo, o horário em que o escritório fica aberto, por exemplo, o 

horário da limpeza, essas coisas. [Que mais]? 

Pesquisadora: Por quê? O que você... 

N1: Cara, porque veio com uma cultura diferente. Não sei se é simplesmente pela 

cultura buscar maior eficiência, mas pelo ritmo das pessoas ser diferente também. E 

o nível das entregas também, aumentou bastante o volume de entregas e projetos, e 

novas filiais, não é, [Gisele], opa, 4. (Risos). Enfim, isso impactou no trabalho de 

todo mundo. 

N4: É, eu acho... 4, falando. Eu acho que como um todo a palavra é essa: a cultura 

organizacional mudou e por ser uma nova cultura muito baseada no que chamam de 

millennials, apesar de eu não gostar muito de nomenclaturas, existe um pensar 

completamente diferente em relação a horário e dedicação. Não que antigamente a 

gente não se dedicasse ou não trabalhasse. Existia uma maneira diferente de lidar 

com hora de trabalho, que hoje é completamente diferente. Inclusive para as 

pessoas que já vinham de um tempo para cá. O horário de trabalho normal... é 

quase que uma afronta você sair no seu horário normal. Você fica assim: “não, mas 

eu estou saindo... eu cheguei às 8h, vou sair às 18h. Mas eu não posso sair às 18h, 

porque ninguém sai às 18h”. 

N1: Ainda está sol lá fora, né? 

N4: Ainda está sol... ou então, a questão, por exemplo, coisas como contatos fora de 

hora, fim de semana, vira quase que uma coisa normal, o que não é, mas virou... 

mecanismos de comunicação, como o WhatsApp, esse tipo de coisa, é mais 

geracional mesmo. Acho que é uma coisa geracional e que passou a ser quase que 

regra e não é a exceção. 

N1: Você falou um negócio certo, acho que a faixa etária mudou, né? 

N4: É, acho que é uma coisa geracional, o WhatsApp é um instrumento de trabalho. 

N2: É, alguns setores também que não tinham tanta importância, que não tinham 

tanta visibilidade passaram a ter mais visibilidade na empresa. 
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N1: Quais, 2? (Risos). 

N2: Eu acho que a TI, por exemplo, foi um dos setores, porque ela não tinha um 

diretor antes e passou a ter um diretor agora, então ela teve uma voz maior, que 

pudesse ser representada, o que antes não acontecia. 

N1: Verdade. 

Pesquisadora: O que vocês acham que a Cultura Inglesa perdeu com essa 

mudança? Pensando como é hoje, como era antes, o que você acha que se 

perdeu? Pode ser em relação a clima também, em relação a coisas 

interpessoais, etc. 

N4: Eu acho que, de novo, a mesma coisa, porque, por uma questão de... acho que 

de uma questão de afeto, a maneira que as pessoas se relacionam, sendo mais 

jovens... e aí é de geração é de menos apego, é uma coisa muito separada: “ah, a 

gente tem que fazer isso, a gente vai fazer, [no matter what]”. Antes tinha toda uma 

questão humana por trás e que... não necessariamente isso é ruim ou bom, não é 

uma questão de julgamento. Mas eu acho que mudou e que muitas pessoas 

sentiram mais do que outras. Algumas pessoas se adaptaram, outras não. Algumas 

nunca vão se adaptar, outras vão chegar lá e acho que é isso. E aí é a grande virada 

de chave, né? Acho que foi isso que mais impactou, que é esse fator humano e que 

[bate] em tudo isso que a gente falou, então (ininteligível - vozes simultâneas – 

00:05:05). 

N1: É, mas em termo de clima das pessoas quererem se matar, por exemplo, eu não 

acho que mudou. Não, tipo assim, sabe? Tipo: era uma grande família, não acho 

que mudou. Acho que teve um momento de transição onde as pessoas não se 

conheciam e existia uma barreira, assim, tipo: “você é novo, eu sou velho”. Só que 

esse mal estar eu já não sinto mais hoje em dia, assim, pelo menos nas frentes que 

eu participo, assim. 

N3: É, porque mudaram pessoas, mas aquelas famílias foram diluídas, chegaram 

outros membros dessas famílias que se formaram ou não, né? E o que eu vi, só 

contribuindo, talvez pela reestruturação, que ela já vinha, no nosso caso, antes, 

inclusive, da aquisição, né? Teve um movimento de reestruturação que foi bem 
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impactante no escritório central, no ano anterior e dali, eu acho que, particularmente 

falando, número 3, foi um divisor de águas, assim, a mudança veio muito forte, para 

o número 3, porque dado que enxugou, algumas pessoas pegaram muitas coisas. 

Uma única pessoa pegou muitas coisas, porque tinha que estar enxuto o quadro, 

né? E isso teve um ônus, para algumas pessoas, muito forte, que é abrir mão da 

vida pessoal pela profissional e virar workaholic. 

N3: Né? Então, o que eu vi foram muitas pessoas workaholic. E talvez acho que não 

foram e continuaram sendo, já não estão mais aqui. Então eu acho que quem teve 

uma entrega grande superou o processo de aquisição e, com isso, teve uma 

avaliação positiva, talvez porque estão dentro dos valores e da cultura mesmo, 

organizacional, dessa nova geração. 

N4: E o open space também ajudou, né? 

N3: Sim, é. 

N4: Então essa coisa de quebrar paredes, não ter mais salas... 

N3: É, a hierarquia também ficou mais... 

N4: Eu acho que em alguns ambientes ainda tem muita gente, assim, com medo do 

que pode vir pela frente. Pessoas que, pelo o que vocês estão falando, acho que 

não se adequaram ao novo tipo de ambiente que é. Acho que tem muita gente com 

medo do que... 

Pesquisadora: Como é o novo ambiente? 

N4: Assim, mudou muito, né? O que elas falaram: era uma empresa meio que 

familiar quase, né? E passou a ser uma empresa focada só em lucro e não existe 

mais você pensar no lado pessoal quando você vai tomar uma atitude. Você está 

pensando só no profissional e em gerar lucro para a empresa, entendeu? Eu acho 

que algumas pessoas ainda sentem um pouco de medo disso. 

N1: De não estar enquadrada e... 

Oradora: É. 

N1: E sair. 
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N4: Isso. 

Pesquisadora: Você falou de hierarquia, o que você enxerga em relação a isso, 

número 3? 

N3: Não, eu acho que a questão do open space favorece o acesso à liderança. Não 

tem que bater na porta, meio que não pede licença, lógico, você tem educação, você 

se aproxima e você já vê se a pessoa está ocupada ou não. Eu acho que em relação 

à estrutura física, isso ajudou. Para alguns, atrapalhou em termos talvez de... 

N3: É, poluição sonora, distração e tal, mas, em termos de hierarquia, ok. Antes a 

gente tinha um cenário muito mais centralizador, então tinha uma figura mãe, 

centralizando e isso vinha cascateando para baixo, né? Do CEO para a diretoria, 

diretoria para a sua gerência e da gerência... Então, assim, tinha uma questão de 

hierarquia muito forte, não que não exista hoje, existe sim, [ela é explícita], mas acho 

que tinha uma coisa centralizadora. E hoje, o que eu vejo é a questão da autonomia: 

óbvio, o que foge da sua alçada, você leva para o seu superior, mas você tem muito 

poder de decisão no seu nível, né? Então essa foi uma queda forte de paradigmas. 

E outras quebras que eu vejo é o professor. Aqui o professor tinha uma carreira e o 

administrativo menos, vamos dizer assim, oportunidades. E essa nova geração, vou 

chamar assim, trouxe um pouco desse, né? Então, um exemplo disso: a gente tem a 

Simone Martins liderando uma filial, que antes isso não...  

N1: Era impensável. 

N3: ...era nem pensado. 

N1: Não, ser gerente no escritório central também, para algumas posições, era: 

“não, você não foi gerente de filial, então você não vem para cá, você não vira 

gerente”. 

N3: Eu como gerente do online, eu teria que ser professora, coordenadora e ter 

seguido... Então vi que abriu frentes para quem tem um viés mais operacional e 

administrativo do que o acadêmico, né? Acho que é isso.  

N4: Existe agora uma mudança de ratio, de divisão entre homens e mulheres. Era 

uma empresa essencialmente feminina e agora você tem... 
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N3: É verdade.   

N4: ...acho que talvez até mais homens, mais homens em algumas áreas do que em 

outras, né? O homem era quase que uma exceção aqui, né? 

Pesquisadora: Que impacto que você acha que isso tem no dia a dia, assim? 

N4: Eu acho que isso tem um impacto grande no fator emoção, né? Apesar de 

nunca ter visto a Cultura como uma empresa mimimi, sempre foi de mulheres muito 

fortes, é lógico que existia uma sororidade muito maior. E, por outro lado, eu 

também que hoje em dia a gente tem que lidar com coisas como... o inverso, né, da 

moeda, que é mansplaining, que o cara olha para você e acha que você não 

entende, ou então papos que realmente são totalmente não apropriados, não no 

caso de: porque eu sou mulher e não posso escutar um palavrão, mas coisas que 

você não conversa em um ambiente de trabalho e ponto. Então eu acho que tem 

algumas coisas que é falta de noção, que é, de uma certa forma, muito comum... 

N3: Do universo masculino. 

N4: ...quando você está com homens, assim, 5 homens reunidos, que eles 

esquecem que não estão no banheiro da academia. Então você fica olhando: “gente, 

será que não se toca que aqui não é o lugar para você comentar a sua transa da 

noite anterior”. 

(Risos). 

N3: Suas intimidades. 

N4: É e que, na verdade, não é porque assim: “ah, não, sou pudica”, não, é porque 

você fica olhando... que mulheres até às vezes falavam, mas usavam outras 

palavras... 

N3: Românticas, né? 

N1: Ou fala cochichando aqui e acabou.  

N4: Não e era uma coisa, assim, entre duas pessoas, não era uma coisa tão 

escancarada. Então eu acho que isso mudou muito e principalmente algumas 

pessoas que olham para mulheres e dizem: “ah, você não vai entender isso”, e você 
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sabe, às vezes, até mais do que o cara e falam com você como se você estivesse ali 

falando sobre crochê. 

(Risos). 

Pesquisadora: E nos relacionamentos, assim, entre áreas, né? No clima do 

escritório e tal. 

N2: Isso melhorou muito, as pessoas hoje estão muito mais receptivas do que eram 

antes, isso não tem nenhuma dúvida. 

N1: Você foi tão assertiva que eu não vou nem falar. 

N4: É, não vou nem comentar também. 

Pesquisadora: Vocês acham? 

N1: Não, mas eu concordo, eu acho que sim. 

Pesquisadora: Todos concordam? 

N1: Concordo. 

N4: Acho que todo mundo agora é mais... talvez até por conta de não ter paredes, 

todo mundo é mais visível, acho que as pessoas se falam mais, têm uma interface 

muito mais... 

N1: É, mas sabe o que eu acho que o que 3 falou sobre a gestão anterior à 

aquisição, o baque foi tão grande, que muitas pessoas que nunca tinham se falado, 

acabaram começando a se falar e meio que se uniram. E aí no momento da entrada 

do fundo, essas pessoas já estavam um pouco mais próximas e aí... 

N4: Criou uma comunidade, né? 

N1: É, teve um momento em que as pessoas: “cara, tipo, espera aí”. 

N3: Sobreviventes. 

N1: Exatamente e tipo: “cara, você está entubada, não dá para fazer mais nada, 

vamos ajudar”, sabe? Então, assim, teve um estreitamento... 

N3: Espírito de equipe. 
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N1: ...ali nas relações antes da mudança. E depois da mudança, como teve a 

barreira do novo e velho, tipo: “eu sou nova, você é velha, então eu não vou 

simpatizar com você agora”, os velhos acabaram se ajuntando e aí depois, quando o 

negócio começou a misturar ficou um clima diferente. 

Pesquisadora: Fala mais sobre o novo... 

N2: É velho, velho mesmo. 

N1: É. (Risos). [É double old]. 

Pesquisadora: Fala mais sobre o novo e velho e essa separação. Você acha 

que isso ainda se mantém? 

N1: Não, já até falei isso antes. 1 falou isso antes, está gravado. Não, acho que isso 

já derrubou. Não tem muito tempo não, mas eu acho que isso vem se quebrando, 

assim, pelo menos o que eu tenho visto, assim... 

N1: O novo e o velho, tipo: “ah, eu sou da galera nova, você é da galera antiga”, 

assim, eu não tenho sentido mais isso. Opiniões? 2? 4? 

N4: Também não. 

N2: Também não.  

N1: Eu estou vendo um negócio muito mais fluído, hoje em dia. 

N4: Eu acho que as divisões agora são diferentes. 

N1: É? O que você acha? 

N4: Eu acho que... e aí vou de novo para o lado da diversidade. Eu acho que você 

não tem mais uma coisa, assim, talvez uma divisão tipo: “ah, 5º andar e 3º andar”, 

mas tem gente que curte a cerveja e a galera que é mais natural. A galera que é 

mais alternativa e a galera que é mais, sei lá, chique. 

N1: É, mas aí vai mais pelas afinidades, né? De... 

N4: Não, mas é isso que eu estou falando. Essas quebras, essas divisões que 

antigamente eram basicamente... 
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N1: Das áreas. 

N4: Profissionais e de áreas, 3º andar, 5º andar. Tinha gente que nunca tinha ido 

no... eu lembro quando o 5º andar sofreu a primeira reforma, muita gente não tinha 

ido no 5º andar. “Você já viu a reforma?”, “não, não fui”, porque não tem nada para 

fazer lá. Então, era uma empresa que era, assim, por andar, né? Então eu acho que 

agora as divisões, as afinidades, são muito mais baseadas na pessoa do que na 

empresa, propriamente dita. Todo mundo está trabalhando, todo mundo é um time. 

Não necessariamente precisa se gostar, mas acho que é tudo mais ou menos isso. 

Mas acho que as divisões agora são mais claras por afinidade, não necessariamente 

por hierarquia ou até por setor. Então você vê muito a galera do financeiro, que se 

dá muito bem com o pessoal de, sei lá, TI, que tem gente do acadêmico e que 

quando você vê, está todo mundo junto. Então é gente que trabalha no 5º, que sai 

com LF, coisas que antigamente não aconteciam. 

Pesquisadora: E o que vocês vêem que se perdeu, assim? Uma coisa que hoje 

vocês olham e falam: “isso aqui era uma coisa forte e, hoje em dia, não é 

mais”. 

N1: Acho que a estrutura mais engessada que 3 falou há pouco, de ter uma 

estrutura mais matriárquica. 

N3: Acho que perdeu um pouco de histórico, de conhecimento. 

N2: Dos processos, que a 1 falou. 

N1: Mas que, assim, eles voltaram. Acho que a gente teve um gap muito grande no 

início, porque muitas pessoas saíram, tanto antes, quanto depois da mudança. 

Nnão identificada: Ao mesmo tempo, entraram. 

N1: E aí saiu muita gente, entrou muita gente nova e aí os processos realmente se 

perderam, mas, atualmente, eu acho que isso vem melhorando, assim, entendeu? 

Não acho que foi uma coisa que a gente perdeu e nunca mais voltou. 

N2: Eu acho que depende muito, assim, da área que você olhar. Tem área que ok, 

está reconstruindo os processos e tem área que ainda está meio que: “ah, vamos 
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fazendo como der e aí a gente vai tentando ajudar as pessoas, conforme forem 

surgindo as demandas”. 

N1: Ah, pode ser também. Mas eu não acho que foi uma coisa que a gente perdeu e 

que a gente nunca mais vai ter, entendeu? Eu acho que está em desenvolvimento 

ainda o processo, mas não foi uma coisa que a gente perdeu. Uma coisa que a 

gente perdeu, de fato, era a estrutura de ter a questão centralizada, da liderança, 

das decisões, entendeu? E pouca autonomia em alguns segmentos e para alguns 

momentos, mas não acho nem que foi uma coisa ruim, eu acho que foi uma 

mudança boa. 

N3: Não sei [se] a gente pode dizer que se perdeu... o Fundo, eu fico pensando 

assim, o Fundo tem educação no DNA, vamos dizer assim, né? Mas a gente perdeu 

bastante gente do ramo, do segmento e o que a gente está absorvendo são pessoas 

do mercado, em geral, né? Desde todas as frentes agindo nas áreas de negócio que 

têm... fortemente acadêmico, então a gente vê que tem algumas habilidades a 

serem desenvolvidas, essas pessoas, porque têm habilidades fortes em números, 

em planilhas e estão aquém das expectativas do lado humano, do lado gerencial, de 

gestão, entendeu? Acho que ainda tem uma maturação aí. Acho que o perfil das 

pessoas que estão chegando é de alto nível, são pessoas com muito brilho olho, 

com muita vontade de realizar, né? Acho que o processo seletivo tem sido bastante 

criterioso, nesse sentido, mas acho que tem um trabalho também a ser feito para 

desenvolver habilidades humanas, né? Não só numéricas. 

N4: Por conta disso, acho que a gente perdeu um pouco do orgulho de se 

denominar Cultura Inglesa. Acho que hoje em dia muita gente pensa mil vezes antes 

de falar: “nossa, tenho muito orgulho de trabalhar na empresa”. E aí por uma série 

de decepções, de baques, perderam amigos no caminho ou mudaram de posição.  

N1: Ainda impactados pela mudança, né? 

N4: É, são muito impactados e por isso que você falou, assim, de não entender para 

que lado da educação a gente está indo, se esse é o caminho. Então acho que 

muitas pessoas se ressentem disso e por isso, parte do orgulho, que era uma coisa 

muito, assim, de pessoas até usarem isso muito de uma forma quase que 

marqueteira, vinha praticamente junto com o seu sobrenome: “sou fulano, da Cultura 
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Inglesa”. Hoje em dia as pessoas preferem fazer meio que o contrário, “não, sou 

fulano”, “mas onde você trabalha?”, “não, não...”, tenta usar só o pessoal mesmo. 

N2: Mas aí acho que são mais os antigos, porque eu vejo, assim, que as pessoas 

novas têm muito orgulho de dizer que trabalham aqui. 

N4: Não, sim, é isso o que eu estou falando. 

N3: Mas, assim, 3 é mais antigo e cara, assim, eu continuo com o mesmo orgulho, 

não sei que borogodó que a empresa tem não, cara. Mas, assim, a gente vê que a 

gente faz por paixão mesmo, né? Às vezes a gente se sobrecarrega, vamos dizer 

assim, na jornada de ser mãe, esposa, dona de casa, estudante, filha e profissional 

e você, de repente, vai dando prioridade para outras frentes por conta dessa 

empresa... 

Nnão identificada: Tem que acreditar, né? 

N3: E a gente acredita, porque tem história, tem raízes, tem origem, tem muita coisa 

que acho que está mega relacionada. Então, assim, não acho que... vejo uma 

empresa nova, mais jovem, não é mais uma senhorinha. 

N4: É, o que eu gosto de falar é que eu acho que continua senhorinha, mas é uma 

senhorinha tatuada. 

(Risos). 

N3: De piercing. 

N4: De piercing. Sabe aquela vozinha que pula de paraquedas... 

N3: Faz parkour? 

(Risos). 

N4: É! 

Pesquisadora: O número 4 comentou uma coisa interessante, de as pessoas, 

às vezes, não entenderem aonde a gente está indo, em termos de educação. O 

que vocês acham sobre isso? Sobre a educação, sobre esse aonde estamos 

indo? Sobre esse ponto, nessa transição? 
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N4: Só para poder me posicionar no que eu falei, acho que não é nem só da 

empresa, acho que a educação, hoje em dia, está indo por um caminho tão diferente 

que é complicado, realmente, você ver que... hoje em dia, os segmentos de 

educação estão cada vez mais amplos: uma escola não é só uma escola, um curso 

de inglês não é só um curso de inglês. A aula de francês não é só uma aula de 

francês. Isso é muito complicado para muito tradicional. 

N3: Está se falando de sala de aula inversa, né? 

N4: Vir para aula, era, aprender, ainda mais que é essa cultura, era vir, 

praticamente, ter uma aula clássica. Ou você ir para uma escola como o Santo 

Agostinho, era ter uma aula clássica. Quando se fala de uma educação moderna, 

seja ela certa ou errada, eu não vou nem entrar no mérito, é muito estranho para 

quem não está acostumado, para quem nem está acompanhando. 

Pesquisadora: Mas acha que isso veio muito com essa mudança ou... 

N4: Com essa mudança, até por influência do fundo, né? Que trouxe também esse 

pensar. Talvez se tivesse entrado alguém que tivesse feito a aquisição baseado na 

tradição fosse continuar do mesmo jeito, passasse batido. Mas como o fundo já vem 

com essa pegada nova de trazer tecnologia, trazer as pessoas, é mais aberto, busca 

coisas lá fora. E, de uma certa forma também, enxuga, tem um quadro mais enxuto, 

acho que as pessoas não entendem exatamente para onde a gente pode estar indo. 

Acho que rola até um medo: “ah, será que um dia a gente vai parar de ser curso só 

de inglês?”. Então eu acho que tem essa dúvida que paira no ar. Mas por isso que 

eu falei de não entender, acho que [não é] falta de comunicação. 

Pesquisadora: E meritocracia? Como vocês acham que essa palavra se insere 

nesse contexto? 

N1: Cara, antes eu acho que não tinha, hoje em dia, com o processo de gente que 

eu vivenciei, pelo menos eu vejo que existe, em algum nível, mas eu acho que não 

fica claro para tanta gente, entendeu? Então, eu, por exemplo, juntei a minha equipe 

e expliquei como é o processo de avaliação de gente, sabe? Porque as pessoas não 

estavam entendendo como eram feitas as promoções, sabe? Então talvez isso não 
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esteja tão claro para todo mundo, mas eu vejo que, hoje em dia, definitivamente a 

gente já tem muito mais do que a gente já tinha antes. 2. 

N2: Mas ainda é um ponto a evoluir. 

N1: Como? O quê? Evoluir sempre. 

N2: Principalmente pela comunicação, que você falou que não está clara. 

N1: Você tem essa percepção? 

N2: Eu tenho essa percepção, porque, assim, por exemplo, para mim, não está 

clara. Eu não sei qual é o processo hoje, falando. Eu não faço ideia de qual é o 

processo. Eu acho legal comunicar para a empresa as pessoas que receberam a 

promoção. Eu acho que mostra para os funcionários que: “ah, um dia pode ser 

você”, mas, em alguns casos, pode não ser uma coisa muito boa. Por exemplo: 

pegar e mostrar que uma pessoa saiu de analista júnior para analista pleno, por 

exemplo, não é uma coisa que vai mudar muito. Por exemplo, beleza, é uma escada 

por onde a pessoa que passar naturalmente, mas, assim, acho que valeria mais à 

pena mostrar que aquela pessoa está sendo reconhecida de uma outra forma, não 

mandando uma comunicação tipo: “ah, essas pessoas aqui foram promovidas” e é 

isso aí. Até porque...  

N4: Uma lista. 

N2: É, uma lista de pessoas, até porque muita gente pode passar despercebido, por 

exemplo, por aquele e-mail, entendeu? 

N4: Só para falar uma coisa de meritocracia: eu acho que essa palavra tem um peso 

muito negativo, ponto. Falar de meritocracia em um país como o Brasil é falar de 

desigualdade e não necessariamente falar de: “estamos fazendo isso porque você 

merece”. Então eu acho que é uma discussão muito mais ampla do que empresarial. 

E talvez isso traga uma carga negativa para as pessoas falarem: “ah, aqui a gente 

fala de meritocracia”, “putz, mas será que é a mesma coisa que acontece no Brasil, 

que você tem um menino ali que estuda na comunidade e outro menino que estuda 

na particular e você fala que o garoto da particular mereceu ganhar a bolsa para 

Harvard, enquanto o cara que está ali ralando, pegando ônibus, não mereceu e 
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tendo a mesma carga horária?”. Então eu acho que a negatividade da palavra 

meritocracia pode ter um peso muito negativo também nas comunicações dentro da 

empresa. 4 tem que ir, desculpe, espero que tenha ajudado. 

Pesquisadora: Muito, muito obrigada! 

N4: Tchau, gente. 

N1: Tchau, 4. 

(Risos). 

N4: Agora vai virar apelido. 

N1: Total.  

Pesquisadora: Vocês têm mais algum ponto que vocês querem colocar? E 

sobre como é agora, o que vocês sentem de novo? É a última pergunta. 

N1: Como assim? 

Pesquisadora: E agora, assim, o que vocês sentem que agora mudou muito? 

Pensa em termos do seu dia a dia, de rituais que tinham aqui dentro, de coisas 

do dia a dia mesmo, de vocês, o que mudou? 

N2: Eu acho que deixaram de ter muitos processos, você estava fazendo aquele 

processo sem saber o motivo por que aquele processo acontecia e você fazia só 

porque mandavam você fazer. E agora, por exemplo, ou aquele processo deixou de 

existir ou foi um processo que foi tipo... 

N2: É, reconstruído, modernizado, no caso. E agora o seu tempo está otimizado, 

você faz um outro processo, que pode ser mais rápido, pode ser mais útil para a 

empresa. Assim, a opinião de alguns funcionários passou a contar mais, porque 

mudou, não tem mais aquela... esqueci o nome... 

N3: Hierarquia? 

N2: Hierarquia. Resumindo, acho que seria isso, assim, que mudou bastante. 

N1: É, o que eu acho que vejo o maior impacto, assim, em termos de... o olha da 

companhia sempre foi muito virado para a filial, né? Para os professores e tal, não 
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sei o que, óbvio, é o core business, mas o back office era muito abandonado, assim. 

Em termos de investimento, de atenção, de pensar... até a questão que 2 colocou, 

sobre agora ter um diretor de TI, por exemplo. Tipo, você tem um olhar para o 

suporte, para que a frente possa melhorar, entendeu? Acho que a gente passou 

muito tempo sem ter um investimento em melhoria de processos, em melhoria de 

sistemas e que agora, com o [backlog] gigante que você tem, você, obviamente, tem 

um volume enorme de coisas para fazer, mas que, pelo menos, ter um olhar e um 

pensar de: “ah, isso aqui realmente está muito atrasado, isso aqui realmente tem 

que melhorar, vamos fazendo”, entendeu? E está sendo feito, de fato. Eu acho que 

isso foi uma coisa muito boa e que eu só vejo ter sido possível pela mudança da 

empresa como um todo, assim. 

N3: Não, e dentro dessa linha que 1 falou, o movimento continua, né? A exemplo de 

3 que está indo para uma área de processos e permeia projetos, isso mostra que a 

gente quer ganhar eficiência, né? Que a gente quer ficar junto de áreas de negócio, 

que a gente que trazer padronização, quer trazer automação. Enfim, então existe a 

inquietude de melhorar ainda mais, não reestruturou e ponto, né? Não foi um 

movimento brusco, tem sido um movimento de olhar para cada área e continuar 

olhando e tentar melhorar e ganhar eficiência, e [reengenharia] de processo, enfim. 

Isso é bom. Quanto à prioridade de algumas áreas, o 3 não pode falar muito, porque 

os negócios não tinham prioridade, mas eu acredito que agora, com essa inquietude, 

os negócios venham... 

N1: Os não core. 

N3: É, os não core venham a ter... 

N1: Mais destaque, né? 

N3: ...pelo menos um olhar de ver para onde quer ir, quem quer ser, um 

posicionamento mais forte. 

Pesquisadora: Você acha que a nova gestão afetou um pouco nesse sentido 

também? 

N3: É, eu acho que ficou on hold esses negócios, nesse período da aquisição, até 

porque tinha que focar no core business, né? Mas que agora a impressão que eu 
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tenho é que os olhos vão ficar ampliados e esses negócios vão ganhar maior 

importância. 

Pesquisadora: Muito obrigada, vocês foram ótimas.  
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Anexo III – TABELA DE ARTIGOS DE FERNANDA SANTOS (2013) 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em Fernanda Santos (2013). 


