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RESUMO 

 

Objetivo – O presente estudo tem como objetivo principal descobrir se a insegurança afeta os 

estados emocionais e os desempenhos das pessoas em um processo de Fusão e Aquisição.  

Metodologia – A metodologia aplicada foi a Análise de Discurso, que fez uso da coleta de 

dados por meio de entrevistas semiestruturadas aos funcionários de empresa de Petróleo e Gás 

em tempo real ao processo de Fusão e Aquisição (F&A).  

Resultados – Os resultados corroboraram as percepções iniciais e sugerem que: (i) os 

funcionários em processo de F&A são acometidos pela insegurança no emprego, (ii) a 

insegurança no emprego afeta negativamente os estados emocionais das pessoas e (iii) a 

insegurança no emprego afeta negativamente o desempenho dos funcionários. Relativo a novas 

descobertas, também foi interpretado pelos relatos, a insegurança no emprego atuando de forma 

negativa na confiança.  

(De)limitações – Esse estudo foi delimitado a empresa Alfa, empresa de Petróleo e Gás em 

processo de F&A. A limitação do estudo foi o prazo para a conclusão da pesquisa de campo, 

compreendido entre Agosto e Outubro de 2021, devido ao closing da operação de F&A.  

Implicações do estudo – É esperado que esse estudo tenha implicação prática para 

organizações e profissionais que serão expostos a processos de F&A no futuro. É desejado que 

a compreensão de questões relativas ao aspecto humano ganhe uma agenda de maior relevância 

processos de F&A.  

Contribuições para a sociedade – É esperado que, ao aprofundar na compreensão dos efeitos 

negativos da insegurança no emprego sobre as pessoas e seu desempenho, por meio do 

referencial teórico e dos dados coletados em campo, os resultados desse estudo possam 

contribuir na fundamentação teórica e empírica nesse campo de estudo, reduzindo a lacuna de 

literatura existente.  

Originalidade – O estudo foi realizado em tempo real ao processo de F&A, o que beneficia a 

metodologia aplicada.  

Palavras-chave – Fusão e Aquisição; Insegurança no emprego; Estresse ocupacional; 

Desempenho; Confiança.  

Categoria – Dissertação de Mestrado.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – The main purpose of this study is to figure out job insecurity effects on people's 

emotional states and performances in a Merger and Acquisition (M&A).  

Methodology – The methodology applied was Discourse Analysis, through semi-structured 

interviews with Oil and Gas company employees, in M&A real-time.  

Findings – The findings corroborate the initial perceptions and suggest that: (i) employees in 

M&A are affected by job insecurity, (ii) job insecurity negatively affects people's emotional 

states, and (iii) job insecurity negatively affects employee performance. Relative to new 

findings, it was also interpreted, that job insecurity acts negatively on trust.  

(De)Limitations – This study was limited to the company Alfa, an Oil and Gas company in the 

M&A process. The limitation of the study was the deadline for completing the field research, 

between August and October 2021, due to the closing of the M&A transaction.  

Practical implications – This study has practical implications for organizations and executives 

who will be exposed to M&A. It is expected the understanding related to the human aspect will 

gain an agenda of greater relevance on M&As.  

Social implications – It is expected that, based on a deep understanding of the negative effects 

of job insecurity on people and their performance, through the theoretical framework and data 

collected in the field, the results of this study can contribute to the theoretical and empirical 

foundation in this field of study, reducing the existing literature gap. Originality: The study was 

carried out in real time during the M&A process, which benefits the methodology applied. 

Originality – This study was carried out in real-time M&A, which benefits the applied 

methodology. 

Keywords – Merger and Acquisition; Job insecurity; Occupational stress; Performance; Trust. 

Category: Master's Thesis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Introdução ao Problema  

 

1.1.1. O problema 

 

As Fusões e Aquisições (F&A) se tornaram uma ferramenta importante para o 

crescimento inorgânico das empresas (DALTON; DALTON, 2006). Sabe-se que é uma prática 

antiga, não sendo possível identificar seu primeiro registro. De acordo com o Institute for 

Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA, 2021), passaram a ocorrer em volume mais 

expressivo a partir de 1985, sendo a última década a de maior número, com 465 mil operações 

registradas mundialmente. No Brasil, segundo dados levantados pela PricewaterhouseCoopers 

(PWC, 2020) o ano de 2020 apresentou o maior volume histórico de operações de F&A, com 

um total de 1.038 operações.  

O interesse acadêmico por esse fenômeno também cresceu ao longo das últimas 

décadas. Muitos estudos buscam compreender os motivos que levam tal estratégia corporativa 

a apresentar taxas de insucesso tão elevadas – entre 60% e 90% (CHRISTENSEN et al., 2011; 

MARKS; MIRVIS, 2001; TETENBAUM, 1999; KEY, 1992). Autores defendem que o foco 

de estudo, em sua maioria da escola de pensamento econômico-financeira (STAHL; VOIGT, 

2008), não são suficientes para explicar esse fenômeno (KING et al., 2004), e que há uma 

carência de estudos que interpretem os aspectos humanos nesse tipo de operação (SHIPPEE, 

2014; STAHL; VOIGT, 2008).  

Foi no contexto de uma Fusão e Aquisição que surgiu o interesse desse estudo, quando 

em meio ao processo de venda da empresa Alfa, foi observado que os funcionários da empresa 

estavam manifestando uma grande insegurança quanto a continuidade de suas posições de 

trabalho.  Como responsável pelas áreas Financeira e Recursos Humanos, áreas com interesses 

bem distintos, uma série de inquietações começaram a surgir. Pela ótica financeira, ansiava por 

entender como essa insegurança poderia se refletir para o futuro acionista, se o desempenho dos 

funcionários estava sendo afetado. Em contrapartida, pela ótica de recursos humanos, havia 

uma preocupação genuína com o bem-estar dos funcionários, que claramente estavam sofrendo 

com esse processo.  
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Em razão disso esse estudo foi conduzido, com a intensão de responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: A insegurança no emprego afeta negativamente as pessoas e seu 

desempenho em um processo de Fusão e Aquisição?  

Era esperado que, ao aprofundar na compreensão dessas percepções iniciais sobre o 

sofrimento dos funcionários, por meio do referencial teórico e dos dados coletados em campo, 

os resultados desse estudo pudessem contribuir na fundamentação teórica e empírica nesse 

campo de estudo, reduzindo a lacuna de literatura existente.  

Os estudos acadêmicos sobre os efeitos da insegurança no emprego sobre as pessoas, 

apontam para uma relação positiva para o estresse ocupacional no contexto das Fusões e 

Aquisições (DAO; BAUER, 2021; CINDY, 2017; ABU-JAROUR, 2014; KIM; 

FINKELSTEIN, 2009; LARSSON; FINKELSTEIN, 1999), bem como em outros contextos 

(NGIRANDE; MJOLI; 2020; CALLEA et al., 2019; HU, 2021; SHOSS, 2017; De WITTE et 

al., 2016).   

Já com relação ao impacto da insegurança no emprego no desempenho dos funcionários, 

as evidências acadêmicas são menos contundentes. Estudos apontam para um impacto negativo 

no desempenho (SVERKE et al., 2019; JIANG; LAVAYSSE, 2018; PICCOLI; REISEL; De 

WITTE, 2019; DARVISHMOTEVALIA; ALI, 2020), porém há estudos de importante impacto 

que apontam na direção oposta (PROBST et al., 2007; STAUFENBIEL; KÖNIG, 2010; 

SVERKE et al., 2002). 

A abordagem adotada para a pesquisa foi qualitativa exploratória de natureza indutiva. 

Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas abertas com 12 funcionários 

de Alfa e foram interpretados pela perspectiva de Análise de Discurso (ORLANDI, 2005; 

CAREGNATO; MUTTI, 2006). O momento em que a pesquisa foi realizada, em tempo real ao 

processo de F&A da Alfa, contribuiu substancialmente para a coleta de relatos profundos e 

densos.  

Corroborando com a revisão teórica, a interpretação dos dados da pesquisa sugere que: 

(i) os funcionários em processo de Fusão e Aquisição são acometidos pela insegurança no 

emprego, (ii) a insegurança no emprego afeta negativamente os estados emocionais das pessoas 

e (iii) a insegurança no emprego afeta negativamente o desempenho dos funcionários.  

Relativo à confiança, os dados apontaram como sendo a diminuição da confiança um 

efeito negativo da insegurança, corroborando com Sverke et al. (2002). Também foram 

identificados indícios do efeito moderador da confiança, e, portanto, acredita-se que a confiança 

uma vez negativamente impactada pela insegurança, potencializa o efeito negativo no 
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desempenho, corroborando assim com os estudos de Jiang e Probst (2019), Richter e Näswall 

(2019) e Wang, Mather e Seifert (2018), porém em virtude da limitação de tempo da dissertação 

não foi possível investigar essa relação de causalidade circular.  

 

1.1.2. Contextualização Setorial  

 

O ano de 2014 e início de 2015 foi um período marcado por notícias difíceis para a 

Petrobras, que impactaram diretamente na sua credibilidade e valor de mercado. Os eventos 

que desencadearam tais notícias foram múltiplos: acusações de corrupção apresentadas na 

Operação Lava-Jato, mudanças no comando da Companhia com a saída de Graça Foster e 

outros cinco diretores que renunciaram aos seus cargos, divulgações de perdas nos valores dos 

ativos apresentadas no balanço da empresa e valorização do dólar frente ao real que gerou uma 

perda cambial expressiva para a empresa visto que sua dívida era 70% atrelada à moeda 

estrangeira (LARANJEIRA; OLIVEIRA, 2015). Naturalmente, esses eventos geraram 

desconforto e incertezas, por parte dos acionistas, sobre o futuro da empresa.   

Uma das respostas à crise que se iniciou em 2014 foi a aprovação pela diretoria 

executiva da empresa de uma revisão do plano de desinvestimento para o biênio 2015 e 2016, 

no montante de US$ 13,7 bilhões. À época, o posicionamento da estatal para um plano de 

desinvestimento mais agressivo foi divulgado pela empresa em comunicado ao mercado: "Este 

plano faz parte do planejamento financeiro da Companhia que visa à redução da alavancagem, 

preservação do caixa e concentração nos investimentos prioritários, notadamente de produção 

de óleo e gás no Brasil em áreas de elevada produtividade e retorno" (PETROBRAS, 2015). 

O tema desinvestimento passou a se tornar tão relevante na Petrobras que a empresa 

decidiu criar, no início de 2016, uma gerência executiva de Aquisições e Desinvestimentos, 

reportando diretamente à diretoria financeira (PAMPLONA, 2016). Desde 2019, tal gerência 

executiva reporta diretamente ao presidente da Petrobras (RAMALHO, 2019).  

De acordo com recente Plano Estratégico, para o período de 2021 a 2025, a Petrobras 

elevou o montante que pode arrecadar com desinvestimentos para US$ 35 bilhões, com a venda 

de até 209 ativos em terra e águas rasas (PETROBRAS, 2020).  

Fato é que o plano de desinvestimentos da Petrobras tem movimentado o setor de 

Petróleo e Gás brasileiro nos últimos anos e chamado a atenção de novos players entrantes com 
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apetite ao investimento. Através do dashboard chamado Monitor do Desinvestimento1 

desenvolvido por empresas de consultoria, alimentado através de informações oficiais da 

Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo (ANP) é possível acompanhar as fases de 

negociação de cada um dos ativos. De acordo com os últimos dados disponibilizados, dos atuais 

179 ativos em desinvestimento, 124 já tiveram o processo de oferta (bid) finalizados e a venda 

já é considerada como concluída. 

 Atualmente, o cenário é muito promissor para as empresas de Petróleo e Gás no Brasil, 

atraindo a atenção de investidores. Considerando que o preço do barril do petróleo teve um 

crescimento importante atingindo USD 100/barril e a desvalorização do Real frente ao Dólar, 

principais variáveis que afetam as receitas das empresas de Petróleo e Gás, o setor vem 

recebendo novos investimentos, e é nesse contexto que a empresa objeto desta pesquisa se 

enquadra.  

 

1.1.3. Contextualização da Empresa 

 

A empresa escolhida para esta pesquisa, que aqui será referenciada como empresa Alfa, 

na qual a pesquisadora trabalhava como responsável pelas áreas Financeira e Recursos 

Humanos durante o período de realização da pesquisa, que foi base de dados primários para 

esse estudo.  

A Alfa exerce atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção de petróleo, uma 

empresa de médio porte, com produção de aproximadamente 500 barris de petróleo ou 

equivalente ao dia.  

A operação de Exploração, Desenvolvimento e Produção de petróleo ocorre no Rio 

Grande do Norte e a matriz é no Rio de Janeiro, onde tem um escritório.  Na operação são 

aproximadamente 35 funcionários e no escritório 15 funcionários, totalizando 50 funcionários 

diretos.  

Operando em campos maduros de propriedade da Petrobras desde 1998, através de um 

contrato de risco, contrato no qual a Alfa assumia os gastos de investimentos e era remunerada 

com um percentual da receita do campo, a empresa era totalmente dependente de aprovações 

da estatal para qualquer decisão de cunho operacional. Ou seja, a estrutura era engessada e dava 

pouca margem ao acionista controlador para tomar decisões de investimento.   

 
1 Disponível em: https://epbr.com.br/desinvestimento/ . Acesso em: 23 de outubro de 2021. 

https://epbr.com.br/desinvestimento/
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A Alfa foi constituída para assumir o referido contrato de risco em 1998. Seu acionista 

controlador era, na época um grupo multinacional, bem consolidado no setor de Petróleo e Gás, 

e que permaneceu a frente da Alfa até 2011, quando a empresa foi vendida para outro grupo 

multinacional também de origem norte americana, de porte expressivamente menor que o 

anterior.  

Por conta dos investimentos no setor que são muito intensivos, e do fato de o novo 

acionista controlador não ser capitalizado o suficiente para prover tais investimentos, já desde 

2015 foram feitas tentativas de vender a empresa, sem sucesso. Possíveis investidores viam a 

relação de total dependência com a Petrobras como um entrave, uma forte barreira de entrada.   

Em 2017 a Petrobras incluiu os campos maduros operados pela Alfa no portifólio de 

desinvestimentos, e o então acionista controlador decidiu que era o momento de fazer uma 

oferta. Foram três anos de longas discussões com a estatal para definição e compreensão de 

ambas as partes de um preço justo para a operação. Até que finalmente, em meados de 2020, a 

aquisição dos campos maduros foi concluída. A partir desse momento a Alfa passou a ser a 

proprietária da concessão, assumindo todos os riscos da operação, onde podemos destacar os 

aspectos regulatórios, afinal o segmento é regulado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, 

bem como aspectos de segurança, dado o risco ambiental da atividade de Exploração e 

Produção de petróleo (grau de risco 4)2.  

A compra das concessões só foi possível pois a Alfa se associou a um dos maiores 

private equity do Brasil, que injetou o investimento necessário na empresa. Uma vez que a 

barreira de entrada foi superada, a Alfa, aproveitando o momento positivo do setor, se 

posicionou novamente à venda. Depois de um grande período sem investimentos, a associação 

ao private equity possibilitou a Alfa a retomada dos planos de desenvolvimento dos campos 

maduros. Os funcionários estavam muito motivados, com a perspectiva de desenvolvimento 

profissional e da empresa.  

Em 2021, o private equity, viu seu investimento valorizar rapidamente com o aumento 

do preço do barril de petróleo. Foi nesse contexto que iniciou o processo de Fusão e Aquisição 

da Alfa, onde se posiciona como vendedora. Da fase inicial até a data do fechamento da 

operação, transcorram aproximadamente 7 meses. A empresa adquirente, outro player do 

segmento de Petróleo e Gás, é uma empresa de capital aberto, com uma estrutura 

expressivamente maior do que a de Alfa. Por força de lei, a empresa compradora efetuou o 

 
2 Grau de risco 4 (GR4), mais alto risco nos critérios de saúde e segurança do trabalho. 
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comunicado ao mercado através de Fato Relevante, após a fase de Negociação e Due Diligence 

transcorrida com sucesso, quando da assinatura do Memorando de Entendimentos.  

Tornada pública a aquisição da Alfa, rapidamente foi observado que os funcionários da 

empresa estavam manifestando uma grande insegurança quanto a continuidade de suas posições 

de trabalho. Foi nesse cenário de incerteza que surgiu o interesse na realização da pesquisa de 

campo. 

 

1.2. Objetivos  

 

O presente estudo tem como objetivo principal descobrir por meio da Análise de 

Discurso se a insegurança afeta os estados emocionais e os desempenhos das pessoas em um 

processo de Fusão e Aquisição, de forma com que essas descobertas possam contribuir na 

fundamentação teórica e empírica nesse campo de estudo, reduzindo a lacuna de literatura 

existente.  

 

1.3. Relevância e Justificativa 

 

Frente ao grande volume de Fusões e Aquisições recentes, e considerando que esse é 

um processo que apresenta taxas de insucesso altas, bem como que há uma carência de estudos 

que interpretem os aspectos humanos nesse tipo de operação, esse estudo tem relevância pelo 

aprofundamento em aspectos que podem contribuir na fundamentação teórica e empírica nesse 

campo de estudo, reduzindo a lacuna de literatura existente.  

Justifica-se pela contribuição às organizações e aos profissionais, que podem utilizar os 

resultados e aprendizados obtidos nesse estudo como ferramenta de apoio em futuras operações 

de Fusões e Aquisições.  

 

1.4. (De)limitação do estudo 

 

Esse estudo foi delimitado a empresa Alfa, empresa na qual foi autorizado o acesso para 

a obtenção dos dados primários para a realização desse estudo.  

A limitação do estudo foi o prazo para a conclusão da pesquisa de campo, compreendido 

entre Agosto e Outubro de 2021, pois havia um acordo com a administração de Alfa para que 

os dados fossem coletados somente até o fechamento da operação. Por conta disso, algumas 



 

15 

 

descobertas que surgiram ao longo da pesquisa não puderam ser aprofundadas, como é o caso 

do (i) efeito negativo da insegurança no emprego da disposição do funcionário a colaborar (ii) 

o efeito da percepção de risco sobre o desempenho e (iii) efeito moderador da confiança no 

efeito negativo da insegurança sobre o desempenho. Sugerimos a continuidade dessa 

investigação em futuros trabalhos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Fusões e Aquisições 

 

Para melhor compreensão desse estudo, faz-se necessário conceituar, ainda que 

resumidamente, a Fusão e a Aquisição sob o ponto de vista da sua realização, um procedimento 

e suas fases, bem como sob o ponto de vista material, como operação estratégica em si e seus 

motivadores.  

O artigo 228, da Lei das Sociedades por Ações, define a fusão de empresas como a 

“operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes 

sucederá em todos os direitos e obrigações” (BRASIL, 1976), sendo esse processo muito 

semelhante à aquisição. Na primeira, duas ou mais empresas formam uma terceira 

juridicamente inédita, ocorrendo, assim a extinção das empresas que antes existiam, inclusive 

quanto ao nome. No segundo caso – aquisição –, os ativos e passivos também se misturam 

como resultado da união de empresas, mas o novo ente mantém a identidade de uma delas, 

geral, mas não necessariamente, o nome da maior ou da mais forte no mercado, ou de marca 

mais consolidada e reconhecida. 

De uma forma geral, há um ritual até que uma F&A seja considerada como concluída. 

Segundo os autores pesquisados, é um processo que dura cerca de 100 dias e que segue, com 

pequenas exceções ou variações, seguintes etapas: (i) identificação da empresa alvo, onde o 

comprador detecta uma oportunidade de negócio e usualmente com o com o apoio de 

assessores, avalia se o negócio está aderente com sua estratégia através de modelos financeiros 

(valuation). Satisfazendo essa condição, se inicia a fase de (ii) negociação, quando comprador 

e vendedor negociam preço e outras condições para a realização do negócio, e o comprador 

formaliza sua oferta através de uma LOI, conhecida como carta de intenção ou letter of intent, 

ou de uma MOU, também chamado de memorando de entendimento ou memorandum of 

understanding. Cumpridas todas as condições precedentes ocorre então o (iii) fechamento da 

operação, do inglês closing, onde ocorre juridicamente o desfecho final da operação e 

finalmente a (iv) integração, do inglês post-merger integration, que é o momento em que as 

empresas integram processos, recursos humanos e definem uma estratégia conjunta para a 

empresa nova ou empresa combinada (McGRATH, 2016; DAVIS, 2012; LUZIO, 2015).  

Trata-se, portanto, de uma estratégia corporativa de crescimento não orgânico, ou seja, 

gerado pela união para criação de um ente mais forte, já que, sozinha(s), a(s) empresa(s) não 



 

17 

 

consegue(m), por diversas razões, atingir o crescimento interno (orgânico) almejado 

(DALTON; DALTON, 2006). 

Em recente revisão de literatura, Hossain (2021) apresenta os principais motivadores da 

F&A, sendo eles: conquistar uma parcela maior mercado (market share) ou seguimento e  nele 

ocupando outros espaços (expansão), acessar mais recursos, adquirindo e/ou fabricando novos 

produtos (diversificação), bem como aquisição de novas tecnologias (inovação).   

Dalton e Dalton (2006), complementam que, as empresas uma vez unidas e consolidadas 

por meio de uma F&A, buscam a sinergia de recursos e oportunidades, como estratégia de 

crescimento e de valorização perante o mercado.  

Porém, Porter (1987) já alertava sobre as dificuldades de atingir a sinergia esperada 

pelas empresas e que o mais comum é que isso não ocorra na maior parte dos casos e a perda 

de valor – ou aumento de valor abaixo do esperado –, é a regra, e o sucesso, a exceção. Estudos 

posteriores corroboram que o sucesso seja exceção, onde as taxas de insucesso variam entre 

60% e 90% (CHRISTENSEN et al., 2011; MARKS; MIRVIS, 2001; TETENBAUM, 1999; 

KEY, 1992).  

É natural que, devido a taxas de insucesso tão altas, esse fenômeno seja muito estudado. 

Como as F&A são um processo multidisciplinar bastante complexo e diante da variedade de 

nuances e aspectos conflitantes (SUDARSANAN, 2016), muitos estudos foram realizados ao 

longo dos anos e as escolas de pensamento têm se empenhado à compreensão desse tipo de 

operação corporativa, apesar de que em sua grande maioria, se atêm a aspectos e questões de 

natureza econômicas e financeira (STAHL; VOIGT, 2008).  

Porém, ainda assim, permanece inexplicado os fatores que influenciam o sucesso ou 

fracasso das empresas envolvidas em F&A (KING et al., 2004).  Em boa parte, isso se deve ao 

fato do aspecto e das questões humanas não serem o foco dos estudos e, para preencher essa 

lacuna, estudos que aprofundam nessa ótica tem aumentado nos últimos anos (STAHL; 

VOIGT, 2008).  

Shippee (2014), entende que há perdas relacionadas ao fato de se desprezar o aspecto 

humano nesse tipo de operação empresarial. Ao analisar esse tópico, Shippee (2014) afirma que 

fatores econômicos e financeiros, como questões que envolvem tributos, normas legais, dentre 

outras, são alvo de atenção na Fusão e Aquisição de empresas, porém, as questões relacionadas 

aos funcionários – cruciais, segundo autor –, são geralmente desconsideradas. Para ele, há 

custos para a empresa por causa do esquecimento dos aspectos humanos pois as pessoas que 
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compõem as empresas envolvidas na F&A têm papel fundamental e podem, com sua atuação, 

contribuir para aumentar as chances de sucesso do negócio. 

Como gestora responsável pelas áreas Financeiras e de Recursos Humanos, da mesma 

forma que apontado Shippee (2014), o que era percebido na prática, no processo de F&A da 

Alfa, era uma preocupação muito grande pela conciliação dos interesses financeiros da 

compradora e da vendedora, e as questões de sofrimento das pessoas não sendo relevante nas 

discussões.  

Como mestranda, uma inquietação quanto a esse assunto aflorou e foi assim esse estudo 

começou a ser concebido. Era esperado que, se a percepção inicial de que a insegurança quanto 

a futura empregabilidade estava afetando os estados emocionais e os desempenhos dos 

funcionários de Alfa, fosse corroborada pelo referencial teórico e pelos dados coletados em 

campo, esse estudo seria relevante para fundamentação teórica e empírica nesse campo de 

estudo, e contribuiria na minimização da lacuna existente.  

 

2.1. Insegurança no emprego 

 

A insegurança no emprego tem recebido mais atenção dos estudos acadêmicos em 

função das mudanças tecnológicas, econômicas e políticas enfrentadas nas últimas décadas, e 

consequente insegurança sobre o futuro dos empregos (SHOSS, 2017).  

Uma das primeiras definições, e muito citada, de insegurança no emprego foi dada por 

Greenhalgh e Rosenblatt (1984) como a “a impotência percebida para manter continuidade 

desejada em uma situação de trabalho ameaçado”. Outra definição também muito citada é a de 

De Witte (2005) que apresenta insegurança no emprego como a “ameaça percebida de perda de 

emprego e as preocupações relacionadas a essa ameaça”. Em recente trabalho, Shoss (2017) 

conceitua insegurança no emprego como “uma ameaça percebida para a continuidade e 

estabilidade do emprego como é atualmente experimentado”. 

Além dos já citados, diversos outros autores definem a insegurança no emprego, sem 

que haja um consenso do constructo, porém duas características são comumente citadas, a 

saber: (i) a preocupação com a continuidade do emprego (SHOSS, 2017; VANDER ELST et 

al., 2016; ELLONEN; NÄTTI, 2015; MOSHOEU; GELDENHUYS, 2015; KEIM et al., 2014) 

e (ii) a insegurança sugere ser de natureza involuntária (De CUYPER et al., 2010; BURCHELL, 

2011; SVERKE; HELLGREN, 2002).   
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Alguns autores também fazem distinção entre insegurança no emprego quantitativa e 

qualitativa, sendo a primeira relacionada diretamente às preocupações de perder o emprego em 

absoluto e a segunda envolve não a perda do emprego em si, mas a deterioração de 

características valiosas do trabalho, como salário reduzido, falta de oportunidades de carreira e 

insuficiência desenvolvimento de competências, entre outros (De WITTE et al., 2010; 

VANDER ELST et al., 2016; HU, 2021). 

Neste trabalho o conceito de insegurança no emprego adotado foi o definido por Vander 

Elst et al. (2016) como “a ameaça percebida de perder o emprego atual em um futuro próximo”.  

No contexto das Fusões e Aquisições, como já abordado, há menor produção acadêmica 

aprofundando na ótica das pessoas e como elas são afetadas nesse ambiente, e dentre eles, um 

dos aspectos constantemente abordados é como a insegurança no emprego é percebida e seus 

desdobramentos. Nesse sentido os estudos de Larsson e Finkelstein (1999) e posteriormente de 

Kim e Finkelstein (2009), sugerem que há um forte impacto desse tipo de operação nos níveis 

de estresse ocupacional dos funcionários, em virtude da possibilidade de desemprego gerado 

pelo processo de integração das empresas, seja por reestruturação ou por redundância funções. 

O medo de perder o emprego também é apontado, como causa de estresse por Cindy (2017), 

que afirma que o esse medo inclusive prejudicaria a adaptação à nova organização, integração 

que pode se tornar muito difícil quando os funcionários estão diante da situação incerta sobre o 

seu futuro na empresa: se ficarão no emprego ou se serão demitidos. 

Abu-Jarour (2014) adiciona que inclusive funcionários que habitualmente apresentam 

bom desempenho sofrem os impactos da insegurança quanto a futura empregabilidade. O autor 

identificou que executivos relatam o estresse e a ansiedade associados à F&A, pois mesmo 

funcionários com bom desempenho são dispensados em função de suas posições terem se 

tornado redundantes, especialmente nas posições mais altas das organizações. Dao e Bauer 

(2021), corroboram com essa ideia. Os autores abordam que ser um funcionário valioso, ou 

seja, de alta performance, numa F&A é “faca de dois gumes”, pois um funcionário "valioso” 

pode significar “caro” sob o olhar de acionistas e gerentes, sobretudo quando se tratar da 

necessidade de eliminar recursos redundantes.  

Ampliando a análise para outros contextos, as reações negativas associados à 

insegurança no emprego foram mais amplamente documentadas (JIANG; PROBST, 2019; 

WANG; MATHER; SEIFERT, 2018; SHOSS, 2017). A insegurança no emprego afeta os 

estados emocionais, compromete o bem-estar e a saúde dos funcionários, e deteriora a 

satisfação e o comprometimento no trabalho. 
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Já com relação ao impacto da insegurança no emprego no desempenho dos funcionários, 

as evidências são menos contundentes. Estudos apontam para um impacto negativo no 

desempenho (SVERKE et al., 2019; JIANG; LAVAYSSE, 2018; PICCOLI; REISEL; De 

WITTE, 2019; DARVISHMOTEVALIA; ALI, 2020), porém há estudos de importante impacto 

que apontam na direção oposta (PROBST et al., 2007; STAUFENBIEL; KÖNIG, 2010; 

SVERKE et al., 2002). 

Como forma de mediar os impactos negativos da insegurança no emprego, autores têm 

apresentado em estudos recentes, resultados positivos para a importância da confiança na 

empresa e na gestão, como papel atenuador dos efeitos nocivos (JIANG; PROBST, 2019; 

RICHTER; NÄSWALL, 2019; WANG; MATHER; SEIFERT, 2018).   

 

2.2. Estresse ocupacional (ou estresse no trabalho) 

 

Na década de 1970, começam a surgir os primeiros estudos sobre estresse ocupacional 

e desde então o tema se tornou recorrente, especialmente para a compreensão sobre os reflexos 

negativos nos funcionários e organizações (Silva, 2019).  

Estresse é considerado um termo “guarda-chuva”, pois sua definição abriga uma série 

de conceitos e definições. Ainda de forma ampla, o estresse no trabalho pode ser entendido 

como um estado psicológico negativo resultante da interação entre o funcionário e seu ambiente 

de trabalho (MOSADEGHRAD; FERLIE; ROSENBERG, 2011).  

Michie (2002) define estresse como “o estado psicológico e físico que resulta quando 

os recursos de um indivíduo não são suficientes para lidar com as demandas e pressões da 

situação”. Na mesma linha, Ullrich e Fitzgerald (1990) consideram o estresse no trabalho como 

“um desequilíbrio entre as demandas do local de trabalho e a capacidade do indivíduo de lidar 

com isso”. 

Alguns dos agentes estressores mais citados e estudados, quando se analisa as causas do 

estresse no trabalho são: insegurança no emprego, altas exigências do trabalho em relação às 

habilidades do trabalhador, falta de recursos, relação profissional com os colegas não 

satisfatória, salário abaixo do esperado, falta de participação na tomada de decisões, falta de 

controle sobre o trabalho, muita responsabilidade e pouca autoridade, descrições de trabalho 

inadequadas e estilos de gestão (FIRTH-COZENS, 1999; HEALY; McKAY, 2000; HUGHES 

et al., 2009; OGINSKA-BULIK, 2006; SCHMITZ; NEUMANN; OPPERMAN, 2000). Tais 
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agentes estressores podem causar no indivíduo efeitos prejudiciais na saúde e bem-estar físico, 

mental e emocional (MOSADEGHRAD; FERLIE; ROSENBERG, 2011).  

 

2.2.1 Relação entre insegurança no emprego e estresse ocupacional  

 

Insegurança no emprego é considerado um dos maiores agentes estressores para os 

funcionários (CALLEA et al., 2019; De WITTE; VANDER ELST; De CUYPER, 2015). Em 

função disso, uma série de estudos avaliando a relação entre insegurança no emprego e estresse 

ocupacional foram conduzidos nas últimas décadas e os resultados mostram certa uniformidade, 

no sentido de uma relação positiva entre insegurança no emprego e estresse ocupacional, como 

será a seguir demonstrado.  

Shoss (2017), através de ampla meta análise, identificou que mecanismos de estresse se 

relacionam positivamente à insegurança no emprego, ou seja, à medida que a insegurança no 

emprego aumenta, os mecanismos de estresse também aumentam. Como resultado do aumento 

da insegurança no emprego, a autora aponta a diminuição no bem-estar pessoal e profissional, 

manifestado por distúrbios mentais, sofrimento físico, esgotamento e autoestima diminuída, 

bem como a diminuição do comprometimento e da confiança na empresa. Além disso, 

importante conclusão de Shoss (2017) é que considerando que o estresse restringe a atenção e 

diminui a autorregulação, os mecanismos de estresse também predizem que insegurança no 

emprego resulta em aumento de lesões e acidentes no local de trabalho. 

De Witte et al. (2016) afirmam que há uma grande maioria de estudos que relacionam a 

insegurança no emprego quantitativa e o bem-estar dos funcionários, porém poucos estudos são 

os que abordam o viés qualitativo da insegurança no emprego, ou mesmo uma visão integrada 

das duas (quantitativa e qualitativa).  

Hu (2021), argumentando que a grande maioria dos estudos sobre a relação entre a 

insegurança no emprego foram conduzidos nas sociedades ocidentais, e já evoluindo para uma 

linha mais atual ao analisar a insegurança qualitativa e não a quantitativa, em função das 

provocações trazidas por De Witte et al. (2016), conduziu estudo com 500 funcionários 

chineses, onde concluiu que insegurança qualitativa no emprego afeta negativamente o bem-

estar dos funcionários.  

Também inspirado pelas colocações de De Witte et al. (2016), outros autores que trazem 

para seu estudo a visão de insegurança qualitativa no emprego são Callea et al. (2019). Com 

base em estudo com 751 funcionários italianos, os autores encontraram relação positiva para as 
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duas dimensões de insegurança no emprego (quantitativa e qualitativa) e o estresse ocupacional 

(por eles definido como exaustão emocional e sintomas psicológicos). Callea et al. (2019) 

ressaltam que a relação positiva é mais forte na dimensão qualitativa, e que isso pode ser 

justificado por esta dimensão conter aspectos tangíveis da rotina diária de trabalho, como a 

potencial perda de qualidade na relação de trabalho.  

Dentro do contexto desse estudo, Fusões e Aquisições, Ngirande e Mjoli (2020), em seu 

estudo sobre a relação entre insegurança no emprego e estresse ocupacional, ao comparar os 

resultados de indivíduos que trabalhavam em empresas fusionadas e não fusionadas, 

concluíram que o primeiro grupo de indivíduos apresentaram níveis de estresse mais altos em 

comparação ao segundo grupo. Porém, contrariando o que os autores esperavam, a hipótese de 

que há uma relação entre insegurança no emprego e estresse ocupacional não pode ser provada, 

e isso foi atribuído ao fato da fusão ainda não havia sido completamente concluída na empresa 

afetada pela fusão.   

 

2.3. Desempenho no trabalho 

 

Uma das conceituações amplamente aceitas e referenciadas de desempenho no trabalho 

é a de Campbell et al. (1993), que afirmam que o desempenho pode ser analisado sob suas 

perspectivas: comportamental e de resultado.  

A perspectiva comportamental reflete o que os funcionários fazem ou como se 

comportam no trabalho. Porém, somente o comportamento relevante para os objetivos da 

organização são aqui considerados: "Desempenho é o que a organização contrata um para fazer, 

e fazer bem" (CAMPBELL et al., 1993). Já a perspectiva de resultado, refere-se à consequência 

e aos resultados de tais comportamentos dos funcionários, ou seja, a avaliação desses 

comportamentos. Campbell et al. (1993) ainda reforça o caráter avaliativo, pontuando que, 

somente ações que podem ser medidas, são consideradas como desempenho. Sonnentag e Frese 

(2005) ponderam que os aspectos comportamentais e de resultado estão relacionados 

empiricamente, mas não se sobrepõem completamente. 

Outra definição amplamente aceita é a de Motowidlo (2003), que conceitua desempenho 

no trabalho como o “valor esperado para uma organização dos múltiplos comportamentos de 

um indivíduo num determinado período de tempo, onde um indivíduo pode se envolver em 

vários conjuntos de comportamentos que afetam a eficácia organizacional de maneira positiva 

ou negativa”.  
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2.3.1 Relação entre insegurança no emprego e desempenho 

 

Os estudos recentes sobre a relação entre a insegurança no emprego e desempenho 

apresentam resultados divergentes, e por isso tem despertado o interesse de pesquisadores (De 

CUYPER et al., 2020).  

Meta-análises recentes apontam para relações negativas moderadas dessa relação 

(SVERKE et al., 2019; JIANG; LAVAYSSE, 2018), ou seja, reforçam que há um impacto 

negativo da insegurança no emprego sobre o desempenho dos funcionários.  

Também apresentam relação negativa os estudos de Piccoli, Reisel e De Witte (2019) e 

Darvishmotevalia e Ali (2020).  

Piccoli, Reisel e De Witte (2019), objetivando esclarecer resultados conflitantes 

anteriormente obtidos sobre a relação insegurança no emprego - desempenho no trabalho, 

utilizaram um modelo bidimensional, com amostras na Itália e Estados Unidos, de forma que 

seus resultados pudessem ser comparados. Ao testar a hipótese de que a insegurança no 

emprego é um obstáculo para o desempenho, e em contrate, a hipótese de que a insegurança no 

emprego possa desencadear comportamentos produtivos, os autores conseguiram validar 

apenas a primeira hipótese e refutaram a hipótese de que o aumento da insegurança no emprego 

pode aumentar o desempenho justificado como forma de preservação de emprego. 

Objetivando aprofundar a compreensão do impacto da insegurança no emprego no 

desempenho, Darvishmotevalia e Ali (2020) conduziram estudo com 250 funcionários na 

indústria hoteleira iraniana e confirmaram a hipótese de que a insegurança no emprego impacta 

negativamente o desempenho. Além de corroborar com estudos anteriores que também 

apresentaram resultados na mesma linha, este estudo foi pioneiro ao testar a variável estresse 

ocupacional como mediadora dessa relação. O achado dos autores foi identificar que a 

insegurança no emprego leva ao baixo desempenho por meio do papel intermediário do estresse 

ocupacional. 

Apesar das evidências contrárias, a crença de que a insegurança no emprego pode 

impulsionar o desempenho ainda é bastante presente, tanto do lado da organização, que anseia 

que tal insegurança não impacte os desempenhos individuais e consequentemente os resultados 

da empresa, e tanto do lado do funcionário, que acredita na justiça de ser recompensado por um 

desempenho extraordinário, preservando seu emprego (De CUYPER et al., 2020). Essa crença 

se estabeleceu após meta-análise conduzida por Sverke et al., (2002), estudo que se tornou 
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relevante pelo número de citações, que apontava uma relação não significativa entre a 

insegurança no emprego e o desempenho no trabalho.  

Após o trabalho de Sverke et al., (2002), foram poucos os estudos que estabeleceram 

uma relação positiva entre a insegurança no emprego e o desempenho, porém esses estudos 

ganharam notoriedade (De CUYPER et al., 2020). É o caso de Probst et al. (2007) e Staufenbiel 

e König (2010).  

Probst et al. (2007) conduziram dois estudos com metodologias distintas, que analisados 

em conjunto, sugerem que a insegurança no emprego pode ter efeitos adversos na criatividade, 

porém identificaram efeitos moderadamente benéficos no desempenho. Já Staufenbiel e König 

(2010), em um estudo transversal, encontraram um efeito direto positivo fraco da insegurança 

no emprego sobre desempenho, quando avaliado pelo supervisor. Em contrapartida, os autores 

também encontraram um efeito indireto negativo mais forte por meio de atitudes de trabalho 

enfraquecidas, levando a um efeito negativo geral da insegurança no emprego no desempenho, 

ainda assim, este estudo é frequentemente referenciado para defender a ideia de uma relação 

positiva entre a insegurança no emprego e o desempenho, mesmo com os resultados mostrando 

um ponto de vista contrário dominante, e um ponto de vista favorável mais fraco. 

Em estudo mais recente, porém sem o mesmo impacto acadêmico dos anteriormente 

citados, mas conduzido num ambiente similar ao vivido pela Alfa, em uma empresa em fase de 

reestruturação, Koen, Low, e Van Vianen (2019), sugerem que os funcionários podem dedicar 

um esforço extra para comportamentos de desempenho que serão notados e valorizados quando 

eles sentirem que o potencial de perda de emprego é maior.  

 

2.4. Confiança  

 

Cook e Wall (1980) conceituaram confiança como “a medida em que alguém está 

disposto a atribuir boas intenções e ter confiança nas palavras e ações de outras pessoas”. Os 

autores adicionam que tal disposição, por sua vez, afetará a maneira como se comporta em 

relação aos outros.  

Mayer, Davis e Schoorman (1995) abordam a confiança de forma mais complexa, 

especialmente ao introduzir a vulnerabilidade na relação e definir confiança como “a disposição 

de uma parte ser vulnerável às ações de outra parte com base na expectativa de que a outra 

realizará uma determinada ação importante para quem está confiando, independentemente da 



 

25 

 

capacidade de monitorar ou controlar essa outra parte”. Esse conceito implica na aceitação de 

correr riscos em função da vulnerabilidade.  

A associação com vulnerabilidade também é apresentada por Gould-Williams e Davies 

(2005), quando afirmam que a confiança é um pré-requisito fundamental para as interações em 

um ambiente de incertezas e vulnerabilidades, muito comuns em um processo de F&A, como 

no caso aqui relatado da empresa Alfa.  

Sobre a confiança dos funcionários na gestão, Mayer, Davis e Schoorman (1995) 

apoiam a ideia de que essa percepção é influenciada por comportamentos de integridade e 

consistência da gestão. Dirks e Ferrin (2001) adicionam que quando há altos níveis de confiança 

na gestão, os empregados compartilham do sentimento de que o comportamento da gestão é 

previsível e positivo.  

Mudanças organizacionais, tais como reestruturações e downsizing, podem ser 

associadas ao aumento da insegurança no emprego (De WITTE, 2005), bem como a redução 

nos níveis de confiança experenciados pelos funcionários (SVERKE et al., 2002).  

 

2.4.1 Relação entre insegurança no emprego e confiança 

 

Há um importante número de pesquisas que demonstram a diminuição da confiança 

como resultado da insegurança no emprego (SVERKE et al., 2002). Porém, pouca atenção tem 

sido dedicada à compreensão do papel moderador da confiança nos funcionários.  

Buscando preencher essa lacuna, Jiang e Probst (2019), conduziram estudo com 1.071 

funcionários de uma importante universidade que estava passando importante período de 

reestruturação e cortes de orçamento e pessoal. Nesse contexto, os resultados mostram que a 

insegurança no emprego foi associada ao aumento do estresse ocupacional e redução do 

comprometimento, mas a principal contribuição deste estudo consta da identificação do efeito 

atenuante da confiança na gestão sobre as tais consequências negativas da insegurança no 

emprego. 

Resultado similar foi obtido por Richter e Näswall (2019), em estudo com 906 

funcionários de três diferentes organizações suecas, ao confirmarem que a confiança atua como 

mediador dos efeitos negativos da insegurança no emprego sobre o bem-estar dos funcionários.  

Wang, Mather e Seifert (2018), também confirmaram o efeito moderador da confiança 

sobre os efeitos negativos da insegurança no emprego. Através de estudo realizado na 

Inglaterra, com base em 16.000 funcionários de mais de 1.100 organizações, os autores 
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identificaram que as correlações da insegurança no emprego com o aumento do estresse 

ocupacional e com níveis mais baixos de comprometimento organizacional, são atenuadas 

significativamente pela confiança na gestão.  
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3. METODOLOGIA 

 

Um processo de Fusão e Aquisição, por ser um processo que muitas vezes envolve uma 

reestruturação na empresa, inicia de forma sigilosa e somente é divulgada aos funcionários 

quando o negócio tem grande possibilidade de se concretizar. Foi o que ocorreu na Alfa, 

empresa objeto desse estudo. Como Alfa estava sendo adquirida por uma empresa de capital 

aberto, com obrigações de divulgação ao mercado, os funcionários foram comunicados quando 

houve a assinatura do memorando de entendimento, e muitos deles, como pode-se verificar 

pelas entrevistas, soube do ocorrido primeiramente pela mídia e posteriormente pelo 

comunicado oficial da empresa.   

Foi nesse contexto que surgiu o interesse por essa pesquisa, quando em meio ao 

processo de Fusão e Aquisição de Alfa, foi identificado que os funcionários da empresa estavam 

manifestando uma grande insegurança quanto a continuidade de suas posições de trabalho, 

quando o processo de F&A fosse concluído. Além do grande volume de questionamentos que 

era relatado formalmente ao departamento de Recursos Humanos, uma série de intervenções 

informais, a conversa de corredor, o bate papo no cafezinho, deixavam latente o sentimento de 

insegurança e incerteza que os funcionários de Alfa estavam submetidos, especialmente sobre 

o futuro de seus empregos.  

Como responsável pelas áreas Financeira e Recursos Humanos, áreas com interesses 

bem distintos, uma série de inquietações começaram a surgir. Pela ótica financeira, ansiava por 

entender como essa insegurança poderia se refletir para o futuro acionista, se o desempenho 

dos funcionários estava sendo afetado. Em contrapartida, pela ótica de recursos humanos, havia 

uma preocupação genuína com o bem-estar dos funcionários, que claramente estavam sofrendo 

com esse processo.  

Em razão disso essa pesquisa foi conduzida, com a intensão de responder a seguinte 

pergunta: A insegurança no emprego afeta negativamente as pessoas e seu desempenho em 

um processo de Fusão e Aquisição?  

Portanto, essa pesquisa pretende abordar um problema real, com base nas minhas 

observações quanto gestora e pessoa chave no processo de Fusão e Aquisição da Alfa, em 

conjunto com os relatos obtidos através de entrevista semiestruturada aberta, conduzida com os 

funcionários da empresa em questão. Conforme O’Leary (2005), pesquisas com base em 

problemas reais têm aplicação prática, pois as descobertas, resultados e conclusões podem levar 

a recomendações de mudanças genuínas e a grandes oportunidades de resolução destes 
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problemas. Dessa forma, acredita-se que o objetivo desse estudo será atingido, ao aprofundar o 

problema de pesquisa em termos teóricos e empíricos, e discutir soluções práticas para tal 

problema.   

O que torna essa pesquisa mais interessante e seus resultados mais relevantes é o 

momento em que ela foi realizada, no momento real em que a Fusão e Aquisição da Alfa estava 

em andamento. Como pode ser verificado mais a diante na análise dos resultados, há relatos 

profundos e densos, que demonstram claramente o sentimento de insegurança e seus impactos 

nos funcionários. Acredita-se que se os relatos fossem coletados em outro momento, e não no 

momento real em que aconteciam, não seriam manifestados com a mesma intensidade.  

 

3.1. Estratégia de pesquisa 

 

O método de pesquisa escolhido foi o exploratório Robson (2002) define esse método 

de pesquisa como “um meio valioso de descobrir o que está acontecendo; buscar novos insights; 

fazer perguntas e avaliar fenômenos sob uma nova luz”. Saunders, Lewis e Thornhill (2019) 

reforçam que esse método é “particularmente útil se você deseja esclarecer sua compreensão 

de um problema”.  

A abordagem escolhida para essa pesquisa é a indutiva Saunders, Lewis e Thornhill 

(2019) defendem que nessa abordagem, o pesquisador é uma parte do processo de pesquisa. 

Como parte integrante do time de funcionários da Alfa, nessa pesquisa, além dos relatos 

coletados dos demais funcionários, há também um conjunto de observações da própria 

pesquisadora. Além disso, na abordagem indutiva, o conjunto de dados coletados levam ao 

desenvolvimento da teoria (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2019).  

 

3.2. Coleta de dados  

 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de 12 entrevistas semiestruturadas abertas, 

no período entre Agosto e Outubro de 2021. As entrevistas foram realizadas individualmente e 

pessoalmente, com os funcionários da matriz (Rio de Janeiro) e individualmente e por vídeo 

conferência, com os funcionários da base operacional (Rio Grande do Norte), e tiveram duração 

média de uma hora cada. O critério de seleção dos funcionários adotado foi a de identificar as 

pessoas chave, cuja estratégia será abordada em maiores detalhes abaixo.  
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A limitação da pesquisa foi o tempo para sua conclusão, considerando que a 

Administração de Alfa autorizou a condução da pesquisa de campo somente até a conclusão do 

processo de venda da empresa, portanto desde o início da coleta de dados havia a preocupação 

em conduzir as entrevistas dentro desse período.  

Em função dessa limitação, a amostra limitou-se a 12 entrevistas. Considerando a alta 

frequência de observações indicando resultados convergentes, acreditamos que a amostra foi o 

suficiente para as generalizações observadas. 

Antes de iniciar o processo de coleta de dados propriamente dito, houveram duas etapas 

importantes. A primeira, foi a apresentação do projeto de pesquisa para a Administração de 

Alfa, onde os objetivos desse estudo foram apresentados, bem como foi solicitada autorização 

para realização das entrevistas com os funcionários. A autorização foi recebida, com a ênfase 

de que só seria válida enquanto a Administração da Alfa fosse a então vigente, ou seja, uma vez 

concluída a venda da empresa, essa autorização não teria mais validade por causa das mudanças 

na administração. A segunda etapa, foi a submissão do roteiro de entrevista ao comitê de ética 

da Fundação Getulio Vargas (FGV), cuja aprovação foi recebida em 27 de agosto de 2021. 

Tendo as duas etapas precedentes concluídas, iniciou-se o processo de planejamento da coleta 

de dados, que iniciou pela seleção dos entrevistados. 

A estratégia para seleção dos entrevistados foi a de identificar as pessoas chave. 

Entende-se por pessoa chave indivíduos cujo papel desempenhado e/ou experiência resultem 

em uma bagagem de informações ou conhecimentos relevantes, e que estão dispostos a 

compartilhar com um pesquisador (O’LEARY, 2005). Com base nisso, a identificação das 

pessoas chave ocorreu da seguinte forma:  

1)  Os responsáveis pelas principais áreas de negócio da Alfa: Backoffice, Operações e 

Produção, totalizando três entrevistados;   

2)  Os entrevistados identificados no item anterior, indicaram ao final de cada entrevista, 

quem seriam as pessoas chave de suas áreas de responsabilidade, totalizando cinco 

entrevistados;  

3)  As pessoas chave, mencionadas no item 2 acima, indicaram ao final de cada entrevista, 

uma pessoa cada, que entendiam ter um bom conhecimento sobre o tema pesquisado e 

estavam abertas a compartilhar suas percepções, totalizando cinco pessoas. Destas cinco 

pessoas, somente quatro puderam ser entrevistadas, pois a operação de venda foi 

concluída e, com isso as entrevistas tiveram que ser suspensas.  
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Quando convidados a participar das entrevistas, os funcionários da empresa Alfa 

aceitaram participar voluntariamente. O aceite foi manifestado através do termo de 

consentimento livre e esclarecido, documento previamente aprovado pelo comitê de ética da 

FGV. 

No início de cada entrevista, foi esclarecido aos entrevistados que a única e exclusiva 

finalidade das entrevistas era acadêmica e que seriam utilizadas apenas para esse estudo. Foi 

esclarecido, ainda, que todos os dados, como nomes e cargos dos entrevistados ou qualquer 

informação que pudesse vincular a fala à pessoa entrevistada seria ocultada, assim como 

eventuais menções a nomes de terceiros. Por esse motivo, para garantir o sigilo e a 

confidencialidade previamente acordada com os funcionários, os nomes verdadeiros dos 

entrevistados foram substituídos por “Entrevistado 01”, “Entrevistado 02”, sucessivamente 

até o “Entrevistado 12”.  Pelo mesmo motivo, aqui não será feita nenhuma identificação de 

cargo, idade, sexo, e nenhuma outra característica que seja permita a identificação do 

entrevistado. 

Por fim, foi explicado que o objetivo era captar as percepções em tempo real, do 

momento da F&A que os funcionários e a própria pesquisadora estavam vivenciando e foi 

solicitada a autorização para gravação do áudio. O áudio das entrevistas foi integralmente 

gravado, e seu conteúdo foi transcrito para que os dados pudessem ser analisados e tratados.  

Durante a condução das entrevistas, ficou claro que o os funcionários de Alfa careciam 

serem envolvidos no processo de venda da empresa. Muitos se manifestaram alheios ao 

processo, o que reforçava mais o sentimento de incerteza inicialmente percebido. De certa 

forma, isso foi positivo para a condução das entrevistas, pois fragilizados, os funcionários 

estavam mais abertos e colaborativos para dialogar sobre o problema de pesquisa.  

Além disso, o fato de ser gestora da área Recursos Humanos e também ser parte 

integrante do processo de Fusão e Aquisição de Alfa, facilitou para aproximar o diálogo e 

aprofundar questões sensíveis e delicadas com os funcionários, que em alguns momentos 

expuseram de forma bastante transparente suas vulnerabilidades e inseguranças. 

A saída de campo ocorreu no momento em que ocorreu o closing da operação de venda 

da Alfa, conforme acordado com a Administração da empresa.  
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3.3. Tratamento dos dados 

 

Os dados coletados nas entrevistas foram interpretados pela perspectiva de Análise de 

Discurso, onde buscou-se compreender se a insegurança no emprego se manifestava no 

contexto de uma Fusão e Aquisição de forma a influenciar negativamente o desempenho dos 

funcionários. 

Referência da disseminação da Análise de Discurso no Brasil, Eni Orlandi diz que o 

método trata da relação língua/ideologia, tendo o discurso como lugar de observação dessa 

relação (ORLANDI, 2005). Portanto, se faz necessário interpretar o discurso dentro de um 

contexto ideológico, e não apenas o discurso na forma como ele se apresenta, o que está 

explícito e o que está implícito, e esse foi o motivo pela adoção desse método para o tratamento 

dos dados.  

Na Análise de Discurso, cabe ao pesquisador a função de interpretar os dados, e essa 

interpretação é influenciada por suas experiências e vivências, portanto cada interpretação é 

única e não é absoluta (CAREGNATO; MUTTI, 2006). Nesse ponto, ser gestora de Recursos 

Humanos da Alfa e já conhecer os entrevistados previamente, facilitou para entender os papéis 

exercidos por cada funcionário. Entender o peso e a responsabilidade que cada um têm em suas 

famílias, ajuda a entender o quanto uma possível perda repentina do emprego pode influenciar 

e desencadear um alto nível de insegurança.    

Após concluída a etapa precedente, de coleta de dados, as aproximadamente 13 horas 

de entrevistas, tiveram seus áudios transcritos para que os dados pudessem ser mais facilmente 

interpretados.  

O tratamento dos dados ocorreu através da profunda análise do discurso dos 

entrevistados, buscando mergulhar na subjetividade, no que não estava explicitamente dito, e 

no esforço de interpretar como cada funcionário, dentro de um papel e uma função, perceberam 

o processo de Fusão e Aquisição em Alfa, e a forma como isso os afetou. 

A primeira constatação que foi feita foi a confirmação que a insegurança sobre o futuro 

estava presente, confirmando as percepções iniciais da pesquisadora. Todos os funcionários, 

sem exceção, manifestaram de forma contunde, a insegurança quanto a continuidade dos seus 

empregos. Com o avanço da análise de cada entrevista, emergiram informações relevantes 

quanto a natureza da insegurança no emprego nos funcionários de Alfa, relacionados ao estresse 

ocupacional e a confiança, bem como o percurso que leva até o impacto no desempenho do 

funcionário. Essas constatações serão aprofundadas na análise dos resultados da pesquisa.  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Apesar da forte percepção inicial, de que insegurança no emprego estava influenciando 

negativamente os estados emocionais e os desempenhos dos funcionários de Alfa, durante o 

processo de venda da empresa, foi necessário ir a campo, ouvir as pessoas e interpretar seus 

discursos, especialmente o que não estava explicito, para consolidar as descobertas no caso 

concreto de Alfa.   

A interpretação das entrevistas conduzidas com os 12 funcionários de Alfa, realizadas 

em tempo real ao processo de venda da empresa, trazem indícios que corroboram com as 

percepções iniciais, bem como, dão indícios de novas descobertas, que não haviam sido 

mapeadas inicialmente.  

Serão apresentados a seguir alguns dos relatos que subsidiaram a interpretação dos 

resultados. Alguns explicitam os sentimentos de sofrimento dos funcionários, pois como eles 

foram coletados no momento real em que a F&A de Alfa estava ocorrendo, tais sentimentos 

estavam latentes. Em outras situações, houve a interpretação do contexto do discurso para a 

interpretação do que não estava explicitamente dito.   

 

4.1. Insegurança no emprego 

 

Como inicialmente percebido, a insegurança estava latente no processo de F&A de Alfa. 

Fato que surpreendeu foi que ela foi manifestada pela integralidade dos funcionários, cem por 

cento dos funcionários de Alfa de alguma forma trouxe esse tipo de relato.  

Alguns deles manifestaram tal insegurança de forma bastante explicita e contundente, 

através do relato de temor quanto a continuidade do emprego, pela perda em absoluto do 

mesmo:  

“O que mais me preocupa é ficar desempregado.” (Entrevistado 12) 

 

“Meu Deus do céu, e agora? O que será?”, até porque ninguém sabia de fato 

o que iria acontecer e se o negócio daria certo ou não. Mas quando sai um fato 

relevante, ainda mais em se falando da Alfa, que não é uma empresa tão 

grande e que foi comprada por uma empresa que hoje em dia está grande no 

mercado, você acha o quê? Que a empresa vai sumir do mapa. Incorpora os 

valores, faz a fusão e vida que segue. Então, todo mundo sabe: “vamos perder 

o emprego.” (Entrevistado 03) 

 

“Ninguém vai ficar, a empresa vai chegar e vão botar para fora.” 

(Entrevistado 11) 
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“Insegurança, não é? O sentimento maior questão de insegurança, até para 

você traçar seus objetivos de médio a longo prazo, que eu acredito que todos 

possuem esses tipos de objetivos que o lado profissional está inteiramente 

ligado a isso, então se não temos uma clareza no emprego, no nosso trabalho, 

também não temos como dar segmento em algumas coisas da nossa vida.” 

(Entrevistado 09) 

 

Ainda de forma bastante clara, o Entrevistado 06, gestor de equipe, trouxe a 

insegurança na continuidade no emprego como sendo o ponto central das discussões entre eles 

e seus subordinados:  

 

“A incerteza dos funcionários em continuarem na empresa depois da 

aquisição. Esse é o ponto principal que todos os meus funcionários me 

apontaram e ficaram preocupados. E quando eles falam entre eles, e comigo, 

eles sempre levantam a incerteza de perder o trabalho.” 

 

O mesmo entrevistado ainda traz, conforme trecho abaixo, duas informações 

importantes que implicitamente denotam o sofrimento por conta da insegurança: a deterioração 

das características valiosas de sua posição como gestor, com a perda de poder, e a necessidade 

de dar constante suporte psicológico para sua equipe:  

 

“Acho que boa parte do meu tempo e do meu poder que caiu, virou mais de 

conselheiro, de conversar; vamos dizer, um psicólogo dos funcionários. Eles 

chegam desmotivados e tal, questionando, e eu converso, tento motivar, 

sempre sendo honesto com a possibilidade (de continuidade dos empregos) 

porque eu não tenho como garantir nada.” (Entrevistado 06) 

 

A questão da deterioração do valor do emprego, é apresentada novamente por outro 

gestor. Pode-se interpretar que, a perda de autonomia e do poder de tomada de decisão 

influencia de forma acentuada o sentimento de insegurança no emprego, afinal o gestor se vê 

inútil por estar afastado de sua principal atribuição, sem poder exercer suas competências 

primordiais – gerir e tomar decisões:  

 

“A gente perdeu boa parte do poder. Na verdade, quase todo o poder, porque 

quanto mais você galgar na empresa, mais responsabilidade você ganha para 

poder tomar decisão, e cada vez é maior a sua responsabilidade. No momento 

em que isso é cortado porque toda a autonomia é tirada por causa da transição, 

você tira a maior parte do seu trabalho, que é de tomada de decisão. [...] Então, 

é péssimo porque você deixa de ser um líder e passa a se tornar mais um 

colaborador da sua equipe.” (Entrevistado 06) 
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No relato a seguir, a deterioração de uma das características mais valiosas no emprego 

– o sentimento de ser útil para a organização – carrega um profundo sentimento de insegurança 

sobre a continuidade do emprego, afinal, em não sendo mais útil, o funcionário pode ser 

descartado a qualquer momento:  

 

[...] Não me sinto mais muito útil, essa é a grande verdade. (Entrevistado 05) 

 

Indagados quanto a sua expectativa de futuro na empresa combinada, os funcionários 

não se mostram esperançosos. Podemos interpretar que essa falta de visibilidade com o futuro 

acentua o quadro de insegurança:  

 

“Estou totalmente no escuro, eu e todos os meus funcionários.” (Entrevistado 

08) 

 

“Sinceramente, não tenho nenhuma perspectiva. Estou meio que sem saber o 

que esperar.” (Entrevistado 10) 

 

“E estou me sentindo em um barco no meio do oceano, sem vento, e com a 

vela totalmente abaixada.” (Entrevistado 02) 

 

Na fala abaixo do Entrevistado 01, podemos perceber a natureza involuntária da perda 

do emprego, que gera o sentimento de impotência frente a situação:  

 

“Se eu gostaria de continuar? Com certeza, estou aguardando até agora para 

ver se alguém tem interesse no meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu já estou 

vendo umas arestas, onde que eu possa escapar, onde que eu possa entrar e dar 

certo, fora isso tem outras em outras coisas também que eu estou tentando, até 

talvez mudar um pouco a área que eu trabalho, passar mais um pouco para 

marketing, que tenha também uma certa oportunidade.” 

 

A ameaça de perda do emprego pelos funcionários estava tão latente, que inclusive os 

empregados que são terceirizados foram “contaminados” por esse sentimento, e por essas falas 

podemos inferir que o sentimento de insegurança era generalizado:  

 

“vou ser demitido? Tenho um emprego? Não tenho emprego?”. Rolou essa 

preocupação com todo mundo, e acredito que na empresa como um todo. 

Porque eu conversei com gente da (empresa terceirizada): “todo mundo está 

meio preocupado aqui e também tem essas perguntas se tem alguma 

novidade”. (Entrevistado 07) 
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“A única coisa que eles “falam é justamente essa insegurança de um tempo 

para cá, se vai ficar na empresa ou não; se a terceirizada vai permanecer ou se 

vai passar para outra empresa. (Entrevistado 11) 

 

Outra forma de expressar a insegurança no emprego foi através da manifestação de 

intenção de sair da empresa: 

 

 “Não tem como uma pessoa falar que não manda (currículo), é impossível. 

Manda.  Porque, o que vai acontecer comigo? Até agora eu também não sei. 

No meu caso, sinceramente não sei o que vai acontecer comigo.” 

(Entrevistado 03) 

 

“Profissionais estão saindo: a equipe toda está procurando emprego. Todo 

mundo está desesperado atrás de emprego.” (Entrevistado 04) 

 

“Qualquer profissional que se preze começa a ficar completamente 

desmotivado e incomodado. E o que você começa a pensar? ‘Estou a fim de 

sair”. É a primeira coisa que qualquer profissional pensa: ‘vou mandar 

currículo para todos os lados’.” (Entrevistado 12) 

 

 

4.2. Estresse ocupacional (ou estresse no trabalho) 

 

Como consequência negativa da insegurança no emprego, que era percebida no início 

da pesquisa, e que foi corroborada com a análise de resultados até aqui apresentada, havia a 

percepção do sofrimento dos funcionários, que se manifestava pelos estados emocionais 

abalados, portanto o aprofundamento no caso concreto de Alfa se fazia necessário para 

consolidar essa percepção.  

Quando questionado se recebesse outra proposta de emprego, para sair da Alfa mesmo 

sem o processo de Fusão e Aquisição estar concluído, o Entrevistado 02 foi claro em dizer que 

aceitaria. Aqui percebe-se o efeito da insegurança sobre o futuro na empresa, como causa do 

sofrimento:  

 

“Eu aceito. Até porque isso está me fazendo muito mal mentalmente, como te 

falei. Esse negócio da espera... eu sou uma pessoa ansiosa, então eu fico 

naquele negócio: vou ou não vou? E aí você acaba se martirizando. Então, 

profissionalmente eu quero que isso acabe logo: ou não, ou sim, e pronto.”  

 

A intenção de sair, inclusive para uma situação inferior, foi manifestada nos relatos 

abaixo, que demonstra o sofrimento a qual os funcionários de Alfa estavam submetidos:  
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“Começa o: e agora? Vou procurar emprego. Não, mas vou procurar outro 

emprego para ganhar igual? Vou pegar qualquer coisa? Mas por que vou pegar 

qualquer coisa se eu ainda posso ficar até... você não sabe o fazer. Você fica 

confuso. Por exemplo, eu não me apliquei para analista não por entender que 

uma vaga de analista... é emprego, mas é porque eu achei o raio do desespero. 

Assim, é Uber ou analista? Vou para analista. Mas é muito doido.” 

(Entrevistado 05) 

 

“Quanto tempo eu posso ficar procurando emprego? Posso aceitar qualquer 

coisa agora? Posso não aceitar qualquer coisa?” (Entrevistado 10) 

 

Ao ser abordado sobre o impacto da F&A sobre o clima da empresa, podemos 

interpretar que a incerteza quanto ao futuro das posições de trabalho, afeta negativamente a 

empresa de forma generalizada, inclusive gerando um quadro de estresse e ansiedade coletivos, 

que impactam fortemente o dia a dia no ambiente de trabalho:  

 

“Está todo mundo com esse sentimento de ansiedade de saber o que esperar 

amanhã, de não ter nenhuma notícia. E não tem um dia que a gente não venha 

para o escritório e esse assunto não seja comentado, falado pelo menos pelo 

dia inteiro. É muito complicado e cansativo. [...] porque acho que quanto mais 

isso é falado (referência a venda da empresa), mais a ansiedade é trabalhada 

na gente. Eu tento esquecer, mas é impossível. Estando aqui no escritório é 

impossível. E não é que eu não me importe, mas não vai adiantar nada eu ficar 

absorvendo isso e ficar cada vez mais ansioso. Eu preciso fazer meu trabalho 

e continuar seguindo, porque nada foi fechado ainda.” (Entrevistado 04) 

 

Quando questionados sobre o adoecimento de suas equipes, os gestores relataram que 

os afastamentos por questões de doença se tornaram mais frequentes após a divulgação da 

venda da Alfa:  

 

“Eu vi muita gente ficando mais doente do que o que normalmente acontecia. 

É aquela questão, não sei se foi só uma coincidência, ou se as pessoas 

preocupadas e estressadas acabam ficando mais doentes.” (Entrevistado 08) 

 

“Eu sei que é verdade, eu vi pessoas ficando mais doentes durante um tempo. 

Funcionários meus tendo alguns problemas vinculados ao nervosismo, por 

exemplo, gastrite, enxaquecas, dores nas costas, tensão, essas coisas. Tive 

alguns funcionários, principalmente nos primeiros 30 dias da notícia (da venda 

da empresa), mais do que o normal. Não sei dizer se é coincidência, ou não, 

se foi vinculado a isso ou proposital. Não sei dizer. Mas, aconteceu. 

(Entrevistado 06) 

 

De forma menos objetiva, o adoecimento também foi manifestado pelo estado 

psicológico negativo resultante da interação entre o funcionário e seu ambiente de trabalho. 

Nos relatos abaixo podemos interpretar que a insegurança no emprego afeta negativamente a 
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moral dos funcionários, favorecendo o surgimento de um ambiente psicologicamente 

fragilizado.  

Esse sentimento de baixa moral pode ser percebido quando os projetos em andamento 

são interrompidos. Naturalmente, uma insegurança implícita se instaura, quando projetos são 

cancelados, de forma abrupta e contra a vontade do funcionário:  

 

“Você se sente muito desprestigiado. Porque como estávamos falando antes, 

profissionalmente a gente estava voando, na crista da onda. Aí, do nada você 

recebe essa notícia (da venda da empresa) e tudo que você fez até agora é 

travado.”  (Entrevistado 02) 

 

Na mesma linha, a baixa moral também é percebida quando os funcionários não se 

sentem envolvidos nas comunicações e ficam alheios à informação, o que pode estar 

implicitamente relacionado a um quadro de estresse e ansiedade – ou até mesmo profunda 

tristeza – sentimento presente no relato abaixo:  

 

“Porque nós nos sentimos muito desprestigiados, porque nos doamos tanto 

para a empresa, eu entendo a situação da Alfa, porque muitas informações que 

não poderiam ser compartilhadas, mas para nós foi um baque porque nós nos 

sentimos muito desprestigiados, por exemplo, eu trabalhei (x) anos na 

empresa, sempre fui muito bem visto na empresa, fiz o meu trabalho com 

muita, muita dedicação, então nos sentimos muito  desmerecedor desse 

reconhecimento que veio há tão pouco tempo com uma promoção, alguém que 

recebeu isso não merecer nenhuma justificativa ou uma comunicação.” 

(Entrevistado 10) 

 

O sentimento de ser descartável está fortemente relacionado à insegurança no emprego, 

que por sua vez, pode potencializar o sentimento de desvalorização pessoal, o que influencia 

nos estados psicológicos dos funcionários:  

 

“E aí a gente começa a pensar aquilo que a gente sempre escuta: “funcionário 

é só um número, não é nada para a empresa; você é tratado como número”. E 

você fica assim: “de fato, somos só um número. Só estamos ali prestando um 

serviço”. (Entrevistado 07) 

 

“Parece que eles nos veem somente como números. Porque para eles o que 

importa hoje em dia é o número, o valor, a aquisição da empresa [...], o CNPJ. 

E estão esquecendo um pouco que ali embaixo do CNPJ existem pessoas que 

fazem a roda girar. Então se a gente para e sai, ela trava. (Entrevistado 03) 

 

O estresse laboral também pode se manifestar através da falta de atenção na execução 

das atividades, quando o funcionário perde foco nas suas funções, e consequentemente o poder 
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de auto regulação. No relato abaixo, percebe-se que erros por falta de atenção, em uma operação 

de grau de risco quatro3, como é o caso da operação da Alfa, podem culminar em acidentes de 

trabalho, dos mais variados níveis de gravidade. O estado emocional abalado fica subentendido 

pela declaração do gestor, que descreve que o funcionário estava com “cabeça em outro lugar”:  

 

“ Durante as auditorias, o que eu percebi foi que a parte de um procedimento 

não estava sendo cumprido, mas assim, ele ia lembrando, era como se alguma 

coisa ele tivesse pensando no momento ele iria fazer aquilo, mas como ele 

estava sempre pensando em algo diferente do que ia fazer, ele esquecia e 

depois voltava de novo.  [...] porque nosso risco é bem alto, então qualquer 

falha sua, às vezes, pode ser só danificar um equipamento baratinho, mas na 

grande maioria das vezes em primeiro lugar você se acidenta, depois o 

equipamento baratinho aqui também.” (Entrevistado 08) 

 

4.3. Desempenho no trabalho 

 

A suspeita inicial de que o desempenho pudesse ser afetado negativamente pela 

insegurança no emprego, que foi corroborada com a análise de resultados até aqui apresentada, 

foi outro ponto que recebeu atenção nessa pesquisa, e aprofundamento no caso concreto de Alfa 

se fazia necessário para consolidar essa suspeita.  

Conforme os relatos que serão apresentados nesse item, podemos verificar que efeito da 

insegurança pôde ser verificado de forma objetiva, através de fatos tangíveis - resultados, bem 

como de forma subjetiva, por questões que não estavam tão explicitas - comportamentais, como 

a redução na predisposição a colaborar com os objetivos da empresa e manter o desempenho 

nos patamares estabelecidos antes do anúncio da venda de Alfa.   

 O resultado tangível mais fortemente percebido foi a queda na produção de petróleo, 

principal atividade de geração de resultados para a Alfa. No relato abaixo, de um dos gestores 

da empresa, ao expressar além dos próprios sentimentos, os de sua equipe, percebe-se indícios 

da insegurança sobre o futuro na empresa, manifestado por incertezas quanto a 

empregabilidade, bem como pelo sofrimento e estresse sentido, em virtude da interrupção do 

projeto de expansão da capacidade produtiva que estava em andamento e foi suspenso quando 

houve o anúncio da F&A. Acredita-se que a combinação desses fatores, tiveram um papel 

importante, e que podem estar diretamente relacionados com queda na produção do petróleo:  

 

“Então, a notícia (da venda de Alfa) foi um pouco prejudicial ao desempenho 

de todo mundo. Foi como se jogasse um banho de água fria em todo mundo, 

 
3 A atividade de Exploração e Produção de petróleo classifica a Alfa como empresa de Grau de risco 4 (GR4), 

mais alto risco nos critérios de saúde e segurança do trabalho. 
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e todo mundo estava pegando fogo, fervendo de tanta motivação. E não só 

motivação da sua carreira, mas pela possibilidade de crescimento. Acho que 

quando você está em uma empresa com possibilidade de crescimento, e esse 

crescimento está em um horizonte muito próximo... por exemplo, eu estava 

falando com os funcionários que em um ano eu ia precisar de novos gerentes, 

novos coordenadores, novas vagas de funcionários sêniores. Então isso 

motivava os funcionários mais do que a vontade de trabalhar. Porque assim, 

acho que tenho o privilégio de ter uma equipe que gosta do que faz. Então eles 

já estavam motivados por poder trabalhar, porque o dinheiro estava vindo para 

poder fazer os projetos. E aí tinha essa motivação extra do crescimento no 

horizonte, que era tangível para eles. Então, quando isso aconteceu, foi algo 

que freou a performance deles como um todo. E eu via que eu ficava um pouco 

preso no que eu podia fazer para evitar esse freio, ou evitar essa diminuição 

de vontade de trabalhar, de incertezas quanto a continuidade de nossos 

empregos, que naturalmente surgiam neles e em mim também.” 

(Entrevistado 01) 

 

O Entrevistado 01, quando questionado se tais freios que ele menciona poderiam gerar 

perdas reais na produção de petróleo, a resposta foi contundente, confirmando a expectativa 

inicial:  

 

“Já geraram. Se você verificar o tempo que estamos conversando aqui desde 

a divulgação, são o que, três meses agora? Quase três meses. Se você verificar 

do mês em que foi divulgado, que foi bem no início do mês, até o mês anterior 

– ou seja, nos últimos dois meses – a nossa produção já caiu bastante.” 

 

Dando continuidade, o Entrevistado 01 quando questionado se a queda na produção de 

petróleo tinha uma associação direta com a insegurança sobre o futuro na empresa, além dessa 

confirmação, o gestor traz informações que demonstram a redução na predisposição a colaborar 

da equipe, como o incidente da falta de energia. Fica subentendido aqui que o gestor não quer 

responsabilizar a própria equipe pelo ocorrido, porém, em outros momentos em que situação 

similar ocorreu, os funcionários dessa equipe foram altamente elogiados pela Administração da 

empresa pela agilidade e proatividade na solução do problema junto a empresa de distribuição 

de energia, fato que aqui não ocorreu:  

 

“Eu digo que é direto. Mas, quero deixar claro que a nossa queda de produção 

não é só responsabilidade disso. Porque por coincidência, nesses últimos dois 

meses nós tivemos muitos problemas elétricos externos. Então a distribuidora 

teve muitos problemas, muitos furtos na parte externa dela, e aí não chegava 

energia para nós. Isso afetou a nossa produção. Foi algo atípico realmente. 

Porém, a gente já tem fatos de funcionários que não cumpriram o 

procedimento que deveriam cumprir, e isso afetou a produtividade de alguns 

poços do campo. E o que temos como provado é que eles não seguiram o 

procedimento que deveria ser seguido, que foi treinado e documentado. E 
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quando conversei com os meus coordenadores, o pessoal de campo, falaram: 

“a gente está cobrando e tal, mas eles não estão tão motivados como antes. 

Porque é diferente, quando você está trabalhando no campo, você trabalha sem 

a supervisão direta. Porque o operador roda sozinho no campo. E claramente 

se ele não está motivado... Então eu fico me questionando, porque é o certo, 

isso deve ser seguido. Só que é um pouco difícil entender o conflito que esses 

funcionários têm na cabeça sozinhos rodando no campo. O que passa pela 

cabeça desses? Então, isso claramente afetou a produção, essa notícia.” 

 

Abaixo o relato do Entrevistado 11, corroborando a existência da queda da produção de 

petróleo, e adicionando inclusive, a necessidade de uma auditoria comportamental para 

identificar as razões de tal queda, que até aquele momento não eram bem compreendidas. Cabe 

aqui reforçar novamente que, a atividade de Exploração e Produção de petróleo está classificada 

como o mais alto risco nos critérios de saúde e segurança do trabalho (GR4), portanto o impacto 

do abalo emocional de um funcionário diretamente ligado a essa atividade pode ter 

consequências incomensuráveis.  

 

“Eu percebi, semana após semana, a performance caindo e ninguém sabia o 

porquê e eu mesmo tive que ir e acompanhar a produção de cada poço, se era 

isso mesmo que estava produzindo, fiz algumas auditorias comportamentais 

com várias equipes que estavam indo no campo, nada formal, só visita mesmo. 

[...] Então vamos lá auditoria comportamental é um momento em que vamos 

até o local da instalação e apenas observamos o que está sendo feito e aí onde 

você vai perceber que ele quando foi pegar em um determinado equipamento, 

ele esqueceu naquele momento que estava sem uma luva, se lembrou, pegou 

do bolso e botou na mão e continua no trabalho, chegou próximo de uma caixa 

de dreno, se lembrou que estava sem a máscara e colocou máscara, então são 

essas coisinhas que vamos percebendo além da condição emocional também. 

Porque na grande maioria das vezes, sabemos que atualmente, a maioria das 

ocorrências são ligadas a uma parte do emocional do ser humano e não 

propriamente dita uma peça, um equipamento, a grande maioria dos acidentes 

está ligado a falha do ser humano.”  

 

Quando questionado se a auditoria havia constatado alguma inconformidade, podemos 

interpretar que o contexto de insegurança e de abalo emocional, produziam nos funcionários a 

perda de foco nas atividades, gerando retrabalho, e isso pode, numa base constante, ser uma das 

justificativas para a redução na produção de petróleo:  

 

“Sim, durante as auditorias, o que eu percebi foi que a parte de um 

procedimento não estava sendo cumprido, mas assim, ele ia lembrando, era 

como se alguma coisa ele tivesse pensando no momento ele iria fazer aquilo, 

mas como ele estava sempre pensando em algo diferente do que ia fazer, ele 

esquecia e depois voltava de novo.” (Entrevistado 11) 
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Extrapolando a questão do resultado tangível da perda de produção, podemos verificar 

também que a perspectiva comportamental do desempenho foi negativamente afetada pela 

insegurança no emprego, especialmente pela falta de perspectiva com o futuro próximo, 

conforme relatos abaixo:  

 

 “Só que chega em um momento em que tudo aquilo que estávamos almejando 

vai por água abaixo. Não tem mais aquilo. Mudamos 360 e não está 

acontecendo nada. Acho que foi muito desmotivante. A produtividade cai 

extremamente, porque você não sabe o dia de amanhã.” (Entrevistado 12) 

 

“A produtividade reduziu uma parte porque você fica sem saber o dia de 

amanhã. Se você tem um projeto, alguma coisa em andamento em termos de 

serviço, fica na mente: “será que vamos conseguir concluir? Será que a 

(empresa compradora) vai dar apoio nisso?”. Ficamos com isso na mente.” 

(Entrevistado 04) 

 

Ainda na perspectiva comportamental, o desempenho foi negativamente afetado pela 

baixa disposição a colaborar, conforme pode-se interpretar dos relatos abaixo:  

 

“Acho que tenho espaço para produzir mais, mas eu não consigo vislumbrar a 

necessidade de produzir mais. Assim, eu vou produzir mais, vai ficar lindo e 

maravilhoso, mas para quem? para quê?” (Entrevistado 05) 

 

“Não vou mentir, estou fazendo o mínimo possível hoje em dia.” 

(Entrevistado 07) 

 

“Sou menos demandado, e não faço questão de ser mais demandado também.” 

(Entrevistado 04) 

 

“Eu não consigo sentir de mim que eu estou acreditando naquilo que estou 

fazendo de fato, que estou realmente comprometido e quero fazer isso 

acontecer. Se eu não estou assim, também não consigo motivar as pessoas para 

que acreditem em algo que eu não estou acreditando. Não soa convincente. 

Então, em termos de gestão, o que estou tentando fazer? Que as coisas que 

precisam ser feitas continuem sendo feitas, porque não pode parar. E tentando 

balancear a cobrança com o “deixa para lá, não vale a pena agora” 

(Entrevistado 11) 

 

[...] Se você faz um relatório e ninguém olha, ninguém critica, você pensa: 

“será que estão olhando?”, aí você fala: “não vou entregar”, aí não entrega e 

também ninguém te cobra. [...] Então, é muito frustrante para todo mundo, 

porque a gente se sente assim: em que meu trabalho está agregando? Uma 

coisa é fato: nosso trabalho hoje está agregando para a empresa continuar 

funcionando. Mas temos a consciência de que nós poderíamos dar mais, de 

que poderíamos fazer mais. E o equilíbrio disso, entre cobrança do que fazer 

e não fazer nada, é essencial. Porque não fazendo nada você se sente super 

desvalorizado. (Entrevistado 10) 
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Os relatos seguintes demonstram simbolicamente um efeito negativo no desempenho 

dos funcionários, de forma generalizada. 

 Conforme relato abaixo, podemos interpretar que uma agilidade não habitual na 

execução das atividades, está implicitamente associada a redução no desempenho. Em um olhar 

mais superficial, essa agilidade poderia parecer positiva, porém, quando aprofundamos a 

análise, percebe-se que a natureza é a falta de interesse por outras questões da empresa. No caso 

das aprovações internas, realizadas por funcionários da alta gestão ou Administração que 

habitualmente tinham uma agenda bastante concorrida, passaram a fazê-las de forma mais ágil, 

demonstrando que agora estão menos sobrecarregados (explícito), ou menos interessados em 

colaborar para resolver questões da empresa, “fazendo somente o mínimo”, que são as 

atividades protocolares (implícito).   

 

“Está um pouco mais tranquilo, com menos atividades do que eu tinha antes. 

Parece que tudo está mais rápido, até mesmo para pegar uma aprovação. Acho 

que isso é ruim. É sinal de que está tudo meio parado e ainda não temos uma 

decisão final.” (Entrevistado 04) 

 

Podemos generalizar essa percepção de que estão todos “fazendo o mínimo”, quando os 

relatos abaixo comparam o fluxo de ligações e e-mails durante a F&A e antes: 

 

“O telefone tocava constantemente, toda hora tocava, quando eu estava na 

reunião, às vezes falavam “Atenda logo aí, que está atrapalhando aqui” e aí 

depois dessa transição, eu percebo até o telefone está tocando bem menos, eu 

estava pensando logo depois não 2 semanas depois “Mas esse telefone nem 

tocar, toca mais” e alguém falou na sala “Os operadores pensando na situação 

da (empresa compradora), pessoal falou na sala” e eu disse “Pior que é, viu?” 

falamos brincando, brincando, mas é a verdade mesmo, eu quem comecei a 

ligar vez ou outra para perguntar uma situação ou outra, contrário do que 

acontecia antes.” (Entrevistado 01) 

 

“Eu costumava receber 70 e-mails por dia – não que isso seja maravilhoso, 

porque também é uma loucura – mas começa a receber três, quatro. Qualquer 

profissional que se preze começa a ficar completamente desmotivado e 

incomodado.” (Entrevistado 02) 

 

Na contramão dos relatos apresentados acima, que nos levam a interpretar que há um 

efeito negativo no desempenho, tanto na perspectiva de resultado, quanto na perspectiva 

comportamental, houve um relato que destoou dos demais - um gestor, que através de uma 

liderança motivadora, conseguiu extrair resultados positivos nesse processo.  

Aproveitando que o fluxo de atividades havia reduzido drasticamente, fato esse que 

ocorreu por conta da suspensão temporária das atividades de campo, acordo feito entre 
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compradora e vendedora até que a operação de F&A de Alfa fosse concluída, o Entrevistado 

09, gestor de equipe, adotou uma abordagem motivacional com seus funcionários, ajudando a 

equipe a se preparar para o momento de integração com a empresa compradora:  

 

“Eu aproveitei que muitos dos projetos que eu tinha na minha agenda foram 

cancelados, suspensos ou adiados, e abriu tempo livre na minha agenda. Com 

isso, eu comecei a verificar itens primeiro para ajudar meus funcionários. 

Então, estou ajudando meus funcionários a criarem lastro para que, se tiverem 

uma oportunidade, sentem com a (empresa compradora) e façam uma boa 

entrevista e uma boa passagem. Tenho ajudado eles a fazer esse ponto, criar 

esse lastro com os dados, os fatos que temos e colocar de uma forma que vai 

facilitar a transição em si, e isso é um ponto positivo. Facilita a transição, e ao 

mesmo tempo faz com que meus funcionários vendam o peixe deles.” 

 

Ele segue relatando que incentivou os funcionários a deixarem as atividades e o histórico 

organizado, que isso seria útil no momento de transição, pois deixa os funcionários mais seguros 

e ainda transmite uma imagem positiva para a empresa compradora:  

 

“Eu disse que essa é hora também de ficar mais a par dos processos e reduzir 

o máximo quantitativo de processos que está na rede ainda pendente, 

aguardando aprovação, otimizar o máximo a questão das aprovações, ver que 

o pessoal está com demanda menor, correr atrás dessas aprovações, verificar 

o que pode ser feito para quando chegar no momento da transição você tem 

tudo sobre controle e a maneira mais fácil e mais objetiva passa para eles como 

é feito e se inteirar ainda mais do processo, porque está com pouco tempo na 

função e também vem funcionando.” (Entrevistado 09) 

 

O Entrevistado 09, segue no seu discurso reforçando a importância de que o momento 

de transição é um momento crucial para o funcionário demonstrar o seu valor, e, nas palavras 

do entrevistado “dar um gás”:  

 

“Olha, tudo que nós fizemos até agora não tem como ser apagado. Mas se tem 

um momento que você tem que dar um gás, você tem que mostrar ainda mais 

serviço para você ser mais visto eu acredito que seja neste momento, não é? 

Pessoas vão vir aqui, pessoas vão avaliar o seu desempenho, vão olhar o 

(departamento)”, e isso mantinha eles motivados, mantinha eles a cada dia 

fazendo inventário, fazendo limpeza, melhorando e eu fico feliz por conta 

disso, não é uma falsa promessa, na verdade, é um sentimento que eu tenho, 

que eu espero que isso aconteça e no meu modo de ver mantê-los motivado é 

mais fácil do que deixar meio que de lado.” 

 

“Eu acho que é uma pergunta muito interessante, na verdade, porque (no 

departamento em questão), quando começou todo esse processo inicialmente, 

eu até conversei com a equipe e disse “Olha, como vai dar uma diminuída nos 
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processos, vamos dar um gás a mais, vamos colocar os processos em dia, tem 

muito processo em andamento, tínhamos projeto, tínhamos a questão da 

perfuração, então vamos dar um up a mais aí nesses projetos até ter uma 

definição” da mesma forma do almoxarifado, aumentamos até o nível de 

criticidade na questão de fazer os inventários, de fazer verificação, para 

quando tivéssemos que fazer uma auditoria, o que tivesse que ser feito, já 

tivesse tudo realizado, então realmente aumentamos a carga de trabalho, até 

para não bater o desânimo na equipe, até para ter como mantê-los motivados 

até um parecer da própria (empresa compradora), essa foi a metodologia que 

utilizei com eles e a resposta deles em si foi muito positiva, eles estão juntos, 

estão fechados e até ter uma definição, está todo mundo focado ainda.” 

 

Fica claro como o Entrevistado 09 adotou uma postura diferente dos demais 

entrevistados frente ao ambiente incerto e de insegurança que Alfa vivia, mantendo a si e a sua 

equipe motivada ao longo do processo. Na tentativa de compreender esse fenômeno, no final 

de sua entrevista, quando questionado sobre como ele vê o futuro dele na empresa, uma 

informação importante foi compartilhada:  

 

“Sinceramente, eu tenho esperança de quem sabe ser absorvido, mas também 

estou muito consciente da situação. Eu já tenho o meu plano B, já penso em o 

que que eu posso fazer. O plano B que eu falo, mas é o que eu tenho já em 

mente, que seria meu plano lá que era receber minhas contas e seguir minha 

vida trabalhando, eu já tenho meus negócios fora da empresa, trabalho 

vendendo carros, tenho uma loja também fora daqui, então caso não seja 

absorvido, seria esse plano B que na minha mente é o A, mas se eu for 

absorvido melhor ainda.” 

 

O que difere dos demais relatos ouvidos é que o Entrevistado 09 tinha um plano B de 

vida estruturado e em andamento, que poderia facilmente ser convertido em plano A. A maioria 

dos entrevistados sequer tinha outro plano, e os que tinham, ainda em fase inicial e não 

estruturada. Podemos interpretar aqui que a percepção de risco era menor no caso do 

Entrevistado 09, e isso se reflete na forma como ele se posiciona frente ao ambiente desafiador 

de um processo de Fusão e Aquisição.  

 

4.4. Confiança 

 

Uma questão que não havia sido mapeada inicialmente como sendo parte do interesse 

de pesquisa, porém, considerando que foi muito presente nos relatos dos entrevistados, foi como 

a notícia da venda da empresa os surpreendeu. Essa surpresa foi pelo fato de Alfa estar 

finalmente “surfando uma boa onda” (como dito pelo Entrevistado 02), e a venda da empresa 

em um momento positivo não parecia fazer sentido aos funcionários. Como agravante, o fato 
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dessa informação ter sido compartilhada pela mídia e não pelos canais oficiais da empresa, 

gerou bastante desconforto nos funcionários. De forma geral, eles relatam esse fato como uma 

falha de comunicação, mas analisando o contexto pode-se interpretar que é mais profundo do 

que isso: os funcionários se sentiram traídos, o que abalou a relação de confiança com a 

empresa.  

 

Quanto a serem surpreendidos pela mídia, os funcionários relataram assim:  

 

“Na verdade foi uma surpresa para todos, nós sabíamos que haveria essa 

possibilidade de uma fusão com uma outra empresa, mas não tinha ficado 

muito claro como isso iria ocorrer, então nós ficamos sabendo através da 

mídia, a nossa equipe de funcionários viu no sindicato local compartilhando e 

foi assim que nós ficamos sabendo da afirmação da possibilidade de compra 

da (empresa compradora).” (Entrevistado 12) 

 

“Eu fiquei muito surpreso pelo fato de ninguém da Alfa ter comunicado ou 

falado nada. Quando li a notícia eu fiquei entre: fico com essa informação para 

mim e espero até o final do dia para ver o que acontece, até porque a notícia 

saiu cedo, no primeiro horário, antes de o mercado abrir, ou eu compartilhava 

com as pessoas para saber o que achavam e o que iam falar.” (Entrevistado 

07) 

 

O Entrevistado 02 traz o sentimento de traição de forma contundente:  

 

“Só tive a certeza quando de fato vi a matéria no jornal dizendo que a gente 

tinha sido vendido. [...] Então isso é um soco muito grande na cara de muita 

gente. E o desânimo foi geral nesse dia justamente por isso. É como se fosse 

uma traição da empresa.” (Entrevistado 02) 

 

O Entrevistado 06 chega a mencionar que foi uma omissão proposital, o que demonstra 

o rompimento dos laços de confiança:  

 

“Eu até entendo a questão de não fazer uma divulgação em massa até ser 

assinado, mas acho que o certo era que pelo menos o pessoal da alta gerência 

e os gerentes sêniores deveriam saber, até para poder se preparar para lidar 

com os funcionários. E isso não aconteceu. Para mim, isso foi uma falha muito 

séria de falta de comunicação. E parece que foi uma omissão proposital. Eu 

fui questionado várias vezes se eu realmente não sabia da informação, se meu 

chefe não sabia da informação ou se não queria divulgar. Então, gera um 

pouco de desconfiança entre o quadro de funcionários em um momento que 

não é bom ter.” (Entrevistado 06) 
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A quebra da confiança foi ainda intensificada pela falta de posicionamento e 

transparência de Alfa ao longo do processo de F&A:  

 

“E em nenhum momento até agora nessa etapa do processo – já estamos para 

finalizar – não foi feita nenhuma comunicação comigo nem com os meus 

funcionários de continuidade, ou de descontinuidade. [...] Mas, acho que o 

silêncio só torna pior. Porque alguns acabam caindo em desespero, alguns 

funcionários se prendem em uma esperança falsa.” (Entrevistado 11) 

 

“É só chegar em uma sala, colocar todo mundo e falar: “pessoal, aconteceu 

isso, isso e isso. A partir dessa data vai acontecer isso”. Mas isso não 

aconteceu.” (Entrevistado 05) 

 

“E quando nada é falado, você fica: “eu só serei passador de papel dos caras?”. 

Você fica mais desmotivado ainda. E querendo ou não, isso afeta a nossa 

saúde mental.” (Entrevistado 02) 

 

“Me senti sem perspectiva, sem saber o que esperar do futuro. E ninguém 

sabia de nada, ninguém tinha nenhuma perspectiva para nos passar, tudo era 

possibilidade, o que nos deixou mais no escuro ainda.” (Entrevistado 03) 

 

“A única coisa que os funcionários querem e que eu acho que eu posso falar 

por todos é a transparência, queremos que vocês sejam transparentes, quando 

algum funcionário não for continuar, chega pra nós e conversa “Olha você vai 

ficar até período tal” porque conseguimos fazer um planejamento pessoal, 

aqui todo mundo é profissional para entregar o seu trabalho de forma correta, 

adequada, ninguém vai querer sujar seu nome” enfim eu pedi isso a ele (gestor 

imediato), essa transparência porque eu acho que foi o que eu mais senti de 

deficiência nesse processo todo, sabe? Eu não estou cobrando que a empresa 

fique com a gente, só que preciso saber, porque eu não quero tomar nenhum 

passo precipitado, pedir minhas contas, perder alguns direitos, perder um 

aporte financeiro que a gente tem.” (Entrevistado 10) 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Diante dos resultados da pesquisa de campo, obtidos através da Análise de Discurso, 

observa-se que há uma convergência com os resultados apresentados em estudos anteriores, 

que serviram como base para o Referencial Teórico.  

Como responsável pelas áreas Financeira e Recursos Humanos da empresa que foi 

objeto do estudo, as inquietações que surgiram logo no início do processo de Fusão e Aquisição 

de Alfa puderam ser corroboradas, pela pesquisa de campo e pelo Referencial Teórico.  

Pela ótica Financeira, o objeto de investigação foi o efeito da insegurança no emprego 

no desempenho. Já pela ótica de Recursos Humanos, investigou-se o efeito da insegurança no 

estresse ocupacional.  

Ao aprofundar a análise nessas duas perspectivas, surgiu a descoberta de que o papel da 

confiança tinha especial importância, e, portanto, também se optou por analisar em maior 

profundidade esse fenômeno.  

Além disso, os resultados sugerem que o desempenho pode ser afetado tanto pela 

disposição do funcionário a colaborar, quanto pela percepção de risco, porém pela limitação de 

tempo para a conclusão desse estudo, não foi possível aprofundar nesses temas.  

O primeiro caminho percorrido foi confirmar que a percepção de insegurança no 

emprego estava de fato presente nos funcionários de Alfa, e nesse aspecto as revelações de 

campo foram muito claras. Uma vez tornada pública a venda da empresa, o sentimento de 

incerteza com relação a futura empregabilidade passou a ocupar um espaço relevante na agenda 

diária dos funcionários. Os relatos são muito contundentes nesse sentido e foram manifestados 

por todos os entrevistados, sem exceção.  

Também foi percebido que, o sentimento de insegurança permeou todo o período do 

processo de F&A compreendido nessa pesquisa – da assinatura do memorando de entendimento 

(memorandum of understanding) até o fechamento da operação (closing).  

A pesquisa de campo trouxe relatos que corroboram com as duas características que 

comumente compõem o constructo insegurança no emprego: (i) a preocupação com a 

continuidade do emprego, conforme apresentado por Shoss (2017), Vander Elst et al. (2016), 

Ellonen e Nätti (2015), Moshoeu e Geldenhuys (2015) e  Keim et al. (2014) foi amplamente 

relatada pelos entrevistados e (ii) a natureza involuntária, conforme apresentado por De Cuyper 

et al. (2010), Burchell (2011) e Sverke e Hellgren (2002), também foi manifestada através dos 

relatos que expressavam que a situação era proveniente de um evento alheio as suas vontades.  
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Em linha com os conceitos apresentados por De Witte et al. (2010), Vander Elst et al. 

(2016) e Hu (2021), no que tange a qualificação da insegurança no emprego, a pesquisa de 

campo trouxe relatos da natureza quantitativa, que é expressa pela preocupação da perda do 

emprego em absoluto, e também foi possível interpretar vieses da insegurança qualitativa, que 

abrange a deterioração das características valiosas do trabalho.  

Frente a esses resultados, a investigação foi direcionada para a interpretação dos efeitos 

negativos da insegurança no trabalho.  

Os relatos de campo trouxeram diferentes situações que corroboram com os 

entendimentos de Mosadeghrad, Ferlie e Rosenberg (2011), quanto as indicações do estado 

psicológico negativo resultante da interação entre o funcionário e seu ambiente de trabalho, 

bem como com Shoss (2017), que relaciona tais mecanismos estressores à insegurança no 

emprego. De forma explicita, os relatos abordaram a intenção de sair da empresa, inclusive para 

uma situação inferior; o estresse e ansiedade coletivos, que impactaram fortemente o dia a dia 

no ambiente de trabalho e o adoecimento dos funcionários, inclusive com afastamento das 

atividades. De forma mais subjetiva, pode-se interpretar como efeito negativo nos estados 

emocionais, o sentimento de baixa moral, percebido quando os projetos foram interrompidos, 

quando não havia envolvimento nas comunicações e com o sentimento de ser descartável para 

a organização. O estresse laboral também pode ser interpretado através da falta de atenção na 

execução das atividades, perda no foco nas suas funções, e consequente diminuição do poder 

de auto regulação, corroborando com o trabalho produzido por Shoss (2017).  

Com relação ao desempenho, a pesquisa de campo trouxe relatos tanto na perspectiva 

comportamental, quanto na perspectiva de resultado, abrigando a completude do conceito 

definido por Campbell et al. (1993). Na perspectiva de resultado, os relatos da pesquisa trazem 

de forma clara o impacto que a produção de petróleo sofreu por conta dos efeitos negativos que 

a insegurança no emprego imprimiu sobre o desempenho. A perspectiva de desempenho, 

refletiu nos relatos de campo a mesma falta de consenso que foi identificada na teoria. Na 

grande maioria das situações, os relatos permitiram interpretar um impacto negativo no 

desempenho, da mesma forma que é apresentado nos estudos de Sverke et al. (2019), Jiang e 

Lavaysse (2018), Piccoli, Reisel e De Witte (2019) e Darvishmotevalia e Ali (2020). Porém, 

corroborando com Probst et al. (2007), Staufenbiel e König (2010) e Sverke et al. (2002), houve 

um relato de resultados positivos, onde pode ser percebido um melhor desempenho individual 

e da equipe. Nesse caso destaca-se o papel da liderança como forma de motivar os funcionários 

frente ao cenário de incertezas que se apresentava.  
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No que diz respeito a confiança, os dados apontaram como sendo a diminuição da 

confiança um efeito negativo da insegurança, de acordo com Sverke et al. (2002).  Os estudos 

de Jiang e Probst (2019), Richter e Näswall (2019) e Wang, Mather e Seifert (2018) apontam 

para o papel moderador dos efeitos negativos da insegurança no emprego. No caso concreto de 

Alfa, os resultados apontam para a confiança no papel moderador, pois percebeu-se que as ações 

da empresa ao omitir e falhar na comunicação clara e transparente sobre o processo de venda 

da empresa, tiveram um efeito negativo sobre a confiança, e, portanto, acredita-se que a 

confiança uma vez negativamente impactada pela insegurança, potencializa o efeito negativo 

no desempenho, porém em virtude da limitação de tempo da dissertação não foi possível 

investigar essa relação de causalidade circular.  
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6. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO  

 

É esperado que, ao aprofundar na compreensão dos efeitos negativos da insegurança no 

emprego sobre as pessoas e seu desempenho, por meio do referencial teórico e dos dados 

coletados em campo, os resultados desse estudo possa contribuir na fundamentação teórica e 

empírica nesse campo de estudo, reduzindo a lacuna de literatura existente.  

Também é esperado que esse estudo tenha uma implicação prática para organizações e 

profissionais que serão expostos a processos de Fusão e Aquisição no futuro. É desejado que a 

compreensão de questões relativas ao aspecto humano ganhe uma agenda de maior relevância 

processos de F&A.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Este estudo foi conduzido com o objetivo de responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

A insegurança no emprego afeta negativamente as pessoas e seu desempenho em um 

processo de Fusão e Aquisição?  

A pesquisa realizada durante o processo de Fusão e Aquisição da empresa Alfa, do 

segmento de Petróleo e Gás, evidencia alguns aspectos humanos que são negligenciados nas 

pesquisas acadêmicas, que concentram seus esforços em descobrir as causas do sucesso ou 

fracasso das Fusões e Aquisições sobre a ótica da escola econômico-financeira do pensamento.  

Tais aspectos humanos são abrangentes e com diversas nuances distintas. Foi necessário 

concentrar os esforços de pesquisa nos aspectos que eram mais latentes desde o momento em 

que surgiu o interesse dessa pesquisa: a insegurança no emprego claramente presente e o 

estresse ocupacional e o desempenho sendo diretamente afetados. 

Os resultados corroboraram as percepções iniciais e sugerem que: (i) os funcionários 

em processo de Fusão e Aquisição são acometidos pela insegurança no emprego, (ii) a 

insegurança no emprego afeta negativamente os estados emocionais das pessoas e (iii) a 

insegurança no emprego afeta negativamente o desempenho dos funcionários.  

Também foi percebido, mas de forma bem menos expressiva, a insegurança no emprego 

afetando positivamente o desempenho. Mesmo sendo um caso isolado, esse é um exemplo dos 

efeitos positivos que podem ser obtidos quando aos aspectos humanos são devidamente 

observados, especialmente em um ambiente de incerteza, como é o caso de uma Fusão e 

Aquisição.  

Relativo a novas descobertas, também foi interpretado pelos relatos, a insegurança no 

emprego atuando de forma negativa na confiança, fato esse que não havia sido mapeado nas 

percepções iniciais, porém as evidências foram claras nesse sentido.  

Por essa pesquisa ter sido conduzida em tempo real ao processo de Fusão e Aquisição, 

os relatos aqui contidos expressam com profundidade e densidade o sofrimento pelo qual os 

funcionários estavam submetidos.  

Devido a limitação de tempo para a conclusão desse estudo, não foi possível aprofundar 

nas novas percepções que emergiram ao longo do trabalho, como é o caso do (i) efeito negativo 

da insegurança no emprego da disposição do funcionário a colaborar  (i) efeito da percepção de 

risco sobre o desempenho e (iii) efeito moderador da confiança no efeito negativo da 
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insegurança sobre o desempenho. Sugerimos a continuidade dessa investigação em futuros 

trabalhos. 
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