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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal ampliar a compreensão dos efeitos da 

pandemia de COVID-19 na gestão de pessoas em uma empresa familiar de médio porte, com a 

finalidade de contribuir com a pluralidade de temas pesquisados sobre as empresas familiares, 

devido à importância e à representatividade desse tipo de empresa no mundo dos negócios, 

sobretudo no contexto inédito causado pela pandemia. Para atingir o objetivo proposto, buscou-

se investigar de que forma a pandemia influenciou a gestão de pessoas na empresa familiar 

pesquisada, em especial na díade formalidade e informalidade, característica presente nas 

empresas familiares de pequeno e médio porte, buscando entender os principais movimentos 

da organização na adoção de medidas preventivas de proteção aos funcionários, a percepção 

dos funcionários sobre essas medidas e a implicação dessas medidas sob a ótica de alguns 

elementos organizacionais. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, de estudo de caso 

único, que fez uso da análise de conteúdo proposta por Bardin (2016) como abordagem 

metodológica. Os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas com 17 

executivos da empresa pesquisada, distribuídos em três níveis: estratégico, tático e técnico 

operacional. Os achados das entrevistas resultaram em cinco categorias de análise: Segurança 

no Trabalho, Comunicação Organizacional, Organização do Trabalho, Liderança e Políticas e 

Práticas de Gestão de Pessoas,  indicando que,  a pandemia não influenciou numa maior ou 

menor formalidade na gestão da empresa, mas explicitou tratamentos desiguais gerados pela 

informalidade, gerando demanda dos entrevistados por mais formalidade através da 

normatização de regras e critérios na empresa, em nome de tratamento igual e justo. Ou seja, a 

pandemia parece ter apontado um problema e direcionado os termos a partir dos quais a empresa 

precisará lidar. Ao final deste estudo estão indicadas contribuições e sugestões para a empresa 

pesquisada, apontando possíveis caminhos para o tratamento das questões evidenciadas pela 

pandemia. 

 

Palavras-chave: Empresa familiar. Gestão de pessoas. PME. Pandemia. COVID-19. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work was to broaden the understanding of the effects of the COVID-

19 pandemic on the people management in a medium-sized family business, in order to 

contribute to the plurality of themes researched about family businesses, due to the importance 

and representativeness of this type of company in the business world, especially in the 

unprecedented context caused by the pandemic. In order to reach the proposed objective, we 

sought to investigate how the pandemic influenced the people management in the researched 

family business, especially in the dyad formality and informality, a characteristic present in 

small and medium family businesses, seeking to understand the main movements of the 

organization in the adoption of preventive measures of protection to the employees, the 

perception of the employees about these measures and the implication of these measures under 

the point of view of some organizational elements. This is, therefore, a qualitative, single case 

study research, which made use of the content analysis proposed by Bardin (2016) as a 

methodological approach. Data were obtained through semi-structured interviews with 17 

executives of the researched company, distributed in three levels: strategic, tactical, and 

operational technical. The findings of the interviews resulted in five categories of analysis: 

Safety at Work, Organizational Communication, Work Organization, Leadership, and People 

Management Policies and Practices, indicating that the pandemic did not influence a greater or 

lesser formality in the management of the company, but made explicit unequal treatments 

generated by informality, generating demand from the interviewees for more formality through 

the standardization of rules and criteria in the company, in the name of equal and fair treatment. 

In other words, the pandemic seems to have pointed out a problem and directed the terms 

according to which the company will need to deal with it. At the end of this study, contributions 

and suggestions are indicated for the company researched, pointing out possible ways to deal 

with the issues highlighted by the pandemic. 

 

Keywords: Family business. People management. SME. Pandemic. COVID-19. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) causou muitas mortes e afetou 

radicalmente a vida das pessoas e o mundo dos negócios, fazendo com que praticamente todas 

as empresas sentissem seus efeitos (KRAUS; CLAUSS; BREIER; GAST; ZARDINI; 

TIBERIUS, 2020), gerando consequências relevantes nas áreas de gestão das organizações e 

nos estudos acadêmicos sobre gestão, segundo De Massis e Rondi (2020). Os autores 

argumentam que a pandemia juntamente com suas implicações sociais e econômicas estão 

impondo questões importantes para as empresas familiares – que são as mais presentes em 

qualquer economia –, desafiando, assim, alguns pressupostos fundamentais no campo de 

pesquisa sobre as empresas familiares. Para Marjański e Sułkowski (2021) essa situação única 

e inesperada que o mundo está vivenciando tem influenciado a vida econômica e social, 

alterando a maneira que as pessoas e as organizações funcionam. 

No Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 

economia recuou 4,1% em 2020, cessando o crescimento, ainda que pequeno, dos últimos três 

anos. Com relação ao desemprego, a taxa anual foi de 13,5%, correspondendo a 13,4 milhões 

de brasileiros sem trabalho, sendo a maior taxa já registrada desde 2012 (em 2018 essa taxa foi 

de 12,3% e em 2019 de 11,9%), segundo dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) Contínua, também do IBGE. Quando comparados apenas os finais dos anos de 

2019 e de 2020, observa-se que houve um aumento de 19,7% no número de desempregados, 

representando 2,3 milhões de pessoas a mais sem emprego. Kraus et al. (2020) também 

destacam os efeitos da crise para o mercado de trabalho de outros países como, por exemplo: 

nos Estados Unidos, onde 22 milhões de norte-americanos ficaram desempregados em apenas 

um mês; na Áustria, que a taxa de desemprego dobrou de tamanho; ou ainda na Suíça, onde 

29% dos trabalhadores foram licenciados. 

Nesse contexto, de acordo com um estudo sobre empresas familiares brasileiras 

divulgado pela PwC (2021), 63% delas cresceram nos 12 meses anteriores à Covid-19 (versus 

55% na média mundial), 78% têm expectativas de crescimento em 2021 (65% no mundo) e, 

quando questionadas sobre 2022, 85% das empresas brasileiras esperam crescer (86% no 

mundo). O estudo considera que o ritmo da transformação digital das empresas familiares 

brasileiras é lento, já que apenas 28% delas dizem ter recursos digitais (38% no mundo). Com 

relação à essa questão, Kraus et al. (2020) apontam para a tentativa de digitalização das 

empresas que, devido à pandemia, teve uma forte corrente observada nesse período. Os autores 
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observam ainda um importante movimento de mudança cultural nas organizações, com forte 

coesão e solidariedade dentro das empresas. De Massis e Rondi (2020) argumentam que, 

enquanto a digitalização do trabalho permitiu que as empresas familiares continuassem 

trabalhando durante e após os períodos de lockdown, respeitando o isolamento social 

necessário, a digitalização do trabalho, ao mesmo tempo,  promoveu o que os autores chamaram 

de “desumanização das interações” – podendo interferir, por exemplo, no sentimento de 

pertencimento à família dos funcionários não familiares durante esse período ou no próprio 

capital social da empresa familiar. 

Com relação aos dados sobre as empresas familiares, mundialmente, essas organizações 

constituem a forma predominante de empresas, podendo representar entre 20% e 70% das 

maiores empresas do mundo, a depender do país de origem (LA PORTA; LOPEZ-DE-

SILANES; SHLEIFER, 1999), e constituir 50% do PIB e da criação de novos postos de 

trabalho, sobretudo em vários países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos (VIDIGAL, 

2000). É possível notar uma maior relevância dessas empresas familiares no Brasil pois, 

segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em conjunto com o IBGE, 

90% das empresas têm perfil familiar, são responsáveis por 65% do PIB nacional e empregam 

em torno de 75% da mão de obra brasileira. 

A empresa familiar ganhou bastante destaque em estudos de Universidades como, por 

exemplo, Harvard, Wharton, European Institute of Business Administration (Insead) e 

International Institute for Management Development (IMD) (VIDIGAL, 2000). Para Sharma, 

Chrisman e Gersick (2012), atualmente a empresa familiar é reconhecida no campo acadêmico, 

tanto por sua onipresença quanto pelo nível complexo de problemas que enfrentam, mas os 

autores alegam que nem sempre foi assim. Nesse sentido, ressaltam que, nos últimos anos, as 

pesquisas sobre empresas familiares ganharam relevância, alcance e rigor. Desse modo, se nos 

anos iniciais as pesquisas sobre esse tipo de empresa tinham como foco principal os planos de 

sucessão, os anos 1990 foram marcados pelas pesquisas relacionadas à governança e, 

posteriormente, nos anos 2000, essas pesquisas ganharam em complexidade (GERSICK, 2015). 

Xi, Kraus, Filser e Kellermanns (2015) destacam que, embora nos últimos 20 anos tenha havido 

forte produção acadêmica sobre empresas familiares, os temas clássicos relacionados à gestão 

de pessoas – como liderança, cultura, engajamento, motivação e mentoria de funcionários 

familiares e não familiares – foram pouco explorados.  

Considerando o exposto até o presente momento, a principal motivação deste estudo é 

contribuir com a literatura sobre gestão de pessoas em empresas familiares de médio porte, 



15 
 

 
 

pensando, especialmente, nas referidas empresas durante a pandemia de COVID-19, pois, 

embora haja pesquisas sobre empresas familiares em tempos de crise, são necessários mais 

estudos que investiguem os desafios e as reações causadas pela referida pandemia (EGGERS, 

2020), colaborando, assim, com a consolidação do tema. Kraus et al. (2020) também 

compartilham dessa visão destacando que, embora existam relevantes pesquisas acadêmicas 

sobre estratégias em tempos de crise e sobre como lidar com a crise causada pela pandemia, são 

necessários mais estudos para investigar como e com qual finalidade as empresas familiares 

estão reagindo aos desafios impostos por esse contexto pandêmico.  

Nesse sentido, este estudo se torna ainda mais relevante quando são levadas em 

consideração as preocupações apontadas por Marjański e Sułkowski (2021) com relação às 

pequenas e médias empresas familiares, caracterizadas por sua baixa resiliência, despreparo 

para situações longevas de incertezas, a possível falta de estabilidade financeira e, 

consequentemente, a dificuldade de retenção de funcionários. Os autores afirmam que 

momentos de crise não afetam as empresas da mesma maneira, mas o que puderam concluir é 

que o objetivo das empresas familiares de pequeno e médio porte é sair mais forte da pandemia 

e não apenas sobreviver a ela. Tal afirmação pode ser confirmada a partir das informações 

presentes no gráfico abaixo, apresentado pela PwC (2021), sobre as expectativas das empresas 

familiares para 2022. 

 

Gráfico 1 – De volta à normalidade em 2022 

 

Fonte: PwC (2021, p. 10). 

 

 

Para Marjański, Sułkowski, Marjańska-Potakowska e Staniszewska (2019), a literatura 

acadêmica sobre Recursos Humanos em pequenas e médias empresas ainda apresenta uma série 

de lacunas mas, ainda assim, os autores puderam compreender, por meio de estudos, que a 
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gestão de pessoas nessas organizações é uma questão complexa, já que as empresas familiares 

lidam com assuntos adicionais na área de Recursos Humanos como, por exemplo, a integração 

entre família, negócio e propriedade e a própria questão da informalidade na gestão, 

característica presente nas pequenas e médias empresas familiares, justamente porque o padrão 

de formalidade das grandes empresas só começa a ser demandado com seu crescimento e, em 

especial, quando o fundador não consegue mais se comunicar diretamente com todos os 

funcionários (REID; MORROW; KELLY; MCCARTAN, 2002; DAILY; DOLLINGER, 1992; 

STOREY; SARIDAKIS; SEN-GUPTA; EDWARDS; BLACKBURN, 2010; MARJAŃSKI et 

al., 2019; REID;  ADAMS, 2001). Com relação à importância do fundador na gestão de pessoas 

de empresas familiares, é importante ressaltar ainda que as organizações que se encontram na 

primeira geração de gestão tendem a manter uma relação mais próxima e emocional com seus 

funcionários e, por isso, evitam demissões (RIVO-LÓPEZ; VILLANUEVA-VILLAR; 

VAQUERO-GARCÍA; LAGO-PEÑAS, 2020). 

Assim, o objetivo geral deste estudo, visando contribuir com a pluralidade dos temas 

pesquisados em empresas familiares, é ampliar a compreensão dos efeitos da pandemia de 

COVID-19 na gestão de pessoas em empresas familiares de médio porte devido a sua 

importância e dimensão no mundo todo, especialmente no Brasil, conforme citado 

anteriormente. Os objetivos específicos são: i) descrever como foram os principais movimentos 

da organização na adoção e na condução das medidas preventivas no início e durante a 

pandemia no que tange à gestão de pessoas como base para realização do estudo (contexto); ii) 

compreender a percepção das pessoas com relação a essas medidas preventivas; e iii) investigar 

as implicações dessas medidas preventivas sob a ótica de elementos do comportamento 

organizacional, a partir da percepção dos respondentes.  

Para que seja possível atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa de estudo de caso único, com a utilização da técnica de análise de conteúdo 

apresentada por Bardin (2016), a partir de entrevistas semiestruturadas com trabalhadores dos 

níveis estratégico, tático e técnico operacional da empresa pesquisada. Assim, este estudo 

buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa: De que forma a pandemia de COVID-19 

influencia a gestão de pessoas, em especial no que diz respeito à díade formalidade e 

informalidade em uma empresa familiar de médio porte? 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico está organizado de maneira que fundamente academicamente os 

dois principais temas deste estudo: as empresas familiares e a gestão de pessoas nessas empresas 

familiares. Dessa forma, como parte da literatura sobre as referidas empresas aborda também o 

termo PMEs (pequenas e médias empresas), ao final deste capítulo haverá uma breve 

conceituação do termo em questão. 

  

2.1.  Empresa Familiar  

 

Lansberg, Perrow e Rogolsky (1988) enfatizam que definir o que é a empresa familiar 

foi de vital importância para direcionar este campo de estudo: 

 

Até que os pesquisadores concordem sobre o que é uma empresa familiar, eles 

encontrarão dificuldade em colaborar com os trabalhos uns dos outros e em 

desenvolver uma base de conhecimento útil (…).  

Saber que tipo de organização foi estudada em um determinado projeto auxilia 

os gestores e consultores a decidirem se as descobertas das pesquisas são 

aplicáveis para suas situações. (LANSBERG; PERROW; ROGOLSKY, 

1988, p. 2, tradução nossa) 

 

 

Para Chua, Chrisman e Sharma (1999), a empresa familiar é única, pois seus objetivos 

e estratégias são influenciados, desenhados e implementados pela relação entre propriedade, 

governança, gestão e sucessão. Ainda segundo os autores, uma empresa pode ser considerada 

claramente familiar quando uma família tem a posse e a gestão do negócio, sendo administrada, 

assim, com a intenção de alcançar a visão da própria família e de alinhar o negócio aos seus 

valores. Nesse sentido, destacam, inclusive, que as decisões na empresa serão afetadas pela 

dinâmica familiar e isso as diferencia das empresas não familiares. La  Porta, Lopez-de-Silanes 

e Shleifer (1999) entendem a empresa familiar como aquela parcialmente pertencente a uma ou 

mais famílias e que, juntas, controlam pelo menos 20% dos votos.  

Com a finalidade de delimitar o que é uma empresa familiar, este estudo fará uso da 

definição proposta por Chua, Chrisman e Sharma (1999), uma vez que essa definição é validada 

e reconhecida, tendo direcionado predominantemente a literatura sobre empresas familiares (Xi 

et al., 2015), e também está alinhada com a unidade de pesquisa deste estudo: 
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A empresa familiar é uma empresa governada e/ou administrada com a 

intenção de moldar e perseguir a visão da empresa, mantida por uma coalizão 

dominante controlada por membros da mesma família ou de um número 

pequeno de famílias de uma forma que seja potencialmente sustentável ao 

longo das próximas gerações da família ou famílias. (CHUA; CHRISMAN; 

SHARMA, 1999, p. 25, tradução nossa)  

 

 

Lansberg (1983) explica que as empresas familiares orbitam em torno de duas 

abordagens diferentes de instituições sociais: a família e o negócio, e que cada uma delas tem 

suas próprias normas de conduta, resultantes de valores, regras e princípios definidos por suas 

relações sociais. Se, pelo lado da família, a principal função social é garantir o cuidado e o 

sustento de seus membros, estabelecendo as relações sociais com a finalidade de satisfazer suas 

necessidades de desenvolvimento; pelo lado do negócio, a principal razão de existência é a 

geração de bens e serviços através da organização, assim, suas relações sociais são guiadas por 

regras e princípios que visam otimizar o processo produtivo. Segundo o autor, nos anos iniciais 

essas organizações tiram vantagens da sobreposição entre família e empresa, pois, todos os 

funcionários se reportam quase que exclusivamente ao fundador, gerando comprometimento e 

identificação com sua visão, mas com o passar dos anos essa sobreposição – família e empresa 

– começa a gerar conflitos na organização.  

Um dos conflitos mais comuns que surge no momento da profissionalização da 

organização de controle familiar é a diferença dos valores entre o gestor profissional e o gestor 

familiar (DYER, 1989), no entanto, alguns autores julgam ser natural o referido conflito, tal 

como explicitam Oliveira, Albuquerque e Pereira (2012), que também acreditam que a 

profissionalização da família pode ser uma solução para essa questão. 

Nesse sentido, Le Breton‐Miller, Miller e Steier (2004) argumentam que garantir uma 

liderança familiar competente, em diferentes gerações, é um dos principais problemas 

enfrentados pela empresa de controle familiar, sendo que apenas um terço dessas empresas 

sobrevivem à segunda geração e entre 10% e 15% sobrevivem à terceira geração. Os autores 

relacionam três fatores que fazem com que o processo de sucessão nessas empresas seja tão 

complexo: i) há uma gama menor de talentos que a organização possa recorrer; ii) existem 

fatores emocionais complicadores na relação sucessor-titular; e iii) há laços sociais complexos 

na própria família. Reid e Adams (2001) também acreditam que as empresas familiares devem 

ser tratadas como casos especiais devido à complexidade que existe entre propriedade e gestão. 

Sobre esse aspecto, um dos maiores temas de interesse da empresa familiar é a transição 

da gestão familiar para a gestão profissional, pois entende-se que esta última – na figura de um 
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administrador profissional – permitirá a distinção entre gestão e propriedade, levando 

racionalidade e impessoalidade ao processo decisório da empresa, tal como afirmam Oliveira, 

Albuquerque e Pereira (2012). Os autores acreditam que a gestão profissional constitui uma 

fase do ciclo de vida da empresa familiar, que relaciona o distanciamento da família na gestão 

com o amadurecimento e a longevidade da organização. Le Breton-Miller, Miller e Steier 

(2004) apresentam a sucessão como um processo desenhado para envolver as ações, os eventos 

e os mecanismos organizacionais pelos quais acontecerá a transferência de liderança e, 

comumente, da propriedade.  

Quando as empresas familiares começaram a perceber que o processo de transferência 

era mais delicado e complicado do que imaginavam, as pesquisas sobre governança passaram 

a explorar a questão de regras, procedimentos, políticas e práticas (GERSICK, 2015). Assim, a 

governança passou a contribuir com a profissionalização da família, preparando os sucessores 

para a gestão profissional da empresa familiar, além de preparar também os membros da família 

para os diversos papéis que podem ocupar, assegurando a perenidade e longevidade da 

organização, visto que esse tipo de empresa é considerado um dos mais importantes no mundo 

(VIDIGAL, 2000; MUSSI; TEIXEIRA; MASSUKADO, 2008). Sobre essa questão da 

governança, Lansberg e Gersick (2015, p. 401) alegam que educar os donos das empresas 

familiares proporciona ferramentas cognitivas que aceleram a colaboração para realizar as 

mudanças complexas: "definições, regras para engajamento, prioridades, cronogramas de 

discussão e um conjunto comum de modelos articulados e opções que organizam o debate" 

(tradução nossa). Nesse sentido, de acordo com o código de Governança da Família Empresária 

do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2016, p. 09): 

 

‘Governança’ é um termo que se torna a cada dia mais conhecido e, sobretudo, 

praticado. O crescimento, a evolução e a complexidade empresariais, bem 

como as exigências do mundo contemporâneo, levam quase naturalmente à 

necessidade de definir melhor papéis, regras e processos, seja a empresa aberta 

ou fechada, de pequeno, médio ou grande porte, familiar ou não.  

As boas práticas de governança aplicam-se a qualquer organização, 

independentemente de porte, natureza jurídica ou tipo de controle, e seus 

pilares de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa são os mesmos para qualquer empresa.  

 

 

No entanto, nesse mesmo código, é indicado que no caso das empresas familiares há 

outros pontos de atenção que vão além dos limites da governança corporativa, pois estão ligados 

exclusivamente à família empresária, ao modo como ela evolui, a como são suas relações 

familiares, seu crescimento natural e sua participação no negócio. Corroborando com esses 
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pontos, Oliveira, Albuquerque e Pereira (2012, p. 06) apresentam alguns desafios das empresas 

familiares como, por exemplo, questões relacionadas à “sucessão, pulverização da estrutura de 

propriedade ao longo do tempo, conciliação de interesses coletivos com expectativas 

individuais, educação de herdeiros para o papel de acionistas, profissionalização da família e 

da empresa”. Segundo o IBGC (2016, p. 12), a governança da empresa familiar consiste: 

 

Em termos simples, pode-se dizer que é o sistema pelo qual a família 

desenvolve suas relações e atividades empresariais, com base em sua 

identidade (valores familiares, propósito, princípios e missão) e no 

estabelecimento de regras, acordos e papéis. A governança familiar acontece, 

na prática, por meio de estruturas e processos formais. Seu objetivo é obter 

informações mais seguras e mais qualidade na tomada de decisões, auxiliar na 

mitigação ou eliminação de conflitos de interesse, superar desafios e propiciar 

a longevidade dos negócios.   

 

 

O já referido código de Governança da Família Empresária do IBGC (2016) descreve 

um modelo de três dimensões – empresa, família e propriedade – conhecido como “Modelo de 

Três Círculos”, criado para demonstrar o papel essencial da governança e permitir o início de 

sua implementação, reconhecendo a existência de sete papéis que podem ser encontrados na 

empresa familiar, representando sua complexidade. 

 

Figura 1 – Estruturas de Governança no Sistema da Empresa Familiar 

 

 

Fonte: Cadernos de Governança Corporativa: Governança da Família Empresária (IBGC, 2016, p. 14). 
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Eggers (2020) faz uma importante ressalva sobre as empresas familiares, destacando 

que elas costumam agir de modo diferente das não familiares em época de crise. Comparando 

essas duas naturezas de empresas – familiares e não familiares – o autor explica que as 

familiares costumam ser mais orientadas por objetivos de longo prazo e assumem menos riscos, 

isto é, são mais conservadoras. Kraus et al. (2020) corroboram essa visão, alegando que as 

empresas familiares tendem a agir de maneira diferente das demais em relação aos seus 

comportamentos e às decisões tomadas. Destacam, por exemplo, que muitas empresas 

familiares reagiram prontamente no começo da pandemia adotando medidas preventivas para 

evitar o contágio de seus funcionários e proteger seu negócio para o futuro. De acordo com Le 

Breton-Miller e Miller (2006), tal ação pode ser explicada pelo fato dos donos e líderes das 

empresas familiares se preocuparem com a saúde de seus funcionários e reputação da 

organização a longo prazo e não somente num curto espaço de tempo.  

Já com relação à liderança, Kidwell, Kellermanns e Eddleston (2012) destacam que os 

líderes de empresas familiares podem aspirar à criação de uma cultura propícia para a confiança, 

transparência e coesão na operação da organização, podendo atuar em papéis no âmbito da 

empresa que forneçam fontes distintas de capital social se comparadas com empresas não 

familiares.  

Sobre esse aspecto, Schein (1983) argumenta que a cultura de uma organização é 

moldada pelo papel dos fundadores, já que grande parte dos mecanismos de socialização são 

orientados por eles, podendo ser observados, por exemplo, através das estratégias da empresa, 

das políticas e práticas de reconhecimento. Para o autor: "A cultura organizacional sempre 

refletirá a interação complexa entre (1) as suposições e teorias que os fundadores trazem para 

o grupo inicialmente e (2) o que o grupo aprende posteriormente com suas próprias 

experiências" (SCHEIN, 1983, p. 14, tradução nossa). Nesse sentido, destaca que essas 

organizações, cuja gestão ainda está na primeira geração ou que permanecem sob controle 

familiar, são fortemente influenciadas por seus fundadores, já que suas características 

distintivas são produzidas pelas suposições de seus fundadores. Schein (1983) aponta para o 

fato de os fundadores apresentarem características distintas que emergem, por um lado, pela 

sua personalidade e, por outro, pela sua própria posição estrutural de dono.  

Quando comparados com os Gestores Profissionais, isto é, não familiares, os fundadores 

são vistos como mais auto-orientados, dispostos a assumir mais riscos e a alcançar objetivos 

não financeiros, apresentando pensamento mais holístico e intuitivo e "são capazes de ter um 

ponto de vista distante porque estão construindo suas próprias identidades através de suas 
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empresas" (SCHEIN, 1983, p. 25, tradução nossa). Algumas dessas características podem ser 

observadas no quadro abaixo, fragmentado do que foi proposto pelo autor:  

 

Quadro 1 – Orientação Fundadores e Gestores Profissionais 

Fundadores Gestores Profissionais 

Particularistas: enxergam indivíduos como 

indivíduos 

Universalistas: enxergam indivíduos como 

membros de categorias como: funcionários, 

clientes, fornecedores, etc. 

Pessoal, político, envolvido Impessoal, racional e sem envolvimento 

Centralizador, autocrático Participativo, orientado para a delegação 

Laços familiares importam Laços familiares são irrelevantes 

Emocional, impaciente, facilmente entediado Não emocional, paciente, persistente 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Schein (1983, p. 26, tradução nossa). 

 

 

Ainda sobre a cultura de uma organização, Schein (1992) aponta para a possibilidade 

de se manifestar em três níveis distintos: i) dos artefatos visíveis, como linguagem, sistemas de 

tecnologia, dress code, arquitetura do escritório, documentos não confidenciais; ii) dos valores, 

pois são as racionalizações percebidas para justificar o comportamento das pessoas na 

organização; e iii) dos pressupostos básicos, que podem ser considerados os mais importantes 

para orientar a maneira como as pessoas sentem, percebem e pensam a organização, pois, o 

modo que esses pressupostos são constituídos numa organização diz respeito aos problemas 

que aparecem e a como são resolvidos. O autor destaca ainda que, para que haja um verdadeiro 

entendimento de como a cultura organizacional se expressa, é necessário realizar entrevistas 

em profundidade, possibilitando inferências desses elementos citados, a partir dos valores.  

Além da influência da cultura familiar e da cultura organizacional, apontadas por Schein 

(1983; 1992), para Reid et al. (2002), o estágio de evolução da empresa familiar também tem 

grande influência nas práticas da organização, indicando que, quando o desenvolvimento é 

relativamente maduro, haverá uma maior rotatividade, mais funcionários e, talvez, até quatro 

gerações da família participando do negócio e influenciando a operação da organização. 

Mintzberg e Waters (1990 apud REID et al., 2002) sugerem que a formalização de práticas nas 

empresas familiares é resultado de seu crescimento e, sobre esse aspecto, Marjański et al. 

(2019) afirmam que, somente nas médias empresas é que os padrões de gestão de recursos 

humanos das grandes empresas começam a apresentar definições mais detalhadas como, por 
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exemplo, hierarquia de responsabilidades, descrições de cargos, políticas de condutas ou 

estruturas de comunicação organizacional. 

Com relação ao ciclo de vida, segundo Adizes (1979), as organizações possuem padrões 

de comportamento diferentes em cada estágio de sua existência e, para apresentarem boa gestão, 

devem ser eficientes em produzir resultados, administrar bem as tomadas de decisões, manter 

o foco empreendedor nas adaptações necessárias e realizar a integração na construção de times 

fortes, constituindo, assim, um modelo de análise do comportamento das organizações 

denominado de PAEI – produce, administered, entrepreunial e integration1.  

Nesse sentido, o autor define sete estágios do ciclo de vida das organizações: i) The 

Courtship Stage; ii) Infant Organization; iii) The Go-Go Stage; iv) The Adolescent 

Organization; v) The Prime Organization; vi) The Mature Organization e vii) The Aristocratic 

Organization2 e aponta que, em cada um desses estágios, haverá um foco maior em uma ou 

mais variáveis que constituem o modelo PAEI. Por exemplo, as organizações no primeiro 

estágio – the courtship stage – possivelmente têm seu foco principal em como empreender 

(paEi), pois neste estágio ainda não há organização, sendo a fase de solidificar o 

comprometimento com a sua existência. Já no quinto estágio – the prime organization –, os 

esforços tendem a se concentrar nas três primeiras variáveis (PAEi), pois nesta fase, a 

organização provavelmente é orientada para resultados (produce), apresenta padrões de 

eficiência (administered) e tem consciência do seu papel frente aos desafios externos 

(entrepreneurial): 

 

Pessoas, produtos, mercados, até mesmo sociedades têm ciclos de vida - 

nascimento, crescimento, maturidade, velhice e morte. Em toda passagem de 

ciclo da vida emerge um padrão típico de comportamento. O comportamento 

organizacional pode ser analisado usando o modelo PAEI. Assim que uma 

organização passa de uma fase para outra em sua vida, diferentes papéis são 

enfatizados e o resultado das diferentes combinações produzem um 

comportamento organizacional diferente. (ADIZES, 1979, p. 4, tradução 

nossa). 

 

 

Ainda que Reid et al. (2002) demonstrem que a entrada de novos familiares possa 

compensar a ausência de formalidades na gestão, Marjański et al. (2019) fazem uma importante 

ressalva quanto à construção de relações fortes e duradouras, que demandam tempo e 

 
1 Produzir, administrar, empreender e integrar (tradução nossa).  
2 Em tradução livre: i) O Estágio do Namoro; ii) A Organização Infantil; iii) O estágio de seguir em frente; iv) A 

Organização Adolescente; v) A Organização Plena; vi) A Organização Madura; e vii) A Organização Aristocrática. 
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comprometimento, tanto dos membros familiares quanto dos membros empresariais. Explicam 

que o nível dessas relações interpessoais interfere significativamente nos níveis de confiança e 

de cooperação, afirmando ainda que os níveis de capital social das empresas familiares 

otimizam o espírito de equipe e a mobilização dos funcionários no atingimento de objetivos 

estratégicos das PMEs, compensando, assim, a informalidade. Sobre esse ponto, Le Breton-

Miller e Miller (2006) destacam o laço emocional composto pela família proprietária e pelos 

gestores e Marjański et al. (2019) citam as relações familiares e a preocupação em manter uma 

boa reputação da família como características significativas das empresas familiares. Nesse 

mesmo sentido, Kidwell, Kellermanns e Eddleston (2012) apontam para o importante papel de 

uma gestão proativa do clima ético no processo de transferência dos valores familiares para as 

novas gerações, que começam a trabalhar na empresa, uma vez que o clima nas empresas 

familiares é ditado pelos valores compartilhados da família – especialmente na percepção de 

engajamento, identificação e lealdade com a empresa, liderança e coesão – e é justamente por 

isso que a cultura de empresas familiares difere da cultura de empresas não familiares. 

Uma empresa familiar é baseada na relação interdependente entre a empresa e a família 

proprietária, no uso de recursos familiares da empresa, nas estratégias e nos planos de sucessão, 

na cultura organizacional familiar e também no capital social, sendo este último o elo entre 

família, empresa e sociedade, estabelecendo vínculos e redes a partir de bases sólidas de 

cooperação, tal como afirmam Marjański et al. (2019). Os autores explicam ainda que as 

relações familiares são mais firmes, mais duradouras e mais estáveis que as relações 

encontradas em empresas não familiares e apresentam como características das empresas 

familiares o forte comprometimento e o sentimento de estabilidade dos funcionários, bem como 

o efeito motivador que a família pode representar para eles, além disso, o alto nível de confiança 

e a probabilidade em desenvolver liderança paternalista. Assim, os baixos índices de turnover, 

além de reduzir custos, fortalecem o espírito de time e fazem com que os funcionários 

vivenciem a cultura da organização (LE BRETON-MILLER; MILLER, 2006).  

Com relação às pequenas e médias empresas (PMEs), de acordo com Eggers (2020), se, 

por um lado, elas possuem características que podem suportá-las em épocas de crise como, por 

exemplo, sua flexibilidade para aproveitar oportunidades ou para evitar ameaças; por outro 

lado, segundo o autor, quão menor for uma empresa, menor serão os recursos que ela controla 

e maior sua vulnerabilidade frente a questões internas ou externas, tais como: a saída de 

funcionários, o acesso aos poucos recursos financeiros, a redução de demanda com a entrada 

de novos concorrentes ou com a crise global como a causada pela pandemia de COVID-19.  
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Ainda nesse mesmo sentido, Langan-Fox e Tan (1997) destacam que é essencial que a 

cultura seja considerada como um importante elemento organizacional em momentos de 

mudança, de conflitos, de crises e também de diversificações que acontecem no ciclo de vida 

organizacional. Eggers (2020), por sua vez, argumenta que existem diversos estudos que 

mostram a conexão entre as áreas de finança e de estratégia nas PMEs, com especial destaque 

para entrepreneurial orientation (EO) e market orientation (MO)3, uma vez que a percepção de 

risco dos gestores e dos empreendedores, em tempos de crise, é afetada por indicadores 

financeiros, dificultando a geração de inovações e a criação de novas alternativas para a 

organização. Kraus et al. (2020) corroboram tal perspectiva, afirmando que a maneira como os 

gestores enxergam a crise – como oportunidade ou como ameaça – impacta nas decisões 

tomadas, destaca, inclusive, que os gestores que reagem emocionalmente, primeiro encarando 

a crise como perigo, tendem a reduzir seu senso de oportunidades. 

 

2.2.  A Informalidade da Gestão de Pessoas em Empresas Familiares e PMEs  

 

Mesmo com o importante papel dos gestores nas PMEs, segundo Reid e Adams (2001), 

a gestão de Recursos Humanos foi vista, durante muito tempo, como inapropriada para as 

organizações menores e, por isso, houve poucos estudos acadêmicos sobre suas práticas. 

Somando-se a isso, para os autores, a área de Recursos Humanos é extremamente sensível para 

as empresas familiares, devido aos relatos de nepotismo e, algumas vezes, por falhar no 

treinamento dos executivos familiares. Por isso, os autores alegam que o ponto de partida para 

essas empresas familiares é analisar suas práticas de recursos humanos, buscando destacar seus 

pontos fortes e fracos.  

Nesse sentido, Reid et al. (2002, p. 248) indicam que, nas empresas familiares, muitas 

vezes dominada pelo CEO, a participação dos gerentes de linha na elaboração e na execução 

das estratégias é pouco provável devido à “natureza introvertida ou secreta de muitas empresas 

familiares” (tradução nossa). Ainda segundo os autores, as empresas familiares devem ser 

tratadas como casos especiais e, desse modo, alegam que algumas delas precisam 

profissionalizar suas estruturas em relação ao RH, especialmente quando novas gerações da 

família começam a participar na organização. Para os autores, o modus operandi da empresa 

familiar é caracterizado pela informalidade.  

 
3 Orientação empreendedora e orientação de mercado (tradução nossa). 
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Sobre a formalidade, Daily e Dollinger (1992) já sinalizavam que, nas empresas 

familiares, é observado um baixo nível de formalização, em que o sistema familiar substitui os 

sistemas de controles internos – já que os donos dessas organizações preferem não investir em 

sistemas de monitoramento, pois consideram que são irrelevantes. Storey, Saridakis, Sem-

Gupta, Edwards e Blackburn (2010) argumentam que a formalidade é uma reação ao aumento 

do tamanho da organização e, como exemplo, citam a impossibilidade, para o tomador de 

decisão, de comunicar-se diretamente com todos os afetados.  

Assim sendo, Reid et al. (2002) indicam que a integração estratégica, o forte 

comprometimento, a qualidade e a alta flexibilidade são possíveis para as PMEs, alegando que 

uma comunicação efetiva é mais fácil de ser administrada no ambiente de empresas menores. 

Storey et al. (2010) corroboram tal afirmação, explicitando que os funcionários de PMEs 

demandam comunicações mais pessoais e diretas, ignorando a comunicação formal feita, por 

exemplo, em newsletter – prática comum nas grandes organizações. Um fato importante é que 

a comunicação vem ocupando, cada vez mais, um papel estratégico em todos os tipos de 

organização e tornando-se, assim, um elemento-chave do clima organizacional, tal como 

descreve Baker (2002). Segundo a autora, anteriormente, a formalidade da comunicação se 

concentrava nas grandes empresas, deixando para a comunicação informal um papel de 

obstáculo para a performance organizacional, no entanto, atualmente, a informalidade na 

comunicação é vista, estrategicamente, como uma maneira de assegurar uma efetiva gestão do 

trabalho nas organizações modernas. 

Ainda sobre o que diz respeito à comunicação, é importante ressaltar que boa parte dos 

estudos sobre a comunicação informal analisam o alinhamento entre a comunicação formal e a 

informal, com a finalidade de evitar que sejam contraditórias ou opostas, garantindo uma boa 

gestão do clima e da cultura organizacional (D'APRIX, 1996; BAKER, 2002). Com relação a 

esse aspecto descrito, D'Aprix (1996) desenvolveu uma matriz chamada de SAY/DO 

(falar/fazer), através da qual o autor buscou demonstrar como as questões entre a comunicação 

formal e a informal podem surgir nas organizações, sobretudo quando os gestores dizem uma 

coisa, mas fazem outra. Neher (1997), por sua vez, revelou que, de acordo com suas pesquisas, 

a comunicação tem cinco funções consideradas primárias: i) ganhar em conformidade (ou 

compliance); ii) liderar, motivar e influenciar; iii) dar sentido; iv) resolver problemas e tomar 

decisões; e v) gerir conflitos e negociações. 

Pesquisas indicam que o baixo grau de formalização nas empresas familiares é traduzido 

numa comunicação mais eficiente e na personalização dos laços organizacionais, como 
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paternalismo e atmosfera familiar (RICHBELL; SZERB; VITAI, 2010; MARJAŃSKI et al. 

2019).  

Sobre o paternalismo, termo recorrente na literatura sobre as empresas familiares, é 

importante destacar que deriva do latim pater e significa sistema, princípio ou prática de gestão 

de pessoas, organizações ou nações, de modo semelhante ao modo como um pai afetuoso ou 

intrusivo educa seus filhos (BING, 2004). Tal sistema pode ser considerado ainda como a 

prática de demonstrar excessiva preocupação com os demais, interferindo na autonomia e na 

tomada de decisão (MUSSOLINO; CALABRÒ, 2014), e ainda ser definido como um estilo 

que une disciplina e autoridade com benevolência paternal e integridade moral, concebidos 

numa atmosfera personalizada (FARH; CHENG; CHOU; CHU, 2014). Alguns autores 

consideram que o paternalismo pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos, já que 

consegue exercer um papel benéfico no desempenho e na criação de valor numa organização 

(PELLEGRINI; SCANDURA, 2006), ou ainda ser visto como problemático e não desejável 

(UHL-BIEN; MASLYN, 2005). Para Mussolino e Calabrò (2014, p 14): 

 

O paternalismo ocorre na relação hierárquica entre um supervisor e um 

subordinado que ocupam diferentes papéis. O papel do supervisor é cuidar, 

proteger e guiar o subordinado tanto no domínio do trabalho quanto fora dele, 

enquanto do subordinado, em troca, é esperado lealdade e deferência ao 

superior. (tradução nossa)  

 

 

Reid e Adams (2001) destacam que, especialmente na entrada de novos familiares no 

negócio, muitas empresas familiares precisam profissionalizar suas práticas e suas políticas de 

recursos humanos adotando, assim, uma maior formalidade. Nyamubarwa e Chipunza (2019) 

mostram que as práticas e políticas de RH tendem a ser informais e reativas às necessidades da 

organização, não havendo problemas com essas características únicas das PMEs, pois elas são 

completamente ausentes em organizações maiores. Nas PMEs as práticas de recursos humanos 

dificilmente serão proativas, sistêmicas ou holísticas (RICHBELL, SZERB; VITAI, 2010). 

Storey et al. (2010) afirmam existir concordância quanto à relação entre as práticas de recursos 

humanos e os resultados da organização, mostrando que as avaliações sobre qualidade do 

trabalho diminuem à medida que a organização aumenta, assim, as empresas menores têm 

funcionários com maiores índices de satisfação.  
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     Gráfico  2 – Formalidade e Qualidade do Trabalho Autorrelatada (SRJQ) 

 

Fonte: adaptado pelo autor com base em Storey et al. (2010).  

 

 

Embora Storey et al. (2010) considerem que nem toda formalidade deve ser evitada nas 

PMEs, especialmente quando essas organizações começam a crescer, os autores alegam ainda 

que muita formalidade nesses ambientes altera significativamente as avaliações de qualidade 

no trabalho. Nyamubarwa & Chipunza (2019) afirmam que as práticas de RH das PMEs são 

únicas, sobretudo quando comparadas com as das grandes organizações, pois dependem do 

estilo de gestão dos proprietários e dos gestores, do tamanho da empresa e de sua flexibilidade 

frente às incertezas do ambiente organizacional. Assim, segundo esses autores, essas questões 

orientam as PMEs a adotarem práticas de RH diferentes das grandes empresas, indo na 

contramão da visão prescritiva da abordagem das melhores práticas, que defendem existir um 

tamanho único de práticas a serem implementadas em qualquer organização. 

Seguindo esse mesmo direcionamento, Reid et al. (2002) relatam que a gestão de 

pessoas é uma área em que as empresas familiares claramente adotam práticas distintas das não 

familiares, independentemente do tamanho, indicando, desse modo, a necessidade de mais 

estudos para avaliar a eficácia das referidas práticas. Sobre essa questão, Storey et al. (2010, p. 

308) afirmam que “justiça em empresas grandes significa tratar todos da mesma maneira; 

justiça em empresas pequenas significa tratar todos de maneira diferente” (tradução nossa). 

Para os autores, quando uma força de trabalho for constituída com flexibilidade, certamente os 

procedimentos formais e as burocracias serão tratados com estranhamento, o que poderá ser 

considerado como uma tomada de decisão lenta e provavelmente mal informada. Nyamubarwa 

& Chipunza (2019, p. 3) afirmam não haver problemas em existir diferença entre as práticas 

5-49 50-99 100-249 250-499 500+

Formalidade SRJQ
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das PMEs e das grandes empresas, pois elas são “únicas e adequadas às circunstâncias 

estruturais e ambientes das PMEs” (tradução nossa). Os autores afirmam ainda que existe uma 

diferença na abordagem da gestão de pessoas entre as pequenas e as grandes empresas e que 

essa distinção é positiva  para ambos os tamanhos de empresas, desse modo, revela que a 

natureza única das práticas de gestão de pessoas em pequenas empresas desmascara o senso 

comum são inferiores daquelas  praticadas em grandes organizações. Reid e Adams (2001) 

complementam essa visão afirmando que, frente às características organizacionais únicas das 

políticas de recursos humanos das empresas familiares, é importante que exista maior clareza 

nas áreas que separam propriedade e gestão. 

 

Tabela 1 – Políticas de Recursos Humanos 

  
Empresas Familiares Empresas Não Familiares 

  Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%) 

Sua organização tem departamento 

pessoal ou de RH? 

40 60 55 45 

O head de RH tem lugar na mesa 

estratégica da empresa? 

41 46 36 55 

Sua organização tem um planejamento 

estratégico de RH? 

26 63 34 52 

Fonte: adaptado e traduzido pelo autor a partir de Reid e Adams (2002, p. 253). 

 

Ainda que alguns autores defendam que práticas e políticas de RH são as mesmas tanto 

para PMEs quanto para as grandes empresas,  apenas se diferenciando na escala, outros 

acreditam que essa “perspectiva minimalista e reducionista das práticas de gestão dos recursos 

humanos” (NYAMUBARWA;  CHIPUNZA, 2019, p. 2, tradução nossa) não leva em 

consideração as circunstâncias específicas inerentes às PMEs,  que fazem de suas práticas e 

políticas de RH únicas e diferentes das existentes nas grandes organizações. Essas 

características geraram duas perspectivas contraditórias sobre o RH nas PMEs: a perspectiva 

do small is beautiful (ou happy family) e a perspectiva do bleak house, sendo a primeira delas 

caracterizada por salários decentes, boas condições de trabalho e relação saudável entre 

funcionários, gestores e donos; já a segunda perspectiva pode ser caracterizada pela exploração 
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dos funcionários, baixos salários e muitas horas de trabalho (NYAMUBARWA; CHIPUNZA, 

2019; RICHBELL; SZERB; VITAI, 2010; RAINNIE, 1989). Para Le Breton-Miller & Miller 

(2006), nas empresas familiares há evidências empíricas demonstrando que elas tratam seus 

funcionários melhor que as demais. 

 

2.3.  Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 

 

Devido à falta de clareza de quais indicadores classificam uma empresa como pequena 

ou média no Brasil, faz-se importante apontar algumas classificações possíveis. De acordo com 

a Deloitte (2012, p. 5), o termo PME (pequenas e médias empresas) se refere às:  

 

sociedades por ações fechadas (sem negociação de suas ações ou outros 

instrumentos patrimoniais ou de dívida no mercado e que não possuam ativos 

em condição fiduciária perante um amplo grupo de terceiros), mesmo que 

obrigadas à publicação de suas demonstrações financeiras, são tidas, para fins 

deste Pronunciamento, como pequenas e médias empresas, desde que não 

enquadradas pela Lei nº 11.638/07 como sociedades de grande porte 

(sociedades ou conjunto de sociedades sob controle comum que, no exercício 

social anterior, apresentem ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita 

bruta anual superior a R$ 300 milhões). As sociedades limitadas e demais 

sociedades comerciais, desde que não enquadradas pela Lei nº 11.638/07 

como sociedades de grande porte, também são tidas, para fins deste 

Pronunciamento, como PMEs. 

 

 

Já o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que faz uso 

do termo para ofertar diferentes linhas de crédito e programas às empresas, classifica as 

microempresas como aquelas com receita bruta anual menor ou igual a R$ 360 mil, pequenas 

empresas entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões e médias empresas entre R$ 4,8 milhões e R$ 300 

milhões4. Em contrapartida, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), faz uso de 

outro critério para classificar o porte das empresas. Para o IBGE, o que vale é o número de 

funcionários: as micro e pequenas empresas do setor de comércio e serviços têm até 49 

funcionários, enquanto as médias empregam entre 50 e 99 pessoas5. Para a indústria, são 

consideradas micro e pequenas empresas aquelas com até 99 empregados e as médias, variam 

 
4 Essas e demais informações sobre  a classificação de porte de empresa podem ser encontradas no seguinte site: 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20100622_modificacao_porte_empr

esa. Acesso em: 10 set. 2020. 
5 O critério do IBGE para classificar o porte da empresa pode ser encontrado através do seguinte link: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101151.pdf. Acesso em: 10 set. 2020.  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20100622_modificacao_porte_empresa
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20100622_modificacao_porte_empresa
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101151.pdf


31 
 

 
 

entre 100 a 499 colaboradores. Para este estudo, serão usadas as definições propostas pela 

Deloitte (2012) e também pelo IBGE. 
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3. METODOLOGIA 

 

Levando em consideração o que foi discutido até o presente momento, primeiramente, 

com relação à representatividade das empresas familiares no ambiente corporativo a partir de 

Kraus et al. (2020), em segundo lugar, sobre a necessidade de maior esgotamento de estudos 

sobre as práticas e políticas de recursos humanos dessas empresas, tal como defendem Reid et 

al. (2000), Xi et al. (2015), Marjański et al. (2019) e Eggers (2020) e, finalmente, com respeito 

à informalidade das práticas e políticas de gestão explicitadas a partir de muitos autores como: 

Daily e Dollinger (1992), Reid e Adams (2001), Reid et al. (2002), Storey et al. (2010) e 

Nyamubarwa & Chipunza (2019), optou-se pela abordagem qualitativa já que, segundo Gil 

(2019), ela permite ao pesquisador analisar detalhadamente os dados, sem estabelecer 

previamente as categorias de análise. Além disso, a referida abordagem também é melhor 

empregada quando há preferência em focar nos significados atribuídos por todos aqueles que 

participaram da pesquisa, pois existe maior interesse em descrever do que em identificar e 

mensurar variáveis específicas, reconhecendo, assim, a importância da participação dos 

funcionários no entendimento das políticas e práticas de gestão nas empresas familiares 

(STOREY et al., 2010).  

Quanto ao paradigma desta investigação, o interpretativista se fez relevante à medida 

que esta pesquisa se fundamentou “na interação entre as características de determinado objeto 

e a compreensão que os seres humanos constroem a seu respeito, por meio da 

intersubjetividade” (GIL, 2019, p. 7), uma vez que o principal objetivo foi compreender a 

percepção dos entrevistados sobre o efeito da pandemia na gestão de pessoas de uma empresa 

familiar, construindo o conhecimento através da interação entre as pessoas e o mundo que 

vivem. Gil (2019, p. 7) apresenta o método fenomenológico como um dos mais propícios ao 

paradigma interpretativista, pois “propõe o conhecimento do outro por nossa consciência 

intencional e o problema da superação da objetividade pelo encontro intersubjetivo entre 

pesquisador e pesquisado”. Já com relação ao problema da escassez de estudos sobre o efeito 

da pandemia na gestão de pessoas de empresas familiares, esta pesquisa é exploratória, pois, 

esse tipo de pesquisa pode ser utilizado com temas que podem ser mais explorados na academia, 

proporcionando uma “visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 

2019, p. 26).  

Sobre as possíveis abordagens de uma investigação, Silva, Gobbi e Simão (2005, p. 71) 

afirmam que: 
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visando compreender o significado que os acontecimentos e interações têm 

para os indivíduos, em situações particulares utiliza-se a pesquisa qualitativa. 

A maioria dos investigadores qualitativos identifica-se com a perspectiva 

fenomenológica, embora existam diferenças teóricas entre as abordagens 

qualitativas, mesmo dentro de uma mesma escola.  

 

 

Para Gil (2019), o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa caracterizada pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou mais casos, possibilitando seu conhecimento detalhado. 

Nesse sentido, esta pesquisa também está alinhada com o entendimento de Creswell (2010, p. 

38) sobre a referida modalidade, pois, para o autor, “estudos de caso são uma estratégia de 

investigação em que o pesquisador explora profundamente um programa, um evento, uma 

atividade, um processo ou um ou mais indivíduos”. Dessa forma, quando existe um fenômeno 

que precisa ser compreendido, o estudo de caso único é preferível, pois permite pesquisas em 

profundidade, gerando familiaridade com o tema pesquisado (YIN, 2015).  

Assim, levando em consideração o ineditismo da pandemia de COVID-19, para Yin 

(2015, p. 55) "essa situação existe quando um pesquisador tem a oportunidade de observar e 

analisar um fenômeno previamente inacessível à investigação da ciência social”, contribuindo, 

desse modo, com mais pesquisas sobre o comportamento das empresas familiares frente aos 

desafios impostos pela pandemia (EGGERS, 2020). 

Storey et al. (2010) são enfáticos ao afirmarem que a análise da relação entre as práticas 

e os resultados organizacionais devem acontecer também com a participação dos funcionários 

e com suas percepções, ao invés de apenas presumir que as políticas e práticas funcionam 

automaticamente. Por essa razão, as entrevistas realizadas nesta pesquisa foram 

semiestruturadas, pois, segundo Gil (2019), apesar de serem compostas por perguntas 

predeterminadas, garantem liberdade ao pesquisador na definição da sequência durante a 

realização das entrevistas, caracterizando-as como entrevistas semiabertas.   

No Apêndice deste trabalho, encontram-se as três estruturas de roteiro de perguntas 

deste projeto, elaboradas de acordo com o nível do entrevistado (estratégico, tático ou técnico 

operacional). As referidas estruturas são bastante similares, no entanto, apresentam   distinções 

nas questões que envolvem a gestão de equipes e a liderança, já que, por exemplo, os 

entrevistados do nível técnico operacional não lideram equipes. No roteiro em questão, pode 

ser possível observar quais foram as perguntas predeterminadas pelo pesquisador e, dessa 

forma, dirigidas a todos os entrevistados – são as primeiras de cada sequência e, para melhor 

compreensão, estão em negrito. Já as perguntas que estão em itálico tiveram como finalidade 

guiar o pesquisador na condução das entrevistas e serviram, desse modo, como caminhos 
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possíveis de serem explorados com os entrevistados. Essas perguntas, em itálico, não foram 

feitas a todos os entrevistados, sendo usadas somente quando o pesquisador considerou que 

seriam ricas para a entrevista.  

 

3.1.  Método de Pesquisa 

 

3.1.1. Análise de Conteúdo 

 

As entrevistas foram transcritas para utilização da técnica de análise de conteúdo, com 

a finalidade de identificar padrões recorrentes de informações relevantes, uma vez que essa 

técnica consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações, conforme preconiza 

Bardin (2016). Segundo a autora, a análise de conteúdo possui função heurística, alinhada ao 

tipo de pesquisa – exploratória – realizada neste estudo: “a análise de conteúdo enriquece a 

tentativa exploratória, aumenta a propensão para a descoberta” (BARDIN, 2016, p. 35). Para 

Silva, Gobbi e Simão (2005, p. 70):  

 

A proposta que acompanha a análise de conteúdo se refere a uma 

decomposição do discurso e identificação de unidades de análise ou grupos de 

representações para uma categorização dos fenômenos, a partir da qual se 

torna possível uma reconstrução de significados que apresentem uma 

compreensão mais aprofundada da interpretação de realidade do grupo 

estudado. 

 

 

Entre as diferentes técnicas para análise de conteúdo propostas por Bardin (2016), nesta 

pesquisa foi utilizada a análise temática, com o objetivo de encontrar elementos específicos nas 

entrevistas para, então, realizar uma divisão em temas principais. Bardin (2016, p. 135) afirma 

que "fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, podem significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido". Silva e Fossá (2015, p. 3) argumentam, quanto à interpretação, 

que "a análise de conteúdo transita entre dois pólos: o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade", por isso, esta pesquisa fez uso das três etapas propostas por Bardin (2016), sendo 

elas:  pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

– primeira, segunda e terceira etapas, respectivamente, em ordem de realização. 

A fase da pré-análise compreende a organização geral do material selecionado para 

análise, buscando sistematizar as linhas teóricas direcionadas pelo quadro referencial teórico e 
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definindo os indicadores que guiarão a interpretação dos dados coletados (SILVA; FOSSÁ, 

2015). Conforme apontam Silva, Gobbi e Simão (2005, p. 74) "é estabelecido um esquema de 

trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem definidos, embora flexíveis". A fase 

posterior é a da exploração do material, ou seja, momento em que as definições apontadas na 

pré-análise serão cumpridas (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005). Para Silva e Fossá (2015, p. 4): 

 

A exploração do material consiste na construção das operações de codificação, 

considerando-se os recortes dos textos em unidades de registros, a definição 

de regras de contagem e a classificação e agregação das informações em 

categorias simbólicas ou temáticas.  

 

 

Nessa segunda fase deve-se identificar as palavras-chave, realizando um apanhado das 

principais ideias – que serão agrupadas de acordo com temas correlatos – e definindo as 

primeiras categorias, chamadas de iniciais. A partir dos temas, as categorias iniciais serão 

agrupadas, resultando em categorias intermediárias para, então, serem novamente agrupadas de 

acordo com a ocorrência dos temas, constituindo as categorias finais (SILVA; FOSSÁ, 2015). 

Segundo Bardin (2016), a categorização deve seguir cinco critérios, sendo eles: i) exclusão 

mútua: elementos de uma categoria se mantém exclusivos a ela; ii) homogeneidade: o princípio 

que orienta a criação de uma categoria deve estar presente em todas as unidades de registro que 

a formam; iii) pertinência: as categorias criadas devem refletir as intenções da pesquisa e serem 

vinculadas aos seus objetivos; iv) objetividade e fidelidade da categorização aos documentos 

analisados; v) produtividade: as categorias devem fornecer resultados que enriqueçam o 

trabalho. 

A terceira e última fase proposta por Bardin (2016) é a da interpretação, que, conforme 

Silva, Gobbi e Simão (2005, p. 74), é a fase na qual "o pesquisador apoiado nos resultados 

brutos procura torná-los significativos e válidos". Segundo Silva e Fossá (2015, p. 4): 

 

A terceira fase compreende o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos 

em todo o material coletado (entrevistas, documentos e observação). A análise 

comparativa é realizada através da justaposição das diversas categorias 

existentes em cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes 

e os que foram concebidos como diferentes. 

 

 

Sendo a unidade de análise uma empresa familiar de médio porte e de conhecimento do 

pesquisador, as unidades de observação foram as pessoas que trabalham na organização. Essa 

seleção dos sujeitos de pesquisa foi intencional, buscando selecionar os participantes “que 
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melhor ajudarão o pesquisador a entender o problema e a questão de pesquisa” (CRESWELL, 

2010, p. 212). Também aconteceu de forma confidencial, isto é, sócios, gestores e demais 

trabalhadores não foram informados sobre quais foram as pessoas entrevistadas visando 

garantir segurança e liberdade dos entrevistados. Como já mencionado anteriormente, os 

entrevistados selecionados são executivos dos níveis estratégico, tático e técnico/operacional, 

com mais de dois anos de empresa.  

Embora também tenha sido mantido o anonimato da empresa pesquisada, a autorização 

para a realização da pesquisa foi concedida pelo CEO/Sócio, num primeiro momento, 

verbalmente e, posteriormente, formalizada via e-mail para o pesquisador. As informações 

descritas no subitem seguinte – que trata da Unidade de Análise/Caso – foram obtidas tanto 

através da análise de relatórios e de pesquisas fornecidos pela empresa quanto por meio do 

conhecimento prévio do pesquisador, que presta serviços de consultoria organizacional para a 

empresa há mais de 11 anos. 

 

3.1.2. Unidade de Análise/Caso 

 

A unidade de análise desta pesquisa, que será chamada de “Empresa Pesquisada”, é uma 

empresa familiar, localizada em São Paulo/SP, com aproximadamente 30 anos de existência e 

fundada por uma mãe e por seu filho (após um ano do princípio da empresa, outro filho se 

tornou sócio e, após dez anos, mais um filho entrou na sociedade). Os últimos dez anos foram 

de muita prosperidade, com início da profissionalização da empresa através da criação do 

conselho de administração, de análises financeiras mais apuradas, da realização de um grande 

projeto voltado para a cultura organizacional e da convenção anual para os funcionários, do 

aumento significativo em investimentos de marketing e do crescimento no número de 

contratações de pessoas, da contratação de executivos mais especializados, da modernização 

física do escritório, dentre outros. 

A “Empresa Pesquisada” possui seis unidades de negócio, todas localizadas no mesmo 

prédio, sob o mesmo CNPJ, que compartilham as áreas funcionais, porém contam com áreas 

distintas, como: comercial, marketing e produto. Todos os funcionários dessa empresa – tanto 

das áreas das unidades de negócio quanto das áreas funcionais – seguem as mesmas normas e 

regras de trabalho e fazem parte do mesmo organograma (que será abordado mais adiante). 

Através das unidades de negócio, a empresa está presente no segmento têxtil (moda e 

decoração), beleza e cuidados pessoais, impressoras 3D e insumos para comunicação visual. 
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Seu faturamento médio anual a caracteriza como uma empresa PME e seu número atual de 

funcionários é de 191, mas já chegou a ter 240 colaboradores. O organograma da empresa é 

bastante horizontalizado, apresentando poucos cargos de diretoria. 

O cargo de CEO é ocupado pelo irmão que fundou a empresa junto com a mãe e ele é 

visto como o principal líder tanto da organização quanto da família. Além dele, os outros dois 

irmãos sócios também ocupam cargos executivos na empresa (são diretores financeiro e 

comercial), mas possuem pouca participação na gestão de pessoas, exercem suas lideranças 

apenas nas áreas pelas quais são responsáveis e mantêm pouco contato com os demais 

funcionários. Há quatro anos um integrante da terceira geração da família passou a trabalhar na 

organização, ocupando uma vaga do nível técnico operacional que estava aberta (e não um 

plano de trainee para sucessores, que é bastante comum em empresas familiares). Desde junho 

de 2021 esse novo integrante já ocupa um cargo de gestão comercial. A família está prestes a 

iniciar um processo de governança corporativa, com o objetivo de alavancar o papel do 

conselho da empresa, que atualmente apresenta apenas a função de prestação de contas entre os 

sócios. 

 

3.1.2.1. A Gestão de Pessoas na Empresa Pesquisada 

 

A empresa realiza pesquisas de clima desde 2011 de maneira não constante, isto é, não 

foram efetuadas em alguns anos e, embora os resultados gerais sejam considerados muito 

positivos pela área de Recursos Humanos, nas últimas pesquisas apareceram questões ligadas 

à liderança, nesse sentido, muitos funcionários avaliaram negativamente seus líderes e alguns 

gestores, considerando a empresa muito centralizada no CEO, relataram, ainda, terem pouco 

poder de decisão, mesmo aquelas de menor impacto estratégico. Há, de maneira geral, muita 

demanda por feedbacks estruturados, por avaliação de desempenho regular e por mais ações 

que foquem treinamento e desenvolvimento. 

Algumas outras questões também apareceram com maior regularidade nos últimos anos 

como, por exemplo, a demanda pelo plano de carreira, benefícios diferenciados e, mais 

recentemente, solicitações referentes ao plano de aposentadoria. Com relação aos benefícios, a 

empresa oferece vale-transporte, verba de R$ 300,00 mensais para cursos solicitados pelos 

funcionários (e aprovados pela empresa, pois devem ter relação com a atividade praticada pelo 

colaborador na organização), refeitório próprio e pagamento de parte do plano de saúde para 

alguns funcionários (muitos não recebem nenhum incentivo em relação ao plano de saúde – 
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esta também é uma grande demanda que aparece na pesquisa de clima). Visando contratar 

executivos de empresas maiores, a equipe de Recursos Humanos relatou a necessidade de 

oferecer benefícios diferenciados aos que os demais funcionários e gestores da empresa 

recebem, tratando cada contratação individualmente, ou seja, de acordo com as condições do 

executivo. 

Em 2018 a empresa contratou, conforme relatado anteriormente, uma consultoria 

especializada em cultura organizacional a pedido do CEO. O escopo para esse projeto foi definir 

diretrizes, clarear a cultura e desenhar estratégias para que ele – o CEO – se sentisse mais 

tranquilo para delegar decisões que, devido ao aumento da empresa e de sua complexidade, 

tornaram-se impossíveis para que ele decidisse.  Assim como demonstravam os resultados da 

pesquisa de clima, o próprio CEO passou a considerar que a empresa dependia demasiadamente 

dele. Nesse sentido, as pesquisas iniciais realizadas, com todos os funcionários, por essa 

consultoria tiveram a finalidade de entender a cultura atual para cruzar com o escopo inicial e, 

desse modo, identificar as possíveis entropias dentro da empresa. Apareceram, como cultura 

desejada pelos funcionários, questões como: maior reconhecimento dos colaboradores, 

comunicação aberta, profissionalismo, crescimento profissional, confiança e colaboração entre 

equipes. Tais resultados foram considerados muito sinérgicos aos obtidos pelas pesquisas de 

clima da equipe de RH.  

A partir desse cruzamento de dados e através de um grupo formado entre os sócios, 

todos gestores dos níveis estratégico e tático e alguns funcionários escolhidos do nível técnico 

operacional, foram definidos os 9 valores da empresa: Sustentabilidade, Cooperação, 

Confiança, Responsabilidade, Inovação, Empreendedorismo, Excelência, Comunicação Clara 

e Bem-Estar. O grupo também definiu a missão da empresa e sua visão para os próximos cinco 

anos (até 2022). Um ponto importante sobre esse grupo é o objetivo de sua criação que, além 

de definir os itens apresentados – Valores, Missão e Visão – também estabeleceu que seus 

integrantes ficariam encarregados de estimular os funcionários da empresa rumo a essa nova 

cultura desejada. 

Após a definição dos valores considerados essenciais pelo referido grupo, a consultoria 

fez novamente, em 2019, outra pesquisa para entender se esses valores eram vivenciados na 

empresa e o modo como isso acontecia. Desse modo, a questão de treinamento da liderança foi 

apresentada como uma forte demanda das pessoas. Além disso, como entropia cultural, as 

questões de hierarquia, de burocracia e departamentalização foram colocadas como pontos 

importantes a serem tratados, a fim de que essa nova cultura desejada emergisse no dia a dia 



39 
 

 
 

dos funcionários na empresa. A pesquisa também mostrou o contexto em que essas questões 

apareciam: no uso do poder hierárquico, no conservadorismo da gestão, na dependência de 

indivíduos para a tomada de decisão e na falta de comunicação. Como pontos considerados 

positivos, apareceram: o CEO como referência muito forte para todos, o ambiente leve e o 

incentivo à inovação devido aos produtos que a empresa desenvolve e os modelos de negócio 

em que está envolvida. A pandemia, em 2020, acabou paralisando o trabalho da consultoria por 

alguns meses, sendo retomado regularmente somente em agosto de 2021. 

 Nas tabelas apresentadas na sequência, seguem as informações e pesquisas 

disponibilizadas pela organização para este estudo. Os dados são os indicadores que a empresa 

considera importantes para as ações referentes à gestão de pessoas. Na primeira tabela, além do 

percentual de faturamento ano a ano e do número de funcionários, constam os resultados das 

pesquisas de clima internas realizadas pela empresa e seu turnover. Na segunda tabela constam 

os dados da pesquisa externa realizada pela consultoria especializada em cultura organizacional 

e dizem respeito à maneira como os funcionários da empresa analisaram o contexto cultural em 

que a gestão é exercida na empresa. 

 

     Tabela 2 – Faturamento, Número de Funcionários e Indicadores de RH  

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

% faturamento em relação 

ao ano anterior 
... 39% -13% 7% 5% 6% 4% 10% 2% 7% ... 

Número de funcionários 140 145 155 155 148 163 179 210 240 184 191 

% funcionários em relação 

ao ano anterior 
... 4% 7% 0 -5% 10% 10% 17% 14% -23% 4% 

% Turn over - - - - - - - 3,6% 5,4% 5% 6% 

% funcionários que 

consideram relacionamento 

com superior excelente 

- 92 95 94 94 - 91 - - - 85 

% funcionários que sente 

ter o trabalho reconhecido 
- 66 77 71 72 - 76 - - - 53 

% funcionários que 

considera que o superior 

escuta suas ideias 

- 80 87 84 86 - 75 - - - 81 

% funcionários que 

consideram o clima no 

ambiente de trabalho 

excelente 

- 79 86 85 91 - 80 - - - 74 

                        

 

Fontes: dados cedidos pela empresa. 
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Tabela 3 – Avaliação Contexto Cultural da Gestão 

 

   

Facilidade de acesso às pessoas 8,8 

Confiança 8,1 

Incentivo à inovação 7,8 

Liberdade de expressão 7,6 

Participação 7,6 

Conforto com a adversidade 7,6 

Agilidade nas decisões 7,6 

Disposição para mudança 7,5 

Incentivo a contribuições fora do papel 7,3 

Responsabilização 7,3 

Meritocracia (gestão de consequências) 7,2 

Controle 7,1 

Facilidade de acesso às informações 7,0 

Colaboração interna 7,0 

Clareza de prioridades 6,7 

Visão de longo prazo 6,7 

Autonomia para tomada de decisões 6,5 

Agilidade nos processos 6,4 

Comunicação 5,6 

Dependência de indivíduos 4,9 

Conservadorismo 4,4 

Uso do poder hierárquico 4,2 

    

 

Fonte: informações cedidas pela empresa da pesquisa cultural realizada internamente. 

 

 

3.1.2.2. A Pandemia na Empresa Pesquisada 

 

Os indicadores financeiros geraram uma grande preocupação para o CEO, já que a 

empresa foi bastante atingida nos quatro primeiros meses da pandemia no Brasil (março a 

julho/2020). A unidade de negócio do segmento de beleza viu as vendas on-line crescerem seis 

vezes desde maio de 2020 e foi a responsável por manter a saúde financeira da empresa após o 

início da pandemia, uma vez que a unidade de moda (antes responsável por 60% do faturamento 

de toda a empresa) sofreu muitos impactos negativos nesse período pandêmico (chegando a 

faturar menos de 20% por dois meses seguidos e estabilizando o faturamento num patamar 60% 

menor). As demais unidades, passados os dois primeiros meses da pandemia, conseguiram 

manter seu patamar de faturamento médio anterior. 
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Embora o CEO tenha garantido oficialmente que a empresa não demitiria nenhum 

funcionário entre março e maio de 2020, em junho foi preciso colocar em prática um plano de 

demissões que reduziu em 23% o quadro de funcionários, passando de 240 para 184. Além 

disso, a empresa precisou investir em condições para que os funcionários conseguissem 

trabalhar remotamente, seja comprando e disponibilizando notebooks, seja trocando o servidor 

de e-mails e plataformas de comunicação, visando facilitar o acesso remoto, já que a empresa 

nunca teve esse tipo de prática. 

Desde o início da pandemia, a empresa passou a enviar uma série de comunicados, ora 

para todo quadro de trabalhadores, ora apenas para os gestores, com informações gerais sobre 

o avanço da pandemia no Brasil, sobre os cuidados de higiene e com orientações sobre práticas 

necessárias dentro da empresa, entre outros, conforme relação contida na sequência:  

 
Quadro 2 – Comunicados da empresa durante a pandemia 

 

comunicado geral  urgente (situação e medidas) - DIA 12/03/2020 

Março/2020 

Março/2020 

comunicado geral  reforço campanha higienização mãos (murais e intranet) Março/2020 

comitê formação (avaliação plano contingência) Março/2020 

comitê transporte, escalonamento (grupo risco, idade <60, imunossuprimidos) Março/2020 

comunicado geral e 

I carta CEO 
situação geral para todos colaboradores, amigos e clientes Março/2020 

comunicado gestores trabalho remoto, fechamento refeitório a partir de 20/03 Março/2020 

comunicado gestores repercussão 1º caso positivo Março/2020 

comunicado gestores mp 936 (3 meses) Abril/2020 

comunicado geral e 

II carta CEO 
mp 936 (3 meses) Abril/2020 

comunicado geral 
ações doação marmitas / indicação auxílio psicológico / exercícios 

de respiração 
Abril/2020 

comunicado gestores plano retomada 15/06 - escala, refeitório marmitas Junho/2020 

comunicado geral e 

III carta CEO 
retorno às atividades Junho/2020 



42 
 

 
 

comunicado gestores horários entrada/saída e cartilha protocolos p/ semana 15 Junho/2020 

comunicado gestores horários entrada/saída e cartilha protocolos p/ semana 22 Junho/2020 

comunicado geral testes PCR IGG e IGM Junho/2020 

comunicado gestores retorno agosto (encerra subsídio uber) Junho/2020 

comunicado geral reabertura refeitório com protocolos Julho/2020 

ação implementada identidade visual para os comunicados Julho/2020 

ação implementada 

implementadas todas as comunicações e procedimentos na empresa 

(totem álcool gel, tapete sanitizante, termómetro e oxímetro nas 

entradas, sinalização chão distanciamento filas, divisória acrílico 

entre as mesas, comunicados nas salas 

Julho/2020 

ação implementada distribuição cartilha protocolos (físico) Julho/2020 

comunicado geral cuidados empresa Agosto/2020 

comunicado geral covid-19 (casos ocorridos) Setembro/2020 

comunicado geral limpeza (intensificada com produtos específicos) Setembro/2020 

comunicado geral hora do almoço Setembro/2020 

comunicado geral regras convívio Setembro/2020 

comunicado geral procedimentos entrada na empresa Setembro/2020 

comunicado geral salas de reunião Setembro/2020 

comunicado geral reforço cuidados na empresa Setembro/2020 

comunicado gestores novos horários de entrada e saída Setembro/2020 

comunicado geral uso de máscaras (doação da empresa de mais duas) Outubro/2020 

comunicado geral procedimentos (substituição janelas por basculantes) Outubro/2020 

comunicado geral regras convívio (aquisição aura air) Outubro/2020 

comunicado gestores novo procedimentos testes PCR-Lamb (Mendelics) Dezembro/2020 

comunicado geral covid-19 
Janeiro - 

Julho/2021 

comunicado comitê volta fase vermelha 
Janeiro - 

Julho/2021 
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comunicado geral importante (retorno fase vermelha - doação de mais máscaras) 
Janeiro - 

Julho/2021 

comitê reunião 
Janeiro - 

Julho/2021 

comunicado geral reforço protocolos covid (cartilha atualizada) 
Janeiro - 

Julho/2021 

comunicado geral vacinação 
Janeiro - 

Julho/2021 

comunicado geral reforço entrada 
Janeiro - 

Julho/2021 

comunicado geral reforço hora almoço 
Janeiro - 

Julho/2021 

comunicado geral reforço regras de convívio 
Janeiro - 

Julho/2021 

Fonte: quadro de comunicados cedido pela empresa. 

 

 

     Figura 2 – Representação da horizontalidade do organograma6  

 

Fonte: cedido pela empresa. 

 

 

3.1.3. Sujeitos de pesquisa/Entrevistados 

 

As entrevistas aconteceram entre os meses de maio e junho de 2021, em sua grande 

maioria realizadas de maneira on-line (as plataformas utilizadas foram: Zoom e Microsoft 

Teams). Apenas duas entrevistas foram realizadas presencialmente na empresa (e foram 

gravadas). No total foram realizadas 17 entrevistas, sendo 5 entrevistados do nível estratégico, 

6 entrevistados do nível tático e 6 entrevistados do nível técnico-operacional. Os participantes 

da pesquisa foram convidados pessoalmente e, após o aceite, receberam um e-mail formal do 

pesquisador, que deveria ser respondido pelo entrevistado sugerindo opções de datas e horários 

 
6  O organograma apresentado nesta pesquisa tem o objetivo único de representar a horizontalidade da empresa 

pesquisada e é justamente por essa razão que os dados contidos em seu interior não precisam, necessariamente, 

apresentar legibilidade. Em outras palavras, o importante é notar a forma como esse organograma está construído:  

os quadrados pretos simbolizam os diretores, os cinzas os gerentes e os brancos os demais trabalhadores da 

empresa. 
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para a entrevista. Das 18 pessoas que aceitaram o convite que foi realizado pessoalmente, 

apenas um funcionário do nível técnico operacional não respondeu ao e-mail com sua sugestão 

de horário (mesmo tendo confirmado seu recebimento). Não houve insistência para sua 

participação e esse trabalhador não realizou a entrevista. 

As entrevistas totalizaram 8h36min de gravações, resultando numa média de 30min21s 

por entrevista, sendo a mais longa com 59min e a mais curta com 15min de duração. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas, totalizando um arquivo de 212 páginas.  

 

Quadro 3 – Perfil dos entrevistados 

 

 Nível Entrevistado Data Local Duração Sexo Cargo 

1 
Técnico 

Operacional 
TO1 08/05/21 Teams 00:30 F Assistente  

2 
Técnico 

Operacional 
TO2 10/05/21 Teams 00:17 F Coordenadora 

3 
Técnico 

Operacional 
TO3 13/05/21 Teams 00:30 M Analista Pleno 

4 
Técnico 

Operacional 
TO4 13/05/21 Zoom 00:24 M Analista Sr. 

5 
Técnico 

Operacional 
TO5 14/05/21 Teams 00:31 F Supervisora 

6 
Técnico 

Operacional 
TO6 29/05/21 Zoom 00:28 F Assistente 

7 Tático T1 13/05/21 Teams 00:36 F Gerente 

8 Tático T2 14/05/21 Teams 00:43 M Coordenador 

9 Tático T3 24/05/21 Zoom 00:26 F Gerente 

10 Tático T4 25/05/21 Zoom 00:39 F Gerente Sr. 

11 Tático T5 28/05/21 Zoom 00:23 M Gerente 

12 Tático T6 14/06/21 Gravador 00:15 F Gerente 

13 Estratégico E1 17/05/21 Teams 00:54 F Diretora 

14 Estratégico E2 29/05/21 Zoom 00:59 M Diretor 

15 Estratégico E3 07/06/21 Gravador 00:24 M Diretor 

16 Estratégico E4 09/06/21 Zoom 00:21 F Diretora 

17 Estratégico CEO 23/06/21 Zoom 00:16 M CEO 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados obtidos na pesquisa. 
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4. RESULTADOS DE PESQUISA 

 

Neste Capítulo serão apresentadas a categorização dos temas e a análise de dados 

relacionadas às entrevistas realizadas. 

 

4.1. Categorização 

 

Neste item serão expostas as categorias finais encontradas a partir da categorização dos 

temas que emergiram do campo, isto é, das entrevistas realizadas. Para tanto, é necessário 

compreender que nas categorias iniciais, obtidas a partir da análise dos dados, constam todas as 

medidas que visavam à gestão de pessoas da empresa pesquisada e que, devido à pandemia, 

foram citadas, pelo menos uma vez, pelos entrevistados. No total, 26 medidas foram 

mencionadas nas entrevistas. Posteriormente, essas medidas foram agrupadas em 14 categorias 

intermediárias, de acordo com o objetivo e com a similaridade de tema entre cada uma delas. 

A última fase da categorização dos dados aconteceu relacionando essas 14 categorias 

intermediárias com a pergunta de pesquisa e com os objetivos e o referencial teórico deste 

estudo, de acordo com a ocorrência dos temas, visando identificar as categorias finais de análise 

desta pesquisa, resultando em 5 categorias finais. Abaixo segue um quadro com o processo de 

categorização descrito. 

 

Quadro 4 – Categorização 

 

Categorias Iniciais (26) 
Categorias Intermediárias 

(14) 
Categorias Finais (5) 

Abertura de janelas em salas que não tinham 

Adequação física da empresa 

1. Segurança no 

Trabalho 

Acrílico entre as mesas 

Mudança do espaço físico do refeitório para 

distanciamento social 

Displays de álcool gel pela empresa 

Protocolo de entrada na empresa (medição de 

temperatura e oxigênio) 

Protocolos internos para 

presença na empresa 

Máscaras para funcionários EPI de segurança para 

presença na empresa Testes para funcionários 

Aparelho israelense com "filtro para covid" 
Tecnologia para segurança 

física na empresa 

Comunicados realizados pela empresa Comunicação 
2. Comunicação 

Organizacional 
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Comunicação visual interna na empresa (sobre 

distanciamento, higiene, cuidados em geral) 
Comunicação visual 

Home office Teletrabalho 

3. Organização do 

Trabalho 

Notebooks Infra para teletrabalho 

Slack / Microsoft Teams Plataforma para teletrabalho 

Novo servidor de e-mail que facilitou acesso 

remoto (o antigo era muito ruim) 

Ferramenta para teletrabalho 
Ferramenta para acesso remoto ao sistema ERP 

da empresa 

Papel do CEO e/ou gestor imediato Diretores e Gerentes 
4. Liderança 

Comitê de Crise com gestores Diretores e Gerentes 

Afastamento imediato de funcionários com 

comorbidades (antes do anúncio oficial do 

isolamento) 

Procedimentos para Gestão de 

Pessoas 

5. Políticas e Práticas de 

Gestão de Pessoas 

Revezamento de funcionários na empresa 
Procedimentos para Gestão de 

Pessoas 

Horários alternativos de entrada de funcionários 
Procedimentos para Gestão de 

Pessoas 

UBER e Táxi para funcionários que usam 

transporte público 

Procedimentos para Gestão de 

Pessoas 

Redução de jornada e salário (medida provisória 

do governo) 

Procedimentos para Gestão de 

Pessoas 

Férias de quinze dias 
Procedimentos para Gestão de 

Pessoas 

Não demissão de funcionários entre março e 

maio de 2020 

Procedimentos para Gestão de 

Pessoas 

Demissão funcionários junho 2020 Plano de Demissões 

Ação Social (doação das marmitas do refeitório) Responsabilidade Social 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos nas entrevistas. 

 

 

4.2.  Análise de Dados 

 
Os resultados serão apresentados seguindo as cinco categorias finais mostradas no item 

anterior: 1) Segurança no Trabalho; 2) Comunicação Organizacional; 3) Organização do 

Trabalho; 4) Liderança; e 5) Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas – de acordo com os níveis 

dos entrevistados: estratégico, tático e técnico-operacional. 

No final deste capítulo há um quadro resumo com a análise das entrevistas que serão 

descritas nas seções seguintes. 
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4.2.1. Segurança no Trabalho 

 
Nesta categoria foram agrupadas todas as medidas adotadas pela empresa para 

proporcionar segurança aos funcionários. De acordo com as entrevistas realizadas, todos os 

entrevistados mencionaram sentir medo e grande insegurança quando a pandemia foi 

anunciada, descreveram a falta de orientação clara do setor público, o medo em relação à sua 

própria saúde e de seus familiares, a incerteza sobre o futuro da empresa e a manutenção de 

seus postos de trabalho.  

a) Nível Estratégico: os entrevistados desse nível consideram que as adaptações 

físicas realizadas na empresa para garantir a segurança dos funcionários foram ágeis e acertadas, 

proporcionando um local seguro. Para eles, a empresa prontamente abriu janelas em salas sem 

ventilação, colocou acrílicos entre as mesas, adaptou o espaço do refeitório, ampliando e 

sinalizando os cuidados necessários e até mesmo adquiriu um aparelho israelense de filtragem 

de ar que promete eliminar o coronavírus, citado pelo CEO durante a entrevista.  

A principal crítica dos entrevistados nesta categoria foi com relação ao cumprimento 

formal dos protocolos de entrada, pois alguns respondentes disseram não ter certeza se estavam 

realmente sendo realizados: 

 

Só que o cara chega, vai pra sala, fica, no dia seguinte ele vai lembrar que ele 

não passou [pelo protocolo]. Então, assim, falta uma consciência um pouco 

mais geral, da pessoa saber que esse é o procedimento correto. (E3) 

 

 

b) Nível Tático: os entrevistados desse nível, assim como os do nível estratégico, 

também avaliaram positivamente os esforços da empresa em adaptar o espaço físico visando 

garantir segurança, mas também criticaram a fiscalização do protocolo de entrada na empresa, 

alegando ter sido foi muito informal, sem o rigor necessário na execução dos protocolos:  

 

Tinha uma outra coisa que eu queria pontuar, que [é] a questão do protocolo 

mesmo, de você garantir o protocolo. Então, você coloca em cima da 

responsabilidade de um porteiro, que é o fanfarrão, que é aquele que conversa 

com todo mundo, que tem uma figura mais simpática, pra garantir esse 

protocolo. Então, isso falha um pouco no sentido de [que] tem pessoas que 

vão passar por ali e não vão fazer o protocolo como deve. E até líderes, que 

talvez não passem pela recepção, e vão direto nas suas estações. Mas isso 

também é cultural, [do] país. Isso é uma coisa meio do jeitinho brasileiro, que 

as pessoas burlam regras que têm. (T2) 
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Especificamente um gerente pontuou dificuldades com a empresa, no início da 

pandemia, em conseguir máscaras para os funcionários e adesivos sinalizadores para o 

ambiente. Não houve outros relatos desse tipo nesta categoria de segurança do trabalho: 

 

Eu lembro que fiz uma primeira compra [de máscaras e adesivos], mas isso 

sempre foi uma questão. Nem sempre a gente conseguiu daqui [da empresa]. 

(...) eu tive que ir lá, tipo [e falar] “Preciso disso”, aí era sempre um dano. 

Então foi muita energia demandada. (T1) 

 

 

c) Nível Técnico Operacional: os entrevistados desse nível, assim como os 

anteriores, citaram toda a agilidade nas adaptações do espaço físico, classificando-as como 

excelentes iniciativas da empresa, não sinalizando sentir ausência de qualquer adequação física:  

 

Em matéria de segurança [no local de trabalho], eles proporcionaram bastante 

confiança. Ajudou bastante. (TO6) 

 

 

Já com relação aos protocolos, houve sentimentos mais heterogêneos que os 

entrevistados dos níveis anteriores. Enquanto alguns entrevistados desse nível se sentiram 

muito seguros, conforme relato anterior, outros tiveram sensação oposta: 

 

Só que ainda vejo alguns problemas dentro da empresa que não são avaliados, 

como os próprios colaboradores e terceirizados andando sem máscara (...). A 

gente teve até caso recentemente, de um funcionário que pegou e passou para 

outros três, né? A gente sabe que o funcionário não usa máscara, no próprio 

corredor, ele esquece, ela tá no queixo, enfim. Então, pra mim, é preocupante 

estar na empresa. (TO4) 

 

 

4.2.2. Comunicação Organizacional 

 

Nesta categoria foram agrupadas todas as medidas citadas pelos entrevistados relativas 

à comunicação implementada pela empresa desde o início da pandemia. Aqui estão ações 

referentes à comunicação visual no prédio da organização e aos comunicados oficiais realizados 

pela empresa. 

a) Nível Estratégico: de maneira geral, os entrevistados desse nível avaliaram 

positivamente todas as iniciativas referentes à comunicação visual que a empresa adotou, mas 

apontaram desafios relativos à comunicação organizacional, por não ser uma prática da 

empresa:  
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Então, foi muito... faltou um pouco de orientação, eu acho. Muito rápido 

então, cada um, meio que correndo atrás (...) toda hora alguém chegava lá, 

com dúvidas, se era realmente assim, ou se era do outro jeito, e muitas pessoas 

vinham até mim falando que não entendeu a mensagem, o que que a empresa 

queria realmente, será isso, será aquilo, aí um ia perguntar pro Administrativo, 

outro iria pro RH, outro ia pra cá, daí eu acabava [falando] “olha esse grupo 

não entendeu isso, precisa estar mais claro”… Então, acho que vejo mais como 

um desafio realmente, quando eu falo que a minha empresa não estava 

preparada com essa gestão de crise, ou uma política, ou uma comunicação 

mais… Não estava preparado, então, saiu muito, né? (E1) 

 

 

Para o CEO da empresa, embora a criação de um comitê de crise teve como objetivo 

central reunir os líderes e gestores da empresa – aspecto que será melhor discutido na categoria 

Liderança – e teve como finalidade secundária fomentar e facilitar a comunicação com toda a 

empresa, assim como a área de “marketing corporativo” (com relação a esse setor, também foi 

mencionado por entrevistados do nível tático, mas com a sensação oposta a do CEO, afirmando 

ser falha ou inexistente – tal como aparecerá mais adiante): 

 

A gente tem uma área de marketing, né? Marketing corporativo e o pessoal de 

RH. Então, a gente montou um comitê de crise e essas áreas foram incumbidas 

de se comunicar, e de instruir os colaboradores, com o que que nós estávamos 

fazendo, e de que maneira todo mundo [devia] proceder dentro da empresa pra 

ter mais segurança pra todo mundo, esclarecer a pandemia de uma maneira 

mais clara pra todo mundo. (CEO) 

 

 

Quando questionados se os entrevistados e suas equipes sentiram ter um canal de 

comunicação com a empresa, todos disseram que, pessoalmente, sentiam que sempre tiveram 

um canal de comunicação com a empresa, mas ficaram incertos se a equipe também tinha o 

mesmo sentimento com a empresa. Muitos apontaram que eles próprios foram o canal de 

comunicação da equipe com a empresa: 

 

Eu diria que eu fui mais o canal, até porque minha equipe é pequena, né? 

Então, eu fazia questão de passar tudo pra eles. (E3) 

 

 

E um entrevistado questionou a si mesmo, durante a entrevista, sobre a abertura desse 

espaço para sua equipe: 

 

(...) mas eu acho que, talvez, tenha faltado, agora que a gente tá conversando, 

eu até tô pensando nisso, de repente de ter um bate papo com a minha equipe 

pra perguntar "E aí, vocês estão precisando de alguma coisa?" Mesmo que 
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talvez eu não fosse a pessoa ideal pra falar, mas acho que mesmo eu nem fiz 

isso com as pessoas, entendeu? (E2) 

 

 

b) Nível Tático: para os entrevistados desse nível, as percepções foram mais 

heterogêneas, com gestores satisfeitos com a comunicação realizada pela empresa e outros 

insatisfeitos, especialmente com o “desencontro” entre as informações, por exemplo, entre os 

direcionamentos que eram passados por e-mail e o que era de fato esperado e cobrado no dia a 

dia. Enquanto uns acharam que a empresa foi ágil em começar sua comunicação, outros 

acreditam que ela levou um tempo para iniciar o movimento de comunicar os funcionários: 

 

Achei [a forma de comunicação da empresa] rápida e eficaz. Nós tínhamos 

reuniões semanais [comitê de crise] quando o período estava mais crítico pra 

entender quais eram as medidas (...) então, eu achei que foi bem, bem bacana. 

(T3) 

 

 

Citaram como principais ferramentas de comunicação os e-mails enviados, o “boca a 

boca” e os grupos de WhatsApp, além do papel do próprio gestor de cada área como o 

responsável em repassar as informações para suas equipes. Conforme mencionado no nível 

anterior, enquanto o CEO afirma que a área de marketing corporativo da empresa desempenhou 

seu papel durante a pandemia, um entrevistado desse nível disse ser inexistente as práticas de 

endomarketing na empresa: 

 

E a comunicação é nula mesmo, tipo a gente não [tem] os aniversariantes do 

mês, sabe? Tipo, nada criou potência. E eu acho, de uma certa forma, porque 

não é muito [do] interesse da empresa essa comunicação estar estabelecida. 

Porque delega pra uma agência que vai competir com a parte comercial da 

empresa. Então, eu vou comunicar pro mercado ou eu vou comunicar 

internamente? Então, o endomarketing, acho que a nossa estratégia de 

endomarketing também tem várias ideias aí pra acontecer, mas a estratégia de 

endomarketing está furada. (T2) 

 

 

Com relação à comunicação visual, não houve críticas. Dois entrevistados mencionaram 

objetivamente a necessidade de a empresa ter maior formalidade em sua comunicação 

organizacional, especialmente nas questões sobre orientações e exigências (ou seja, o que é 

orientado e o que é cobrado), conforme abordado anteriormente, tal como mostra o relato na 

sequência: 
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Mas faltou, talvez, por parte dos donos mesmo, uma aceitação daquilo que foi 

pedido e informado. Eu tive um problema que eu não entendi nada, por 

exemplo. [Me perguntaram] por que as pessoas estão saindo quatro horas da 

tarde? E foi uma determinação do dono que depois veio me questionar, como 

se eu tivesse fazendo alguma coisa errada com a minha equipe, como se eu 

tivesse tomado uma decisão que não era pra ter tomado. Na verdade, foi ele 

que mandou. Se ele esqueceu, né, tipo... (T4) 

 

 

Um entrevistado desse nível acredita que a informalidade funciona bem na empresa, 

mas citou sentir falta de uma maior formalidade na comunicação: 

 

(...) mas eu acho que assim, o que poderia ser mais formalizado, talvez é a 

comunicação clara, sabe? Tipo, as entrelinhas ficaram muito maiores na 

pandemia. Então, essas entrelinhas, que já era cultural, criou uma distância 

imensa. Então, comunicar, sabe? Aquela coisa de a gente não saber se unidade 

vai bem ou se não vai… “Ah, por que você tem que saber que é um negócio 

de família?” Porque eu participo desse resultado, eu tenho que ver onde está, 

né? O quanto que eu estou… Quanto tá gerando retorno do meu trabalho. 

Então, nesse sentido, eu acho que poderia formalizar mais. (T2) 

 

 

c) Nível Técnico Operacional: os entrevistados desse nível, assim como os do 

nível anterior, também apresentaram certo grau de variedade de percepções sobre a 

comunicação organizacional, mas, de modo geral, as avaliações foram mais críticas. Aqueles 

que a avaliaram bem, atribuíram ao seu gestor o motivo dessa percepção, destacando as 

diferenças existentes na gestão de pessoas da empresa, variando de área para área (ou de gestor 

para gestor):  

 

Eu achei que foi boa, foi uma boa forma. Mas o que eu acho, por exemplo, é 

que cada área acaba tendo sua regra, que muitas coisas foram passadas 

diretamente pelo gestor da área. Então, algumas [informações] foram passadas 

de forma geral pra todo mundo, pela empresa, mas as mais importantes foram 

passadas individualmente (...). Meu gestor deu abertura pra gente falar se 

estava se sentindo confortável e recusar também se a gente não estivesse. Mas 

é aquilo que eu te falei, que acaba mudando de área para área. Então, na minha 

área, a comunicação é boa e além de eu receber orientações, eu poderia dar a 

minha opinião. (TO1) 

 

 

Em contrapartida, um único entrevistado afirmou não ter existido nenhum comunicado 

oficial da empresa durante a pandemia:  

 

Nossa, bem “bagunçadamente” [sobre a forma de comunicação da empresa], 

se pode ter uma palavra, né? Porque não foi anunciado por e-mail, foi verbal 

e WhatsApp, mas não foi nada, nenhum comunicado oficial. (TO2) 
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Alguns entrevistados apontaram falta de transparência na comunicação da empresa. 

Dois deles sentiram que, além de lenta, a comunicação no início da pandemia foi bastante 

desorganizada e citaram, inclusive, dificuldades em conseguir entender alguns direcionamentos 

da empresa: 

 

De imediato, eu achei que foi um pouco lenta essa administração, hoje em dia, 

eu vejo um pouco melhor. Eu vi algumas dificuldades, principalmente a 

comunicação. Eu acho que, inicialmente, não teve (…) eu acho que muita 

coisa fica, pra tentar entender, ou se não, subentendido. Eu prefiro que as 

coisas sejam mais transparentes, mais claras. (TO4) 

 

 

Apenas um entrevistado mencionou que a empresa deveria manter a informalidade, 

sendo mais formal apenas em sua comunicação (assim como no nível tático), pois alegou 

acreditar que maior formalidade pode dificultar ainda mais o acesso às informações:  

 

Eu acho que é suficiente, porém eu acho que poderia ter essa comunicação 

maior, sabe? Só isso que eu acho. (TO5) 

 

 

4.2.3. Organização do Trabalho 

 

Nesta categoria foram agrupados todos os movimentos da empresa para que o trabalho 

remoto pudesse acontecer no contexto da pandemia. Desde a infraestrutura para funcionários – 

como a aquisição e o empréstimo de notebooks – até a troca de plataformas de comunicação 

voltadas para o trabalho remoto e para os servidores de e-mails. 

a) Nível Estratégico: todos os entrevistados citaram a adoção do home office como 

a principal medida preventiva assumida pela empresa. Mencionaram que, embora não fizesse 

parte da cultura da empresa, as experiências com o trabalho remoto foram positivas, tanto para 

eles quanto para suas equipes. No entanto, a descrença do CEO em relação à funcionalidade do 

trabalho remoto foi apontada como o grande desafio para a empresa, tanto pelos líderes, que 

não estavam mais em trabalho remoto, quanto por aqueles que, no momento da entrevista, ainda 

tinham suas equipes em home office – tal como ocorreu com os Entrevistados 1 e 4, 

respectivamente, cujos relatos estão na sequência: 

 

Agora, a questão do home office acho que foi muito positiva, mas também a 

empresa, às vezes, exigia que alguém tivesse que estar [presencialmente], 

mesmo quando não estava, porque achavam que se não estava na empresa, 

não estava trabalhando, né?  Então, teve um começo difícil quando começou 
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a retornar (...). Então, esse tipo de atitude, às vezes, que ficava achando ruim 

ou não entendendo que a equipe estava trabalhando, esse mal estar que ficava 

no ar das pessoas. Isso não foi positivo. Eu sei que tiveram algumas pessoas 

até que chegaram a questionar o que estava acontecendo, até achava que iam 

ser demitidas pela má conexão, sabe? (E1) 

 

Porque eu, por exemplo, estou em home office ainda 100%, minha equipe toda 

também, mas eu sei que na empresa já tem várias áreas que estão indo 

[presencialmente] todo dia, com os protocolos (...), mas [a adoção do home 

office na empresa] não é igual, é muito por gestor, eu acredito, não é nem um 

direcionamento da empresa. (E4) 

 

 

A falta da formalização para a adoção do home office foi fortemente criticada: enquanto 

algumas áreas inteiras puderam trabalhar de forma remota, outras tiveram que voltar ao trabalho 

presencial parcialmente (segundo eles, sem necessidade) e houve ainda áreas que estiveram 

presencialmente na empresa em tempo integral, o que gerou insatisfação em algumas equipes 

lideradas pelos entrevistados do Nível Estratégico. Com relação a essa questão, houve relato de 

diferenças no interior da própria equipe, na qual alguns integrantes puderam praticar o home 

office e outros que não tiveram autorização do gestor:  

 

Não estava vindo ninguém [de outras áreas] todos os dias, vem um dia sim, 

um dia não, um dia sim, um dia não; estava todo mundo revezando. [Uma 

pessoa da minha equipe] resolveu reclamar: “por que eles podem eu não 

posso?”. Ah, porque eles têm uma função lá, a minha aqui é diferente. Eu trato 

isso de uma outra maneira. Até porque tinha uma orientação, entre aspas, do 

CEO, pra que eles estivessem todos aqui. O departamento lá resolveu trabalhar 

daquela forma, é uma premissa deles, eles que decidiram fazer daquele jeito. 

Então, não houve um padrão pra empresa, né? Aí ela [disse] "ah, putz, mas eu 

preferia ficar em casa também" e eu tinha, eu não estava cem por cento ainda 

seguro em relação ao trabalho dela, como ela vinha se desenvolvendo. A gente 

teve problemas de avaliação, porque ela tinha, acho que eu comentei com 

você, de ficar no celular, não sei o que, eu não me sentia seguro em deixar ela 

em casa o tempo todo, que não era o mesmo caso do outro integrante da minha 

equipe [que pode trabalhar remotamente]. (E3) 

 

 

Em contrapartida, citaram a agilidade da área de TI em proporcionar ferramentas 

tecnológicas que facilitaram o trabalho remoto, o investimento da empresa em fornecer 

notebooks para os funcionários que não tinham computadores pessoais, na contratação de novas 

plataformas de comunicação (como o Slack e o Microsoft Teams) e na mudança do servidor de 

e-mails para facilitar o acesso remoto:  

 

Mas uma coisa que me surpreendeu, que eu achei muito rápido, foi realmente 

a postura da equipe de TI de colocar todo mundo habilitado a trabalhar. Eu, 
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pelo menos, não sei de todos os departamentos, mas do meu departamento, eu 

não posso reclamar; quem precisou ficar em casa, teve equipamento ou teve 

condições de ficar em casa. (E2) 

 

 

Para o CEO da empresa, o home office acabou deixando a empresa mais informal, pois 

considera que antes, presencialmente, o trabalho era mais “normativo”, com horários de entrada 

e saída bem definidos. Para ele, a questão do controle no home office ainda não está clara. 

Quanto à formalização de uma política para o trabalho remoto (ou para o home office), o CEO 

acredita que será necessário implementá-la, em algum momento, mas pretende aguardar as 

questões trabalhistas ficarem mais definidas: 

 

Então, ainda é um desafio muito grande para entender como vai ficar esse 

cenário a partir de agora, né? Eu acho que o modelo de home office híbrido 

em algumas funções vai existir, automações de sistemas vão existir, a 

terceirização vai crescer muito e o sistema de entregas também vai – entregas 

de tarefas –– acontecer de uma maneira muito forte. Assim, ainda é uma 

incógnita em relação ao futuro, como vai ser essas relações de empresa ou 

departamento de RH ou colaboradores, até porque a gente, pelo menos… Eu 

já escuto que existem empresas que, por exemplo, nos Estados Unidos, estão 

falando em multar alguns colaboradores que não querem voltar para o 

escritório. A gente vai ter que entender como isso vai… como vai ficar o 

mercado nesse momento fim de pandemia, pós-pandemia, e as relações de 

trabalho. Eu acho que tem uma questão muito forte de relações de trabalho. 

Então, acho que não tá muito clara essa questão do home office, não está muito 

claro a questão de controle, não está muito claro a questão de empresas que 

não vão ter colaboradores diretos e vão estar terceirizando tarefas. Então, tudo 

isso é um novo mundo que está vindo pela frente. (CEO) 

 

 

b) Nível Tático: os entrevistados desse nível avaliaram mais homogeneamente a 

organização do trabalho, apontando, em sua grande maioria, a falta de padrão na adoção do 

home office na empresa, resultando em diversos questionamentos feitos por suas equipes que 

queriam entender o motivo que levou alguns funcionários a poderem trabalhar de casa, 

enquanto outros precisavam ir até a empresa: 

 

Isso [quem poderia fazer home office] eu senti falta de apoio dos gestores, uma 

situação de colocar mais claro. Então, eu acabei fazendo por minha conta o 

rodízio de pessoas e dando suporte emocional para, eventualmente, quem 

precisou em determinados momentos. Então, [com] isso senti uma pressão, 

pra mim, foi muito grande. Alguns questionamentos foram feitos por parte da 

equipe, por que que não daria pra fazer mais home [office]?  mas pela situação 

da área, não dava pra fazer esse movimento, teria que ser muito presencial 

mesmo. Quando as coisas foram se normalizando, porque o boom de 

requisições pra nossa área foi muito grande, quando as coisas foram se 

normalizando, aí eu, por minha conta, dei um dia de home [office], dois dias 
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de home [office] e fui fazendo um rodízio pra que as pessoas pudessem ficar 

mais um pouco em casa. Mas não tive apoio dos meus gestores em nenhum 

momento. (T6) 

 

 

Já um outro gerente afirmou que a prática do home office e a ida até a empresa não foram 

um problema para ele e sua equipe, pois houve flexibilidade para adotar ou não o trabalho 

remoto, não tendo a sensação de "retorno físico forçado", conforme os relatos anteriores: 

 

E assim, eles [os dirigentes da empresa] deixaram bem confortável, quem se 

sentir confortável, vem, bem à vontade, quem não se sentir, não vem. (T5) 

 

 

c) Nível Técnico Operacional: os entrevistados desse nível, em sua grande 

maioria, também criticaram a falta de padrão na adoção do home office na empresa, apontando 

esse aspecto como a principal fonte de insatisfação dos funcionários. Mencionaram que 

enquanto alguns funcionários ainda estavam em home office, desde o início da pandemia até o 

momento da entrevista, outros foram pressionados para voltar ao trabalho presencial – apesar 

de, segundo eles, não ser necessário e nem seguro. Até mesmo o entrevistado que afirmou se 

sentir seguro no espaço físico da empresa, questionou o porquê não poderia continuar 

trabalhando remotamente:  

 

E até durante a pandemia, muitos colaboradores que não podiam, de repente, 

fazer o teletrabalho, continuaram presencialmente, e recentemente, idem. 

Acho que a recomendação dos órgãos públicos era de fomentar o home office 

pra quem podia ficar em home office e, pra quem não podia, acho que era pra 

ser afastado. E na empresa que eu trabalho hoje, quem não podia ficar de home 

office continua trabalhando presencialmente, pessoas que poderiam ter ficado 

de home office foram presencialmente trabalhar também, mesmo podendo 

estar em casa... (TO3) 

 

 

4.2.4. Liderança 

 
Esta categoria foi composta a partir do papel exercido pelos líderes e pelos gestores da 

empresa na gestão das pessoas no contexto da pandemia. Desde a participação deles no comitê 

de crise, montado exclusivamente devido à pandemia, até a gestão que fizeram de suas equipes. 

Os entrevistados, de maneira geral e em todos os níveis, enxergam o CEO como a alta liderança 

e como o principal decisor na empresa. 

a) Nível Estratégico: os entrevistados desse nível, em sua grande maioria liderados 

pelo CEO da empresa, tiveram percepções diferentes em relação à atuação dele na condução da 
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pandemia. Houve menções positivas sobre sua preocupação inicial com as pessoas: "Então, eu 

acho que em termos de preocupação com as pessoas, ele teve essa preocupação, como eu falei, 

até mesmo antes do necessário" (E2). Outro entrevistado destacou mais pontos positivos sobre 

o CEO: 

 

Agora mesmo, mandei uma mensagem falando ”Tenho médico quatro horas”, 

[ele respondeu] “Ah, ok, pode ir". Cara, [ele] nunca vai virar e falar assim 

"porra, mas você marca quatro horas?!”, não tem esse ponto. Então, eu acho 

que -- em algum momento até falei isso pra ele -- acho que [essa é] a condução 

dele. E tem um fato que é muito importante, Flávio, que foi o seguinte, ele 

segurou as demissões até o último momento, né? A gente não precisava ter 

entrado na MP pra segurar, putz, simplesmente já demitir já resolvia a questão. 

Porque a gente já vinha num processo anterior de enxugamento, que era uma 

coisa que ele não queria fazer, né? Já era pra ter feito, porque a coisa já tava 

insuflada com o nível de faturamento não ideal. Então, você tinha que mexer 

aqui, tinha espaço pra mexer. Era gente que estava sem função, 

sobreposições... Então, ele levou até o último momento, entrou com a MP (...). 

 

 

Conforme citado anteriormente, muitos entrevistados demonstraram forte senso de 

confiança em sua gestão: "mas eu conheço o CEO, eu sabia que ia ter um esforço pra que a 

coisa andasse rápido" (E2), porém, nesse mesmo nível, também houve diversos relatos sobre 

centralização das decisões, sobre certa agressividade em alguns momentos e sobre falta de 

alinhamento do que era falado e depois cobrado, além da relutância em aceitar os funcionários 

em home office:  

 

(...) eu penso que essa [atuação do CEO] foi, talvez, onde a empresa perdeu 

[um] pouco a direção e o norte, a partir do momento em que ele tomou 

decisões sozinho e não em grupo. E por mais que ele chamasse [os gestores 

para participarem do comitê de crise], mas era ele que decidia se sim e se não, 

e não avaliando, né? E então acho que ele se perdeu um pouco em definir as 

estratégias mais claras pra que todo mundo tivesse junto com ele nas ações, 

então como ela ia mudando, ficava todo mundo muito sozinho, acho que ficou 

tudo muito solto. Ele ignorou muito as etapas e as fases de trabalho da equipe 

e meio que começou a tomar essas decisões sozinho (...) E isso deixou a equipe 

inteira extremamente desengajada depois. Então, [quando] começou [a 

pandemia], todo mundo deu seu sangue, depois se perdeu a ponto de ninguém 

nem saber se a empresa, tipo, nem sei se eu faço parte mais da equipe [pela] 

maneira que ele [CEO] está tratando a equipe. Então, por isso que eu falei, é 

um requisito que já existia antes, e na pandemia desestruturou a forma de 

trabalho. Então, eu tive que ficar resgatando toda hora, tive que [ficar] 

puxando aqui, tô puxando de um lado, falando com ele... Então, essa parte, 

como gestão de líder, foi difícil pra mim, porque é como se a minha 

liderança… A gente tem dois líderes, né, [é como se o] meu parceiro líder 

destruísse e eu que fazia subir, né? Então, foi meio caótico o segundo semestre 

da pandemia. (E1) 
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Também disseram que, como líderes, sentem pouco apoio da organização frente aos 

desafios que atualmente encontram na gestão de suas equipes, tanto pela questão da liderança 

num ambiente virtualizado quanto pela demanda de segurança psicológica feita por muitos 

funcionários. Um dos entrevistados, que não tem o CEO como gestor direto, reconheceu que 

ele (CEO), apesar de ter ressalvas com relação à efetividade do home office, respeitou a decisão 

dos gestores em colocar suas equipes 100% virtualizadas.  

 

(...) ao mesmo tempo que ele é um CEO voltado para resultado, analisando a 

parte processual, métodos, etc., etc., ele tem um lado que olha um pouco o 

pessoal, né? Quando eu digo pessoal, não é a preocupação dele, por exemplo, 

[com] uma carreira, se eu tô olhando pra carreira do cara, se hoje ele ganha 

mil e amanhã ele vai ganhar dois mil, ou três mil, ou dez mil, não, eu acho que 

não tem essa visão, mas tem essa visão [de questionar]: ele está bem? ele está 

em condição de produzir? (...) Mas eu achei que sim, a condução dele foi 

exemplar, eu diria, tirando essa questão do "amanhã tem que vir todo mundo, 

amanhã eu quero todo mundo", às vezes são coisas que são mais autoritárias, 

até porque tem um pouco esse viés, mas eu acho que no geral foi muito boa, 

eu daria uma nota 8,5 [ou] 9, assim, fácil. (E3) 

 

 

Para o CEO, a criação de um comitê de crise com os principais gestores da empresa teve 

como finalidade principal tomar decisões em conjunto. Porém, é importante ressaltar que – tal 

como já apareceu anteriormente em um relato – um entrevistado desse nível afirmou que, 

embora tenha participado do comitê de crise junto com outros gestores, as decisões já chegavam 

prontas pelo CEO, deixando pouca margem de contribuição: 

 

Me senti envolvida, mas não que eu tivesse que tomar alguma decisão. Digo, 

nessas reuniões [iam] as pessoas pra compartilhar da decisão dele [do CEO], 

né? Ainda meio que mais decisão dele e você questionava ou não o seu 

posicionamento quanto a algumas informações, mas não de tipo [participar 

da] decisão a ser tomada, né? (E1) 

 

 

b) Nível Tático: alguns entrevistados desse nível são liderados diretamente pelo 

CEO e, há outros que não são, mas que o consideram como seu gestor imediato, há ainda alguns 

funcionários que têm outro líder e, portanto, consideram-no como gestor imediato, no entanto, 

quando foram questionados sobre liderança, falaram tanto do gestor imediato quanto do CEO, 

reforçando que este último é a alta liderança da empresa. Alguns entrevistados avaliaram bem 

a atuação tanto de seu gestor imediato quanto do CEO: 
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Na verdade, o meu líder [que não é o CEO] sabe o que está acontecendo e 

entende, inclusive, ele dá alguns inputs. Também sempre [está] perto de mim, 

querendo fazer a coisa acontecer, mas em certas ocasiões, a cobrança [é] muito 

forte, parecendo que nada estava acontecendo no mundo. [sobre o CEO:] Uma 

pessoa muito sensata, uma pessoa extremamente humana, uma pessoa, claro, 

super empreendedora. Então, pensando sempre na empresa, é uma 

responsabilidade tremenda, com os funcionários e com a empresa dele. Então, 

assim, uma pessoa extremamente responsável, realista, rápida, que teve que 

tomar decisões de demissão e não podia esperar então, teve que fazer isso com 

bastante responsabilidade. (...) Eu tenho uma expectativa e ele sempre atende 

as minhas expectativas, eu não, eu acho que… se bem que ele sempre me 

surpreende, né? Então, eu não tenho muita expectativa, porque, realmente, ele 

atende todas as minhas expectativas. (T3) 

 

 

Houve um entrevistado que avaliou negativamente seu gestor imediato, alegando a 

inexistência de sua atuação, explicou que não foi realizada nenhuma reunião por mais de um 

ano (enquanto outro liderado pelo mesmo gestor – mas do nível técnico operacional – apontou 

considerá-lo o melhor gestor da empresa) e avaliou que o CEO teve uma atuação muito boa 

que, segundo ele, só não foi melhor porque sentiu que ele estava com medo:  

 

Isenta [com relação à atuação de seu gestor imediato]. Eu passei mais de um 

ano sem contato com ele, [nem] de uma reunião de trabalho. É engraçado, né? 

[com relação a atuação do CEO] Essa questão do medo ficou clara. (...) As 

coisas não são estruturadas, mas ele é um cara que se coloca como 

preocupado, ele vai fazer no corpo a corpo, mas, às vezes, [é] um pouco 

agressivo, até, sabe? Tipo, não sabe o que falar, não sabe qual… é o medo, 

né? O medo traz esse comportamento um pouco mais agressivo. Então, isso 

repercutiu. O medo dele era o nosso o medo, talvez a posição dele… não que 

ele [não] tivesse [que ter], porque é humano, né? Tinha que ficar [com medo] 

mesmo, mas eu acho que talvez ele tinha que estar um pouco mais preparado 

psicologicamente, assim... não deixar isso… porque esse medo acaba tomando 

conta, né? (T2) 

 

 

Outro entrevistado também avaliou positivamente a atuação do CEO, afirmando que ele 

foi muito ágil, sensato e humano nas decisões, mas, assim como os entrevistados do nível 

estratégico, também destacou certa agressividade no comportamento do CEO: 

 

Essa questão explosiva dele [CEO] de lidar com problemas, eu acho que é um 

pouco complicada nesse momento. Mas, de forma geral, eu acho que ele, 

principalmente pensando nessa questão de manter empregos, de segurança do 

trabalho das pessoas, eu acho que ele foi num limite onde eu entendo que seria 

o limite em que eu também estaria, sabe? Eu acho que ele teve uma 

preocupação muito como [a de um] líder. (T4) 
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Outro entrevistado, que não é liderado diretamente pelo CEO, afirmou não ter tido 

nenhum tipo de apoio ou reconhecimento por parte dele: 

 

Não senti que tive apoio, nem um comunicado meio de agradecimento pelo 

movimento que a equipe fez, não senti que existiu, que veio uma coisa positiva 

nesse sentido do CEO. (T6) 

 

 

c) Nível Técnico Operacional: os entrevistados desse nível dividiram-se em dois 

grupos – aqueles que consideraram que seu gestor desempenhou um ótimo papel durante a 

pandemia e aqueles que tiveram uma visão negativa de sua atuação. Abaixo segue a declaração 

de um respondente avaliando negativamente seu gestor imediato, especialmente pela questão 

da presença física na empresa, no entanto, avalia positivamente o CEO da empresa:  

 

Eu considero bastante ruim, na verdade, pra não dizer, quase que ineficaz. Não 

acho que a minha líder tenha feito muito pra conter eventuais contágios ou pra 

mudar alguma coisa, muito pelo contrário, eu acho que existia uma zona de 

conforto e nela minha líder continuou, com medo, com receio, de repente o de 

perder um colaborador ou outro, não pra COVID, mas pro engajamento 

mesmo, ou para as garras de outras empresas concorrentes, por exemplo, 

coisas assim. Mas não acho que foi eficaz, muito pelo contrário. Inclusive, até 

hoje, se mantém ineficaz considerando que a pandemia não terminou, está 

muito longe disso, na verdade, ela piorou. Estão considerando os eventos 

presenciais, feiras comerciais, enfim, eu sou absolutamente contra, pelo 

momento e porque em um passado recente, a gente testou fazer eventos entre 

clientes e representantes online, rolou, foi sucesso, tanto é que, falando em 

números, foi o lançamento que a gente melhor performou nos últimos anos e 

ainda assim, eu acho que não enxergo a necessidade de fazer um evento 

presencial, colocando em risco colaboradores, representantes, que na sua 

maioria são idosos, colocando em avião, em hotéis, enfim... Eu faria 

completamente diferente. Foi totalmente ineficaz, sendo totalmente sincero. 

Eu acho, olha, eu avalio da seguinte forma: eu entendo que ele [CEO] foi até 

onde ele podia ir, né? A gente chegou a adiantar aquele assunto dos 

departamentos serem bastante autônomos e eu acho que ele valoriza isso, 

então ele deixava cada líder, cada gestor, lidar com o seu departamento da 

forma que ele achava que deveria lidar. (TO3) 

 

 

Nenhum entrevistado desse nível é liderado diretamente pelo CEO (embora um deles 

tenha alegado que, na prática, se relaciona mais com o CEO do que com seu gestor imediato), 

mas todos analisaram sua atuação durante a pandemia porque o consideram a principal 

liderança da empresa. Nesse sentido, também destacaram, criticamente, a relutância do CEO 

em aceitar o home office no decorrer da pandemia e sua insistência para o retorno físico. As 

lideranças bem avaliadas tiveram como ponto positivo a habilidade de relacionamento com os 
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liderados. O relato abaixo é sobre o mesmo líder criticado no nível tático, mas aqui a avaliação 

é oposta: 

 

Eu acho que foi uma atuação ótima [sobre seu gestor imediato]. Acho que 

talvez tenha sido uma das melhores da empresa, porque ao mesmo tempo que 

ele se mostrou consciente com a situação da pandemia, ele se mostrou 

consciente também com a nossa opinião; [de] sempre dar o lugar pra gente dar 

a nossa opinião, [e dizer] “agora eu não quero ir pra empresa, eu não estou me 

sentindo confortável” ou “agora, ok, posso ir”. A atuação dele [com relação 

ao CEO]  eu já acho que precisaria ser um pouco diferente, a postura. Acredito 

que até por ser uma empresa de médio porte, mais familiar, ele tem essa 

questão de necessidade das pessoas. Acho que ele está assim, com essa postura 

de ter necessidade das pessoas [estarem] no ambiente. E acredito que ele foi 

um pouco relutante em aceitar o home office e acho que isso poderia ser 

mudado. (TO1) 

 

 

Um entrevistado desse nível alegou que teria sido importante que o CEO tivesse se 

comunicado com mais frequência e diretamente com os funcionários, especialmente pelo fato 

de que todos o reconhecem como a principal liderança da empresa. A necessidade de segurança 

psicológica foi citada:  

 

Então, eu acho que tem essa questão, de não ter essa comunicação com todo 

mundo, de falar “Olha, a situação hoje é essa, está assim, assado”; de falar 

quais são as perspectivas da empresa. Porque eu acho que a gente está num 

momento que está todo mundo inseguro; as coisas voltaram a ficar ruins, não 

está vendendo tanto (…) mas eu acho que falta essa segurança emocional com 

as pessoas. (TO5) 

 

 

Um outro entrevistado avaliou bem a atuação de seu gestor imediato, por considerar que 

ele tem pouco poder de influência e pelas decisões já serem tomadas pelo CEO, mas apontou 

certa insatisfação com relação à maneira passiva com que seu gestor aceitou as decisões 

tomadas pelo CEO e, mais uma vez, houve crítica com relação à insistência da presença física 

na empresa feita pelo CEO: 

 

No começo, bem [sobre a atuação do seu gestor imediato]... Nem só no 

começo, acho que preocupada com a equipe no geral, mas ao mesmo tempo 

também não tinha muito... como que eu posso dizer, tô pensando em uma 

palavra, não “peitava” tanto, sabe? Então, “ah, tá bom, [se] vai ser assim, vai 

ser assim, [e] tudo bem”, sabe? Então, ao mesmo [tempo] que se preocupava 

com toda a equipe, também não batia o pé em certas situações que poderiam 

ser evitadas [a entrevistada se referiu a confrontar decisões tomadas pelo 

CEO]. Mediana, posso chamar de mediana [com relação ao papel 

desempenhado pelo CEO]. Sim, existe uma preocupação, mas ao mesmo 
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tempo, eu não sei dizer se é uma preocupação de fazer a máquina rodar, ou se 

também é uma coisa do sempre vi a máquina rodar assim. Então, sempre vi 

pessoas todos os dias e eu quero continuar vendo pessoas aqui no escritório 

todos os dias. (TO2) 

 

 

Ainda sobre a centralização do CEO, também apontaram que essa é uma característica 

muito forte na organização, inclusive, já presente antes da pandemia, ainda assim, houve 

reconhecimento de outras características positivas do CEO:  

 

A [empresa] tem uma hierarquia muito grande e, a partir do momento que eu 

digo que foi bem, foram tomadas decisões boas, positivas em relação a toda 

essa situação, foi justamente nesse sentido, porque se não fosse a aprovação 

dele [essas decisões não seriam tomadas] (...) eu enxergo dessa forma, que 

tudo tem que ser aprovado por ele [pelo CEO]. (...) Ele tem uma preocupação 

em manter a empresa, o nome e as condições da empresa. (TO6) 

 

 

Mesmo entre os funcionários desse nível, que possuem uma distância da gestão do CEO, 

há um reconhecimento sobre o papel que ele desempenha na organização: 

 

Eu entendo que o CEO da empresa que eu trabalho hoje é uma pessoa bastante 

antenada e de olho no futuro, acho que se amanhã ou depois ele perceber essa 

mudança comportamental geral, de N empresas, de N parceiros, acho que é 

uma pessoa que está em diversos grupos de empresários diferentes, e vê que 

isso é uma tendência que vem pra ficar, eu imagino que ele vá se adaptar a 

isso como já adaptou a outras ferramentas que num passado recente talvez não 

acreditasse muito e passou a acreditar. (TO3) 

 

 

4.2.5. Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas 

 

Esta categoria é composta por todas as medidas apontadas pelos entrevistados que 

estavam relacionadas às políticas e práticas de gestão de pessoas, demandando alguma 

orientação ou posicionamento mais formal e geral para a empresa. 

a) Nível Estratégico: de maneira geral, os entrevistados desse nível avaliaram 

positivamente quase todas as medidas implementadas pela organização na categoria de Políticas 

e Práticas de Gestão de Pessoas. Houve menção negativa sobre a falta de padrão no 

cumprimento da Medida Provisória publicada pelo Governo Federal, referente à redução de 

jornada de trabalho e de salário (que parte era pago pelo governo). Nesse sentido, não houve 

redução real de jornada (os funcionários revelaram que, eventualmente, trabalharam até mais 

horas). Quando aconteceram os problemas com relação ao pagamento feito pelo governo, 
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citaram a falta de apoio da empresa na explicação para os funcionários e também apontaram 

uma falta de padrão para definir em qual nível permitido a redução seria adotada para os 

funcionários:  

 

Eu até fiquei meio chateado, meio sem jeito de falar com o pessoal, porque eu 

tinha que falar pra eles "olha, agora vocês vão continuar trabalhando bastante, 

mas a gente vai reduzir o salário". [Diziam] “Ah, porque tem a redução de 

horas”, mas, na prática, eu não vi isso acontecer. (...). Porque falavam [em] 

reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário proporcionalmente, a gente só 

teve a redução do salário, mas eu entendo, eu não tô reclamando, só tô falando 

que eu realmente percebi que não teve uma redução de jornada de trabalho. 

(E2) 

 

 

Um dos entrevistados associou a dificuldade em implementar processos na sua área 

justamente à falta desta cultura de formalizar procedimentos na empresa. Mais uma vez, a 

questão da transparência foi mencionada: 

 

Que a gente quer desenhar todas essas políticas, pelo menos, pra [minha área], 

porque fica difícil quando você quer, realmente, ter um diálogo mais 

transparente [sobre] o que a empresa pensa, senão fica parecendo que é o que 

[eu] penso, é o que a [gerente] pensa, mas será que estão sabendo que é assim 

que estão... Não fica claro quando a política fica tão informal, então eu acho 

que falta, acho que é insuficiente, [falta] esse desenho de política mais 

formalizada. (E1) 

 

 

 Também foi mencionada a falta de apoio da empresa para treinamento e 

desenvolvimento dos líderes nesse contexto de trabalho virtualizado. Um entrevistado apontou 

que a equipe tem demandado atenção na questão de segurança psicológica, mas não teve apoio 

da empresa, mesmo solicitando:  

 

Ah, um detalhe que eu acho importante, em dois ou três casos, eu sugeri pra 

gente ter um acompanhamento psicológico, e a empresa não quis fazer isso, 

tá? Então, eu não achei de bom tom, porque todo mundo estava passando por 

um momento de estresse, quem estava com essa coisa da morte muito próximo 

precisava dessa ajuda. Eu acho que essa ajuda deveria ter vindo (...) foram 

todos os procedimentos, do ponto de vista de saúde, protocolos, tudo certinho, 

mas esse atendimento psicológico talvez fosse necessário também. (E3) 

 

 

A grande maioria dos entrevistados deste nível Estratégico considera que a pandemia 

não influenciou em ações para que a organização passasse a ter maior formalidade, ou seja, para 

eles, já havia uma informalidade, a qual permaneceu. Alguns respondentes levantaram a 
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possibilidade de a empresa ter ficado até mais informal com a pandemia justamente pela falta 

de padrão na adoção das medidas: 

 

Olha, eu acho que essa informalidade é uma característica. Então, eu não sei 

se influenciou, talvez, eu acho que se aconteceu alguma coisa –– posso estar 

enganado –– mas se aconteceu alguma coisa, talvez ficou mais informal ainda. 

Eu acho que... Porque essas regras do home office, especialmente do home 

office, não foram super definidas, não tem nenhum lugar que diz como você 

tem que agir no home office, ninguém recebeu essa instrução formal mesmo. 

(E2) 

 

 

Um entrevistado criticou o papel atual da área de Recursos Humanos da empresa no que 

tange às questões relacionadas a políticas e práticas para a gestão de pessoas: 

 

Não, ela já era informal e ela continuou dentro de um processo informal. O 

que eu quero dizer [com] informal? Você tem alguns processos muito bem 

formalizados dentro do RH, de Recrutamento e Seleção. Então, você precisa 

de uma vaga ou de uma posição, melhor dizendo, ela é preenchida com 

eficiência. Mas esse é o papel do RH hoje. Então, tem uma tecla que a gente 

bate aqui há anos, que é: e o desenvolvimento de carreira? E avaliação de 

performance? E pesquisa de clima que a gente fez há dois ou três anos? Quer 

dizer, cadê um outro papel do RH mais amplo, que não de recrutamento de 

seleção? Não acho que a pandemia tenha qualquer tipo de impacto nisso. A 

gente já vinha com essa deficiência antes e continua trazendo essa deficiência, 

né? (E3) 

 

 

Todos acreditam que a empresa deveria ser mais formalizada em suas políticas e práticas 

de gestão de pessoas e, nesse sentido, um dos entrevistados acredita que uma maior formalidade 

levará a maior transparência para a empresa:  

 

Não fica claro quando a política fica tão informal, então eu acho que falta, 

acho que é insuficiente, [falta] esse desenho de política mais formalizada. 

passou a exigir, sim, uma empresa mais formalizada, porque eu acho que até 

uma relação dessa questão mesmo da gestão de pessoas, porque a partir do 

momento que você muda o desenho de trabalho, que é uma nova configuração 

entre empresa e colaborador, se não tiver mais formalizado, tanto a empresa 

pode sair prejudicada quanto o colaborador, né? (E1) 

 

 

Na visão do CEO, antes da pandemia, era mais fácil fazer a gestão de pessoas, pois havia 

outros tipos de preocupações que não a sobrevivência da empresa. A pandemia, para ele, trouxe 

preocupações econômicas, deixando o futuro incerto, e trouxe também maior informalidade, 

mas ele acredita que a empresa deverá ser mais formalizada pós-pandemia: 
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(...) porque ainda é muito complexo [saber] como que vai ficar depois da 

pandemia, ou ainda durante esse processo de pandemia. (...) Acho que antes 

da pandemia era mais fácil fazer essa gestão [de pessoas], né? Eu acho que até 

pelos problemas econômicos e a questão de sobrevivência na empresa, fica 

mais difícil você cuidar de tudo da mesma maneira que você cuidava antes. 

Então, realmente, diminuiu um pouco esse cuidado, vamos falar assim, de 

como que era feito antes em relação a hoje. Ele existe, mas eu acho que as 

preocupações gerais… existem muitas outras preocupações que são mais 

urgentes, talvez, do que [as de] antes da pandemia. (CEO)  
 

 

b) Nível Tático: os entrevistados desse nível avaliaram mais criticamente as 

medidas assumidas pela empresa nessa categoria analisada. Citaram a falta de padrão nos níveis 

de redução de jornada adotados para cada colaborador (podendo variar de 25% a 70%, segundo 

as regras do governo); e um entrevistado se referiu à medida adotada pela empresa, que 

colocava alguns funcionários em férias de 15 ou 30 dias, como “férias compulsórias”:  

 

Não, eu acho que não [houve padrão na adoção das políticas e práticas de 

gestão de pessoas]. Assim, de cara uma [medida] fácil de responder é a 

questão da redução de jornada de trabalho e salários, né? Tipo, teve de tudo. 

Teve 25%, 50%, 75%... De certa forma, [foi] igual pra todo mundo no sentido 

de que todo mundo teve alguma redução, mas teve gente com 75% e teve gente 

com 25%. Teve gente que foi obrigado a tirar férias, teve gente que não teve; 

teve gente que foi obrigado a trabalhar de casa, teve gente que foi obrigado a 

continuar no escritório. Teve gente que queria trabalhar em casa cem por cento 

do tempo e não foi autorizada, teve gente que queria e foi autorizado. Não tô 

fazendo nenhum juízo de valor aqui (...) na maioria dos casos que eu conheço, 

concordo com as decisões que a empresa tomou. Mas, enfim, uma empresa 

não é um lugar que precisa ser igual pra todo mundo, né? E não foi. Mas o que 

eu me lembro de cara é de um monte de gente colocada de férias de uma vez, 

compulsório. Tipo, do dia pra noite. E, de repente, tava muita gente de férias. 

(T5) 

 

 

Em contrapartida, houve boa avaliação de políticas como, por exemplo, o afastamento 

imediato de funcionários com comorbidades, o pagamento de UBER e de Táxi para aqueles 

que utilizavam transporte público e o anúncio feito pela empresa que não demitiria nenhum 

funcionário nos meses de março, abril e maio de 2020. No entanto, houve menção de 

“politicagem” interna como forma de algumas pessoas não seguirem as políticas e práticas 

adotadas:  

 

O que eu acho é que realmente, como toda empresa de pequeno, médio porte, 

o relacionamento, às vezes, pesava em algum sentido que eu falei; teve gente 

que não ficou de férias, poderia ter ficado. Ele se esquivou pelo bom 

relacionamento. Então, essa questão da politicagem, do próprio grupo, que, às 
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vezes, não saía dali, a comunicação pra toda organização. Então, isso não ficou 

democrático. (T2) 

 

 

Um entrevistado desse nível acredita que a pandemia trouxe alguma formalidade para 

as políticas e práticas de gestão da empresa, porém, para os demais entrevistados, a empresa já 

era bastante informal e a pandemia não trouxe nenhum grau de formalidade. Todos eles 

acreditam que a organização deveria ser mais formalizada para enfrentar os desafios atuais 

advindos de seu crescimento.  

 

É que a empresa cresceu muito nos últimos anos, né? Eu acho que para o que 

ela era alguns anos atrás, acho que era ótimo e acho que até ajudava a 

informalidade, [era] muito mais fácil de resolver as coisas. Mas eu acho que 

para o que a empresa se tornou hoje, para o tamanho dela, eu acho que 

precisava, pelo menos, não acho que precisava ser um negócio extremamente 

engessado, mas acho que precisaria de um pouquinho mais de direcionamento, 

de formalização. (T5) 

 

 

c) Nível Técnico Operacional: os entrevistados desse nível foram mais críticos na 

avaliação das medidas adotadas pela organização na categoria de Políticas e Práticas de Gestão 

de Pessoas. Com exceção de um entrevistado, que avaliou terem sido igualitárias as medidas 

adotadas para toda organização, os demais consideraram que não foram iguais:  

 

Eu percebi que sim [sobre a igualdade das políticas e práticas]. (...) Eu acho 

que todo mundo teve a mesma sensação, eu nunca ouvi ninguém reclamar de 

ficar lá trabalhando, de estar trabalhando com medo. (TO5) 

 

 

Os funcionários mencionaram ainda que as medidas foram muito “setoriais”, gerando 

insatisfação e sensações opostas em quem precisou ir até o escritório. Nesse sentido, acreditam 

que a formalização de políticas e práticas de gestão de pessoas garantiria transparência e maior 

padrão na empresa, reduzindo as insatisfações geradas pelas desigualdades justamente na 

adoção das políticas e práticas das áreas da empresa, aumentando, assim, a motivação dos 

funcionários: 

 

Acredito que [a empresa deveria ser] mais formalizada, porque a partir do 

momento que a gente tem um ambiente de trabalho mais formalizado e a gente 

vê que as regras valem para todas as pessoas, eu acho que não se abre margem 

para descontentamento, ou então se para todo mundo houver um 

descontentamento geral, abre margem para o diálogo. E eu acredito que com 

a informalidade acaba não tendo muito isso [o diálogo]. A minha área tem o 

diálogo, mas eu estou falando no geral. (TO1) 
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Com relação à influência da pandemia nas políticas e práticas de gestão, dois 

entrevistados acreditam que o contexto pandêmico foi responsável por deixar a empresa mais 

informal, outros dois acreditam que a pandemia não influenciou e há ainda mais dois 

funcionários que acreditam que a empresa deveria ser mais formalizada: 

 

Pelo o que a empresa é, precisava ser bem mais formal. (TO2) 

 

Por mais que no começo eu acho que foi bem difícil, eu acho que agora está 

caminhando um pouquinho melhor pra formalidade, na questão de alguns 

avisos internos, coisas do tipo, mas eu acho que ainda está faltando muito 

passo pra tentar atingir, pelo menos, uma média legal. (TO4) 

 

 

Um entrevistado disse sentir que a empresa está mais ágil na resposta de questões 

referentes à gestão de pessoas, porém, outro colaborador alegou que a autonomia dos 

departamentos, característica da empresa, dificulta a padronização das políticas e práticas: 

 

Eu acho que é insuficiente [sobre o grau de formalização da empresa], ela tem 

que ser formalizada, acho que a empresa precisa de protocolos e de coisas 

formalizadas, seja por onde for, né? Não sei se é a hierarquia na empresa hoje 

que é bastante grande, atrapalha um pouco esse processo, de um gestor 

cascatear pra outro até chegar no colaborador, mas eu entendo que isso deva 

ser cada vez mais formalizado, tem que virar cultural. (TO3) 

 

 

Um entrevistado mencionou que a gestão de pessoas da empresa deveria desempenhar 

um papel mais formal na relação líder x liderado:  

 

Então, eu sempre enxerguei que a gestão de pessoas é esse intermediário, a 

ligação entre o funcionário e a gestão. Embora lá na empresa não é muito visto 

assim, não existe isso; é sempre o liderado e o líder diretamente, o que é legal 

também, mas eu acho que em alguns momentos, a gestão de pessoas poderia 

ter esse canal em algumas situações, não digo defender os funcionários, mas 

de fazer esse meio, sabe? (TO5) 

 

 

Outro entrevistado do nível técnico operacional relatou como se sente em relação às 

políticas e práticas de gestão de pessoas, apontando não haver reconhecimento formal dentro 

da empresa: 

 

Então, se fosse olhar pelo aspecto de reconhecimento, de valorização de 

funcionário, a minha estaca, na minha opinião, ficou zero. Porque eu me 

dediquei mais, eu aprendi novas funções, já faz um ano quase –– mês que vem 

completa um ano que eu [estou] nessa situação –– e nada foi dito pra mim. 
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Olha, lógico, elogios eu recebo, graças a Deus. Mas, infelizmente, a parte de 

reconhecimento financeiro, esse reconhecimento como um profissional, eu 

não vejo dessa forma. É como [se dissessem] “Ah, vamos tirar ela daqui, 

vamos jogar ela ali” e ficou a mesma coisa pra eles, entendeu? E, querendo ou 

não, o funcionário se sente valorizado quando você tem esse reconhecimento. 

(TO6) 

 

 

Enquanto outro entrevistado do mesmo nível, integrante de outra equipe, com gestor 

diferente e apenas um ano a menos de admissão relatou vivenciar experiência oposta sobre o 

mesmo tema dentro da empresa: 

 

Trabalho [aqui] já faz 4 anos e meio praticamente e aprendi muito, comecei 

minha carreira na empresa. Consegui ver um crescimento tanto pessoal, 

quanto profissional também, e que foi sendo acompanhado por crescimentos 

dentro da empresa -- era estagiária, fui efetivada, recebi promoção --, então eu 

acabo vendo que eu estou progredindo. (TO1) 

 

 

É possível observar essa provável falta de rigor nas políticas e práticas de gestão da 

empresa através do relato de um entrevistado sobre seu gestor imediato, quando alegou que, 

mesmo tendo um outro gestor formal no organograma, considera o CEO como seu gestor 

imediato, pois sente que seu gestor imediato é distante da equipe: 

 

Olha, depende de quem eu vejo como meu líder, né? [Por exemplo] a gente 

tem a gerente, que ela tem as questões dela que eu [a] acho muito afastada em 

muitos momentos (...) antes eu ficava um pouco insatisfeita com isso, mas 

depois eu fui vendo que é o jeito dela, que ela é assim, e as coisas foram 

levando. Mas eu me sinto liderada pelo CEO, não por ela, porque eu acabo 

não respondendo a ela, sabe? (TO5) 
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4.3. Quadro Resumo  

 

Quadro 5 – Resumo Análise de Conteúdo 

 

Categoria Final Nível  INFORMALIDADE FORMALIDADE 

1. Segurança no 

Trabalho 

Estratégico 
O cumprimento dos protocolos 

dentro da empresa foi insuficiente. 

A empresa foi ágil e eficiente nas 

ações de cunho prático, como as 

adaptações físicas realizadas no 

início da pandemia. 

Tático 

O cumprimento dos protocolos 

dentro da empresa foi insuficiente. 

Um entrevistado alegou ter 

enfrentado dificuldades para 

adquirir máscaras e material para 

sinalização visual. 

A empresa foi ágil e eficiente nas 

ações de cunho prático, como as 

adaptações físicas realizadas no 

início da pandemia. 

Técnico 

Operacional 

O cumprimento dos protocolos 

dentro da empresa foi insuficiente. 

Alguns entrevistados ficaram 

inseguros com o cumprimento dos 

protocolos na empresa. 

A empresa foi ágil e eficiente nas 

ações de cunho prático, como as 

adaptações físicas realizadas no 

início da pandemia. 

2. Comunicação 

Organizacional 

Estratégico 

Destacam que a comunicação 

organizacional foi confusa por não 

ser uma prática da empresa.  

Muitos entrevistados estiveram 

incertos se suas equipes sentiram 

ter um canal de comunicação com a 

empresa. Muitos acreditam terem 

sido o canal de comunicação entre 

os funcionários e a empresa. 

 A comunicação visual realizada no 

prédio da empresa foi elogiada. 

Tático 

Percepções variadas sobre a 

comunicação organizacional. 

Muitos analisaram como confusa e 

pouco transparente. Houve menção 

sobre o comunicado orientar uma 

medida, mas na prática foram 

cobrados por outras medidas. 

 A comunicação visual realizada no 

prédio da empresa foi elogiada. 

Técnico 

operacional 

 Percepções bem variadas em 

relação à comunicação 

organizacional. Houve um 

entrevistado que mencionou não ter 

existido nenhum comunicado 

oficial da empresa. 

 A comunicação visual realizada no 

prédio da empresa foi elogiada. A 

maioria dos entrevistados afirmou se 

sentir seguro dentro da empresa. 

3. Organização 

do Trabalho 

Estratégico 

Sentiram falta de maior clareza nas 

regras para adoção do teletrabalho 

em suas equipes, afirmando que 

isto foi uma fonte de insatisfações 

das pessoas. 

Agilidade em proporcionar 

infraestrutura para os funcionários 

trabalharem remotamente. 

Tático 

Sentiram falta de maior clareza nas 

regras para adoção do teletrabalho 

em suas equipes, afirmando que 

isto foi uma fonte de insatisfações 

das pessoas. 

Agilidade em proporcionar 

infraestrutura para os funcionários 

trabalharem remotamente. 

Técnico 

operacional 

A maioria dos entrevistados 

demonstrou insatisfação com as 

regras para o teletrabalho. 

Agilidade em proporcionar 

infraestrutura para os funcionários 

trabalharem remotamente. 
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Mencionaram que nem pessoas da 

mesma equipe cumpriram regras 

iguais. 

4. Liderança 

Estratégico 

Os gestores sentiram pouco apoio 

formal da empresa na orientação 

sobre gestão de pessoas e pouca 

clareza sobre as regras adotadas. 

A maioria dos entrevistados se sentiu 

envolvido na tomada de decisão 

através do comitê de crise criado para 

combater a pandemia. 

Tático 

Os entrevistados deste nível 

concentraram suas análises no 

papel do CEO e/ou de seu gestor 

imediato, onde não houve um 

padrão de análise, com percepções 

tanto positivas quanto negativas. 

Não houve registro de nenhuma 

formalidade. 

Técnico 

operacional 

Os entrevistados deste nível 

concentraram suas análises no 

papel do CEO e/ou de seu gestor 

imediato, onde não houve um 

padrão de análise, com percepções 

tanto positivas quanto negativas. 

Não houve registro de nenhuma 

formalidade. 

5. Políticas e 

Práticas de 

Gestão  

Estratégico 

De maneira geral, elogiaram as 

medidas dessa categoria, mas 

destacaram a falta de formalidade 

no cumprimento de algumas delas. 

Consideram que as políticas e 

práticas anunciadas foram 

pertinentes, mas, de maneira geral, a 

empresa deveria ser mais 

formalizada. 

Tático 

Foram mais críticos com relação à 

falta de clareza sobre as regras e 

mencionaram problemas na equipe 

devido a esse motivo. Um 

entrevistado, mencionou a 

politicagem como forma de não 

seguir políticas ou práticas. 

Consideram que algumas medidas 

desta categoria foram bem 

formalizadas e seguidas mais 

igualitariamente. 

Técnico 

Operacional 

Foi o nível mais crítico com relação 

à informalidade das políticas e 

práticas, demonstrando insatisfação 

com as diferenças encontradas 

dentro da empresa. 

Acreditam que a empresa deveria ser 

mais formalizada em suas políticas e 

práticas de gestão de pessoas para 

serem mais igualitárias. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir das informações obtidas nas entrevistas.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
Neste capítulo, os resultados da pesquisa serão discutidos seguindo a sequência das 

categorias apresentadas no capítulo anterior: 1) Segurança no Trabalho; 2) Comunicação 

Organizacional; 3) Organização do Trabalho; 4) Liderança; e 5) Políticas e Práticas de Gestão 

de Pessoas. 

Conforme a literatura, a informalidade encontrada nas empresas familiares é uma 

característica presente nas pequenas e médias empresas, enquanto o padrão de formalidade das 

grandes empresas só começa a ser demandado com seu crescimento, em especial, quando o 

fundador não consegue mais se comunicar diretamente com todos os funcionários (REID et al., 

2002; DAILY; DOLLINGER, 1992; STOREY et al., 2010; MARJAŃSKI et al., 2019; REID; 

ADAMS, 2001). Este ponto – da formalidade e informalidade – apareceu no relato dos 

entrevistados em todas as categorias evidenciadas nesta pesquisa e também será discutido em 

cada uma delas a seguir. De maneira geral, os achados deste estudo parecem seguir na mesma 

direção da literatura, indicando que o modus operandi da empresa familiar é caracterizado pela 

informalidade (REID et al., 2002). 

 

5.1. Segurança no Trabalho 

 

A empresa familiar, segundo a literatura, tende a agir de maneira diferente das empresas 

não familiares em épocas de crise, usando de sua flexibilidade para aproveitar oportunidades 

ou evitar riscos (EGGERS, 2020), pois há uma preocupação com a reputação e com a 

sobrevivência da empresa em longo prazo (LE BRETON-MILLER; MILLER, 2006; EGGERS, 

2020). Por essas razões, muitas empresas familiares reagiram rapidamente à pandemia para 

evitar contágios de seus funcionários (KRAUS et al., 2020). Essas características descritas 

parecem ser evidenciadas nesta categoria, de Segurança do Trabalho, através dos relatos dos 

respondentes, dos três níveis entrevistados (estratégico, tático e técnico operacional), que 

reconheceram a rapidez da empresa em evitar que funcionários corressem risco de contágio 

logo no início da pandemia no Brasil, através de adaptações físicas realizadas na empresa.   

É necessário ressaltar que um gerente do nível tático relatou que, logo no início da 

pandemia, teve dificuldades em conseguir máscaras e adesivos sinalizadores para sua equipe e 

destacou ainda que fez a primeira compra com recursos próprios. Ainda que esse tenha sido o 

único relato desse gênero, indica que, possivelmente, a perspectiva do small is beautiful (ou 

happy family) ainda seja predominante na empresa familiar, conforme apontam alguns autores 
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(RICHBELL; SZERB; VITAI, 2010). No entanto, o relato em questão parece ser mais 

consistente com outra perspectiva presente na literatura, a bleak house, a qual indica que, entre 

outros pontos negativos, a empresa pode não proporcionar um ambiente de trabalho seguro para 

seus funcionários (RAINNIE, 1989; RICHBELL; SZERB; VITAI, 2010; NYAMUBARWA; 

CHIPUNZA, 2019).  

Sobre a formalidade, os entrevistados alegaram que, embora a empresa tenha 

disponibilizado equipamentos que visavam manter o ambiente de trabalho seguro (álcool gel, 

oxímetro e termômetro nas entradas da organização), não se sentiram tranquilos quanto ao 

cumprimento dos protocolos. Apontaram que a responsabilidade de fiscalização deste protocolo 

ficou a cargo de um porteiro que não possui perfil para tal formalidade. Nesse sentido, essa 

crítica presente em todos os níveis entrevistados, parece indicar que a empresa já começa a ser 

demandada por padrões de Recursos Humanos presentes nas médias empresas que contam, por 

exemplo, com política formal de conduta (MARJAŃSKI et al., 2019).  

 

5.2. Comunicação Organizacional  

 

 Os relatos desta categoria parecem seguir na mesma direção do que afirmam as 

pesquisas sobre a comunicação de empresas familiares de pequeno e médio porte, que a 

caracterizam como mais pessoal e direta (STOREY et al., 2010). Diferentemente do que propõe 

Marjański et al. (2019), quando afirmam que esse tipo de comunicação é mais eficiente no 

ambiente de empresas menores, é possível observar – através dos relatos dos entrevistados – 

que, em sua grande maioria, demandam por uma comunicação mais formal, organizada, 

transparente e padronizada. Nesse sentido, uma possível justificativa para a necessidade de uma 

comunicação mais formalizada diz respeito à uma reação ao aumento do tamanho da 

organização (STOREY et al., 2010; REID et al., 2002), pois, conforme apresentado no decorrer 

desta pesquisa, a empresa aumentou em 71% o número de funcionários entre 2011 e 2019, 

passando de 140 para 240 funcionários. No ano de 2020, a empresa demitiu 43 pessoas devido 

à pandemia – em torno de 18% do quadro de funcionários. Entretanto, ao analisar o quadro 

atual de funcionários (de 2021), é possível observar que o número já voltou a subir: em 

dezembro de 2020 a empresa contava com 184 funcionários, já em outubro de 2021, eram 191.  

 A demanda por uma melhor comunicação também pode ser constatada através de uma 

pesquisa realizada pela consultoria em gestão de cultura contratada pela própria empresa, 

através da qual a comunicação clara aparece como uma das principais queixas dos funcionários, 
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segundo seu resultado. Assim, cruzando esses dados com o aumento de número de funcionários 

ano a ano, os achados também parecem ir de encontro com os autores que defendem a 

necessidade de formalização da empresa familiar devido ao seu crescimento (LE BRETON-

MILLER; MILLER, 2006; REID et al., 2002; DAILY; DOLLINGER, 1992; STOREY et al., 

2010). Desse modo, corroboram também com Marjański et al. (2019), que alegam que somente 

nas empresas de médio porte os padrões de gestão de recursos humanos começam a apresentar 

definições mais detalhadas, como estruturas de comunicação organizacional. 

 Sobre o comitê de crise citado pelos entrevistados, embora tenha tido como objetivo 

principal reunir os principais líderes e gestores da empresa para auxiliar na tomada de decisão 

(e, por isso, será melhor detalhado na categoria Liderança), segundo o CEO, a finalidade 

secundária do referido comitê seria fomentar a comunicação informal na empresa, tirando 

proveito, especialmente, da relação líder e liderado, para esclarecer quais seriam os próximos 

passos, corroborando, dessa forma, com a literatura que alega que a comunicação informal pode 

ser efetiva para orientar a gestão do trabalho (BAKER, 2002). Além disso, há também a própria 

questão do fundador já não conseguir mais se comunicar diretamente com todos os funcionários 

da empresa (STOREY et al., 2010), parecendo sinérgico com a situação atual da empresa 

pesquisada. 

 Um gerente do nível tático alegou ter sido orientado formalmente, isto é, através de um 

comunicado formal enviado a todos os gestores, para implementar uma ação específica 

referente às equipes, no entanto, na prática, foi cobrado agressivamente pelo CEO por outro 

tipo de ação. Essa falta de alinhamento entre comunicação formal e informal é o foco de estudo 

de muitos pesquisadores, pois há uma preocupação em evitar que sejam contraditórias 

(D'APRIX, 1996; BAKER, 2002), comparado ao problema relatado pelo entrevistado. 

Importante destacar que, mesmo com o desejo por mais formalização na comunicação, 

conforme relatado anteriormente, houve reconhecimento positivo de ferramentas para a 

comunicação informal, como o WhatsApp, sugerindo que elas proporcionaram mais agilidade 

na circulação de informações visto que diversos respondentes afirmaram que não sabiam se 

havia um canal formal de comunicação com a empresa e, desse modo, a maioria relatou que o 

líder/gestor atuou como canal de comunicação da empresa.  

Conforme preconiza a literatura, a comunicação possui cinco funções essenciais:  

ganhar em conformidade (compliance), liderar, dar sentido, tomar decisões e gerir conflitos 

(NEHER, 1997). Comparando os achados desta pesquisa com essa linha teórica, não parecem 

haver evidências que a empresa fez uso dessas funções da comunicação como parte de sua 
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estratégia. No que diz respeito a ganhar em conformidade (compliance), as diversas percepções 

dos respondentes, muitas vezes contraditórias, parecem evidenciar justamente o oposto, pois 

não houve nenhum entrevistado que apontou ter visto um comunicado claro com regras que 

valessem para todos. Já com relação à função de liderar, a empresa parece necessitar de um 

maior refinamento, uma vez que muitos respondentes relataram agressividade na comunicação 

do CEO e outros expuseram que gestores não familiares estavam há mais de um ano sem se 

comunicar com o liderado. A terceira função, que é sobre dar sentido, também não parece ter 

sido uma característica da comunicação realizada pela empresa, já que houve relatos de 

entrevistados descrevendo a comunicação oficial como confusa, incompleta e, muitas vezes, 

com informações que não ficavam claras para os funcionários, demandando, assim, muito 

tempo dos líderes com problemas que, segundo os que foram entrevistados, deveriam ser 

resolvidos pela organização. A quarta função, que é justamente tomar decisões, ficou 

comprometida devido aos relatos de centralização do CEO na tomada de decisão. Por fim,  a 

quinta e última função que aborda a prática de gerir conflitos e resolver problemas, também não 

parece estar presente na empresa pesquisada, visto que alguns respondentes afirmaram ter 

procurado a empresa para entender melhor o problema do não pagamento do governo, 

estabelecido a partir da Medida Provisória de redução de jornada e de salário, e tiveram como 

resposta apenas que não era um problema causado pela empresa (inclusive, um respondente 

alegou saber que era um problema do poder público, mas esperava da empresa uma 

comunicação mais empática e diretiva naquele momento). 

 

5.3.  Organização do Trabalho 

 

 A pandemia gerou um forte movimento de digitalização das empresas do mundo todo, 

especialmente as familiares (KRAUS et al., 2020; PwC, 2021). Algumas pesquisas indicam que 

esse movimento nas empresas familiares brasileiras é lento e, quando elas são comparadas com 

as empresas familiares de outros países, há menor percentual de empresas nacionais com 

recursos digitais (PwC, 2021). Os relatos deste estudo parecem seguir na mesma direção, 

indicando que a empresa pesquisada não apresentava recursos digitais propícios para o trabalho 

remoto já que investimentos básicos desta ordem precisaram ser feitos como, por exemplo, a 

troca de servidores de e-mails que permitissem um acesso remoto ágil, possibilitando a 

inferência de que o acesso remoto aos e-mails não era uma realidade na empresa. Houve até 

mesmo a contratação de plataformas, como o Microsoft Teams, para que os funcionários 
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conseguissem se relacionar mais facilmente, especialmente no que diz respeito à questão do 

trabalho híbrido vivido na empresa durante a pandemia, o que também demonstra que a 

estratégia pré-pandemia – para organização do trabalho – se referia apenas ao trabalho 

presencial. De qualquer maneira, aos olhos dos entrevistados, esses investimentos em recursos 

digitais foram bem vistos. 

 Nesta categoria de Organização do Trabalho, as críticas se concentraram na falta de um 

padrão para liberação dos funcionários para trabalharem remotamente e na relutância do CEO 

em aceitar o home office. Alguns líderes relataram que precisaram se justificar com suas equipes 

quando questionados sobre o porquê não podiam trabalhar de casa, enquanto havia equipes 

inteiras remotas. Dentro da própria equipe houve relato de diferenças na permissão para 

trabalhar remotamente. Dessa forma, é preciso recorrer à literatura e problematiza-la, 

justamente porque os autores afirmam que justiça em grandes empresas é sobre tratar todos da 

mesma forma e, na pequena empresa, justiça é tratar todos de forma diferente (STOREY et al, 

2010). Nesse sentido, a problematização seria em razão de que, através dos relatos sobre essa 

categoria, os funcionários parecem demandar justiça através do apelo por maior igualdade na 

forma de tratamento, mesmo não sendo uma empresa de grande porte. Não houve relatos que 

indicassem a perspectiva do bleak house, porém, é possível inferir que outra perspectiva – a do 

small is beautiful – não ficou fortalecida com as medidas adotadas nessa categoria, já que 

mencionaram insatisfação, injustiça e falta de sentido e padrão na liberação para o home office. 

 Quando questionado sobre o home office, o CEO demonstrou preocupação em relação 

ao controle exercido quando o trabalho é remoto, já que, segundo ele, com o trabalho presencial 

essa questão ficava mais normativa, com horários de entrada e saída bem definidos. Tal 

afirmação abre espaço para abordar os sistemas de controle interno das empresas familiares, 

pois, o CEO parece seguir no mesmo direcionamento do que preconiza Daily e Dollinger 

(1992), quando afirmam que os donos das empresas familiares preferem não investir em 

sistemas de monitoramento. No caso da empresa pesquisada, parece ficar subentendido que o 

controle era feito "visualmente", através da presença do funcionário na empresa, dentro do 

horário de trabalho estipulado. 

 Comparando o ritmo de transformação digital das empresas familiares (PwC, 2021) com 

a questão de “aproveitar oportunidades em momentos de crises” ou “evitar riscos” (EGGERS, 

2020), a empresa pesquisada parece estar alinhada com a lentidão na transformação digital, 

mesmo antes da pandemia, já que, conforme citado, itens básicos como servidores de e-mails e 

plataformas de comunicação não eram amigáveis ao trabalho remoto. Porém, diferentemente 
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do que preconiza a literatura sobre aproveitar oportunidades em tempos de crise, a empresa não 

parece ter se apropriado do trabalho remoto, a que foi obrigada a se submeter devido à 

pandemia, para estimular a cultura para a virtualização do trabalho, estabelecendo regras claras 

para essa nova organização do trabalho. 

 

5.4.  Liderança 

 

 O capital social da empresa familiar, os laços emocionais entre família e gestores e as 

relações fortes e duradouras (MARJAŃSKI et al., 2019; LE BRETON-MILLER; MILLER, 

2006) puderam ser observados nesta categoria. Para o CEO, reconhecidamente a principal 

liderança da empresa, uma medida importante para fortalecer os laços emocionais com os 

funcionários – e que foi reconhecida por grande parte dos entrevistados – foi a decisão de não 

demitir ninguém nos três primeiros meses de pandemia (mesmo antes de medidas provisórias 

– como a de redução de jornada e de salário – terem sido anunciadas pelo poder público). 

Segundo o CEO, a preocupação com a saúde dos funcionários estava à frente da preocupação 

com a saúde financeira da empresa e, assim sendo, a maioria dos entrevistados reconheceu esse 

forte traço cultural através da preocupação do CEO com a saúde e com o bem-estar dos 

funcionários, indo de encontro com o que parte da literatura afirma sobre empresas familiares 

(KRAUS et al., 2020; LE BRETON-MILLER; MILLER, 2006; KIDWELL;, 

KELLERMANNS; EDDLESTON, 2012). 

 Conforme destacou Schein (1983), falar sobre cultura organizacional é falar sobre o 

papel dos fundadores. Pelo lado da família fundadora, isto é, de todos os sócios, não houve 

nenhum relato que mencionasse qualquer papel exercido pela família na condução da empresa 

frente aos desafios impostos pela pandemia. O caso da empresa pesquisada já sinalizou que dois 

sócios-diretores não se envolvem nas questões de gestão de pessoas e nem mesmo o CEO 

demonstrou, em sua entrevista, ter tido apoio dos sócios. Assim, diferentemente do que 

preconiza a literatura sobre governança corporativa da empresa familiar – sobretudo quando 

indica que a família pode ser educada para diversos papéis na organização visando garantir sua 

perenidade e longevidade, além de contribuir com seu capital social (LANSBERG; GERSICK, 

2015; VIDIGAL, 2000; IBGC, 2016) – a empresa não demonstrou ter avançado nessa direção, 

mesmo já tendo iniciado o processo de governança corporativa, conforme foi apresentado 

anteriormente. Se uma das funções da governança corporativa é auxiliar no processo de 

decisões importantes e na realização de mudanças complexas de uma empresa (IBGC, 2016; 



76 
 

 
 

LANSBERG; GERSICK, 2015), mais uma vez, é possível inferir que a organização investigada 

precisa evoluir nesse aspecto, já que, o CEO, principal tomador de decisões da empresa, não 

demonstrou ter tido esse tipo de contribuição quando se referiu apenas ao comitê de crise com 

gestores como ponto de apoio da liderança na tomada de decisão. 

 Se pelo lado da família não foi possível observar um papel relevante de liderança, o 

mesmo parece não se aplicar ao papel desempenhado pelo CEO.  Ele foi o fundador da empresa 

junto com a mãe e, pelas entrevistas, foi possível observar sua influência na organização. Sua 

figura aparenta ainda exercer forte liderança, o que pode ser observado pela pesquisa de cultura 

realizada pela empresa e apresentado nesta investigação no subitem “Unidade de 

Análise/Caso”, no qual o CEO apareceu como grande referência dentro da organização, 

corroborando também com a literatura que demonstra que as empresas familiares de pequeno e 

médio porte tendem a ter um indivíduo único como principal líder (DAILY; DOLLINGER, 

1992).  

Metade dos entrevistados do nível estratégico trabalha na empresa, com o CEO, há 

muitos anos: dos quatro diretores não familiares entrevistados, dois trabalham desde a década 

de 1990 (1994 e 1999) e os outros dois entraram mais recentemente (2012 e 2016). Se, por um 

lado, esses dados parecem corroborar com a literatura sobre relações fortes e duradouras 

(MARJAŃSKI et al., 2019; LE BRETON-MILLER; MILLER, 2006), por outro, parecem 

ilustrar o movimento iniciado pela empresa em 2011, buscando por profissionalização da gestão 

através da contratação de executivos de mercado (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; PEREIRA., 

2012), tal como apresentado também no subitem Unidade de Análise/Caso deste estudo. 

O CEO falou sobre sua preocupação com a sobrevivência da empresa, o que parece 

corroborar com as linhas teóricas que indicam haver forte senso de preocupação com a saúde 

da empresa em longo prazo (LE BRETON-MILLER; MILLER, 2006), tal como demonstra o 

seguinte relato: 

 

Eu acho que até pelos problemas econômicos e a questão de sobrevivência na 

empresa, fica mais difícil você cuidar de tudo da mesma maneira que você 

cuidava antes (...) existem muitas outras preocupações que são mais urgentes, 

talvez, do que [as de] antes da pandemia. (CEO)  

  

 

Um entrevistado sinalizou ter observado a presença de medo no CEO, acreditando que 

essa sensação acabou permeando toda a organização. Novamente, isso pode ser explicado pelo 

fato de a cultura organizacional ser fortemente influenciada pelos fundadores, especialmente 

nas empresas que ainda estão na primeira geração na gestão (SCHEIN, 1983), como no caso da 
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organização pesquisada. É importante destacar que o medo foi uma sensação presente em todos 

os entrevistados, pois, além do medo visto no CEO, relataram o próprio medo devido à toda 

situação causada pela pandemia e ao desconhecimento inicial de como essa situação global 

afetaria suas vidas, a de seus familiares e a da empresa em que trabalham. Nesse sentido e 

conforme indica parte da literatura usada para embasar esta pesquisa, há uma forte relação entre 

a maneira que os líderes e gestores da empresa de pequeno e médio porte enxergam a crise e 

sua tomada de decisão, destacando que aqueles gestores que encararam a crise como uma 

situação de perigo provavelmente reduziram o senso de oportunidades (EGGERS, 2020), o que 

pode explicar os achados desta pesquisa que indicam que, diferentemente da questão de evitar 

riscos (bem avaliada pelos entrevistados), aproveitar oportunidades não foi algo percebido na 

empresa a partir dos relatos. 

A cultura foi citada diversas vezes nesta categoria de Liderança devido, conforme já 

discutido, ao papel primordial exercido pelo fundador, especialmente nas empresas que ainda 

estão na primeira geração na gestão, conforme aponta Schein (1983). Sobre isso, cabe lembrar 

que a maioria dos entrevistados colocou luz nas dificuldades que a cultura da empresa trouxe, 

especialmente no que tange à liderança, para o contexto da pandemia, como a centralização das 

decisões e a falta de treinamento de líderes, corroborando com os achados da pesquisa realizada 

pela empresa sobre sua cultura e apresentadas anteriormente nesta pesquisa. O fato de a cultura 

organizacional da empresa pesquisada ter aparecido em alguns relatos, pode encontrar 

explicação em Schein (1992), porque o autor explica que a maneira como uma organização 

resolve os problemas que aparecem, definirão seus pressupostos básicos, um dos três níveis 

distintos que a cultura pode se manifestar – os outros dois são os artefatos visíveis e seus valores 

– e são justamente esses pressupostos que orientam a maneira como as pessoas sentem e 

percebem a organização. 

Esses achados possivelmente corroboram com a percepção do CEO, apresentada no 

subitem “Unidade de Análise/Caso”, que já percebia a empresa extremamente centralizada nele 

próprio, sendo esse um dos principais escopos para a contratação da consultoria especializada 

em cultura organizacional. A empresa não forneceu novas pesquisas sobre a presença da 

centralização após o início do trabalho da consultoria de cultura, mas os relatos desta pesquisa 

parecem demonstrar que a centralização ainda é um forte traço cultural. Conforme algumas 

pesquisas acadêmicas apontam, o paternalismo ou a liderança paternalista podem ser 

encontrados mais facilmente em empresas familiares (MARJAŃSKI et al., 2019), o que pode 
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resultar em efeitos positivos ou negativos para a organização (PELLEGRINI;  SCANDURA, 

2006; UHL-BIEN; MASLYN, 2005).  

Ainda sobre esse ponto, segundo Mussolino e Calabró (2014), o paternalismo pode gerar 

interferência na tomada de decisão e na autonomia de gestores, o que ainda parece ser uma 

questão observada em relação ao CEO. Por um lado, quando os entrevistados dos níveis 

estratégico e tático citaram a criação do comitê de crise de gestores como uma medida de 

combate à pandemia, apareceu a centralização do CEO em relatos sobre as decisões chegarem 

prontas para o comitê. Por outro lado, é importante destacar a presença do efeito positivo do 

paternalismo, como desempenho e geração de valor para a organização (PELLEGRINI; 

SCANDURA, 2006), aspecto que também esteve presente nas falas de muitos entrevistados, de 

todos os níveis analisados nesta pesquisa, quando ainda reconhecem o CEO como o principal 

líder da empresa e o maior encarregado de conduzir a empresa para o pós-pandemia. Com 

relação ao comitê, é relevante destacar que, se alguns autores como Reid et al. (2002) afirmam 

que a participação de gestores de linha na definição de estratégias é pouco provável, devido à 

natureza introvertida ou secreta de algumas empresas familiares, o CEO da empresa pesquisada 

parece ter ido na contramão dessa afirmação, buscando justamente esse tipo de envolvimento. 

A categoria de Liderança também parece evidenciar uma demanda por maior 

formalidade, uma vez que há relatos de diretores do nível estratégico solicitando suporte da 

empresa para gestão de suas equipes, especialmente com o tema de segurança psicológica, e 

não sendo atendidos (neste ponto, um dos entrevistados mencionou que bem-estar é um dos 

valores da empresa, por isso considerava que ela devia se esforçar mais na vivência desse valor). 

No nível tático, há relatos contraditórios sobre as lideranças na empresa: enquanto alguns 

gestores desse nível avaliam muito positivamente o CEO (como "uma pessoa humana" ou ainda 

"preocupado com o bem-estar dos colaboradores"), há outros relatos que descrevem 

agressividade por parte do CEO e falta de reconhecimento pelos esforços feitos na pandemia. 

No nível técnico-operacional também é possível observar certa contradição quanto à liderança 

não familiar: enquanto um entrevistado avaliou seu gestor imediato como "o melhor da 

empresa", outro entrevistado, liderado pelo mesmo gestor, relatou que ficou mais de um ano 

sem nenhuma reunião com ele, considerando sua atuação omissa.  

Novamente, quando cruzados os achados deste estudo com os resultados das pesquisas 

realizadas pela empresa pesquisada, a questão da formalidade de treinamento e do 

desenvolvimento das lideranças da empresa fica mais evidente, pois, em sua pesquisa de 
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cultura, a falta de um plano de treinamento e de desenvolvimento de líderes aparece como uma 

das maiores entropias culturais na empresa. 

 

5.5. Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas 

 

Retomando a questão sobre aproveitar oportunidades em tempos de crise, mais uma vez, 

a empresa parece ter mantido seu conservadorismo na gestão de pessoas, também corroborando 

com parte da literatura sobre gestão de pessoas em empresas familiares (EGGERS, 2020), que 

aponta para o fato de que essas empresas costumam ser conservadoras na gestão. Esse 

conservadorismo pode ser observado no subitem que trata sobre a Unidade de Análise/Caso, e 

já aparecia nas pesquisas realizadas pela empresa, indicando que, por um lado, ela é muito 

inovadora em suas áreas de produtos e, por outro, é bastante conservadora nas práticas de gestão 

de pessoas. Diversos respondentes observaram essa espécie de polarização, afirmando sentir 

confiança no CEO para um novo direcionamento na gestão de pessoas, com práticas mais 

inovadoras e até mesmo indicando não entender como uma pessoa com pensamento tão 

inovador em determinada área pode ser tão tradicional em outra.  

De qualquer maneira, quase todos os entrevistados afirmaram que a pandemia não serviu 

como oportunidade para a empresa formalizar suas políticas e práticas de gestão de pessoas. 

Nesse ponto, a cultura da empresa foi novamente citada por alguns entrevistados, que a 

relacionaram com a dificuldade em estabelecer procedimentos formais em suas áreas, mesmo 

antes da pandemia. Afirmaram ainda que essa informalidade de procedimentos é um traço 

cultural da empresa pesquisada e que não foi alterado, segundo eles, pela pandemia, 

evidenciando, conforme preconiza a literatura que, nos momentos de crise, capazes de gerar 

mudanças ou conflitos, a cultura organizacional se torna um importante elemento 

organizacional (LANGAN-FOX; TAN, 1997), seja para facilitar, seja para dificultar. 

Parece ser possível observar que, quando a empresa é formal em adotar práticas 

transparentes, igualitárias e justas – na visão dos funcionários – há maior satisfação e 

reconhecimento como, por exemplo, quando os entrevistados citaram positivamente o 

afastamento imediato de todos funcionários com comorbidades, o pagamento de UBER e de 

táxi para todos funcionários que utilizavam transporte público, a doação de marmitas do 

refeitório da empresa durante o período de isolamento e a decisão de não demitir nenhum 

funcionário nos meses de março a maio de 2020, mesmo antes do governo ter anunciado 

medidas referentes à esse ponto. Porém, na contramão da formalidade adotada e seguida para a 
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realização dessas medidas, há evidências de forte descontentamento com relação às demais 

medidas nessa categoria.  

Conforme já mencionado, os entrevistados de todos os níveis relataram falta de padrão 

para as férias dos colaboradores (medida adotada pela empresa no começo da pandemia), falta 

de padrão no revezamento de funcionários da empresa (enquanto algumas áreas faziam o 

revezamento, outras estavam presentes regularmente e ainda havia as que funcionavam de 

forma totalmente remota), falta de clareza na adoção de horário flexível e de padrão para a 

adoção da redução de jornada. Novamente, é preciso recorrer à questão da justiça, pois se 

"justiça em empresas grandes significa tratar todos da mesma maneira; justiça em empresas 

pequenas significa tratar todos de maneira diferente" (STOREY et al. 2010, p. 308), nesse 

sentido, os achados dessa categoria parecem reforçar que os funcionários da empresa, mesmo 

ela não sendo de grande porte, buscam maior padrão e conformidade nos direcionamentos da 

empresa como forma de justiça. Alguns relatos dos entrevistados parecem clamar por uma 

empresa mais padronizada na gestão das pessoas, com regras que valham para todos. Os 

entrevistados dos níveis estratégico e tático apontaram que a falta de igualdade no seguimento 

de muitas medidas gerou maior dificuldade em manter a equipe motivada, especialmente no 

contexto da pandemia. Essas insatisfações relatadas também podem ser percebidas nos 

resultados da pesquisa de cultura, através da qual já aparecia uma demanda por mais rigor nas 

políticas e práticas de gestão da empresa, especialmente naquelas ligadas à gestão de pessoas.  

Os entrevistados, de maneira geral, acreditam que a empresa deveria ser mais 

formalizada em suas políticas e práticas de gestão de pessoas após a pandemia para conseguir, 

dessa forma, superar os desafios, especialmente os advindos do crescimento da empresa (tanto 

em faturamento, quanto em número de funcionários) e do seu estágio de desenvolvimento, 

alinhado com a literatura que preconiza que os padrões detalhados de gestão de recursos 

humanos começam a ser demandados nas empresas em crescimento, especialmente as de médio 

porte (LE BRETON-MILLER; MILLER, 2006; REID et al., 2002; DAILY; DOLLINGER, 

1992; STOREY et al., 2010; MARJAŃSKI et al., 2019). Neste caso, por se tratar de uma 

empresa de médio porte, embora haja esse forte movimento por mais formalidade, ficou 

evidente certo receio da empresa em se tornar excessivamente formalizada, gerando mais 

dificuldade no acesso às informações, corroborando com Storey et al. (2010), que alegam que 

muita formalização nas empresas familiares de pequeno e médio porte pode causar estranheza 

nos funcionários que foram habituados com a informalidade e, assim, reduzir os índices de 

satisfação no trabalho.  
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Alguns autores defendem que a profissionalização da área de recursos humanos nessas 

empresas acontece através de algum grau de formalização de políticas e práticas (REID; 

ADAMS, 2001) e são reativas de acordo com as necessidades da organização, por isso, podem 

manter algumas características da informalidade (NYAMUBARWA; CHIPUNZA, 2019). 

Sobre esse ponto, além do tamanho da organização, o estágio de ciclo de vida que a empresa 

pesquisada se encontra parece também exercer influência na percepção de muitos funcionários, 

especialmente dos diretores mais antigos do nível estratégico, que alegaram que atualmente a 

empresa tem desafios mais complexos para enfrentar do que em anos anteriores, mas sentem 

que ela mantém o mesmo comportamento, dificultando a resolução desses desafios. Assim, é 

importante recorrer a Adizes (1979), que defende a ideia de que as organizações têm seus 

estágios de ciclo de vida e, desse modo, é preciso entender qual é esse estágio para, então, 

compreender qual será o novo comportamento organizacional esperado e quais serão os 

esforços para alcançar essa mudança comportamental. 

 Embora não tenha sido o objetivo desta pesquisa entender ou analisar o estágio do ciclo 

de vida da empresa pesquisada, pelos dados apresentados sobre a empresa, somados aos relatos 

dos entrevistados, é possível inferir que a empresa se encontra no estágio The Adolescent 

Organization, já que ela apresenta algumas características apresentadas por Adizes (1979) que 

a inserem no referido estágio. Dentre essas características é possível citar, por exemplo, 

contratação de consultoria externa para resolução de conflitos internos (como no caso da 

consultoria de cultura organizacional citada pela empresa) ou ainda a questão da criação de 

políticas de trabalho básicas. O autor aponta que sistemas e mais políticas organizacionais são 

necessárias para que a empresa sobreviva nesse estágio, tais necessidades parecem ser bastante 

similares com os achados nessa categoria, que apontam para a necessidade de maior 

formalidade das políticas e práticas na empresa pesquisada. 

Levando em consideração estudos previamente realizados, que explicam que o ponto de 

partida para as empresas familiares é analisar suas práticas de Recursos Humanos, buscando 

destacar seus pontos fortes e fracos (REID; ADAMS, 2001), alguns entrevistados apontaram 

outros pontos fracos relacionados à área de Recursos Humanos da empresa como, por exemplo: 

a falta de clareza no organograma (possuem um gestor imediato, mas consideram o CEO como 

gestor na prática), a ausência de treinamento de lideranças (dois entrevistados apresentaram 

sensações opostas em relação ao mesmo gestor e outros dois vivenciam experiências 

completamente diferentes sobre se sentir reconhecido), a ausência de políticas para avaliação 

de desempenho e participação ativa do RH na relação líder e liderado. Novamente, é necessário 
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recorrer à parte da literatura usada para esta pesquisa, que explicita que as empresas familiares 

costumam ser mais conservadoras (EGGERS, 2010), agindo e se comportando de maneira 

distinta das não familiares, especialmente em períodos de crise (KRAUSS et al., 2020).  

O conservadorismo na gestão aparece presente no caso relatado (subitem Unidade de 

Análise/Caso) quando a empresa não aparenta ter nenhuma prática inovadora para a gestão das 

pessoas e, inclusive, segundo a pesquisa de cultura, falhando em temas clássicos como 

liderança, treinamento e desenvolvimento de seus funcionários, conforme preconizam Xi et al., 

(2015). Assim, é possível inferir que a empresa tem demandas sinérgicas com as empresas de 

médio porte, uma vez que são nelas que padrões de gestão de recursos humanos das grandes 

empresas, como hierarquia de responsabilidades, descrições de cargo e políticas de conduta, 

começam a ser demandados por seus funcionários (MARJAŃSKI et al., 2019).  

O relato de um entrevistado do nível estratégico demonstrou que o papel do RH na 

empresa pesquisada é bastante restrito à seleção e à contratação de pessoas, deixando de lado 

outros papéis que a área poderia ocupar. Esse relato está bastante alinhado com pesquisas que 

indicam que 63% das empresas familiares de pequeno e médio porte não possuem um 

planejamento estratégico para o RH (REID; ADAMS, 2001). Essa falta de planejamento 

estratégico da área de Recursos Humanos também pode ser observada na Tabela 2, 

"Faturamento, Número de Funcionários e Indicadores de RH", apresentada na Unidade de 

Análise/Caso, a qual demonstra que não há frequência na realização da pesquisa de clima e na 

mensuração dos índices de turnover, impossibilitando análises em profundidade a partir desses 

importantes indicadores de Recursos Humanos. Tais dados se tornam importantes, pois alguns 

autores, como Nyamubarwa e Chipunza (2019), indicam que as avaliações sobre qualidade de 

vida no trabalho tendem a diminuir quando a empresa está em crescimento e, conforme citado, 

embora não haja rigor na mensuração dos dados fornecidos pela organização investigada, é 

possível observar superficialmente essa relação, justamente porque na referida tabela o ano de 

2021 é o que apresenta maior número de funcionários, dentre as pesquisas de clima já 

realizadas, e seus resultados são inferiores aos das pesquisas de anos anteriores, com menor 

número de funcionários e menor faturamento.  

Um entrevistado se referiu às férias que os funcionários precisaram tirar nos primeiros 

meses de pandemia (medida adotada pela empresa) como “férias compulsórias”; outro falou 

objetivamente que na empresa há muita politicagem; e a maioria dos funcionários que foram 

entrevistados acredita que a desigualdade na adoção das políticas e práticas de gestão de pessoas 

para enfrentamento da pandemia na empresa foi a principal fonte de insatisfação das pessoas. 
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Esses achados parecem corroborar, novamente, com a presença das duas perspectivas 

apresentadas neste estudo: “small is beautiful” e “bleak house”. Parte da literatura estudada 

aponta predominância da primeira perspectiva – small is beautiful – nas empresas familiares 

(RAINNIE, 1989), conforme já descrito anteriormente, no entanto, assim como outra parte da 

literatura aponta para a existência da presença da segunda perspectiva – bleak house – nas 

empresas familiares (RICHBELL; SZERB; VITAI, 2010; NYAMUBARWA; CHIPUNZA, 

2019), muitos relatos dos entrevistados, de todos os níveis, parecem caminhar nessa direção. A 

exemplo disso, um diretor mencionou que, além da ausência no padrão de redução de jornada, 

não viu isso acontecer na prática (relatou que foi o contrário, com funcionários trabalhando até 

mais horas do que antes da pandemia); um gerente afirmou não ter recebido, em nenhum 

momento, qualquer tipo de reconhecimento ou agradecimento pelo trabalho desempenhado 

durante a pandemia;  e teve também um  funcionário que falou que seu cargo foi alterado há 

mais de um ano e jamais teve a mudança formal na nomenclatura do cargo ou no salário, 

alinhado também com o que preconizam Marjański et al. (2019), quando afirmam que somente 

nas empresas de médio porte os padrões de gestão de recursos humanos começam a apresentar 

maior refinamento. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo principal entender como a pandemia influenciou a 

gestão de pessoas em uma empresa familiar de médio porte, em especial no que tange à 

formalidade e a à informalidade, já que essas variáveis constituem as fases de vida de uma 

organização, em especial, a familiar. Assim, esta investigação buscou responder à seguinte 

pergunta de pesquisa: De que forma a pandemia de COVID-19 influencia a gestão de pessoas, 

em especial no que diz respeito à díade formalidade e informalidade, em empresa familiar de 

médio porte? 

 Para obter tal resposta, foram definidos três objetivos específicos que auxiliaram na 

busca de evidências para que fosse possível responder à referida pergunta. O primeiro objetivo 

específico era descrever como foram os principais movimentos da organização na adoção e na 

condução das medidas preventivas, no início e durante a pandemia, no que tange à gestão de 

pessoas como base para realização do estudo (contexto).  

Sobre esse primeiro objetivo, é possível inferir que, por um lado, a empresa pesquisada 

foi ágil, no início da pandemia, em definir e comunicar as medidas preventivas que estava 

adotando, especialmente as de ordem mais prática, que não demandaram formalidade de 

procedimentos, como as reformas físicas, a compra de equipamentos de proteção, o afastamento 

de funcionários com comorbidade e o investimento em infraestrutura para realização do 

trabalho remoto. Porém, por outro lado, os achados encontrados nesta pesquisa, sobre as 

medidas que demandaram formalidade de procedimentos, parecem ter sido o grande entrave 

para a empresa. Embora ela tenha passado orientações específicas devido à pandemia, como, 

por exemplo, aquelas para a realização do home office, horário flexível e/ou rodízio de 

funcionários na empresa, o cumprimento dessas medidas por todos os funcionários da empresa 

não aconteceu de maneira igualitária, com áreas, aparentemente, sendo autônomas para 

decidirem como seguir. 

Isso leva ao segundo objetivo específico desta pesquisa – compreender a percepção das 

pessoas em relação à essas medidas preventivas – e, assim, pode-se inferir que as medidas 

iniciais, de ordem prática, sem necessidade de procedimentos, foram positivamente 

reconhecidas pelos entrevistados, que se sentiram seguros em relação a elas, especialmente por 

terem relatado que estavam sentindo muito medo quando a pandemia foi anunciada. Já com 

relação ao outro grupo de medidas – aquelas que demandaram alguma formalidade nos 

procedimentos –, essas foram a grande fonte de insatisfação dos funcionários, já que 
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evidenciaram a falta de padrão na adoção delas. Por isso, as percepções foram bastante variadas, 

dessa forma, aqueles funcionários – especialmente do nível estratégico e tático – que 

conseguiram, por exemplo, trabalhar remotamente ou flexibilizar horário, avaliaram as 

referidas medidas positivamente, enquanto os que não tiveram autorização para um desses 

pontos se sentiram prejudicados. Tal sensação se concentrou, principalmente, nas percepções 

dos entrevistados do nível técnico-operacional. 

 O terceiro e último objetivo específico desta pesquisa era investigar as implicações 

dessas medidas preventivas sob a óptica de elementos do comportamento organizacional, a 

partir da percepção dos respondentes. As categorias que emergiram das entrevistas e que foram 

apresentadas na categorização desta pesquisa foram: Segurança no Trabalho, Comunicação 

Organizacional, Organização do Trabalho, Liderança e Políticas e Práticas de Gestão de 

Pessoas. De maneira geral, as categorias que apresentaram medidas que não exigiam 

formalidade (ou padrão), conforme já apresentado, foram bem avaliadas, como foi o caso das 

categorias Segurança no Trabalho – com as medidas de ordem prática – e Comunicação 

Organizacional – com a comunicação visual da empresa, possivelmente evidenciando a rapidez 

em agir pontualmente, como as reformas, os investimentos em infraestrutura e a comunicação 

visual. Porém, nas demais categorias, as medidas adotadas pela empresa parecem evidenciar 

sua dificuldade em formalizar procedimentos e padronizar políticas e práticas, já que foram 

relatadas, por exemplo, visões opostas sobre políticas de reconhecimento da empresa, 

avaliações contraditórias sobre o mesmo líder ou ainda politicagem e proximidade do CEO 

como maneiras de escapar das regras. 

Assim, respondendo à pergunta de pesquisa, a pandemia parece ter evidenciado muitos 

traços culturais da empresa estudada, presentes antes mesmo desse contexto atual, e que a 

empresa já tinha conhecimento através das pesquisas que disponibilizou para este estudo. Por 

um lado, reconhecidamente, a organização foi ágil na adoção de várias medidas de ordem 

prática, como as relacionadas à infraestrutura para proteção da saúde dos funcionários, no 

entanto, por outro lado, não pareceu ser suficientemente preparada para a formalidade do 

cumprimento de muitas medidas, políticas e práticas que adotou desde o início da pandemia.  

Quando analisada a díade formalidade e informalidade, a pandemia não parece ter 

deixado a empresa mais ou menos formal. Conforme apresentado no parágrafo anterior, um dos 

traços culturais evidenciados foi a informalidade presente na empresa e, conforme destacado 

na literatura, tal característica é bastante comum nas empresas familiares de pequeno e médio 

porte. É importante ressaltar ainda que há entrevistados que consideraram que a empresa ficou 
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mais informal devido à pandemia; outros, porém, em menor quantidade, consideram que a 

empresa ficou mais formal, o que pode ser explicado pela necessidade da empresa se posicionar 

oficialmente perante seus funcionários, algo que não era comum até então, segundo esses 

respondentes. Aqueles que enxergaram positivamente esse "posicionamento oficial" da 

organização, parecem crer que a pandemia deixou a empresa mais formal, uma vez que essas 

eram práticas inexistentes, entretanto, aqueles que olharam a falta de rigor e igualdade no 

cumprimento de todos esses itens, perceberam uma maior informalidade na empresa devido à 

pandemia.  

Assim, é possível considerar que a pandemia, provavelmente, não afetou a díade 

formalidade e informalidade, mas evidenciou as questões da empresa com essas variáveis, 

explicitando as diversas sensações, muitas vezes opostas, dos entrevistados sobre o mesmo 

tema; indicando, inclusive, que se as políticas e práticas são adotadas com o intuito de gerar 

maior conformidade dentro da empresa, com maiores índices de satisfação e menor geração de 

conflitos, a empresa não aparenta ter conquistado essa sensação. Os achados desta pesquisa 

parecem mostrar que essa falta de igualdade na adoção das medidas propostas para o combate 

à pandemia gerou uma forte sensação de injustiça em grande parte dos entrevistados. 

 

6.1. Limitações e Sugestões para pesquisas futuras 

 

Este estudo optou pela modalidade de estudo de caso único, com o objetivo de obter 

ganhos a partir da profundidade das percepções dos entrevistados mediante à uma situação 

única, emergencial e nunca antes estudada, como o impacto da pandemia em empresa familiar 

de médio porte. No entanto, seria pertinente, para um maior entendimento do efeito da 

pandemia em empresas familiares, uma pesquisa quali-quantitativa para entender se, por 

exemplo, as categorias identificadas neste estudo são pertinentes a outras empresas e se há 

possibilidade de generalização das categorias de análise desta pesquisa. 

Parece possível inferir que outras questões poderiam ser melhor estudadas visando ao 

entendimento do impacto da pandemia na gestão de pessoas nestas organizações, com 

diferentes perguntas de pesquisa: como esse contexto alterou a qualidade de vida no trabalho 

dos três níveis pesquisados (estratégico, tático e técnico operacional); como a pandemia afetou 

a vida de executivas mulheres e executivos homens; ou ainda quais foram os desafios que a 

pandemia trouxe para os trabalhadores dos diferentes níveis (estratégico, tático e técnico 

operacional). Embora não tenha sido o foco desta pesquisa, foi levantada por alguns 
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entrevistados, a questão do papel da cultura organizacional, provavelmente devido à sua relação 

direta com gestão de pessoas e, por isso, seria válido um estudo que investigasse, por exemplo, 

quais elementos da cultura de uma empresa foram mais e menos úteis para o enfrentamento da 

pandemia. 

No caso específico das empresas familiares, seria relevante aprofundar o modo como a 

governança familiar atuou nos desafios impostos pela pandemia através de seus processos de 

governança corporativa. Tal ponto tampouco foi objeto de análise deste estudo e, curiosamente, 

nenhum entrevistado – nem mesmo o CEO/Fundador – citou qualquer papel desempenhado 

pela família desde o início da pandemia. Mas seria importante entender como os diferentes 

estágios do processo de governança facilitaram – ou dificultaram – o enfrentamento da 

pandemia já que uma das linhas teóricas apresentadas neste estudo indica que um dos 

diferenciais da empresa familiar é o capital social da família fundadora. 

Por fim, seria válido explorar como a centralização das decisões na empresa familiar  

direciona a díade formalidade e informalidade nas áreas de gestão, especialmente na gestão de 

pessoas, alvo deste estudo, que apareceu em relatos de diversos entrevistados. 

 

6.2. Contribuições e Sugestões para a empresa 

 

 Os achados deste estudo parecem reforçar os resultados das pesquisas realizadas pela 

empresa, em que pontos muito similares foram apontados como, por exemplo, em relação à 

falta de treinamento dos líderes, gerando estilos de liderança muito distintos. Também 

evidenciaram que os funcionários da empresa buscam por maior formalidade no 

desenvolvimento das lideranças, na comunicação organizacional para gerar mais transparência 

e nas políticas e práticas de gestão de pessoas, que precisam ser mais igualitárias para gerar 

maior índice de satisfação dos funcionários. Se tais achados, de alguma forma, constavam nas 

pesquisas da empresa, não é possível afirmar que o senso de injustiça relatado pelos 

entrevistados já era algo presente na organização. Por isso, é de extrema relevância que a 

empresa comece a resolver esses focos geradores do senso de injustiça para que consiga, dessa 

forma, retomar um bom clima, aparentemente presente na empresa antes da pandemia e possível 

de ser constatado nos resultados das pesquisas de clima disponibilizados pela empresa para este 

estudo.  

 Um ponto que pode ser considerado favorável é o fato de a empresa já estar a par de 

diversos traços culturais discutidos nesta pesquisa e que foram levantados pelos entrevistados. 
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Nesse sentido, este estudo parece contribuir com o trabalho que vem sendo realizado pela 

consultoria de cultura organizacional, uma vez que, conforme apontado por Schein (1983), 

entrevistas em profundidade auxiliam a entender melhor como os valores de uma organização 

são vivenciados por seus funcionários. É relevante, para a empresa, focar em seus valores e em 

como eles estão sendo concretizados no dia a dia, pois, embora tenha havido poucos relatos que 

indicam a presença da perspectiva bleak house na organização, é possível afirmar que a "família 

não está mais tão feliz" ou que o "pequeno já não é mais tão bonito", fazendo alusão a outra 

perspectiva apresentada neste estudo: happy family (ou small is beautiful).  

Assim, novamente recorrendo à Schein (1992), é importante que a empresa analise a 

maneira como resolveu – e como vem resolvendo – os problemas que surgiram devido à 

pandemia, pois, conforme argumenta o autor, essa é a maneira que definirá os pressupostos 

básicos da organização, responsáveis por direcionarem o modo como as pessoas sentem, 

percebem e pensam a organização. Quando analisados os índices de turnover apresentados pela 

empresa, é possível notar que vêm aumentando desde 2018, ano em que a empresa começou a 

mensurar, saltando de 3,6% para 6% em 2021. Esse também deveria ser um ponto de atenção 

para a empresa, pois, conforme apontam Le Breton-Miller e Miller (2006), baixos índices de 

turnover fortalecem o espírito de equipe. 

 De maneira geral, conforme descrito anteriormente, a empresa aparenta precisar colocar 

prioridade no treinamento e no desenvolvimento de suas lideranças, pois além do fato de ser 

uma demanda antiga dos funcionários, também foi um ponto que contribuiu para sensações 

muito diversas dos entrevistados, especialmente os do nível técnico operacional. 

 Com relação ao CEO, reconhecido como o principal líder da organização, também há 

forte apelo por mudança em seu estilo de gestão, já que diversos respondentes alegaram 

centralização na tomada de decisão, certa agressividade na comunicação, falta de alinhamento 

do que era falado e o que era cobrado e, principalmente, relutância em aceitar o trabalho remoto 

durante a pandemia. O estilo de liderança do CEO se torna ainda mais importante neste caso, 

porque o contexto da empresa familiar de pequeno e médio porte acaba por direcionar as 

práticas de RH da organização, conforme destacam Nyamubarwa & Chipunza (2019). Porém, 

um fato aparentemente positivo, é que boa parte dos entrevistados ainda demonstra bastante 

confiança no CEO para conduzir a empresa no pós-pandemia. Nenhum entrevistado relatou 

acreditar que a empresa precisa de um novo CEO, demonstrando, nesse sentido, que, assim 

como a empresa, o CEO também precisa passar por uma reciclagem para gerar inovação na 

gestão das pessoas na empresa pesquisada, mas ainda conta com a confiança dos funcionários. 
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 A comunicação é também alvo de muitas críticas, tanto nesta pesquisa quanto nas 

pesquisas da empresa e, por essa razão, necessita ser usada mais estrategicamente pela empresa, 

especialmente pelas funções que pode desempenhar, segundo Neher (1997). É possível inferir 

que a pandemia estimulou a empresa a se comunicar, mesmo sem um padrão mínimo de 

excelência reconhecido pelos entrevistados. Todavia, uma vez já iniciado esse movimento, a 

busca agora deve ser por melhorias constantes. Se, aos olhos do CEO, existe uma área de 

marketing corporativo responsável por se comunicar com os funcionários, talvez seja 

importante a empresa profissionalizar essa área, já que um outro respondente do nível tático 

mencionou justamente o contrário, que a empresa não possui uma área de endomarketing. 

 Outra contribuição que esta pesquisa pode fornecer para a empresa é com relação à 

formalidade da gestão, especialmente quando se relaciona com a mudança da organização do 

trabalho devido à pandemia, como o caso do trabalho remoto e dos horários flexíveis. Se essas 

não eram práticas da empresa, conforme observado, já eram práticas bastante comuns em outras 

empresas e que se tornaram essenciais durante a pandemia. Para os entrevistados, a empresa 

precisa se modernizar em suas políticas e práticas de gestão de pessoas e, para muitos deles, a 

empresa tem essa capacidade, especialmente por ser tão inovadora nas suas áreas de produtos. 

Nesse ponto, a empresa poderia pensar numa análise mais profunda sobre seu estágio de ciclo 

de vida atual, usando o modelo proposto por Adizes (1979), para identificar onde os esforços 

atuais da gestão devem ser intensificados de acordo com o modelo. O The Adolescent 

Organization, por exemplo, que parece ter sinergia com o estágio atual da empresa, aponta que 

uma das maneiras da empresa sobreviver a esse estágio, é através da definição de sistemas e 

políticas organizacionais, parecendo estar alinhado com o que demanda os entrevistados da 

empresa pesquisada neste estudo. 

 Por fim, seria útil para a empresa repensar seus processos de governança corporativa, 

principalmente pelo fato de nenhum entrevistado ter citado qualquer papel desempenhado pela 

família proprietária. Nem mesmo o CEO, que é um dos sócios, citou qualquer auxílio que 

recebeu da família no contexto da pandemia, em especial na gestão de pessoas. Assim, 

diferentemente do que aponta a literatura sobre empresas familiares – que destaca os diversos 

papéis que a família pode desempenhar visando o capital social da empresa e o fator 

motivacional que pode exercer com os funcionários –, a empresa pesquisada não parece ter 

contado com esse diferencial da empresa familiar. Pelos relatos, mesmo com críticas ao CEO, 

ele parece ter sido o único executivo familiar capaz de exercer esse papel mais holístico dos 

fundadores, gerando comprometimento dos funcionários, liderando e orientando a organização. 
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APÊNDICE 

 

Roteiros para a pesquisa: 

 

A) Nível Estratégico: 

 

1. A partir do momento que foi anunciada a pandemia de COVID-19, no início de 

2020, e as medidas restritivas indicadas pelo setor público, como você descreveria 

suas principais preocupações em relação ao mundo do trabalho (falando de um 

contexto mais amplo e não especificamente da organização que dirige)?  

1.1. E em relação à organização que dirige, como você descreveria suas principais 

preocupações no início da pandemia? 

 

2. No que tange à gestão de pessoas, você se recorda quais foram suas principais 

preocupações quando a pandemia foi anunciada? 

2.1. Quais foram as principais medidas adotadas pela organização em que você 

atua referente à gestão das pessoas?  

2.2. Elas foram adotadas igualmente em toda a organização? 

2.3. No seu ponto de vista, como você considera que essas medidas foram avaliadas 

pelos colaboradores da empresa?  

2.4. Você considera que essas medidas foram suficientes? Relate pontos positivos e 

negativos. 

2.5. Como essas medidas foram comunicadas? O que você achou dessa forma de 

comunicação? 

2.6. Você sentiu que teve um canal de comunicação com a organização, 

especialmente nesse início de pandemia? Como foi? 

2.7. Você acredita que faria algo diferente em relação às medidas e à forma como 

elas foram comunicadas? 

 

3. Como você avalia que foi e tem sido o engajamento das pessoas na organização, de 

um modo geral, durante esse período? 

 

4. Você participou da tomada de decisão, devido à pandemia, em relação às ações 
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referentes à gestão de pessoas? 

4.1. Você envolveu sua equipe? Como você envolveu e por quê?  

 

5. Como líder, quais foram e têm sido seus principais desafios para gestão de pessoas 

devido a pandemia? 

5.1. E atualmente, como tem conduzido a sua equipe? Há desafios? Se sim, como os 

encara? 

5.2. Como você avalia que foi e tem sido o engajamento da sua equipe com a 

organização? 

5.3. E o seu engajamento com a organização? 

 

6. Como você analisa a atuação do principal líder da organização (CEO) durante a 

pandemia? 

6.1. Você sente que tem novas expectativas em relação a ele? 

 

7. Do início da pandemia até agora, sente que algo mudou na organização em que 

você atua com relação à atividade de fazer gestão de pessoas comparado ao que 

era antes da pandemia? 

7.1. Sente que sua equipe tem demandado algo diferente de você em relação à gestão 

de pessoas? 

7.2. Sente que sua equipe tem demandado algo diferente da organização em relação à 

gestão de pessoas? 

7.3. E você? Percebe que demanda algo diferente da organização em relação à gestão 

de pessoas?  

 

8. Você considera que as políticas e práticas de gestão de pessoas na organização são 

formalizadas? 

8.1. Acredita ser suficiente esse grau que você encara a formalidade-informalidade 

da empresa? 

8.2. Neste ponto (formalidade-informalidade), sente que a pandemia influenciou?  

8.3. O que ela trouxe de positivo e negativo em relação à formalidade das práticas e 

políticas?  

8.4. Você acha que a organização deveria ser mais formal ou informal? Por quê?  
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9. Tem algo a mais que você gostaria de dizer em relação à influência da pandemia 

na gestão de pessoas da organização em que trabalha? 

 

 

B) Nível Tático: 

 

1. A partir do momento que foi anunciada a pandemia de COVID-19. no início de 

2020, e as medidas restritivas indicadas pelo setor público, como você descreveria 

suas principais preocupações em relação ao mundo do trabalho (falando de um 

contexto mais amplo e não especificamente da organização que trabalha)?  

1.1. E em relação à organização em que atua, como você descreveria suas principais 

preocupações no início da pandemia? 

 

2. No que tange à gestão de pessoas, como você se recorda que foram suas principais 

preocupações quando a pandemia foi anunciada? 

2.1. Quais foram as principais medidas adotadas pela organização em que atua 

referente à gestão das pessoas?  

2.2. Elas foram adotadas igualmente em toda a organização? 

2.3. No seu ponto de vista, como você considera que os colaboradores avaliaram essas 

medidas?  

2.4. Você considera que essas medidas foram suficientes? Relate pontos positivos e 

negativos. 

2.5. Como essas medidas foram comunicadas? O que você achou dessa forma de 

comunicação? 

2.6. Você sentiu que teve um canal de comunicação com a empresa? Como foi? 

2.7. Você acredita que faria algo diferente em relação às medidas e/ou à forma 

como elas foram comunicadas? 

 

3. Você se sentiu envolvido na tomada de decisão, devido à pandemia, em relação às 

ações referentes à gestão de pessoas? 

3.1. Você envolveu sua equipe? Como você envolveu e por quê?  
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4. Como você avalia que foi e tem sido o engajamento das pessoas na organização, de 

modo geral, durante esse período? 

 

5. Como líder, quais foram e têm sido seus principais desafios para gestão de pessoas 

devido a pandemia? 

5.1. E atualmente, como tem conduzido a equipe? Há desafios? Se sim, como você os 

encara? 

5.2. Como você avalia que foi e tem sido o engajamento da sua equipe com a 

organização? 

5.3. E o seu engajamento com a organização? 

 

6. No papel de liderado, como avalia a atuação do seu líder devido à pandemia?  

6.1. Você sente ter novas expectativas em relação a ele/ela? 

6.2. E com relação ao principal líder da organização (CEO), como você analisa a 

atuação dele durante a pandemia?  

6.3. Você tem novas expectativas em relação à atuação dele daqui para frente? 

 

7. Do início da pandemia até agora, sente que algo mudou na organização em que 

você atua em relação à atividade de fazer gestão de pessoas comparado ao que era 

antes da pandemia? 

7.1. Sente que sua equipe está demandando algo diferente da organização em relação 

à gestão de pessoas? 

7.2. E você? Está demandando algo diferente da organização em relação à gestão de 

pessoas? 

 

8. Você considera que as políticas e práticas de gestão de pessoas na organização são 

formalizadas? 

8.1.  Acredita ser suficiente esse grau que você encara a formalidade-

informalidade da empresa? 

8.2. Neste ponto (formalidade-informalidade), sente que a pandemia influenciou?  

8.3. O que ela trouxe de positivo e negativo em relação à formalidade das práticas e 

políticas?  

8.4. Você acha que a organização deveria ser mais formal ou informal? Por quê? 
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9. Tem algo a mais que você gostaria de dizer em relação à influência da pandemia 

na gestão de pessoas da organização que trabalha? 

 

C) Nível Técnico Operacional:  

 

1. A partir do momento que foi anunciada a pandemia de COVID-19, no início de 

2020, e as medidas restritivas indicadas pelo setor público, como você descreveria 

suas principais preocupações em relação ao mundo do trabalho (falando de um 

contexto mais amplo e não especificamente da organização que atua)?  

1.1. E em relação à organização em que trabalha, como você descreveria suas 

principais preocupações naquele momento antes de medidas serem adotadas? 

 

2. No que tange à gestão de pessoas, como você se recorda que foram suas principais 

preocupações quando a pandemia foi anunciada? 

2.1. Quais foram as principais medidas adotadas pela organização que atua 

referente à gestão das pessoas?  

2.2. Elas foram adotadas igualmente em toda a organização? 

2.3. No seu ponto de vista, como você considera que seus colegas avaliaram essas 

medidas?  

2.4. E para você? Você considera que essas medidas foram suficientes? Relate pontos 

positivos e negativos. 

2.5. Como elas foram comunicadas? O que você achou dessa forma de comunicação? 

2.6. Você sentiu que teve um canal de comunicação com a empresa? Como foi? 

2.7. Você acredita que faria algo diferente em relação às medidas e/ou à forma que 

elas foram comunicadas? 

 

3. Você se sentiu envolvido na tomada de decisão em relação às ações referentes à 

gestão de pessoas? 

3.1. Como você percebe o engajamento dos seus colegas com a organização? Nota 

diferenças? 

3.2. E o seu engajamento com a organização? Algo mudou? 
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4. No papel de liderado, como avalia a atuação do seu líder durante a pandemia?  

4.1. Daqui para frente, acredita que ele precisa agir de maneira diferente de como agia 

antes da pandemia em relação à liderança?  

4.2. E com relação ao principal líder da organização (CEO), como você analisa a 

atuação dele durante a pandemia? 

4.3. Você sente que tem novas expectativas em relação a ele daqui para frente? 

 

5. Do início da pandemia até agora, sente que algo mudou na organização em que 

você atua em relação à atividade de fazer gestão de pessoas comparado ao que era 

antes da pandemia?  

5.1. Sente que seus colegas têm demandado algo diferente da organização em relação 

à gestão de pessoas? 

5.2. E você? Sente que está demandando algo diferente da organização em relação à 

gestão de pessoas? 

 

6. Você considera que as políticas e práticas de gestão de pessoas na organização são 

formalizadas? 

6.1. Acredita ser suficiente esse grau que você encara a formalidade-informalidade 

da empresa? 

6.2. Neste ponto (formalidade-informalidade), sente que a pandemia influenciou?  

6.3. O que ela trouxe de positivo e negativo em relação a formalidade das práticas e 

políticas?  

6.4. Daqui para frente você acha que a organização deveria ser mais formal ou 

informal? Por quê? 

 

7. Tem algo a mais que você gostaria de dizer em relação à influência da pandemia 

na gestão de pessoas da organização que trabalha? 

 

 


