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RESUMO  

Na década do ano 2000, houve uma consolidação da abertura total da economia e 

também uma superação das crises econômicas que tanto afetaram o Brasil nas 

décadas anteriores. Com isso, as fusões e/ou aquisições de empresas nacionais por 

estrangeiras, chamadas transnacionais, transformara-se em algo habitual em todos 

os setores de nossa economia, atingindo sobretudo a indústria e, posteriormente, se 

estendendo rapidamente para o setor de serviços. 

Este estudo visa mostrar as relações existentes entre os fatores de estresse 

apresentados pelos colaboradores de uma determinada empresa de serviços no 

ramo de transportes e logística, o seu processo de fusão e/ou aquisição por uma 

transnacional e o papel da gestão de pessoas considerando-os como fundamentais 

para a transição e para a condução adequada do processo de mudança. 

Este trabalho examina a mudança organizacional, a administração da mudança, as 

resistências e a superação, o conceito de estresse, a caracterização dos eventos 

estressantes, as reações psicofisiológicas do estresse, o estresse ocupacional, a 

fusão e/ou aquisição, o papel da gestão de pessoas e a gestão de pessoas em 

fusões/aquisições. 

Utilizando uma metodologia qualitativa, com estudo de caso, foi pesquisada uma 

amostra não probabilística entre os funcionários e ex-funcionários da Expresso 

Mercúrio e/ou TNT Mercúrio. A pesquisa teve seus resultados trabalhados através 

do método de análise de conteúdo (entrevistas gravadas e transcritas) que deram 

origem a 18 (dezoito) categorias iniciais, 6 (seis) categorias intermediárias e 3 (três) 

categorias finais, sendo que essa última resume os resultados da pesquisa à luz do 

referencial teórico. 

Conclusivamente, ao confrontar teoria e prática, os dados analisados indicam 

colaboradores com quadros de estresse e sofrimento psíquico atingindo a vida 

pessoal e a qualidade de vida. Constatou-se que a organização em estudo não teve 

um planejamento suficientemente alicerçado e com viés para as pessoas perdendo 

muitos talentos e gerando instabilidades, preocupações e medos nos 

remanescentes, sendo esse um dos motivos para o desenvolvimento de quadro de 

estresse nos colaboradores.   

Palavras-chave: Mudança, estresse, fusão e/ou aquisição, sofrimento, instabilidade. 



  
ABSTRACT   

In the decade of 2000 there was a consolidation of the full opening of the economy 

and also overcome the economic crises that affected Brazil much earlier decades. 

With this consolidation of openness of the economy, mergers and/or acquisitions of 

domestic companies by foreign transnational, had become something common in all 

sectors of our economy, affecting mainly the industry and, subsequently, rapidly 

extending to the service sector. 

This study aims to show the relationship between the stress factors presented by the 

employees of a particular service company in the field of transport and logistics, the 

process of merger and/or acquisition by a transnational and the role of people 

management considering them as fundamental to the transition and for the proper 

conduct of the changing process. 

Examines the organizational changing, changing management, overcoming and 

resistance, the concept of stress, the characterization of stressful events, psycho-

physiological reactions to stress, occupational stress, merger and/or acquisition, the 

role of people management and people management in mergers/acquisitions. 

Using a qualitative methodology with case study we investigate a non-probabilistic 

sample of employees and ex- employees of the Expresso Mercúrio and/or TNT 

Mercurio. The survey results had worked through the content analysis method 

(recorded and transcribed interviews) that gave rise to 18 (eighteen) initial categories, 

06 (six) intermediate categories and 03 (three) final categories, and this last category 

sums up the results of survey the light of the theoretical. 

In conclusion, comparing theory and practice, the analyzed data indicate employees 

with a framework of stress and psychological distress affecting your personal life and 

your quality of life. It was found that the organization in studying had not sufficiently 

based planning and concern with people losing a lot of talents and generating 

instabilities, concern and fear in people who remained in company, being one of the 

reasons for developing the framework of stress in employees.  

Keywords: Changing, stress, merger and / or acquisition, pain, suffering, instability.   
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1 INTRODUÇÃO    

Nos tempos atuais, em que as empresas estão se consolidando em clusters 

e/ou setores e que se faz necessário um posicionamento competitivo no mercado 

global, a reestruturação produtiva tem se apresentado de diversas formas, dentre as 

quais podemos citar as fusões, as aquisições, as joint ventures, as alianças 

estratégicas, entre outras. Dentre as formas citadas anteriormente, a que mais 

cresce em nosso país nos últimos anos é a fusão ou aquisição de empresas 

nacionais por empresas estrangeiras, tendo como tendência a monopolização de 

áreas e sendo responsável por profundos processos de reestruturação (Barros, 

2003, pág. 13)1.  

Nesse contexto, verifica-se que as empresas em processo de fusão ou 

aquisição costumam pensar demasiadamente em processos financeiros 

negligenciando, portanto, os recursos humanos, que são de fundamental 

importância para o sucesso ou insucesso dos processos de reestruturação. 

Identificam-se três fatores críticos para a integração de organizações: retenção dos 

talentos, integração de culturas e comunicação. As empresas que conseguem 

passar segurança para seus colaboradores possuem uma comunicação clara e 

objetiva e procuram valorizar seus profissionais, obtendo resultados mais rápidos e 

eficientes durante a integração (Barros, 2003, pág. 13).   

Os processos de fusões e aquisições geralmente são muito dolorosos para 

muitos e poucos se beneficiam deles. Observa-se, por exemplo, que os 

colaboradores da empresa adquirente geralmente saem fortalecidos e vislumbrando 

possibilidades de crescimento e desenvolvimento, ao passo que os da empresa 

adquirida têm, por sua vez, a dúvida, o medo e a frustração pela ansiedade causada 

e pelos rumos que serão tomados a partir daquele momento, já que são culturas 

diferentes, com modelos de gestão e práticas muitas vezes opostas (Caldas e 

Tonelli, 2001)2. 

                                                

 

1 BARROS, Betânia Tanure. Fusões e aquisições no Brasil. São Paulo: Atlas, 2003. 
2 CALDAS, Miguel Pinto. TONELLI, Maria José. Casamento, Estupro ou dormindo com o inimigo? 
Interpretando imagens e representações dos sobreviventes de fusões e aquisições. XXV 
Encontro Nacional da Associação dos Programas de Pós-graduação em Administração. Campinas, 
2001. ____ ANPAD, 2001. 
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A área de gestão de pessoas, por ser parte integrante de todo esse 

contexto, não fica livre da influência do que ocorre com os colaboradores dessas 

organizações e do que esses sentem em relação ao processo de fusão e aquisição, 

já que isso repercute na empresa como um todo. O estresse dos colaboradores deve 

ser visto, portanto, como um fator de sinalizador da mudança organizacional, 

objetivando uma mudança de rumo, para fins de evitar prejuízos de curto prazo.  

Levando-se em conta esse cenário, cabe-nos o questionamento: quais os 

impactos que as mudanças organizacionais geram nos colaboradores de uma 

empresa em processo de fusão e/ou aquisição? Como esses colaboradores estão 

quanto ao estresse causado pelas mudanças organizacionais?                         
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2 JUSTIFICATIVA   

A característica predominante do mundo dos negócios globalizados é o 
constante aumento da competitividade, que tem levado as empresas a 
adotarem uma gama variada de medidas para tentar garantir suas 
sobrevivências (...) (Caldas e Tonelli, 2001).   

A Expresso Mercúrio S/A 

 

uma empresa genuinamente nacional e gaúcha 

 

foi adquiria pela transnacional holandesa TNT em janeiro de 2007. Apesar de a 

aquisição ter ocorrido no primeiro mês do ano de 2007, já havia rumores entre os 

colaboradores de que a empresa estaria sendo negociada. Todavia, o corpo diretivo 

não se pronunciava sobre a questão, já que possuía ações na bolsa de valores. 

Esse assunto, portanto, não poderia ser abordado sob o risco de a empresa ser 

punida pela CVM (Comissão de valores imobiliários).   

Diante dos primeiros indícios, os colaboradores sentiram-se apreensivos e 

desconfortáveis, visto que não havia nenhuma informação que confirmava ou não a 

possível venda. A comunicação sobre esse assunto era inexistente, o que 

possibilitava muitas versões para o fato e, a cada dia, surgia um rumor diferente 

entre os colaboradores.  

Em janeiro de 2007, entretanto, houve um ato informativo em todas as 

unidades da empresa: de fato, a aquisição se confirmara (Expresso Mercúrio 

 

Informe interno, 2007). Para a minha pesquisa, busquei informações na literatura a 

respeito desse processo. Pude verificar relatos de sucesso e de fracasso em relação 

à área financeira das organizações que foram fundidas. Constatei, no entanto, a 

escassez de material no que se refere ao estresse gerado, a gestão da mudança e 

como esses temas interagem com a gestão de pessoas.   

É fundamental que haja, na área de gestão de pessoas, uma estratégica 

para que essa se torne uma vantagem competitiva nas organizações. Por sua vez, 

acredito que o RH deve participar das decisões da alta administração e ser envolvido 

nos objetivos e nos resultados da mesma. Geralmente, nos processos de fusões e 

aquisições, a gestão de pessoas não é tratada com a mesma importância que as 

demais áreas em termos de mudança organizacional e gestão da mudança, visto 

que as empresas, conforme já mencionado anteriormente, estão mais focadas na 
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área financeira do que em pessoas e como essas se sentem em relação ao novo 

ambiente e às novas perspectivas.   

As pessoas (...) não vêem a operação [de aquisição e de integração] de 
uma forma amigável, pois avaliam que o processo é lento, traz inquietação e 
sofrimento. Para essas pessoas, a existência de perdedores e de 
ganhadores não é apenas uma analogia, é uma questão real (...)

 
(Barros, 

2003, pág. 20)  

Dentro dessa perspectiva, encontramos na mudança organizacional uma 

justificativa para este trabalho no qual buscamos verificar como o estresse afeta os 

colaboradores envolvidos no processo de integração e refletir sobre o que pode ser 

feito para amenizar essa situação, indicando, se possível, novos rumos para 

processos semelhantes.                       
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3 OBJETIVOS    

Neste capítulo, serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do 

presente trabalho.  

3.1 OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral deste trabalho é analisar as mudanças organizacionais como 

possível fonte de estresse nos colaboradores da Expresso Mercúrio ao longo do 

processo de fusão e aquisição da empresa.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos são os seguintes:  

a) Indicar quais são as percepções dos colaboradores com relação ao 

processo de mudança e avaliar o papel da gestão nessa perspectiva; 

b) Verificar os pontos positivos e os fatores estressantes gerados pelas 

mudanças organizacionais nos colaboradores; 

c) Apresentar sugestões do papel do RH e de como esse setor pode atuar em 

futuras situações semelhantes.              
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO SEU AMBIENTE   

Neste capítulo, apresento a caracterização da empresa TNT Mercúrio e o 

ambiente em que ela está inserida. Os subcapítulos resumem a história da empresa 

desde sua fundação, detalham o negócio da organização, listam os princípios, a 

visão, a missão, os padrões e os valores que guiam a empresa. São também 

mencionados os serviços oferecidos, o mercado de atuação, a estrutura 

organizacional e funcional e os principais clientes, fornecedores e concorrentes.   

4.1 HISTÓRIA DA TNT E DA EXPRESSO MERCÚRIO  

A TNT (Thomas Nationwide Transport) foi fundada em Sidney, na Austrália, 

em 1946, por Ken Thomas, sob o nome de K.W. Transport, e possuía, em principio, 

apenas um caminhão. Na década de 1950, com o aumento da frota, a TNT passou a 

oferecer o serviço de entrega de um dia para o outro, obtendo grande sucesso. No 

ano de 1961, passou a ter suas ações cotadas na bolsa de Sidney, Austrália, e, 

posteriormente, expandiu sua rede de atuação para a Europa. 

Na década de 1980, buscando obter o crescimento no âmbito europeu, a TNT 

adquiriu outras duas empresas e, em seguida, uniu-se a cinco agências de correios 

nacionais pertencentes aos seguintes países: Holanda, Bélgica, França, Alemanha e 

Suécia. 

Em novembro de 1996, o correio da Holanda (KPN) adquiriu a TNT e, mais 

tarde, separadas as telecomunicações do grupo KPN, formou-se a TNT Post Group 

(TGP). Em 2005, o grupo TGP passou a adotar o nome da sua principal marca: TNT. 

O Grupo TNT é formado pelas divisões de Transporte Expresso e Correios. 

No Brasil, a TNT foi fundada em 1983 e, em 2001, adotou o nome TNT 

Express Brasil, com abrangência para entrega de seus clientes em mais de 200 

países. 

A Expresso Mercúrio, por sua vez, iniciou sua trajetória em Santa Maria/RS 

(Brasil) e teve um constante crescimento até se tornar a maior empresa de 

transporte de cargas expressas do Brasil. A rede de atuação da Mercúrio 

compreende todos os Estados da Região Sul, Sudeste e Nordeste do país, além do 

Distrito Federal e da cidade de Manaus/AM. A empresa também possui abrangência 
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internacional através de sua rede no Mercosul, atingindo, atualmente, a Argentina, o 

Uruguai e o Chile.   

4.1.1 Política de Qualidade da Mercúrio:  

Nós estamos comprometidos em: 

 

Fornecer serviços de transporte de encomendas e cargas expressas com 

pontualidade e integridade; 

 

Atender aos requisitos e às necessidades dos clientes e acionistas, 

interagindo com a comunidade onde estamos inseridos; 

 

Melhorar continuamente a eficácia do nosso Sistema de Gestão da 

Qualidade.  

4.1.2 Princípios  

 

Pontualidade: Busca permanente de pontualidade nos serviços oferecidos 

nos mercados em que atua. 

 

Integridade da Carga: Zelar para que as mercadorias sejam entregues nas 

condições recebidas 

 

Envolvimento dos Funcionários: Todos os funcionários são 

corresponsáveis pela efetivação dos nossos objetivos do Sistema de Garantia 

da Qualidade nas atividades que o envolvem, respeitando os princípios 

fundamentais da Expresso Mercúrio S/A.  

4.1.3 Visão  

Ser a empresa de excelência em transportes, orientada às necessidades dos 

clientes.

  

4.1.4  Missão  

Buscar continuamente a qualidade em transportes, com solidez, e a união da 

família mercuriana.
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4.1.5 Negócio   

Desenvolver, Gerir e Operar o Transporte Multimodal de cargas e 

encomendas expressas no território nacional e no exterior.

   

4.1.6 Princípios Externos  

 

Cliente: Atender bem às suas necessidades e encantá-lo.

  

Fornecedores: Comprometê-los com a nossa qualidade, contando com 

reciprocidade.

  

Governo: Cumprir com as nossas obrigações.

  

Acionistas: Buscar sua satisfação pelo retorno do investimento.

  

Comunidade: Participar e integrar a empresa nas comunidades em que 

atua.

  

Meio Ambiente: Respeitar e preservar os recursos naturais.

  

Ser Humano: Respeito às suas culturas, crenças e valores.

  

Lucro: Medida de competência para o crescimento.

  

Imagem: Ser uma empresa confiável, inovadora, ágil e sólida.

  

Globalização: Buscar a nossa inserção.

  

Pátria: Ser uma empresa cidadã com amor e respeito ao Brasil.

  

4.1.7 Princípios Internos  

Compromisso e responsabilidade: 

 

Com o melhor transporte: maior integridade, pontualidade e qualidade;  

 

Com o menor tempo: agilidade, rapidez e dinamismo; 

 

Com a solidez: modernidade, avanço tecnológico e produtividade; 

 

Com a união de toda a família mercuriana: disciplina, transparência, 

humildade, honestidade e solidariedade; 

 

Com a preservação da imagem e os valores ético-sociais e morais da 

empresa; 

 

Com exemplos, atitudes e condutas; 

 

Com os objetivos da empresa; 
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Com o reconhecimento da participação, do esforço e da dedicação; 

 
Com o crescimento e o desenvolvimento das pessoas; 

 
Com o zelo pelo patrimônio, pela ordem e pela limpeza.   

Em janeiro de 2007, a TNT adquiriu a Mercúrio e tornou-se a maior empresa 

de transporte expresso do Brasil, com abrangência tanto nacional quanto 

internacional, e consolidou o seu espaço e sua estratégia nos países emergentes, 

fortalecendo sua marca através da união das duas empresas, ou seja, da criação da 

TNT Mercúrio.  

A TNT possui duas divisões e a TNT Mercúrio se insere dentro da divisão de 

Transporte Expresso, cuja estrutura corresponde à AMEA (Américas, Oriente Médio 

e África).  

A estrutura TNT Mercúrio no Brasil foi subdividida em regionais e, 

posteriormente, em filiais e em franquias. Cada regional é responsável pelas filiais e 

franquias de sua jurisdição, tendo como foco a parte operacional (gerente regional 

de operações) e a parte de vendas (gerente regional de vendas). As regionais são 

as seguintes: a regional sul (compreendendo os Estados do RS e SC, com sede em 

Porto Alegre), a regional São Paulo (compreendendo os Estados do PR e SP, com 

sede na cidade de São Paulo), a regional Sudeste (compreendendo os Estados de 

MG, RJ, ES e o DF, com sede na cidade do Rio de Janeiro) e a regional nordeste 

(compreendendo todos os Estados da região nordeste do Brasil, além de 

Manaus/AM, com sede em Salvador e Recife). Essa estrutura possui mais de 100 

filiais e franquias espalhadas por todo o país e mais de 7.000 colaboradores, além 

de 1.500 caminhões e 600 rotas de coleta/entrega diárias, abrangendo mais de 

4.000 cidades ao redor do país e oferecendo serviço também para o resto do 

mundo.  

4.2 NEGÓCIO   

A TNT Mercúrio oferece soluções em transporte rodoviário de cargas 

nacional, atendendo diretamente mais de 4.000 municípios em mais de 16 Estados 

brasileiros, entre DF e Manaus/AM, em transporte rodoviário de cargas internacional, 

interligando a Argentina, Uruguai e Chile, além do transporte aéreo nacional, que 

abrange todo o território brasileiro. A empresa possui, ainda, a operação de 
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transporte aéreo internacional, com abrangência em todo o país e envios para o 

mundo todo.  

4.3 PRINCÍPIOS   

O primeiro compromisso da empresa é com o Código de Princípios de 

Negócios, de acordo com o qual a empresa gerencia os seus negócios.  

Os princípios que guiam a TNT Mercúrio, portanto, de acordo com o seu 

código de princípios, são os seguintes:  

a) Nós cumprimos as leis, regras e regulamentos dos países em que 

conduzimos nossos negócios; 

b) Nós fornecemos relatórios contábeis de forma completa, justa, precisa, 

clara e compreensível; 

c) Nós mantemos uma comunicação aberta e transparente sobre a empresa, 

respeitando a confidencialidade; 

d) A TNT não intervém em assuntos político-partidários; 

e) Nós fornecemos a todos os funcionários condições de trabalho seguras e 

saudáveis.   

Os princípios que guiam os colaboradores da empresa são os seguintes:  

a) Nós criamos oportunidades iguais para todos os funcionários; 

b) Nós não fazemos discriminação de idade, inabilidade, etnia, sexo, estado 

civil, raça, religião ou orientação sexual; 

c) Nós tratamos todas as pessoas com justiça, consideração e respeito; 

d) Nós evitamos conflitos de interesse; 

e) Nossos funcionários não podem utilizar bens da empresa para benefícios 

pessoais não autorizados; 

f) Nós não procuramos obter, dar ou aceitar benefícios pessoais 

inapropriados; 

g) Nós não buscamos obter, pagar ou aceitar suborno.   

Já os princípios que guiam os negócios da TNT Mercúrio são: 
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a) Nós nos esforçamos em fornecer soluções mais confiáveis e eficientes aos 

nossos clientes; 

b) Nós protegemos a propriedade e as informações que nos são confiadas 

pelos clientes e outros envolvidos; 

c) Nós não utilizamos práticas não éticas como meios de obter vantagem 

sobre a concorrência; 

d) Os Princípios de Negócios da TNT guiam nossas decisões para fazer 

negócios ou para formar parcerias.   

Por fim, segue o princípio que guia a relação da TNT Mercúrio com o mundo:  

Dentro do escopo de nosso negócio, nós apoiamos e nos esforçamos para 

implantar ações que visam ao desenvolvimento e que podem nos direcionar para um 

ambiente sustentável e com benefícios sociais.  

4.4 MISSÃO   

A missão da TNT Mercúrio é exceder as expectativas dos clientes no envio 

de suas encomendas e documentos por todo o mundo, o que se resume no 

seguinte: Nós entregamos valor para nossos clientes fornecendo a mais eficaz e 

confiável solução de distribuição e gerenciamento de rede. Nós lideramos a indústria 

instalando orgulho em nossas pessoas, criando valor para nossos acionistas, 

compartilhando responsabilidades pelo nosso mundo .  

4.5 VISÃO   

A visão da TNT Mercúrio consiste nas seguintes máximas:  

a) Entregar mais; 

b) Nossa visão reflete fortemente quem somos: ambição, otimismo, resultados 

gerados por indivíduos trabalhando juntos; 

c) É comunicar nossa confiança em sempre poder superar obstáculos e 

alcançar nossas metas; 

d) É a marca especial que nos destaca da multidão. 
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4.6 PADRÕES  

Os padrões pelos quais a empresa opera são os seguintes: 

a) Visar à satisfação do cliente sempre; 

b) Desafiar e melhorar tudo que fazemos; 

c) Ser apaixonado por nossas pessoas; 

d) Atuar como um time; 

e) Ser honesto; 

f) Medir o sucesso através do lucro sustentável; 

g) Trabalhar pelo mundo.  

4.7 VALORES   

A TNT Mercúrio desenvolve e mantém políticas e práticas que promovem 

uma contribuição social e ambiental positiva e sustentável em todas as comunidades 

onde atua. A empresa tem na Organização das Nações Unidas 

 

ONU 

 

e em 

entidades certificadoras de práticas excelentes parceiros para o desenvolvimento de 

seus programas, como o Investor in People, que adota um modelo de gestão que é 

auditado por uma entidade europeia e certifica as políticas e práticas de gestão de 

pessoas, isto é, vale dizer que os processos de comunicação com os colaboradores 

são abertos e baseados em transparência. O trabalho é feito com igualdade de 

tratamento, e as pessoas têm os mesmos direitos e oportunidades. O 

desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas é o foco da atuação da 

empresa em relação aos seus colaboradores, e isto é feito por meio de 

acompanhamento do líder, aprendizado e treinamento. A TNT Mercúrio acredita que 

é preciso ter os melhores colaboradores para entregar o melhor resultado aos 

acionistas e surpreender positivamente as expectativas dos clientes.  

A TNT em parceria com World Food Programme, da ONU, participa do 

Moving the World, de cujas ações destaca-se a marcha de 24h contra a fome infantil, 

que ocorre anualmente e é denominada Walk the World. Nessa marcha, os 

colaboradores da empresa são estimulados a colabor com doações para esse 

programa e a comprar o kit Moving the World, composto de boné, camiseta e 

participação em rifa, com vistas a arrecadar o maior valor monetário possível a ser 

doado para o Fundo de Combate à Fome Infantil das Nações Unidas. A marcha 
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ocorre no mesmo dia em diversas partes do mundo, em que os colaboradores 

caminham uma hora em seu país ou em cada faixa do fuso horário. Com unidades 

espalhadas em todos os fusos horários do planeta, a TNT completa 24 horas de 

caminhada. No ano de 2007, foi a primeira participação da TNT Mercúrio neste 

evento.  

Além da marcha Walk the World, a TNT lançou nesse ano (2008) outro 

programa denominado Twinning Programme, com o intuito de ajudar, mediante 

parceria com o Programa de Erradicação da Fome da ONU, as crianças da 

Nicarágua. Todos os países da região AMEA (Américas, África e Oriente Médio), 

além da TNT Espanha, estão comprometidos com o país supracitado em auxiliar na 

melhoria de vida das crianças em idade escolar fornecendo uma alimentação de 

qualidade e desenvolvendo projetos sociais para a melhoria das condições 

fitossanitárias ou educacionais das escolas.  

Destaca-se, também, a recente preocupação da TNT Mercúrio com o 

aquecimento global. A empresa assume a responsabilidade pelo mundo no qual está 

inserida e isto implica o comprometimento muito além de esforços básicos em prol 

da natureza. O objetivo é reduzir as emissões de CO2 através das atividades 

operacionais, bem como por meio de normas de comportamento e trabalho. O 

Código Laranja reúne iniciativas para colaborar com a redução do aquecimento 

global, conforme segue: 

a) Aviação: atuar junto à indústria da aviação para o desenvolvimento de 

aviões com tecnologia que diminua a poluição. Compartilhar conhecimento e 

melhores práticas com companhias aéreas, aeroportos e controladores de voo para 

tornar os voos mais limpos e eficientes; 

b) Prédios: trabalhar para que os novos prédios da empresa não poluam e 

sejam bons para o meio ambiente. Construir escritórios e terminais verdes ; 

c) Viagens de negócios: reduzir as viagens de negócios em 20% até 2008. 

Instalar 60 salas de vídeo conferência. Compensar emissões de CO2 das viagens 

inevitáveis; 

d) Carros da empresa: reduzir em 6% as emissões de CO2 dos carros da 

empresa até 2011. Fazer com que todos os carros atinjam padrões de eficiência no 

uso de combustível. Encorajar os colaboradores a escolher carros mais eficientes; 

e) Novos produtos: ajudar os clientes a atingir seus objetivos de 

sustentabilidade oferecendo produtos neutros em emissões de CO2; 



24  

f) Caminhões e vans: comprar veículos com altos padrões ambientais. Investir 

em computadores de bordo e ensinar os novos comportamentos aos motoristas. 

Explorar chances de uso de novos combustíveis. Firmar parcerias com montadoras 

de caminhões, fornecedores de combustíveis e universidades; 

g) Compras: conscientizar os fornecedores sobre as metas da empresa de 

redução de CO2. Desenvolver e implementar políticas de compras sustentáveis, bem 

como para seleção e contratação de fornecedores e terceiros.  

Todas essas atividades fazem parte do programa mundial da TNT 

denominado Planet Me.  

Com base nessa exposição, demonstramos que a empresa possui uma 

preocupação com a sustentabilidade e também com o cunho social, promovendo 

ações sociais e ambientais em todos os locais em que atua.  

4.8 SERVIÇOS   

A TNT Mercúrio oferece soluções em transporte nos modais aéreo e 

rodoviário:  

O Transporte Rodoviário Nacional abrange a coleta e a entrega de 

encomendas do Rio Grande do Sul até o extremo nordeste do país, atendendo 

diretamente a mais de 4.000 municípios, passando por 16 Estados brasileiros, além 

do Distrito Federal e da cidade de Manaus/AM.  

O Transporte Rodoviário Internacional interliga o Brasil à Argentina, ao 

Uruguai e ao Chile com unidades próprias em cada país.  

O Transporte Aéreo Nacional de Encomendas Urgentes, por sua vez, cobre 

todo o território nacional.  

O Transporte Aéreo Internacional cobre todo o território nacional e transporta 

as mercadorias e os documentos dos clientes para mais de 200 países espalhados 

ao redor do globo.  

4.9 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ESTRUTURA FUNCIONAL   

Com a fusão, a TNT Mercúrio estabeleceu novas diretrizes e um novo 

organograma, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 Organograma da empresa 
Fonte: TNT Mercúrio, 2008.   

4.10  MERCADO DE ATUAÇÃO  

A TNT Mercúrio possui 53 filiais, 34 franquias, 11 lojas e 3 sucursais 

espalhadas pelo Brasil e pelos Estados que compõem o Mercosul. Possui mais de 

1.500 veículos próprios, sendo 1.000 deles equipados com rastreamento via satélite. 

Além disso, mais 2.000 veículos agregados unem-se à empresa para atender às 

necessidades dos clientes.   
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4.11  PRINCIPAIS CLIENTES   

Dentro dos modais que a empresa oferece, destacam-se os clientes 

especiais para os respectivos segmentos:  

a) Calçadista: Grendene e Dakota; 

b) Autopeças: Robert Bosch; 

c) Cosméticos: Avon Industrial; 

d) Eletroeletrônicos: PST; 

e) Farmacêutico: Novartis; 

f) Telefonia: Claro, TIM.   

A Grendene é a maior empresa calçadista do Brasil e possui a fábrica mais 

avançada de calçados injetados do mundo. É também o maior produtor mundial de 

sandálias, sendo que a capacidade de entrega de produtos de alta qualidade em 

prazos bem menores que os da concorrência a diferencia no mercado. A Grendene 

iniciou suas exportações em 1979 e, já em 1984, estava presente nos principais 

mercados calçadistas do mundo com as marcas Melissa, Karina e Rider.  

Atualmente, essas marcas estão presentes nas melhores vitrines dos cinco 

continentes. É uma empresa que se preocupa com as questões ambientais e que 

tem investido em práticas como reaproveitamento de matérias no processo 

produtivo.  

Outro grande cliente do setor calçadista é a Dakota, considerada uma das 

maiores empresas calçadistas da América do Sul, possuindo seis unidades fabris 

distribuídas nos Estados do Rio Grande do Sul e do Ceará. Já alcança uma 

capacidade de produção de 75.000 pares de calçados por dia e possui 

aproximadamente 15.000 lojistas no âmbito do Brasil, exportando 12% de sua 

produção para todos os continentes. É uma empresa que vem contribuindo 

decisivamente para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável.  

No setor de cosméticos, a TNT Mercúrio trabalha com a Avon Industrial, que 

produz perfumes, maquiagem, cremes, loções, produtos para cabelo, pele e 

cuidados diários, entre outros itens. Todos os produtos são testados nos mais 

avançados laboratórios internacionais e seguem rigorosamente as normas do FDA - 

Food and Drugs Administration - órgão oficial de controle de qualidade dos Estados 



27  

Unidos. Está presente nos cinco continentes e é líder mundial em venda direta de 

cosméticos e produtos de beleza. A Avon atua em mais de 100 mercados e conta 

com mais de 5 milhões de revendedoras em carteira. Desde sua fundação, em 1886, 

cerca de 40 milhões de mulheres já atuaram como revendedoras dos produtos Avon 

ao redor do mundo. A empresa possui um faturamento líquido de aproximadamente 

US$ 8 bilhões ao ano e essa significativa participação no mercado da beleza a 

coloca entre as primeiras no ranking das empresas mundiais do ramo.  

No ramo automotivo, de partes e peças (autopeças), destaca-se a Robert 

Bosch Ltda., no Brasil desde 1954, que é a principal integrante do Grupo Bosch na 

América do Sul, oferecendo produtos e sistemas para todos os fabricantes de 

veículos instalados no país. No mercado nacional de reposição automotiva, que 

também lidera, a empresa oferece a mais abrangente linha de produtos e a maior 

rede de serviços autorizados. Em 2006, registrou um faturamento líquido de R$ 3,7 

bilhões, com investimentos de mais de R$ 113 milhões. Suas quatro unidades fabris 

 

localizadas em Campinas/SP, Curitiba/PR e Aratu/BA 

 

empregam cerca de 

11.500 colaboradores.  

A PST Electronics atua basicamente em três grandes áreas de negócio: o 

fornecimento direto à linha de montagem das montadoras (OEM); a fabricação de 

acessórios automotivos vendidos nas concessionárias com as marcas das 

montadoras (P&A), e a venda de produtos com a marca Pósitron para as lojas 

independentes de varejo (aftermarket).  

No segmento farmacêutico, o principal cliente da TNT Mercúrio é a Novartis. 

Atuando com 360 filiais em 140 países, a empresa oferece seus produtos e serviços 

nas divisões: Farmacêutica; Vacinas e Diagnósticos; Sandoz e Consumer Health. A 

Divisão Pharma da Novartis é reconhecida internacionalmente pelos medicamentos 

inovadores que oferece a pacientes, médicos e instituições de saúde. A Divisão 

Vacinas e Diagnósticos é líder em produtos para o combate a mais de 20 doenças 

virais e bacterianas imunopreveníveis, contando com equipamentos de última 

geração para realizar testes sorológicos. A Sandoz, divisão de medicamentos 

genéricos da Novartis, é líder global na oferta de produtos de alta qualidade a preços 

acessíveis. A Divisão Consumer Health visa à criação, ao desenvolvimento, à 

fabricação e à comercialização de uma variedade de produtos diferenciados com o 

intuito de restabelecer, manter ou melhorar a saúde e o bem-estar do consumidor. A 

integridade e os valores empresariais norteiam o caminho da Novartis. 
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PRINCIPAIS 

Quadro 1 Principais fornecedores da empresa

Fonte: TNT Mercúrio, 2008.
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a) Fedex: fundada em 1973 possui, atualmente, 136.000 funcionários no 

mundo inteiro, estando presente em mais de 220 países e territórios. Empresa 

atuante no mercado de transporte expresso de correspondências, documentos e 

objetos. Possui sede em Memphis/EUA, e sua estrutura está focada no transporte 

aéreo mundial. Oferece serviço porta a porta para remessas urgentes de baixo peso 

com a possibilidade de exportar mercadorias com cobertura cambial. Permite 

também o transporte internacional para materiais perigosos.  

b) DHL Express: fundada em 1969, emprega aproximadamente 285.000 

funcionários e atua em mais de 220 países. A empresa oferece soluções de entrega 

porta a porta, presta serviço de transporte rodoviário, entregas urgentes, transporte 

aéreo nacional e internacional, seguro, desembaraço aduaneiro, soluções para 

indústria, transporte marítimo e serviços logísticos de armazenagem, gestão de 

estoques, transporte de perecíveis e produtos perigosos. O negócio da DHL é 

focado no transporte aéreo expresso internacional e na logística, oferecendo 

soluções personalizadas. Possui, em todo o mundo, 6.500 escritórios e instalações e 

mais de 450 terminais. Na América Latina, possui estrutura nos seguintes países: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Ilhas Malvinas, Guiana, Guiana 

Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 

c) UPS: fundada em 1907, emprega, atualmente, cerca de 427.700 

funcionários no mundo inteiro e possui instalações em mais de 120 países. A UPS 

vende soluções de comércio e é uma das maiores empresas no mundo em 

transporte expresso e entrega de pacotes, sendo também fornecedora de transporte 

especializado, logística, capital e serviços de e-commerce. Possui 1.788 instalações 

de operação, 91.700 utilitários, dentre eles vans, tratores e motocicletas, e 268 

aeronaves.  

Na área de atuação de transporte rodoviário internacional na América do 

Sul, destaco alguns concorrentes:  

a) Expresso Araçatuba: fundada em 1952, realiza envios, para Argentina, 

Bolívia, Chile, Peru, Paraguai e Venezuela, de cargas fracionadas e completas. 

Possui também estrutura no Centro-oeste e Norte do Brasil; 

b) DM Transportes Internacionais: tem sede na Argentina, no Uruguai e no 

Chile e possui 4 filiais no Brasil. Atua com representantes nas fronteiras de Chuí, 
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Dionísio Cerqueira, Foz do Iguaçu, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, 

Bariloche, Mendoza, Paso de los libres, Santo Tomé.  

Na área de atuação de transporte rodoviário nacional, destaco alguns 

concorrentes: 

a) Rapidão Cometa: uma das maiores transportadoras do país, com foco na 

Região Nordeste, porém atuando também nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste. 

É parceira da Fedex no Brasil em sua área de atuação; 

b) Braspress: uma concorrente agressiva e de abrangência nacional; 

c) TA 

 

Transportadora Americana: fundada na década de 1940, atua no 

mercado da Região Sudeste, Sul e Centro-oeste. Atualmente, destaca-se forte na 

questão tecnológica, que consiste no seu maior diferencial, em relação às demais 

transportadoras. É parceira da Fedex no Brasil em sua área de atuação; 

d) Atlas: transportadora fundada há mais de 50 anos, porém com área de 

atuação regionalizada. Não possui muita expressão em relação aos demais 

concorrentes;  

e) Expresso Araçatuba: transportadora fundada na década de 1950 e com 

forte atuação na Região Sudeste, Sul, Centro-oeste e Norte do país. Realiza 

transporte rodoviário internacional e também é parceira da Fedex em sua área de 

atuação.  

4.14  ÓRGÃOS REGULAMENTADORES   

Dentro do Segmento de Transporte Rodoviário Nacional existem instituições 

regulamentadoras como a ANTT, ABTC, CNT e DNIT.  

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atua na concessão de 

exploração da infraestrutura rodoviária, autorizando o Transporte Internacional de 

Cargas, o transporte multimodal e terminais.  

A Associação Brasileira dos Transportadores de Carga (ABTC) é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como missão defender os legítimos 

interesses do segmento de transporte de cargas, em todos os seus modais, visando 

ao aperfeiçoamento e ao crescimento desta atividade, tornando-a um instrumento de 

sustentação da economia do país.  

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) é uma entidade sindical de 

grau superior, sem fins lucrativos, que tem abrangência nacional.  



31   

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é o órgão 

executor da política de transportes determinada pelo Governo Federal. É uma 

autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes e desempenha funções relativas à 

construção, à manutenção e à operação de infraestrutura dos segmentos do 

Sistema Federal de Viação sob administração direta da União nos modais rodoviário, 

ferroviário e aquaviário.                            
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5 REVISÃO DA LITERATURA    

Neste capítulo, será abordado o tema da mudança organizacional como 

agente impactante nas atividades dos colaboradores de uma organização. Serão 

tratados itens como a resistência individual e organizacional, a superação da 

resistência, a mudança e a política dentro da organização e as mudanças de 

primeira e segunda ordem. Além disso, o capítulo concernente ao estresse abordará 

os principais conceitos para uma melhor compreensão do tema, objetivando propor 

 

na visão de gestão de pessoas 

 

alternativas para situações que envolvam fusões 

e/ou aquisições.   

5.1 MUDANÇA ORGANIZACIONAL   

O advento da tecnologia e o aprimoramento da sociedade faz com que as 

mudanças sejam cada vez mais constantes. Huey (1991), apropriando-se do 

conceito desenvolvido por Thomas Kuhn, demonstra, a propósito da questão como 

as mudanças são necessariamente acompanhadas por quebras de paradigmas, e a 

necessidade de que isto ocorra para que a inércia organizacional seja vencida e dê 

lugar a novos padrões 3.   

Já Robbins (2000)4 destaca que até mesmo as organizações melhor 

administradas ainda estão no processo de ajustamento à nova economia e que a 

quantidade de organizações que se transformaram totalmente ainda é pouco 

significativa. Isso sugere que, quanto mais flexível e mais ágil uma organização tenta 

ser, mais mudanças organizacionais ela deve empregar, visto que, em essência, 

está buscando promover a inovação e a constante adaptação.  

Robbins (2004)5 comenta que a mudança advém de algumas forças, tais 

como a natureza da força de trabalho, que, por sua vez, surge de uma maior 

diversidade cultural, a tecnologia 

 

o acesso a computadores cada vez mais rápidos 

                                                

 

3 Huey, J. Nothing is impossible (paradigm shifting). Fortune, New York, v. 124, n. 7, p. 90-4+, 23 sept. 
1991. 
4 ROBBINS, Stephen P. Administração: Mudanças e Perspectivas. São Paulo: Editora Saraiva, 
2000, pág.455. 
5 ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: Prentice 
Hall, 2004, pág. 258. 
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e baratos, além de novos dispositivos móveis de comunicação , choques 

econômicos 

 
mudanças no preço do petróleo e a ascensão e queda das empresas 

ponto.com , competição 

 
concorrência globalizada, crescimento do e-commerce , 

tendências sociais 

 
salas de bate-papo na internet, interesse crescente na vida 

urbana 

 
e política internacional 

 
abertura de mercados como a China e a luta 

contra o terrorismo. Essas forças moldam o comportamento do indivíduo e 

demonstram a importância de se contextualizar globalmente o comportamento 

organizacional.  

O paradigma corrente referente ao processo de mudança é o das águas 

calmas , que está ilustrado no modelo de Kurt Lewin6 a seguir:     

De acordo com Lewin (apud Robbins, 2005), as mudanças bem sucedidas 

deviam seguir três etapas: descongelamento do status quo, movimento para uma 

nova direção e recongelamento da mudança para torná-la permanente. O status quo 

pode ser visto como ponto de equilíbrio. Pode-se sair desse estado de 3 maneiras: 

através das forças propulsoras, através das forças restritivas ou por meio da 

combinação de ambas as anteriores.  

As forças propulsoras podem ser estimuladas quando o comportamento 

dirige-se ao inverso do status quo. As forças restritivas, que impedem o movimento 

para fora do ponto de equilíbrio, podem ser desestimuladas. A terceira alternativa é 

uma combinação dosada de ambas as forças.  

Esse paradigma de mudança proposto por Lewin foi adequado para as décadas de 

1950 a 1970, em que havia um ambiente relativamente calmo. Entretanto, não 

atende às demandas do momento atual, em que há novidades e incertezas 

constantes. Para entender o momento atual, Robbins faz uma analogia com as 

corredeiras, em que o fluxo da água é constante, dinâmico e incerto, não havendo 

previsibilidade e estabilidade. As interrupções do status quo são a tônica, não 

ocorrendo, portanto, apenas esporadicamente. 

                                                

 

6 K. Lewin, Group decision and social change . In: G. E. Swanson, T. M. Newcome e E. L. Hartle 
(eds.), Readings in social psychology, 2 Ed. Nova Iorque: Holt, 1952, p. 459-473. In. ROBBINS, 
Stephen Paul. Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2004 

Descongelamento Movimento

 

Recongelamento 
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Kotter (1996)7 tomou por base o modelo de Lewin e criou uma abordagem 

mais detalhada para a implementação da mudança. Ele identificou inabilidades por 

parte dos executivos quando iniciam um processo de mudança e esquematizou oito 

passos para superá-los. A seguir temos as inabilidades e os passos para 

implementação conforme essa abordagem:  

Quadro 2 Relação de inabilidades identificada por Kotter  

Inabilidade para criar um senso de 
urgência para a necessidade da 
mudança 

Incapacidade de criar uma coalização 
para administrar a mudança 

Ausência de visão para a mudança e a 
ineficácia de sua comunicação 

Incapacidade de remover obstáculos 
para a conquista da visão 

O fracasso na fixação de metas de curto 
prazo factíveis 

Tendência a declarar vitória cedo demais

 

A Falta de ancoragem da mudança na 
cultura da organização 
Fonte: Adaptado de KOTTER, 2005, p. 428-429  

Quadro 3 Oito Passos de Kotter para a implementação da mudança 

 

Estabelecer um senso de urgência para gerar uma razão motivadora pela qual a 
mudança seria necessária; 

 

Formar uma coalização com força suficiente para liderar a mudança; 

 

Criar uma nova visão para direcionar a mudança e de estratégias para que ela seja 
conquistada; 

 

Comunicar a visão em toda a organização; 

 

Dar autonomia aos outros para a busca da visão, removendo barreiras e 
encorajando as pessoas a assumir riscos e soluções criativas para os problemas; 

 

Criar, planejar e recompensar metas de curto prazo que encaminhem a organização 
para a nova visão; 

 

Consolidar as melhorias, reavaliar as mudanças e fazer os ajustes necessários nos 
novos programas; 

 

Reforçar as mudanças por meio da demonstração do relacionamento entre os 
novos comportamentos e o sucesso da organização. 
Fonte: KOTTER, J.P. Leading change. Harvard Business School Press, 1996.   

Com base no exposto, Robbins sintetiza dizendo que a administração da 

mudança é um desafio que está diante de toda organização e Bottoms (1995) 

afirma que o modo como as organizações administram a mudança 

 

ou deixam de 

                                                

 

7 KOTTER, J.P. Leading changes: why transformation efforts fail . Harvard business review, 
mar-abr. 1995, p. 59-67 e KOTTER, J.P. Leading change. Harvard business school press, 1996. 
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administrá-la 

 
será o que inevitavelmente distinguirá a vitória da derrota em um 

novo mundo ultra competitivo .8  

5.1.1 Mudança e política   

Toda mudança envolve política, uma vez que abala o status quo, conforme 

Robbins (2000, pág. 465). Muitos funcionários crescem dentro de uma organização 

conforme suas habilidades e padrões de comportamento; entretanto, com as 

mudanças organizacionais, há uma possível ameaça a essas habilidades e padrões, 

uma vez que podem não ser mais valorizadas pela organização após as mudanças 

ou, ainda, criam potencial para que outros ganhem posição às suas custas. 

A política sugere que o ímpeto para as mudanças tende a partir mais dos 

novos funcionários na organização do que dos antigos, uma vez que aqueles não 

necessitam de um investimento tão grande para alterar o status quo quanto estes. 

Além disso, geralmente os antigos funcionários são os primeiros a reagir contra as 

mudanças organizacionais, mesmo de forma velada, já que costumam representar 

uma ameaça real às estruturas de poder consolidadas. Quando forçados a 

implementá-las, eles o fazem como de primeira ordem porque a mudança radical é 

muito ameaçadora. 

Robbins (2004) nos demonstra, ainda, que os conflitos de poder dentro da 

organização determinam em grande parte a velocidade e o volume das mudanças, 

sendo, portanto, a busca por apoio de todas as ordens hierárquicas (acima, mesmo 

nível ou abaixo) algo crucial ao sucesso ou ao fracasso do esforço de mudança.  

5.1.2 Administração de mudanças 

 

Mudança de primeira e segunda ordem   

Para Robbins (2000, pág. 461), mudanças de primeira ordem são todas 

aquelas que não implicam em transformações radicais e de curso, isto é, não 

desviam o curso fundamental nas premissas que os funcionários da organização 

sustentam sobre o mundo ou sobre como se pode melhorar o funcionamento da 

empresa. Também chamadas de mudanças lineares, nelas, geralmente, se mantém 

o rumo e são feitas melhorias ditas secundárias com o intuito de aperfeiçoar o 

                                                

 

8 BOTTOMS, D. Facing change or changing face?

 

Industry week, 1º de maio de 1995, p.17. 
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processo. Exemplos de mudanças de primeira ordem são as medidas de redução de 

custos ou programas de curto prazo com o intuito de melhorar a qualidade e 

esforços para aumentar a produtividade. Essa mudança não tem nada de errado, 

porém deve-se ter atenção para as condições competitivas, uma vez que a avaliação 

incorreta do cenário poderá levar a organização a uma visão míope e a ter 

prejuízos significativos em relação aos competidores.   

Por outro lado, mudança de segunda ordem é exatamente o oposto da de 

primeira ordem. São mudanças multidimensionais, descontínuas e radicais, que 

envolvem uma reformulação de premissas da organização, isto é, uma 

transformação ou reinvenção do negócio. Exemplos de mudanças de segunda 

ordem tem-se quando se necessita mudar o foco da organização devido à tecnologia 

ou quando se pretende avançar à frente dos concorrentes em uma nova vertente 

ainda não vislumbrada pelos mesmos (Robbins, 2000).  

Robbins (2000) comenta, ainda, que cada vez mais haverá mudanças de 

segunda ordem em decorrência das alterações em nosso cotidiano impactado pela 

tecnologia e, consecutivamente, a resistência a elas será maior. Tudo isso faz com 

que os trabalhadores atuais sejam muito mais desafiados e sujeitos ao estresse do 

que em qualquer outro momento do passado, já que o percurso é cheio de 

incertezas, novidades e trata-se de um caminho nunca antes trilhado.   

5.2 RESISTÊNCIA A MUDANÇA   

A resistência, sob determinado ponto de vista, é algo positivo, pois oferece 

estabilidade e previsibilidade ao comportamento, seja ele organizacional, seja 

individual, e, se não existisse a resistência, o comportamento se revestiria de uma 

aleatoriedade caótica (Robbins, 2004, pág. 262). Apesar disso, há uma 

desvantagem inequívoca na resistência: a dificuldade de adaptação e de progresso.   

Robbins (2004) relaciona a resistência sob algumas óticas: aberta, implícita, 

imediata ou protelada. A resistência aberta e imediata é facilmente identificável pelos 

administradores, pois geralmente os colaboradores reagem protestando, diminuindo 

o ritmo de trabalho ou ameaçando entrar em greve. O grande desafio está quando 

ela é implícita ou protelada porque o resultado das ações são mais sutis 

 

perda de 

lealdade, perda de motivação, aumento dos erros/defeitos, aumento do absenteísmo 

por questões de saúde . Uma mudança pode, no momento de sua implementação, 
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ter pouca ou quase nenhuma resistência. No entanto, em questão de dias, semanas, 

meses, ou até anos acaba despontando e, geralmente, situações pouco 

significativas podem ser o estopim da mudança e explodir em alguma reação 

desproporcional. Esses sintomas são os da resistência protelada e armazenada e o 

que vem à tona é o acúmulo das reações a mudanças anteriores. 

Constam catalogados dois tipos de resistência à mudança: a resistência individual e 

a resistência organizacional. Veremos nos próximos itens como isso ocorre e suas 

possíveis origens.  

5.2.1 Resistência individual   

A resistência individual advém de algumas características humanas básicas, 

como percepção, personalidade e necessidades, afirma Robbins, sendo os 5 

principais motivos de resistência os seguintes: hábitos, segurança, fatores 

econômicos, medo do desconhecido e processamento seletivos das informações. 

1. Hábitos: seres humanos têm de tomar decisões o tempo todo e isso 

demonstra a complexidade da vida. Para auxiliar nessas decisões, recorre-se 

aos hábitos ou respostas programadas; 

2. Segurança: muitas pessoas rejeitam as mudanças por necessidade de sentir-

se seguro, já que elas representam ameaças a esse estado ou sensação de 

segurança; 

3. Fatores Econômicos: a resistência individual às mudanças podem ocorrer 

pela ameaça à renda considerando que a remuneração está estritamente 

vinculada à produtividade e tem-se, então, uma alteração na rotina; 

4. Medo do desconhecido: A incerteza ou a ambigüidade são substitutas do 

conhecido no contexto de mudanças e isso pode alterar a rotina das pessoas. 

Essa transformação produz incerteza, medo e isso cria uma natural 

resistência à mudança; 

5. Processamento seletivo das informações: os indivíduos resistem às 

mudanças devido ao mundo criado por si próprio conforme seus paradigmas, 

suas vivências, suas percepções. Com base nisso, em muitos casos, novos 

conhecimentos são descartados porque alteram a realidade criada, o que 

causa insegurança.  
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1. Comunicação: essa ferramenta auxilia os colaboradores a entenderem 

melhor as razões da mudança e a necessidade dela para a organização. 

Com o esclarecimento das dúvidas dos colaboradores e a correção da falha 

de comunicação, em uma relação de confiança mútua entre administração e 

colaboradores, a resistência tende a cessar.  

2. Participação: as pessoas que participam de uma decisão geralmente se 

sentem mais fortemente comprometidas com o resultado almejado. Logo, a 

utilização dessa estratégia para pessoas com competências para dar uma 

contribuição significativa reduz a resistência, obtendo-se o comprometimento 

e melhorando a qualidade da decisão relativa à mudança. 

3. Facilitação e apoio: os agentes da mudança podem agir de diferentes formas 

com o intuito de reduzir a resistência, mostrando empatia e preocupação 

com os trabalhadores que se opõem às mudanças, ofertando-lhes atenção e 

aconselhamento ou providenciando treinamento para as novas habilidades. 

4. Recompensa pela aceitação da mudança: os agentes da mudança podem 

utilizar-se de técnicas de recompensas atrativas a fim de reduzir a 

resistência, que podem variar desde elogios a aumentos salariais visando à 

mudança de comportamento.  

5. Criação de uma organização que aprende: a resistência à mudança é menor 

em organizações projetadas para adaptarem-se e modificarem-se de 

maneira contínua. Esse tipo de estrutura é denominado organização que 

aprende 9. Essas organizações são comprometidas com a mudança, a 

inovação e a melhoria contínua, que fazem parte da visão e da estratégia da 

organização. Além disso, são entidades que reduziram a fronteira entre as 

pessoas criando grupos multifuncionais de colaboradores; tudo isso aliado a 

uma cultura organizacional voltada ao aprendizado contínuo, à assunção de 

riscos e à promoção da transparência e do crescimento, tornando-se, esses, 

valores essenciais.  

Outro ponto importante para superar a resistência em grupos é avaliar o 

clima para a mudança, já que é necessário haver uma prontidão para mudar para 

                                                

 

9 C. Argyris e D. A. Schoen, Organizational learning II. Reading, MA: Addiso, 1996; L. Baird, P. 
Holland e S. Deacon, Imbedding more learning into the performance fast enough to make a 
difference , Organizational dynamics, primavera de 1999, p. 19-32; e R. S. Snell, Moral foundations 
of the learning organization , Human Relations, mar. 2001, p. 319-342. 
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que as coisas aconteçam mais rápida e adequadamente. Para uma transformação 

bem sucedida, há alguns pontos, os quais se respondidos favoravelmente, podem 

sinalizar maior probabilidade de sucesso no esforço de superar a resistência nesses 

grupos, a saber: 

 
O originador da mudança possui influência suficiente para lidar com a 

resistência? 

 

O esforço de mudança específico é coerente com outras mudanças em 

curso na organização? 

 

A administração tem visão clara de como o futuro será diferente do 

presente? 

 

A estrutura da organização é flexível? 

 

Os canais de comunicação são abertos para baixo e para cima? 

 

É alta a satisfação do funcionário e sua confiança na administração?   

Naturalmente, esses são somente alguns pontos que podem auxiliar na 

identificação de como se está avançando ou não na superação da resistência. 

Todavia, algumas estratégias, aliadas ao apoio de um clima de mudança, podem 

reduzir a resistência significativamente. De acordo com Robbins (2000) são elas:  

 

Realizar uma auditoria de identidade organizacional antes de empreender 

qualquer mudança importante; 

 

Dar à mudança o feitio adequado à organização; 

 

Apresentar a mudança como significativa para superar a inércia 

organizacional; 

 

Introduzir a mudança em uma série de passos de alcance médio; 

 

Tomar o caminho da menor resistência; 

 

Saber quantas mudanças sua organização é capaz de tolerar.  

5.2.4 Mudança por meio do desenvolvimento organizacional   

O conceito de desenvolvimento organizacional é de difícil definição. Robbins 

(2004, pág. 266) define o desenvolvimento organizacional como uma série de 

intervenções concernentes à mudança planejada, com base em valores 

humanísticos e democráticos que buscam melhorar a eficácia organizacional e o 
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bem-estar dos funcionários , tendo como pontos-chave o crescimento humano e 

organizacional, os processos colaborativos e participativos e o espírito investigativo.  

Para Beer (1976)10 o desenvolvimento organizacional é uma estratégia de 

mudança do tipo normativa reeducativa, caracterizada por um esforço de longo 

prazo para melhorar a eficácia dos processos de solução de problemas, com ênfase 

na cultura dos grupos formais de trabalho e com o uso da teoria e tecnologia das 

ciências comportamentais .  

Os valores que embasam os esforços relativos ao desenvolvimento 

organizacional, de acordo com Robbins, são: respeito pelas pessoas, confiança e 

apoio, equalização do poder, confrontação e participação. Esses valores se 

contrapõem aos conceitos de poder, autoridade, controle, conflito e coerção.  

Wood Jr (1995)11 ainda complementa, ainda, que algumas técnicas de DO 

(desenvolvimento organizacional) ficaram muito conhecidas, tais como: seminários e 

sessões em grupo para aperfeiçoar aspectos de liderança e relacionamento; 

métodos para administração de conflitos, medição de perfil de atitude e clima 

organizacional, e metodologias para projeto de estruturas organizacionais.  

Para auxiliar no processo de mudança, Robbins cita, ainda, 5 técnicas ou 

intervenções do desenvolvimento organizacional: treinamento de sensibilidade, 

levantamento de feedback, consultoria de processo, construção de equipes e 

desenvolvimento intergrupal.  

5.2.4.1 Treinamento de sensibilidade    

Este tipo de intervenção refere-se sempre a um método de mudança de 

comportamento mediante a interação de grupo não estruturada.12 Esse tipo de grupo 

se reúne geralmente em ambientes livres e abertos com a facilitação de um cientista 

comportamental para discutirem os processos interativos, sendo o aprendizado 

realizado por meio da observação e da participação, e não através de instruções. O 

                                                

 

10. 10 BEER, M. The technology of organizational development. In: Handbook of industrial and 
organizational psychology. Chicago: Rand Macnally, 1976, p. 1740. 
11 11 Wood Jr., Thomas (coordenador). Mudança organizacional: aprofundando temas atuais em 
administração de empresas. São Paulo: Atlas, 1995. 
12 R. T. Golembiewski e A. Blumberg (Eds.), Sensitivity training and the laboratory approach, 2 ed. 
Itasca, IL: Peacock, 1973. In. ROBBINS, Stephen Paul. Fundamentos do comportamento 
organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
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objetivo dessa técnica é aumentar a consciência dos participantes quanto ao próprio 

comportamento e de como ele é percebido, reforçar a sensibilidade em relação ao 

comportamento dos demais e incrementar a compreensão dos processos do grupo. 

Os resultados esperados desses grupos são a capacidade de empatia, a melhora na 

capacidade de ouvir, uma maior abertura, um aumento da tolerância em relação às 

diferenças individuais e o aperfeiçoamento da habilidade de solucionar conflitos.  

5.2.4.2 Levantamento de feedback   

É uma ferramenta que visa avaliar as atitudes dos membros de uma 

organização, identificar discrepâncias entre as percepções e solucioná-las.13 

Geralmente, todos os integrantes de uma unidade são entrevistados ou participam 

de uma pesquisa que aborda as percepções e atitudes em relação a práticas 

decisórias, eficácia da comunicação, coordenação entre as unidades e satisfação 

com a organização, o trabalho, os colegas e o superior imediato. Esses dados são 

compilados e geram informações em tópicos para serem discutidas posteriormente, 

focando na resolução de problemas e no esclarecimento das questões que podem 

estar criando dificuldades em grupo.  

5.2.4.3  Consultoria de processo   

É um método que se utiliza de um consultor externo para auxiliar o cliente a 

perceber e compreender os eventos dos processos com os quais precisa lidar e em 

relação aos quais precisa tomar uma atitude .14 A consultoria é similar ao 

treinamento de sensibilidade, uma vez que a eficácia organizacional pode ser 

melhorada lidando com problemas interpessoais e na ênfase no envolvimento. 

Todavia, a consultoria é voltada mais à tarefa.  

5.2.4.4 Construção de equipes  

                                                

 

13 J. E. Edwards e M. D. Thomas, The organizational survey process: general steps and practical 
considerations . In: P. Rosenfeld, J. E. Edwards e M. D. Thomas (eds.), improving organizational 
surveys: new directions, methods, and applications. Newbury park, CA: Sage, 1993, p. 3-28. 
14 E. H. Schein. Process consultation revisited: building the helpful relationship. Reading, MA: 
Addison-Wesley, 1999, p. 9. 
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Utiliza atividades grupais de alta interatividade para aumentar a confiança e 

a abertura entre os membros 15 quando essas atividades são interdependentes. 

Constrói o papel de cada membro do grupo, e isso pode gerar reflexões muito 

significativas para o desenvolvimento do trabalho e das tarefas específicas que a 

equipe espera que sejam cumpridas para otimizar a eficácia. Pode se constituir em 

atividade semelhante à do consultor de processo mediante análise dos processos-

chave que vêm sendo executados e do que pode ser melhorado.  

5.2.4.5 Desenvolvimento intergrupal   

Nessa abordagem, o foco é no conflito disfuncional que possa existir entre 

os grupos, e está calcado na mudança das atitudes com relação a estereótipos e a 

percepções que um grupo tem do outro. Uma das técnicas mais utilizadas é que 

enfatiza a resolução de problemas e permite obter um diagnóstico mais detalhado e 

a formulação de ações alternativas para a melhoria do relacionamento.  

As mudanças organizacionais, por menor que sejam, causam instabilidade e 

preocupação nas pessoas que são atingidas. No atual mundo corporativo, em que a 

informação é de fácil acesso e estamos sempre atrasados em relação aos 

acontecimentos, o estresse alça-se ao cotidiano das pessoas como o grande mal 

corporativo do século. No capítulo a seguir, abordaremos a visão de diferentes 

autores sobre estresse e suas principais consequências para saúde das pessoas e 

dos trabalhadores, suas características e reações fisiológicas, psicológicas e 

comportamentais.  

5.3 ESTRESSE   

O processo de mudança gera estresse nos indivíduos e essa é a grande 

preocupação dos administradores com relação aos seus funcionários. Quando 

pensamos em atitudes, percepções, liderança, motivação e ambiente organizacional 

é quase impossível pensar nesses assuntos e em outros conceitos sem pensar em 

mudança (Robbins, 2004, pág. 274). 

                                                

 

15 W. Dyer, Team building: issues and alternatives. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994. 
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O processo de mudança, no passado, era tratado como distúrbio ocasional 

em meio a situações previsíveis quando as sociedades não se caracterizavam pela 

rapidez e imediatismo dos dias de hoje. Atualmente, o mundo é turbulento e exige 

que as organizações e seus membros sejam dinâmicos para apresentar um 

desempenho satisfatório respeitando os níveis de competitividade (Robbin, 2004).  

Com base nisso e tendo em vista a crescente preocupação com os ativos 

intelectuais, estresse é um tema cada vez mais em voga em todas as análises 

acadêmicas no que tange ao estímulo ao trabalho, a reações psico-fisiológicas, e 

doenças relacionadas, sendo um assunto de certa relevância em decorrência da 

globalização, das exigências do mercado e também das constantes mudanças no 

mundo corporativo.   

5.3.1 Definição de estresse   

No dicionário, estresse é caracterizado como conjunto de reações do 

organismo a agressões de origem diversas, capazes de perturbar-lhe o equilíbrio 

interno. (Ferreira, 1993)16. 

Buscando outras abordagens, inclusive na literatura psicológica, 

especificamente técnica, encontramos Atkinson (2002, pág. 509)17, segundo o qual 

estresse significa experimentar situações que são percebidas como ameaçadoras a 

nosso bem-estar físico ou psicológico .  

Outros autores definem estresse como composto de revolta pessoal, social e 

fisiológica (Horn, 1986, pág. 90)18. Quando as pressões internas e externas 

superam a capacidade do indivíduo responder a elas, ocorre um desequilíbrio na 

maneira pela qual este indivíduo se organiza (Lopes Filho, 1992, pág. 101)19. É um 

estado de tensão, ansiedade ou pressão experienciado pela pessoa. Pode ser 

descrito como estado de apreensão, agitação, frustração, irritação, medo e 

desconforto mental, infelicidade etc. (McCormick, 1996, pág. 90)20. 

                                                

 

16 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. 3. Ed. 

 

Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1993, pág. 233. 
17 ATKINSON, Rita L. Introdução à psicologia de Hilgard. 13ª Ed. 

 

Porto Alegre: Artmed, 2002. 
18 HORN, S. Técnicas Modernas de Relaxamento. São Paulo: Cultrix, 1986. 
19 LOPES Fº, A. et al. Psiquiatria sem preconceitos: um guia de psiquiatria para quem, de médico e 
de louco, sempre tem um pouco. São Paulo: Maltese, 1992. 
20 McCormick, J. An attribution model of teacher s occupational stress and job satisfaction in a large 
educational system. Work & Stress. London, v. 11, n. 1, p. 17-32, 1997. 
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Para Selye (1956)21, o  estresse é o estado manifestado por uma síndrome 

específica que consiste em todas as mudanças não especificamente induzidas, 

dentro de um dado sistema biológico . Esse autor foi o primeiro a apresentar esse 

conceito, em 1936, destacando a síndrome geral de adaptação às três fases do 

estresse (Selye, 1951): 

1. Reação de Alarme: é a primeira reação do corpo diante de uma agressão. 

Ela é marcada por uma descarga de adrenalina, pelas pulsações cardíacas 

e pelas mudanças no tônus muscular e na circulação sanguínea; 

2. O estado de resistência: estado em que o organismo, após a reação de 

alarme, procura se adaptar e resistir à agressão; 

3. O estado de exaustão: essa fase ocorre quando a agressão se prolonga por 

um longo período, a pessoa perde as energias e a sua força adaptativa se 

esvai.   

Segundo as descobertas de Selye (1956) e as análises de Albrecht (1990), 

cada pessoa pode reagir de uma maneira peculiar acionando o próprio corpo 

conforme a mensagem que envia, disparando o mecanismo biológico e acionando 

uma cadeia química que alerta todo o corpo em oito segundos. O corpo deixa 

transparecer sinais, que podem ser chamados de sintomas. Se o corpo irá ou não 

submeter-se aos três estágios, dependerá, por sua vez, do conteúdo da mensagem. 

O conteúdo da mensagem estará relacionado com a percepção. E a percepção 

estará diretamente relacionada com os sentimentos e emoções. (Nakayama, 

1999)22.  

Estresse pode ser encarado como um elemento necessário à vida: pode ser 

um sinal de que estamos em desequilíbrio conosco e com o nosso meio ambiente. A 

permanência em desequilíbrio conosco cria o estresse, e esse acontece como parte 

de um processo de reação a mudanças tanto internas (pensamentos, sentimentos, 

alimentação), quanto externas (círculo de amizades e contatos, trabalho, barulho, 

poluição). Essas mudanças podem ser positivas ou negativas, e ambas podem 

causar desequilíbrio e estresse como, por exemplo, um empregado que recebe a 

                                                

 

21 SELYE, Hans. Stress of life. New York: McGraw-Hill, 1956. 
22 NAKAYAMA, Marina Keiko. Estresse ocupacional relacionado com o modos de gestão e 
cultura organizacional: um estudo empírico. Porto Alegre: v.10 n. 2 1999, p. 137-154. 
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notícia de sua promoção de forma inesperada ou a notícia de sua demissão. 

(Nakayama, 1999).  

Selye (1956) criou a palavra estressor para descrever as mudanças que 

acontecem no nosso mundo interno ou externo. Um estressor é um agente que 

pressiona, de alguma forma, o indivíduo e produz uma mudança ou reação que 

resulta em um estado de desequilíbrio, mesmo que temporário. Esta reação foi 

chamada por Selye (1956) de reação-estresse. Para o autor, o estresse é um estado 

fundamental da existência, e ele distingue o eustresse , que é o estado agradável 

como, por exemplo, em decorrência da prática esportiva, do distresse , que é o 

estado desagradável, podendo ser constatadas respostas somáticas em ambos os 

estados.  

Cox (1978)23 ainda conceitua de uma forma específica o estresse, 

chamando-o de estresse ocupacional quando o trabalhador percebe o desequilíbrio 

entre as demandas existentes no trabalho e sua habilidade/possibilidade para 

respondê-las. O estresse geralmente é definido pelas emoções negativas, sensação 

de mal-estar e desconforto geral vivenciados, já que o nível absoluto da demanda e 

da exigência não é o fator mais importante, mas, sim, a discrepância existente entre 

a percepção daquelas e sua condição para enfrentá-las (Nakayama, 1999). O 

estresse ocupacional pode ser considerado, ainda, um conjunto de perturbações 

psicológicas ou um sofrimento psíquico associado às experiências de trabalho, 

segundo Laville e Teiger (1975)24, Dejours (1993)25 e Smith (1986).  

Um dos conceitos mais reconhecidos na área de ciências humanas é o de 

Lazarus (1966)26, que sugere que o estresse deve ser tratado como um organismo 

de compreensão de amplo alcance e de grande importância para a adaptação 

humana e animal. O estresse, nesse sentido, não é uma variável, mas, sim, uma 

síntese, consistindo de muitas variáveis e processos (Nakayama, 1999).  

5.3.2 Caracterização dos eventos estressantes  

                                                

 

23 COX, T. Stress. London: McMillan, 1978. 
24 LAVILLE, A., TEIGER, C. Santé mentale et conditions de travail 

 

une approche de 
psychopathologie du travail. Revue Therapeutique, 1975. 
25 DEJOURS, C. Travail, usure mental. Paris: Bayard, 1993. 
26 LAZARUS, R. S. Psychological stress and coping process. New York: McGraw-Hill, 1966. 
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Há inúmeros eventos que causam o estresse. Podemos dizer que toda 

mudança, seja ela impactante na vida da sociedade como um todo (guerras, 

terremotos, cataclismas), seja na vida de um único indivíduo (mudança de emprego, 

casamento, doença grave), provoca ou desencadeia reações em nosso corpo que 

geram algum estresse. Alguns desses eventos podem ser traumáticos, fora da faixa 

usual, ou incontroláveis, ou seja, eventos que desafiam os limites da nossa 

capacidade, e até mesmo eventos de nosso autoconceito, isto é, conflitos internos.  

5.3.2.1 Eventos Traumáticos   

Uma das fontes do estresse com mais obviedade são os ditos eventos 

traumáticos 

 

situações de extremo perigo que estão fora da faixa usual da 

experiência humana (Atkinson, 2002, pág. 510)27, e temos como exemplos 

desastres naturais, situações causados pelo próprio homem (guerras), ataques 

físicos (estupro) e acidentes catastróficos (batida de carro). Como consequência 

desses eventos, muitas pessoas apresentam uma sequencia específica de reações 

psicológicas (Horowitz, 1986)28 que, inicialmente, podem as deixar atordoadas e 

confusas, parecendo não terem consciência dos danos ou do perigo, ficando a  

vagar a esmo desorientados e expondo-se a mais riscos. 

Como citado anteriormente, há eventos mais comuns que acarretam 

respostas de estresse, tais como: controlabilidade, previsibilidade e grau em que o 

evento desafia nossa capacidade e autoconceito. Naturalmente, o grau de estresse 

de um evento varia de indivíduo a indivíduo e do quanto os próprios percebem uma 

situação como controlável, previsível ou como um desafio para testar sua 

capacidade e autoconceito (Lazarus e Folkman, 1984).29 

Atkinson (2002) nos conceitua os eventos mais comuns:  

1. Controlabilidade: quanto mais controlável parece um evento, maior sua 

probabilidade de ser percebido como estressante. Os eventos assim são por 

                                                

 

27 ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
28 HOROWITZ, F. D. Visual Attention, auditory stimulation, and language stimulation in Young 
infats. Monographs of the society for research in child development, 31, serial n, 158. In: ATKINSON, 
Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002.  
29 LAZARUS, R S.; FOLKMAN, S. Stress, appraisal, and copying. New York: Springer, 1984 In: 
ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
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uma única razão: não podemos controlá-los, isto é, não podemos impedi-los 

de acontecer;  

2. Previsibilidade: é a possibilidade de prever um evento estressante mesmo 

que o indivíduo não possa controlá-lo. A espera por choques previsíveis gera 

menos excitação emocional e menos sofrimento no ser humano, além de 

serem percebidos como menos aversivos em relação aos choques 

imprevisíveis de mesma intensidade (Katz e Wykes, 1985)30;  

3. Desafiando nossos limites: algumas situações são predominantemente 

controláveis e previsíveis, porém, mesmo assim, são experimentadas como 

estressantes porque nos levam aos limites de nossa capacidade e 

questionam nossas idéias a nosso próprio respeito. Segundo Holmes e Rahe 

(1967)31, qualquer mudança de vida que exige muitas readaptações pode 

ser vista como estressante.    

5.3.2.2 Conflitos Internos    

O estresse pode ser desencadeado por processos internos 

 

conflitos não 

resolvidos, que podem ser conscientes ou inconscientes. Esses conflitos podem 

ocorrer quando um indivíduo tem de escolher entre objetivos ou formas de agir 

incompatíveis ou excludentes.  

Em nossa sociedade, os conflitos que são mais comuns e difíceis de resolver 

geralmente são por motivos de: independência versus dependência, intimidade 

versus isolamento, cooperação versus competição e expressão de impulsos versus 

padrões morais.  

5.3.3 Reações Psicológicas ao Estresse  

                                                

 

30 KATZ, R.; WYKES, T. The psychological difference between temporally predictable and 
unpredictable stressful events: evidence for information control theories. Journal of Personality and 
social psychology, 48, 781-790. In: ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 
31 HOLMES, T. H.; RAHE, R. H. The social readjustment rating scale. Journal of psychosomatic 
research, 11, 213-218. In: ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
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As situações estressantes produzem no indivíduo reações emocionais que 

vão desde a euforia até a ansiedade, a cólera, o desânimo e a depressão e as 

emoções podem ficar se alternando entre alguma delas, dependendo das respostas 

do organismo ao fator originador. Trataremos, a seguir, das situações apresentadas.  

5.3.3.1 Ansiedade   

Essa é a resposta mais comum a um estressor. A ansiedade é caracterizada 

por Atkinson (2002) como a emoção desagradável caracterizada por palavras como 

preocupação, apreensão, tensão e medo. As pessoas que passam por experiências 

que estão além da faixa normal do ser humano (estupro, desastres) às vezes 

desenvolvem um quadro severo de sintomas relacionados com a ansiedade 

chamados de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Os principais sintomas 

do TEPT são sentimentos de insensibilidade ao mundo, afastamento dos outros e 

falta de interesse pelas atividades anteriores; tendência a reviver o trauma muitas 

vezes em sonhos e lembranças; perturbações do sono, dificuldade de concentração 

e excesso de vigilância. Também há a possibilidade de a pessoa se sentir culpada 

por ter sobrevivido a um evento desses (Gleitman, 2009, pág. 655)32.     

5.3.3.2 Cólera e Agressão   

Uma das reações a situações estressantes é a cólera que pode resultar na 

agressão. Atkinson (2002) ressalta que há frustração-agressão sempre que os 

esforços de uma pessoa para atingir uma meta são bloqueados, produz-se um 

impulso agressivo que motiva um comportamento destinado a agredir o objeto ou a 

pessoa causadora de frustração. Outro ponto é que a agressão direta à fonte de 

frustração muitas vezes é vaga e, em decorrência dessa situação, a pessoa sente 

raiva e acaba transferindo-a para o objeto, descarregando esse sentimento no 

mesmo. Geralmente, quando as circunstâncias bloqueiam o ataque direto à fonte da 

frustração, a ação agressiva pode ser dirigida a uma pessoa ou a um objeto 

inocente. 

                                                

 

32 GLEITMAN, Henry et al. Psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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5.3.3.3 Apatia e Depressão    

A agressão, conforme já mencionado, geralmente é uma resposta à 

frustração, embora a apatia e o retraimento também sejam comuns. Quando uma 

situação estressora perdura por muito tempo e a pessoa não consegue lidar com 

ela, a apatia pode aprofundar-se e transformar-se em depressão (Atkinson, 2002, 

pág. 516).  

A teoria do desamparo adquirido (Seligman, 1975)33explica como 

experiências com situações negativas incontroláveis pode levar à apatia e à 

depressão. Algumas pessoas parecem desenvolver o desamparo adquirido, 

caracterizado pela apatia, retraimento e inação em resposta a situações 

incontroláveis, porém isso não é muito comum. Essa teoria teve de ser modificada 

mais tarde, pois foi comprovado que pessoas que ficaram desamparadas após 

situações incontroláveis tornaram-se revigoradas pelo desafio proposto por tais 

situações (Wortman e Brehm, 1975).34 Todavia, a teoria original do desamparo 

adquirido pode nos auxiliar a compreender por que algumas pessoas parecem 

desistir quando enfrentam situações difíceis.  

5.3.3.4 Enfraquecimento Cognitivo    

Atkinson (2002) demonstra que as pessoas muitas vezes apresentam 

considerável enfraquecimento cognitivo quando se defrontam com estressores 

graves. Elas têm dificuldade para se concentrar e organizar seus pensamentos de 

maneira lógica. Elas podem se distrair com facilidade. Consequentemente, seu 

desempenho em tarefas, principalmente em tarefas complexas, tende a se 

deteriorar . A origem desse enfraquecimento cognitivo provém de duas fontes: altos 

níveis de excitação emocional e pensamentos distracionais. A primeira interfere no 

processamento das informações e quanto mais ansiosos, bravos ou deprimidos 

                                                

 

33 SELIGMAN, M. E. P. Helplessness. San Francisco: Freeman, 1975. In: ATKINSON, Rita L. et al. 
Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
34 WORTMAN, C. B.; BREHM, J. W. Responses to uncontrollable outcomes: an integration of 
reactance theory and the learned helplessness model. Advanced in Experimental and social 
psychology, 8, 2 77-236. In: ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
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estivermos, após experimentar um estressor, maior nossa tendência a apresentar 

enfraquecimento cognitivo. Já a segunda resulta dos pensamentos que nos distraem 

quando nos defrontamos com um estressor. Consideramos possíveis formas de agir, 

preocupamo-nos com as consequências de nossas ações e nos repreendemos por 

não sermos capazes de lidar melhor com a situação. O autor afirma, ainda, que, 

muitas vezes, o enfraquecimento cognitivo nos leva a adotar padrões rígidos de 

comportamento porque não conseguimos considerar padrões alternativos. Tem-se 

como exemplo uma situação de pânico, em que um edifício está pegando fogo e as 

pessoas ficam presas nos andares porque empurram portas de saída que abrem 

para dentro, deixando de verificar outros possíveis meios de fugir.  

5.3.4 Reações Fisiológicas ao Estresse   

Em exposição contínua a um determinado estressor, o corpo reage de 

diferentes maneiras, tendo em vista a duração dessa exposição: se rápida, as 

respostas de emergência diminuem; mas, se a situação perdura, ocorre um conjunto 

diferente de respostas internas enquanto o corpo tenta se adaptar. Veremos, a 

seguir, a resposta de luta ou fuga e também de estresse e resistência.   

5.3.4.1 Resposta de Luta ou Fuga    

A qualquer emoção intensa, o corpo responde da mesma forma. 

Independente de quem ou o que seja o estressor, nosso corpo responde 

automaticamente, preparando-se para lidar com a emergência. Atkinson (2002, pág. 

518) nos relata algumas ações químicas do organismo ao se preparar para lidar com 

uma situação de emergência:  

A necessidade imediata de energia faz com que o fígado segregue açúcar 
extra (glicose) para abastecer os músculos, e hormônios que estimulam a 
conversão de gorduras e proteínas em açúcar são liberados. O metabolismo 
do corpo aumenta para preparar-se para o gasto de energia na ação física. 
A freqüência cardíaca, a pressão arterial e a taxa respiratória aumentam, e 
os músculos se enrijecem. Ao mesmo tempo, algumas atividades não-
essenciais, como a digestão, são diminuídas. Interrompe-se a segregação 
de saliva e muco para aumentar o diâmetro das vias aéreas. Assim, um dos 
primeiros sinais de estresse é a boca seca. O organismo segrega endorfina, 
analgésicos naturais do corpo, e os vasos sangüíneos superficiais se 
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contraem para reduzir o sangramento em casa de ferimento. O baço 
segrega mais glóbulos vermelhos para o transporte de oxigênio, e a medula 
óssea produz mais glóbulos brancos para combater infecções.

   
De acordo com o autor, a maioria dessas mudanças fisiológicas resulta da 

ativação de dois sistemas neuroendócrinos controlados pelo hipotálamo: o sistema 

simpático e o sistema adrenocortical. O hipotálamo, chamado de centro de estresse 

do cérebro por sua dupla função em emergências, desencadeia uma série de 

impulsos nervosos que atuam sobre os músculos e órgãos para produzir, entre 

outras, todas as situações físicas descritas anteriormente. A próxima figura ilustra 

esse mecanismo fisiológico.  

Figura 4 Resposta de Luta ou Fuga35  

Resposta de Luta ou Fuga: uma situação de estresse ativa o hipotálamo, 
que por sua vez controla dois sistemas neuroendócrinos: o sistema 
simpático e o sistema adrenocortical. O sistema nervoso simpático, em 
resposta a impulsos neurais do hipotálamo (1), ativa diversos órgãos e 
músculos lisos sob seu controle (2). Por exemplo, ele aumenta a frequência 
cardíaca e dilata as pupilas. O sistema nervoso simpático também envia um 
sinal à medula adrenal (3) para que esta segregue epinefrina e 
norepinefrina na corrente sanguínea (4). O sistema adrenocortical é ativado 

                                                

 

35 ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002, pág. 
518. 
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quando o hipotálamo segrega o fator liberador de corticotropina (CRF), 
substância química que atua na hipófise, a qual se encontra imediatamente 
abaixo do hipotálamo (5). A hipófise, por sua vez, segrega o hormônio 
ACTH, que é levado pela corrente sanguínea até o córtex adrenal (6), onde 
estimula a liberação de um grupo de hormônios, incluindo o cortisol, que 
regula os níveis de glicose no sangue (7). O ACTH também comanda outras 
glândulas endócrinas para a liberação de cerca de trinta hormônios. Os 
efeitos combinados dos diversos hormônios de estresse levados pela 
corrente sanguínea e a atividade neural da divisão simpática do sistema 
nervoso autônomo constitui a resposta de luta ou fuga. (ATKINSON 2002, 
pág. 518)    

Hans Selye (1978)36, em um trabalho pioneiro, descreveu as mudanças 

fisiológicas como parte de uma síndrome de adaptação geral, um conjunto de 

respostas presentes em todos os organismos em resposta ao estresse. Essa 

síndrome consiste de três fases (ver figura a seguir). Na primeira fase 

 

alarme , o 

corpo se mobiliza para enfrentar uma ameaça e ativa o sistema nervoso simpático. 

Na segunda 

 

resistência , o organismo tenta lidar com a situação através da fuga 

ou pela luta. Já na terceira fase 

 

exaustão , o organismo é incapaz de fugir ou 

lutar e esgota seus recursos fisiológicos no esforço de tentar consegui-lo.   

Figura 5 Figura Síndrome de Adaptação Geral37  

Síndrome de Adaptação Geral: Segundo Hans Selye, o corpo reage a um 
estressor em três fases. Na primeira, alarme, o corpo se mobiliza para 
confrontar a ameaça, o que temporariamente despende recursos e diminui a 
resistência. Na fase de resistência, o corpo confronta ativamente a ameaça 
e a resistência é alta. Se a ameaça persiste, o corpo entra na fase de 
exaustão. (SELYE, 1978).     

                                                

 

36 SELYE, Hans. Stress of life. New York: McGraw-Hill, 1978. 
37 ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002, pág. 
519. 
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Selye alega que uma grande variedade de estressores fisiológicos e 

psicológicos desencadeiam este padrão de resposta e sustenta que a repetida ou 

prolongada exaustão dos recursos fisiológicos, devido à exposição a estressores 

permanentes, dos quais não é possível fugir ou contra os quais não se pode lutar, é 

responsável por uma ampla gama de doenças fisiológicas, por ele denominadas de 

doenças de adaptação. Essa exposição acarreta, conforme o autor, mudanças 

corporais como aumento das glândulas suprarrenais, diminuição dos nódulos 

linfáticos e presença de úlceras no estômago, além de diminuir a capacidade de 

resistência do organismo a outros estressores, incluindo agentes infecciosos e 

causadores de doenças, tornando as pessoas mais suscetíveis a moléstias.  

5.3.5 Estresse e consequências para a saúde   

O corpo, devido à sua capacidade adaptativa, tenta constantemente se 

adaptar à presença de um estressor e esgota os seus recursos, tornando-se 

vulnerável a doenças. O estresse crônico pode acarretar diversos distúrbios físicos, 

tais como úlcera, hipertensão e doenças cardiovasculares. Ele também atinge o 

sistema imunológico, reduzindo a capacidade de combater bactérias e vírus 

invasores. Os médicos estimam que o estresse emocional seja responsável por mais 

de 50% de todos os problemas de saúde (Atkinson, 2002, pág. 520).  

Este autor caracteriza, ainda, os distúrbios psicofisiológicos como distúrbios 

físicos em que as emoções presumivelmente desempenham um papel fundamental. 

Comumente, se tem a ideia de que pessoas com doenças psicofisiológicas não 

estão realmente doentes. Entretanto, os sintomas das doenças psicofisiológicas 

refletem distúrbios fisiológicos associados à dor e os danos aos tecidos são iguais 

aos de qualquer outra categoria de doença. Como exemplo, temos a úlcera péptica, 

causada por estresse, que é igual à úlcera causada pelo uso excessivo de ácido 

acetilsalicílico.  

Há alguns efeitos diretos do estresse sobre o corpo em uma resposta 

fisiológica a um determinado conjunto de estressores, e essa resposta tem um efeito 

negativo direto sobre a saúde se for mantida a exposição por longa duração, tendo 

como influência direta a redução da capacidade do sistema imunológico de 

combater doenças. Entre inúmeras doenças relacionadas ou potencializadas pelo 
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estresse, pode-se afirmar com segurança que as mais graves são as cardíacas 

coronarianas.  

5.3.6 Estresse ocupacional   

O estresse ocupacional é conceituado por Cox (1978) quando trata da 

percepção, pelo trabalhador, do desequilíbrio entre as demandas existentes no 

trabalho e sua habilidade e/ou possibilidade para respondê-las. O nível absoluto da 

demanda e da exigência não é o fator mais importante, mas, sim, a discrepância 

existente entre a percepção daquelas e sua condição para enfrentá-las, o que faz 

com que, geralmente, se defina o estresse pelas emoções negativas, sensação de 

mal-estar e desconforto geral vivenciados. O estresse ocupacional pode ser 

considerado, ainda, um conjunto de perturbações psicológicas ou sofrimento 

psíquico associado às experiências de trabalho (Laville; Teiger, 1975; Dejours, 1984 

e Smith, 1986).38  

O estresse ocupacional, dessa forma, é provocado por problemas no 

trabalho e representa uma das principais manifestações de que algo não está bem . 

Jon Howard (1979) inclui como fatores que contribuem para o aparecimento do 

estresse ocupacional a jornada longa ou as atividades estafantes, a apreensão em 

relação a aumentos de salários ou promoções, o receio de ser demitido, a 

desinformação ou ansiedade quanto a avaliação do desempenho, insegurança e 

mudanças imprevistas.39  

Araújo Couto (1980) lista uma série de fatos ligados às condições de 

trabalho que podem desencadear o estresse em uma empresa. São eles:  

 

Chefia insegura: o indivíduo que tem entusiasmo excessivo ou insegurança 

latente, ou ainda, nível intelectual mais alto, tende a se encontrar diante de 

um agente agressivo se ele percebe um chefe inseguro. A tendência é 

subvalorizar as ordens do chefe, o que provoca insatisfação no trabalho; 

                                                

 

38 NAKAYAMA, M. K. A influência da cultura organizacional na predisposição do gerente ao 
estresse ocupacional. Tese de doutorado. Escola de Administração, UFRGS, 1997. 
39 NAKAYAMA, M. K., BITENCOURT, Cláudia. Processos de mudança e estresse ocupacional. 
Anais da Enampad 1998.  
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Responsabilidade mal delegada: designa a delegação de tarefas sem 

identificar que o empregado está preparado, ou mesmo confundindo 

delegação com transferência de responsabilidade. Em Karasek (1992)40, 

verificou-se que o menor grau de autonomia para a tomada de decisão 

combinado com elevado grau de responsabilidade leva ao mais alto grau de 

estresse; 

 

Bloqueio de carreira: é comum a promoção de um funcionário gerar um 

bloqueio muito grande em outro que trabalhe na mesma função e seja 

igualmente competente. Se a promoção do primeiro não for devidamente 

justificada pela chefia, pode ocorrer que um bom funcionário se transforme 

em um indivíduo insatisfeito e injustiçado; 

 

Conflito entre chefias: é o caso de chefias cujos pensamentos não estão 

bem identificados, e isso é percebido pelos funcionários. Os que são 

vulneráveis se sentirão inseguros; 

 

Falta de correlação adequada entre capacidade, responsabilidade e salário: 

é um dos agentes agressivos mais comuns no trabalho e pode ser evitado 

ou diminuído por uma avaliação de desempenho adequada. Os estudos de 

administração de pessoal têm mostrado que o indivíduo somente está 

satisfeito se a responsabilidade que lhe é atribuída no serviço está no 

mesmo nível de sua capacidade e se o salário é proporcional; 

 

Falta de motivação no trabalho: é um agente agressivo que acomete 

praticamente todos os trabalhadores em estresse negativo. Geralmente, o 

trabalhador passa por uma sensação de inutilidade. Quando existe 

motivação, a pessoa trabalha melhor e sente que é importante no trabalho e 

que está ajudando a construir a empresa; 

 

Trabalho monótono: no início deste tipo de trabalho, ocorre aumento de 

produtividade e melhoria da qualidade, pelo desenvolvimento no cérebro de 

um padrão de estimulação bem definido. Muitos se adaptam a ele, mas a 

maioria, com o tempo, passa a apresentar lentidão no desenvolvimento das 

operações, redução da sensibilidade da análise virtual e motora, com 

consequente perda da produtividade e precisão. Nas pessoas mais 

                                                

 

40 KARASEK, R.; TOREI, T. Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working 
life. New York: Basic Books, 1990. 



58  

vulneráveis, podem aparecer alguns sinais de doenças psicossomáticas 

quando não mudam para outro tipo de trabalho; 

 
Trabalho com alta concentração mental: o que leva à fadiga é o trabalho no 

qual um erro pode causar danos físicos grandes ou comprometimento da 

segurança de outras pessoas. A vigilância constante e o medo de errar 

podem levar à fadiga psíquica e a manifestações psicossomáticas nos 

indivíduos mais vulneráveis; 

 

Relações humanas inadequadas: o problema das relações humanas 

inadequadas como agente agressivo existe em dois sentidos: vertical e 

horizontal. No mundo atual, as relações inadequadas na vertical (por parte 

dos chefes) ainda é mais importante do que na horizontal (entre os colegas 

de trabalho). Porém, devido à tendência atual de se valorizar mais os 

trabalhos de equipe, as relações humanas na horizontal adquirem uma 

importância gradualmente maior; 

 

Fatores ligados ao ambiente físico: o alto nível de ruído, a má iluminação, o 

calor excessivo, a vibração 

 

todos esses fatores podem atuar como 

agressores e desencadear o estresse e, consequentemente, a fadiga 

psíquica.  

A esta lista podemos acrescentar fatores ainda mais agressivos ou 

desencadeadores de estresse, como a sensação de não participação em decisões 

(sensação de marginalização), rumores sobre dispensas coletivas e falta de 

informações.  

Como se pode perceber, o número de estressores é significativo, o que 

dificulta o diagnóstico exato. Além disso, e somada a essa dificuldade, a 

apresentação de um conjunto de vários sintomas, característicos do estresse, exige 

uma investigação minuciosa para desenvolver um programa eficiente de combate ao 

estresse ocupacional (Nakayama, 1997, pág. 42). 

No capítulo seguinte, abordaremos as fusões e aquisições sob os aspectos 

legais e econômicos, além das razões que as empresas são levadas a buscarem 

esse mecanismo de crescimento, sua tipificação e motivações.    
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5.4 FUSÕES E AQUISIÇÕES   

Uma das possibilidades de crescimento de uma organização se dá através 

da fusão ou da aquisição dessa por outra empresa. Naturalmente, uma empresa, 

assim que comprada, ou com intenção de agrupar-se a outra, provocará muitas 

modificações em sua estrutura com vistas ao ganho de sinergia, que é um dos 

benefícios desse tipo de negociação. Tais mudanças organizacionais provocam 

muitas situações de instabilidade nos funcionários e é sabido que essas ações 

geram estresse, preocupação e resistências que deverão ser geridas de forma 

eficiente a fim de que a organização sofra o menor impacto possível. Para 

entendermos melhor esse processo, trataremos, a seguir, da conceituação de 

aquisição, fusão de empresas e incorporação, das causas que as desencadeiam e 

do que se espera desses tipos de processo.   

5.4.1 Tipificação   

Aquisição: é uma das formas de comprar uma empresa, em que são 

adquiridas as ações com direito a voto, seja mediante pagamento em dinheiro, seja 

com ações ou com outros títulos. A aquisição também pode ser efetuada por meio 

da obtenção da totalidade dos ativos, caso em que se realiza um processo legal de 

transferência de propriedade; nessa hipótese, exige-se a aprovação formal dos 

acionistas da empresa vendedora (ROSS et al. 2010, pág. 654)41.  

No âmbito do Brasil, existe uma vantagem tributária nos processos de 

aquisição, já que, quando uma empresa compra outra e paga ágio, este é dedutível 

do lucro real. O ágil fundamenta-se no good-will dos bens e na perspectiva de lucros 

futuros (Decreto-Lei nº. 2.075 

 

20.12.1983).   

Fusão: é entendida como qualquer transação financeira que forma uma 

unidade econômica de duas ou mais partes preexistentes. Segundo a legislação 

brasileira, a fusão é definida como uma operação pela qual se unem duas ou mais 

                                                

 

41 ROSS, Stephen A. et al. Administração financeira. São Paulo: Atlas, 2010.   
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sociedades para formar uma sociedade nova, que lhes sucede em todos os direitos 

e obrigações (art. 228 da Lei nº. 6.404/1976 

 
Ludicibus et al, 1995, p. 762)42.  

Apesar de tipificada no direito brasileiro, a fusão é uma figura pouco usada 

devido à sua semelhança com a incorporação e aos efeitos tributários 

relacionados.43 Todavia, neste trabalho será usada a palavra fusão referindo-se à 

tradução literal da palavra inglesa merger.  

Weston (1990) classifica em quatro os tipos de fusão, a saber: horizontais, 

verticais, concêntricas e conglomerados. A fusão horizontal é aquela que ocorre 

entre duas firmas da mesma linha de negócios, seja quando duas empresas 

decidem juntar-se, seja quando uma adquire a outra, formando uma empresa maior. 

A fusão vertical envolve companhias em diferentes estágios de produção, em que o 

comprador se expande em direção à fonte de matérias-primas ou em direção ao 

consumidor final. A fusão concêntrica é a efetuada entre empresas com produtos ou 

serviços não similares, que apresentam algum tipo de sinergia. A fusão do tipo 

conglomerados envolve companhias de linhas de negócios não relacionadas.44    

Incorporação: é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são 

absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações (art. 227 da 

lei nº. 6.404/1976). A incorporação é muito recorrente no Brasil, devido ao fato de 

que, nesse caso, os prejuízos da empresa podem ser compensados pelos lucros 

tributáveis de outra e, ao ser reduzido o lucro tributável, diminui o montante de 

imposto de renda a pagar, diferentemente do que ocorre em uma fusa em que os 

patrimônios são juntados, mas os prejuízos não podem ser compensados (Decreto-

Lei nº. 2.075 

 

20.12.1983).    

                                                

 

42 LUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável também 
as demais sociedades. São Paulo: Atlas, 2000. 
43 GUZMÁN, Ximena Z. Dissertação de mestrado em administração de empresas (Impacto das 
aquisições e fusões na performance operacional bancária no Brasil). Porto Alegre. UFRGS. 2002, 
pág. 13. 
44 WESTON, John F. Mergers restructuring and corporate control. Englewood cliffs: Prentice Hall, 
1990. In: GUZMÁN, Ximena Z. Dissertação de mestrado em administração de empresas (Impacto 
das aquisições e fusões na performance operacional bancária no Brasil). Porto Alegre. UFRGS. 2002. 
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5.4.2 Motivação das empresas para implementar processos de aquisição, 

fusão ou incorporação   

Algumas das motivações dos grupos empresariais, ditos como fontes de 

sinergias, para efetuar operações de aquisição, fusão e incorporação são: 

incremento de receitas, realização de economias de escala, levantamento de 

fundos, aumento de capital, obtenção de maiores retorno e aquisição de know-how.  

O incremento de receitas é a primeira opção. De acordo com Ross et al. 

(2010), uma grande empresa unida geraria maiores receitas que a soma de duas 

empresas distintas. Este argumento pode ser resultado de ganhos de marketing, 

complementaridade de produtos e de vendas, gestão de RH e administração 

compartilhada e demais benefícios estratégicos. Os ganhos de marketing, por 

exemplo, advêm do fato de se utilizar a mesma força de venda, os mesmos pontos 

de vendas, além da melhora na promoção e distribuição dos produtos. Assim 

mesmo, as fusões oferecem vantagens estratégicas, já que servem para explorar 

oportunidades no momento de ingressar a um novo mercado.  

A economia de escala é o segundo motivo. A economia de escala somente 

se dará se o custo médio de produção cair com a elevação do nível de produção, e 

essa economia geralmente provém da redução de custos e do complemento de 

recursos. Para Brealey e Myers (2000), no caso das fusões horizontais e dos 

conglomerados, são efetuadas economias de escala ao reduzirem-se os custos de 

operação por meio do compartilhamento de serviços centrais, tais como gerência, 

contabilidade e controle financeiro45.  

A necessidade de complementar recursos é outro motivo para recorrer à 

fusão. Isto ocorre nas fusões com sinergia de produto, caracterizadas pela existência 

de uma relação de termos de produção e/ou distribuição de produtos 

complementares. Nas fusões com sinergia de mercado, são envolvidas empresas 

cujas operações possuem complementaridade em termos geográficos e os bens 

produzidos são substitutos; por meio da fusão, obtém-se um aumento no 

marketshare além de ganhos resultantes da utilização dos mesmos canais de 

distribuição e publicidade (Guzmán, 2002, pág. 14). 

                                                

 

45 BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.  Principles of corporate finance. McGrawhill, 2000. 
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O levantamento de fundos é outro aspecto importante. De acordo com 

Gitman (1997)46, as empresas combinam-se com o fim de incrementar sua 

capacidade de levantar fundos. Uma empresa pode ser incapaz de levantar fundos 

para expansão interna, porém pode conseguir obter fundos para combinações 

externas. Quase sempre, uma instituição pode combinar-se com outra que possua 

um nível elevado de ativos líquidos e um nível baixo de obrigações. A aquisição 

desse tipo de empresa 

 

rica em caixa 

 

aumenta imediatamente a capacidade da 

empresa para tomar empréstimos e reduz sua alavancagem financeira.   

O aumento de capital é a quarta motivação. Para Brealey e Myers (2000), as 

empresas com excedentes de caixa e com escassez de boas oportunidades de 

investimento, com frequência realizam fusões financiadas com caixa como uma 

maneira de aumentar seu capital. Igualmente, empresas com oportunidades não 

exploradas de redução de custos e incremento nas vendas e nos lucros constituem-

se em candidatas naturais para serem adquiridas por outras firmas com melhor 

gerenciamento.  

No que se refere às fusões verticais, a principal motivação é a obtenção de 

maiores retornos globais sobre os investimentos efetuados pela empresa em 

questão. Nesse caso, a fusão ou aquisição é uma opção atrativa se o estágio de 

produção que a companhia planeja integrar produz um retorno sobre o investimento 

superior ao custo de oportunidade de capital para a firma. No tocante aos 

conglomerados, a principal motivação da fusão é a possibilidade de realizar lucros 

superiores aos obtidos na área de atuação da companhia se as oportunidades de 

investimento se tornarem limitadas dentro da indústria (Weston, 1990).  

Weston (1990) destaca, ainda, outro motivo para a formação de 

conglomerados puros, que é a obtenção do know-how em um mercado específico. 

Sendo assim, em lugar de desenvolverem recursos internamente, algumas 

empresas preferem adquirir outra firma para se beneficiarem do know-how da firma-

alvo no seu respectivo mercado.  

Quando pensamos em fusões e aquisições logo pensamos em todos os 

impactos que um processo desses pode infringir a uma organização, tais como: 

integração de diferentes culturas, do modus operantis, resistências, entre outras. 

Como podemos perceber, a gestão de pessoas é parte crucial e, digo, de 

                                                

 

46 GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Editora Harbra, 1997. 
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fundamental importância para auxiliar nesse momento trazendo as pessoas para 

junto da organização e quebrando paradigmas, conceitos e substituindo-os por 

novas ideias. No próximo capítulo, trabalharemos a área de gestão de pessoas sob 

diferentes enfoques de autores, seu histórico no Brasil, o papel a desempenhar e 

finalizando na relação da gestão de pessoas, com estresse e fusão/aquisição.  

5.5 GESTÃO DE PESSOAS  

5.5.1 Breve histórico   

A escola de administração científica (Taylor e Fayol) 

 

considerada, 

genericamente, como o berço da administração como teoria , oferece um 

tratamento superficial e praticamente insatisfatório aos conceitos de mudança, 

conforme Fischer (2002, pág. 149)47, já que está focada nos aspectos que poderiam 

impactar a capacidade de produção industrial. Essa linha de pensamento tem uma 

visão mecanicista, que vê tudo como peças : quando não funcionam, são 

substituídas a fim de apresentar o desempenho compatível e de acordo com as 

expectativas. De acordo com essa visão, as ações de mudanças impetradas pelos 

engenheiros consistiam apenas na configuração dos processos de trabalho, e com o 

objetivo definido de aumentar a racionalidade. Portanto, os impactos sobre os 

componentes informais não eram gerenciados, nem os efeitos sobre as áreas, 

etapas ou pessoas.   

A escola de Relações Humanas (Mayo, McGregor) propôs que se alterasse 

o foco da gestão para as pessoas e suas relações com o ambiente organizacional, 

contrapondo-se à visão tecnicista existente na época e eliminando suas deficiências 

no gerenciamento das situações de conflito (Fischer, 2002). Essa visão 

comportamental foi reforçada com o surgimento da abordagem sociotécnica na 

década de 1960 por Emery e Trist, que buscava compatibilizar os determinantes 

técnicos do trabalho com a configuração das relações sociais, a qual possibilita a 

criação de métodos e técnicas inovadores no gerenciamento da mudança (Fischer, 

2002, pág. 149). A principal contribuição desse grupo foi a chamada escola de 

                                                

 

47 FISCHER, Rosa Maria. Mudança e transformação organizacional. 2002, p. 147-164. In: Vários 
autores. As pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 2002. 
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desenvolvimento organizacional, que tinha seu foco na participação estruturada das 

pessoas e na formação de equipes baseadas na coesão grupal (teambuilding), e 

teve como mérito a associação do conceito de mudança ao de desenvolvimento.  

Apesar do exposto, não é tarefa fácil traçar uma linha cronológica para a 

função de recursos humanos nas organizações devido à grande quantidade de 

movimentos, os mais variados, cujas características, também diferentes, marcam a 

sua evolução.  

A seguir, temos um quadro explicativo sobre a evolução da função de 

recursos humanos no Brasil desde a década de 193048:  

Quadro 4 Evolução da função de recursos humanos no Brasil desde a década de 1930 
Período

 

Fase

 

Característica

 

Antes de 1930 Pré-jurídico-trabalhista 

 

Inexistência de legislação trabalhista e de 
departamento de pessoal; 

 

Descentralização das funções 
Década de 1930 à 
década de 1950 

Burocrática 

 

Advento da legislação trabalhista; 

 

Surgimento do departamento de pessoal para 
atender às exigências legais 

Década de 1950 à 
década de 1960 

Tecnicista 

 

Implantação da indústria automobilística; 

 

Implementação dos subsistemas de RH; 

 

Preocupação com a eficiência e desempenho 
Meados da década 
de 1960 

Sistêmica 

 

Surgimento da gerência de RH e do responsável de 
relações industriais; 

 

Integração dos enfoques administrativos, 
estruturalistas e comportamental 

Década de 1980 e 
1990 

? 

 

Reformas estruturais profundas; 

 

Migração da FRH para as áreas operacionais; 

 

Surgimento do movimento da qualidade; 

 

Heterogeneidade. 
Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 1993.   

De acordo com WOOD Jr. (1995, pág. 234)49, uma forma de analisarmos a 

transformação da FRH (função de recursos humanos) é caracterizar uma função 

mais tradicional, herdeira da Escola de Relações humanas. Nessa configuração, a 

FRH ganha contornos de atividade de apoio, marcadamente técnica com funções 

específicas, como seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

Paralelamente, florescem movimentos como abordagem sociotécnica e o DO 

                                                

 

48 Adaptado de ALMEIDA, M. I. R.; TEIXEIRA, M. L. M., MARTINELLI, D. P. Por que administrar 
estrategicamente recursos humanos? Revista de administração de empresas, v. 33, n. 2, p. 12-24, 
mar/abr. 1993.  

49 WOOD Jr., Thomaz. Mudança organizacional: aprofundando temas atuais em administração de 
empresas. São Paulo: Atlas, 1995. 
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(desenvolvimento organizacional), que interagiram em maior ou menor grau com a 

FRH em suas práticas .  

Esse autor ainda nos diz que, desde a década de 1970, há uma 

concorrência paralela com a FRH em áreas operacionais muito mais focadas em 

gestão dos processos de mudança e na melhoria dos níveis de performance e 

produtividade, sempre ligadas às áreas de qualidade. Essa pseudo-FRH se apropria 

de muitos conceitos da original, nem sempre bem definidos ou conhecidos pela 

tradicional, e os utiliza na prática, dentre os quais há conflito e disputa, tendo em 

vista que a FRH tradicional está diminuída de importância.  

Storey (1992)50 lança uma nova denominação para essa alteração da GP 

(gerência de pessoal) classificando-a como Gerência de Recursos Humanos (GRH). 

Para esse autor, a principal característica da GRH é orientar a performance de 

negócio e a visão dos empregados como recurso, similar à tecnologia ou matéria-

prima. Destacam-se, também, o foco no fator humano como chave para o sucesso, o 

alinhamento das decisões de RH àquelas estratégias ligadas à performance e o 

princípio de agregação da função aos elementos de ação gerencial.  

Para Legge (1992)51, há similaridades e diferenças entre a GRH e a GP. Sob 

a ótica do modelo normativo, a GP baseia-se no conceito de que as pessoas têm 

direito a um tratamento digno e que a performance no trabalho baseia-se no grau de 

coerência entre interesses individuais e organizacionais. A GRH se diferencia pela 

total identificação com os interesses gerenciais e pelo pressuposto de que gerenciar 

pessoas é como gerenciar qualquer outro recurso.   

5.5.2 Papel de Gestão de Pessoas   

A função de gestão de pessoas não se limita mais ao cumprimento legal, à 

manutenção de benefícios e aos registros dos trabalhadores, pois a estratégia de 

gestão de pessoas está integrada na organização exercendo, importante papel na 

                                                

 

50 STOREY, J. The HRM phenomenon. In: Developments in the management of human resources. 
Londres: Blackwell, 1992. 
51 LEGGE, K. Human resource management: a critical analysis. In: Developments in the 
management of human resources. Londres: Blackwell, 1992. 
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identificação dos problemas de recursos humanos e na criação de soluções 

(IVANCEVICH, 2008, pág. 9) 52.  

Entende-se por gestão de pessoas a maneira pela qual uma empresa se 

organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho. Para isso, 

a empresa se estrutura definindo princípios, estratégias, políticas e práticas ou 

processos de gestão. Através desses mecanismos, implementa diretrizes e orienta 

os estilos de atuação dos gestores em sua relação com aqueles que nela trabalham. 

(FISCHER, 2002)53  

Atualmente, temos alguns aspectos com os quais a gestão de pessoas 

contribui para aumentar a eficácia organizacional, de acordo com Ivancevich (2008):   

 

auxiliar a organização a atingir as metas; 

 

empregar com eficácia as qualificações e habilidades da força de trabalho; 

 

prover a organização com funcionários bem treinados e bem motivados; 

 

aumentar ao máximo a satisfação e o autorrealização do funcionário. 

Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho de modo que o 

emprego na organização seja algo desejável; 

 

comunicar as políticas e gestão de pessoas a todos os funcionários; 

 

ajudar a manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável; 

 

gerir a mudança de forma que propicie vantagens mútuas entre indivíduos, 

grupos, empresas e público.  

Esses são alguns objetivos amplamente aceitos em gestão de pessoas. Há 

outros pontos e formas diferentes de defini-los. No entanto, esses servem como 

diretrizes para a função de RH nas organizações. Gestão de pessoas eficazes 

estabelecem objetivos específicos e mensuráveis, que devem ser atingidos em 

prazos específicos (IVANCEVICH, 2008). 

O papel dos colaboradores como recurso fundamental de uma empresa, o 

que lhe confere uma vantagem competitiva de valor inestimável, é o que se tem 

discutido atualmente54, conforme trecho a seguir:   

                                                

 

52 IVANCEVICH, John M. Gestão de Recursos Humanos. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
53 FISCHER, André Luiz. As pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 2002. 
54 FIGUEIREDO et al. Atuação Estratégica do RH: uma proposta de categorização. XXXII 
Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, RJ, set 2008. 
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Pessoas não fazem somente parte da vida produtiva das organizações. Elas 
constituem o princípio de sua dinâmica, conferem vitalidade às atividades e 
processos, inovam, criam, recriam contextos e situações que podem levar a 
organização a se posicionar de maneira competitiva, cooperativa e 
diferenciada com clientes, outras organizações e no ambiente de negócios 
em geral (DAVEL & VERGARA, 2001, p. 31)55   

Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, p. 19) declaram:  

Por gestão de pessoas, entende-se, num contexto futuro, um processo de 
gestão descentralizada, apoiada nos gestores responsáveis, cada qual em 
sua área, pelas atividades-fim e atividades-meio das organizações.   

A administração de Recursos Humanos pode ser entendida como as 

práticas e políticas necessárias para a condução das pessoas em relação ao 

trabalho que executam (DRESSLER, 2003)56. 

Em um contexto dinâmico e de mudanças bruscas e velozes, em que a 

incerteza é a tônica e prevalece a competição no mundo dos negócios, Ulrich 

(2000)57 defende que é uma tarefa da área de recursos humanos contribuir da 

seguinte maneira: a) pode formar uma parceria com gestores de outras áreas, a fim 

de levantar o planejamento estratégico da sala de reuniões para a prática 

organizacional; b) pode tornar-se uma especialista em relação à organização e à 

realização de seu trabalho, tornando possível a apresentação da eficiência 

administrativa e garantindo a manutenção da qualidade e a redução de custos; c) 

pode tornar-se uma defensora dos colaboradores, representando estes diante da 

direção da empresa, ao mesmo tempo em que faz com que estejam comprometidos 

com a organização, aumentando suas capacidades de apresentar resultados; d) 

pode tornar-se uma agente de mudanças contínua, trabalhando com processos e 

cultura organizacional, sendo que ambos, em conjunto, desenvolvem a capacidade 

da empresa para que ocorra a mudança. Essa contribuição é sintetizada no 

parágrafo a seguir:   

Empresas bem-sucedidas serão aquelas capazes de transformar estratégia 
e ação rapidamente, de gerenciar de maneira inteligente e eficiente, de 
maximizar o compromisso e a colaboração do funcionário e de criar 
condições para uma mudança consistente (ULRICH, 2000, pág. 39). 

                                                

 

55 DAVEL, E.; VERGARA, S. (organizadores). Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
56 DRESSLER, G. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. 
57 ULRICH, David. Recursos Humanos estratégicos. São Paulo: Futura, 2000. 
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Marras (2000)58 crê que a missão estratégica da gestão de RH é agregar 

valor aos resultados empresariais através de políticas que reflitam o aumento de 

produtividade e qualidade, que só é atingido graças a uma abordagem holística de 

gerenciamento e liderança.  

Para ser estratégica, a área de RH deve antecipar as tendências, visando 

tanto às atividades atuais quanto às futuras da organização; deve medir e apontar a 

sua contribuição do negócio e pensar em novos estilos de profissionais da área. 

Nesse sentido, o RH necessita ser proativo e fazer parte do negócio da empresa, 

proporcionando, assim, as estratégias cotidianas (ORLINCKAS, 1998).59   

5.5.3 Gestão de pessoas em fusões e aquisições   

Diversos estudos demonstram que as principais razões da alta taxa de 

insucesso das operações de aquisição estão relacionadas à gestão de pessoas, à 

complexidade presente no encontro de duas culturas, às dificuldades de 

comunicação, à transferência de habilidades e competências, à retenção de talentos 

e, sobretudo, ao clima tenso na empresa adquirida (BARROS, 2003).  

Gerenciar efetivamente numerosas instalações e funcionários, em vários 

países, e integrar suas atividades para adquirir vantagem global são um desafio para 

a liderança das empresas (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003).60  

O gerenciamento internacional apresenta vários obstáculos, além daqueles 

enfrentados por uma empresa com operações domésticas. Por causa da distância 

geográfica e da falta de relacionamentos próximos, diários, com a sede, no país de 

origem, os problemas muitas vezes devem ser resolvidos com pouca ou nenhuma 

orientação ou assistência de terceiros (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003).  

Segundo Barros (2003), o impacto das operações de fusão e aquisição na 

gestão de pessoas apresenta características distintas e desafios singulares. Nas 

fusões, o impacto sobre a gestão das pessoas depende do jogo de poder entre as 

                                                

 

58 MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. São 
Paulo: Futura, 2000. 
59 ORLINCKAS, Elizenda. Consultoria interna de recursos humanos: conceitos, cases e 
estratégias. São Paulo: Makron Books, 1998.  
60 BOHLANDER, George; SNELL, Scott A.; SHERMAN, Arthur. Administração de recursos 
humanos. São Paulo: Thomson, 2003. 



69  

empresas de origem e da estratégia de integração adotada, que, por sua vez, 

determinarão o novo perfil da empresa.  

Nas aquisições, as alternativas de gestão das pessoas variam conforme as 

estratégias de integração adotadas. O que é comum, independentemente do 

caminho escolhido para incorporar a empresa adquirida, é a diferença entre a visão 

do top management e a dos demais níveis hierárquicos da empresa sobre a 

operação de aquisição e sobre a dinâmica da integração. Na maioria das vezes, o 

top management percebe a operação como amigável do ponto de vista da gestão e 

entende que o processo de integração se completa de forma natural, sem dor ou 

sofrimento (Barros, 2003).  

As pessoas que ocupam outras posições na empresa, no entanto, não veem 

a operação como amigável, mas avaliam que o processo é lento e, geralmente, traz 

inquietação e sofrimento para os empregados. Para essas pessoas, a existência de 

perdedores e ganhadores não é apenas uma analogia; é uma questão real. O 

sofrimento e a dor são decorrentes de uma complexa gama de fatores que, uma vez 

reconhecidos, requerem intervenção delicada (Barros, 2003).  

Fusões e aquisições, como transições organizacionais em geral, são 

tipicamente seguidas por significativas mudanças estruturais e culturais, que podem 

gerar resistência à mudança, raiva, alienação, frustração, confusão e medo entre os 

colaboradores. Incerteza e outras emoções negativas tendem, de modo geral, a 

estimular reflexos negativos na organização, como perda de autoestima, de 

comprometimento, de motivação, de confiança na empresa, sabotagem e queda na 

produtividade (LORANGE; ROOS, 1996)61.  

Adquirentes agressivos muitas vezes supõem que podem melhorar o 

desempenho da empresa adquirida por meio da injeção de maior talento 

administrativo, porém acabam por afugentar muitos desses talentos. No entanto, é 

justamente esta integração que deveria proporcionar o retorno capaz de fazer a 

aquisição render (COPELAND; KOLLER, MURRIN, 2002)62.  

As fusões e aquisições geram um sentimento de incerteza e estresse nas 

organizações envolvidas. Quando a transação é anunciada, muitos empregados 

                                                

 

61 LORANGE, Peter; ROOS, Johan. Alianças estratégicas: formação, implementação e evolução. 
São Paulo: Atlas, 1996. 
62 COPELAND, Tom; KOLLER, Tim; MURRIN, Jack. Avaliação de empresas: valuation: calculando e 
gerenciando o valor das empresas. São Paulo: Makron Books Ltda, 2002. 
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ficam ansiosos e temem perder seus empregos e, com isso, perdem o entusiasmo 

pelo trabalho. De modo geral, a passagem do tempo ameniza a situação, mas é 

importante definir rapidamente o nível administrativo superior para minimizar a 

perturbação. Também é essencial que a alta administração identifique as pessoas 

críticas para a continuação do processo e acione um plano de retenção desses 

empregados para que permaneçam na organização. Eles geralmente são bem 

conhecidos pelos concorrentes e são vulneráveis à atração para outras empresas. 

Uma vez convencidos dos benefícios trazidos pela transação, eles podem ser 

representantes úteis em toda a organização, de acordo com Copeland, Koller e 

Murrin (2002).  

A estratégia global pode ser implantada apenas pelas pessoas da 

organização. Desenvolver gerentes e outros membros da organização para 

pensarem e comportarem-se de forma global exige que se faça uso de muitas das 

políticas de ação que são usadas por empresas multinacionais bem sucedidas, mas 

é necessário dar passos além da situação. A política ideal de recursos humanos 

para a estratégia global é aquela que prevê uma combinação de diferentes 

backgrounds nacionais representados no gerenciamento do negócio de cada país 

(YIP, 1996)63.  

Segundo Key (1992), quanto mais rapidamente uma aparência de certeza 

quanto ao destino da organização puder ser comunicada, mais cedo as pessoas 

envolvidas se tranquilizarão. Por isso, é fundamental manter uma comunicação 

constante e franca com os empregados, pois isso ajudará na redução do medo e do 

ressentimento advindos da falta de transparência. Uma vez criada uma nova visão 

para a empresa e estabelecidos os novos objetivos, as pessoas podem focar suas 

energias para o futuro.  

O foco principal para se realizar uma aquisição com sucesso é conseguir 

manter os bons funcionários. É importante não só fazer com que o pessoal-chave 

permaneça, mas também, manter o ambiente que tornou a empresa um sucesso. 

Deve-se analisar bem o ambiente antes de efetuar a aquisição (KEY, 1992)64.    

                                                

 

63 YIP, George S. Globalização: como enfrentar os desafios da competitividade mundial. São Paulo: 
SENAC, 1996. 
64 KEY, S. L. Guia da Ernest & Young para administração de fusões e aquisições. Rio de Janeiro: 
Record, 1992. 



71  

5.6 RELAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS, ESTRESSE E FUSÃO/AQUISIÇÃO   

A gestão da mudança é uma das atividades de maior impacto dentro de uma 

organização, uma vez que mexe na estrutura da empresa e das pessoas. O 

estresse, que é gerado em decorrência de muitos fatores, é desencadeado por esse 

processo de mudança que traz consigo a insegurança, a ansiedade e outros 

sentimentos, e o corpo responde com reações fisiológicas e psicológicas que podem 

acarretar problemas de saúde futuros nos empregados da organização.  

Caldas (2001) nos traduz isso muito bem na citação a seguir:  

(...) qualquer um que tenha sido uma testemunha de uma fusão deve ter 
percebido que, embora o discurso predominante seja de conquista de um 
casamento idealizado, ou de um futuro onde todos serão felizes para 
sempre, os sentimentos de euforia e vitória tendem a se misturar com ondas 
de medo, ansiedade e grande confusão (...) (Caldas, 2001) 65    

O contexto de fusão e aquisição é importante para que possamos entender, 

nesse cenário, como os processos de mudança ocorrem, quais os resultados 

gerados por essas ações e como elas impactam as pessoas envolvidas. Além disso, 

esse fenômeno é cada dia mais rotineiro nas organizações e a gestão de pessoas 

deve estar preparada para entender, atuar e propor alternativas preparando as 

pessoas e o campo para receber as mudanças com uma perspectiva positiva, 

auxiliando na comunicação e viabilizando a integração das empresas sem criar 

danos irreversíveis às pessoas. Portanto, essa associação entre mudança, estresse, 

fusão e aquisição é necessária para a ampliação da nossa compreensão nos três 

temas.  

No próximo capítulo, abordarei a metodologia empregada na análise desse 

estudo de caso.     

                                                

 

65 CALDAS, Miguel Pinto. TONELLI, Maria José. Casamento, Estupro ou dormindo com o 
inimigo? Interpretando imagens e representações dos sobreviventes de fusões e aquisições. 
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Campinas, 2001. ____ ANPAD, 2001.  
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6 METODOLOGIA    

Este capítulo objetiva estabelecer as bases para a realização da pesquisa de 

campo, abordando a fundamentação teórica para o método da pesquisa, a descrição 

dos participantes, o instrumento de coleta e a análise dos dados, bem como as 

limitações do estudo.  

6.1 MÉTODO   

O método utilizado para esse estudo de caso foi a pesquisa exploratória, por 

ser empregada quando se deseja criar maior familiaridade com um determinado 

tema, fato ou fenômeno. Conforme definido por Gil (1999, pág. 45), a pesquisa 

exploratória é aquela que tem por objetivo proporcionar uma visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis sobre ele. Gil ainda acrescenta:  

Muitas vezes, as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de 
uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante 
genérico, tornam-se necessários seus esclarecimento e delimitação, o que 
exige revisão da literatura, discussão com especialistas e outros 
procedimentos. O produto final deste processo passa a ser um problema 
mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 
sistematizados. (Gil, 1999, pág. 45)   

Para tanto, a forma da pesquisa foi a qualitativa, visto que é a modalidade 

cujos dados se relacionam com o sentido fornecido através do tratamento lógico 

secundário dispensado pelo pesquisador (Antônio R. dos Santos, 2000). 

Segundo Minayo (1999), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares e se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado. Ainda conforme esse autor, a pesquisa qualitativa trabalha 

com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis e/ou ao 

tratamento quantificável dos dados, já que as evidências empíricas não aparecem 

automaticamente. 
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6.1.1 Sujeitos   

Os sujeitos dessa pesquisa foram ou são profissionais da TNT Mercúrio, 

representando diversas áreas da organização, a saber: 

 
Cargos executivos (diretoria/gerência); 

 

Cargos de média liderança (encarregados, supervisores, coordenadores); 

 

Cargos de acesso (auxiliares, assistentes e analistas).  

A amostra foi definida pelo critério da acessibilidade, sendo composta por 7 

pessoas devido à dificuldade de encontrar pessoas dispostas a participar do estudo 

e também pela dificuldade de deslocamento para outras unidades em outras 

localidades. Todos os entrevistados serão tratados pelo masculino, para evitar 

qualquer tipo de identificação, e diferenciados apenas por números. Por exemplo, 

quando algum deles for citado, será referido como Entrevistado 01 , Entrevistado 

02 , ou apenas E01 , E02 , e assim por diante.  

6.1.2 Coleta de Dados   

A coleta de dados está definida como entrevista em profundidade com grupo 

de pessoas e está ligada à técnica de entrevista semiestruturada (ver anexo 01), em 

que um grupo de referência de funcionários da organização em análise se submeteu 

a um roteiro de entrevista focada nos objetivos desse trabalho. Para tanto, utilizamos 

um roteiro com perguntas em profundidade a fim de identificar as reações e os 

sentimentos junto das mudanças organizacionais e o estresse gerado pela fusão 

e/ou aquisição das empresas.  

O critério de escolha dos entrevistados se deu com base na influência dos mesmos 

na organização e, como segundo parâmetro, foi levado em conta o tempo de casa a 

fim de termos uma visão dos colaboradores antigos e dos recentes. A 

proporcionalidade de abrangência da população entrevistada foi de 3 líderes de 

equipes e 4 liderados.   

É pertinente destacar que a escolha desta técnica de entrevistas 

semiestruturadas fundamentou-se no conhecimento fornecido por Lakatos e Marconi 

(1992, p. 107) de que a entrevista não consiste em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar . Destacam, ainda, estes 

autores, que, nas entrevistas semiestruturadas, o pesquisador utiliza um roteiro que 
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pode ter questões abertas, o que permite entender e captar a perspectiva dos 

participantes da pesquisa, e questões fechadas que fornecem informações mais 

objetivas. Desta forma, o pesquisador não está predeterminando sua perspectiva 

através da seleção prévia de categorias de questões. Além disso, este tipo de 

pesquisa permite a possibilidade de o entrevistador direcionar alguns 

questionamentos a partir da identificação de certos padrões de informações.  

Por meio de relatos dos acontecimentos pelos entrevistados, buscaram-se 

dados que são reflexos da observação da realidade. É possível que, até a 

apresentação final desse trabalho, já tenha havido algum ajustamento da 

organização, dada a realidade mercadológica da mesma (mercado de logística e 

transportes, players mundiais, acionistas internacionais etc.).   

6.1.3 Análise dos dados  

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal 
que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto de 
investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido 
mais amplo, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos 
anteriormente obtidos (GIL, 1995, p. 166)66.   

A análise dos dados se apoia na técnica de análise de conteúdo viabilizada 

pela gravação e transcrição das entrevistas e é definida como um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações (BARDIN, 1977, p. 31)67, quando se aplica o 

código qualitativo ao conteúdo dos vários meios de comunicação como revistas, 

jornais, programas de rádio ou materiais semelhantes (GOODE & HATT, 1973, p. 

400) ou, ainda, um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis, em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente 

diversificados (BARDIN, 1977, p. 9), tendo como desejo de rigor e necessidade de 

descobrir, de adivinhar, de ir além das aparências (Bardin, 1977, p. 29).   

A fim de que os dados obtidos pudessem ser analisados, eles foram 

primeiramente codificados, considerando que codificar é uma operação através da 

qual os dados são organizados em classes, e um número de símbolos são atribuídos 

a cada item, de acordo com a classe que o contém (GOODE & HATT, 1973, p. 

                                                

 

66 GIL, Antônio. C. Métodos e Técnicas de pesquisa social.  4ª Ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
67 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo.. Lisboa: Persona, 1977. 
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401)68, que a codificação é útil para quando há um grande número de casos e 

também para facilitar a manipulação e a análise dos dados.  

Essa categorização [codificação] tem como primeiro objetivo (...) fornecer, 

por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos (BARDIN, 

2004, p. 112). O processo de categorização seguiu alguns princípios. Um deles foi a 

pertinência que diz respeito à adaptação da categoria ao material de análise 

escolhido e pertencente ao quadro teórico definido, ou seja, o sistema de categorias 

deve refletir as intenções da investigação (BARDIN, 2004, p. 114). A 

homogeneidade e a exclusão mútua são princípios que se complementam, pois o 

princípio da exclusão mútua depende da homogeneidade das categorias , ou seja, 

num mesmo conjunto categorial, só se pode funcionar com um registro e com uma 

dimensão da análise. Diferentes tipos de análise devem ser separados em outras 

tantas análises sucessivas (BARDIN, 2004, p. 113).  

6.1.4 Limitações do estudo     

A possibilidade de se fazer uma ciência objetiva e sistemática dos fatos 

sociais nem sempre é universalmente aceita

 

segundo ABRAMO (1979, p.25).69 Os 

seus críticos destacam que o comportamento humano é imprevisível e complexo e 

que sua observação pode sofrer distorções em razão da existência de fatores 

subjetivos, afetando a capacidade de análise do observador, e de possíveis 

intenções do próprio sujeito em distorcer os dados, sejam elas conscientes ou não 

(GOOD & HATT, apud ABRAMO, 1979). A esse respeito, GIL (1995) também 

destaca que, muitas vezes, as ciências sociais não são consideradas como 

verdadeiras ciências devido à dificuldade de quantificação, aplicação de modelos 

estatísticos e realização de pesquisas experimentais.70 
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Apesar das críticas, pensou-se reduzir os possíveis problemas através do 

estudo das metodologias disponíveis para as ciências sociais, lembrando que, em 

oposição ao positivismo, o método de investigação das ciências sociais ... não se 

preocupa de quantificar, mas de lograr explicar os meandros das relações sociais 

consideradas essência e resultado da atividade humana criadora, afetiva e racional, 

que pode ser apreendida através do cotidiano, da vivência, e da explicação do senso 

comum (Minayo, 1993, p. 11)71.  

A pesquisa em pauta possui suas limitações em aspectos da subjetividade 

das respostas fornecidas e pela concentração do estudo na empresa estudada. Para 

minimizar essas limitações, apresentaram-se questões abertas que possibilitam a 

manifestação livre da opinião dos entrevistados. Notou-se, entretanto, que, em 

alguns casos, o constrangimento maculou as respostas, tendo sido necessário 

repetir o questionamento de forma diversificada para se obter uma resposta mais 

espontânea.  

Cabe salientar que o entrevistador exerce suas atividades na empresa 

estudada e, por isso, é preciso considerar que essa realidade pode ter motivado 

certo policiamento nas colocações mais críticas.  

Conforme já mencionado, considerando a heterogeneidade do público-alvo 

da pesquisa, a pouca disponibilidade de alguns envolvidos, a grande mobilidade 

física de muitos deles em outras unidades da empresa e as mudanças profissionais 

contínuas empreitadas dentro da organização em estudo, optou-se por entrevistar 7 

pessoas.  

No próximo capítulo serão apresentados o resultado das entrevistas e a 

respectiva análise fundamentada pelo referencial teórico anteriormente exposto.      
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7 RESULTADO DA PESQUISA   

7.1 PROCESSO DE DERIVAÇÃO DAS CATEGORIAS  

Quadro 5 Processo de derivação das categorias 

Categorias Iniciais 
Categorias 

Intermediárias Categorias Finais 

1. Desarmonia e Desorganização 

I. Falta de Condições 
para a Mudança 

A. Dificuldade na Gestão 
da Liderança 

2. Falta de Comunicação e de 
Transparência 

3. Falta de Planejamento e Decisões 
Mal Tomadas 

4. Perda de Credibilidade 

5. Resistência por Parte dos 
Funcionários 

6. Pouca Participação nas Decisões - 
Funcionários não são Ouvidos 

7. Queda no Nível de Serviço e 
Sobrecarga de Trabalho 

8. Despreparo e Desconfiança dos 
Novos Líderes II. Despreparo e 

Postura dos Líderes 
9. Arrogância dos Novos Líderes 

10. Pesquisas de Clima sem Ações 
Corretivas 

III. RH pouco Atuante 
no Processo de 

Mudança B. Dificuldades 
Organizacionais e de 
Gestão de Pessoas 

11. Desvalorização Profissional - 
Oportunidade não é Igual para Todos 

12. Dificuldades no Relacionamento 
com o RH e Processos de RH 
Equivocados 

13. Demissões IV. Problemas 
Estruturais da 
Organização 

14. Burocratização, 
Departamentalização e Autoritarismo 

15. Depressão, Esgotamento e 
demais Fatores de Estresse 

V. Reações de 
Estresse 

C. Sentimentos Negativos 
e Estresse 

16. Expectativas não Correspondidas 
- Decepção VI. Reações Imediatas 

ao Anúncio de 
Aquisição 

17. Perdas: Perda de Orgulho pela 
Empresa e da Identidade 

18. Surpresas e Medos

 

Fonte: elaboração do autor 
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7.1.1 Categorias iniciais  

1. Desarmonia e desorganização   

Esta categoria demonstra toda a desarmonia e a desorganização a que a 

empresa analisada está mergulhada após o processo de fusão e aquisição. Essa 

desarmonia foi assim definida pelos funcionários por ter um impacto direto em suas 

atividades, por sofrerem os impactos de ações conflitantes criando certa confusão 

em relação ao que tinham e o que possuem atualmente: o efeito comparativo entre a 

empresa adquirida e a adquirente é inegável.   

E01 

 

... Não se planejou essa fusão. (...) foi caindo à qualidade do serviço 
e acho que a fusão foi muito mal planejada. (...) aí tudo que não é bem 
planejado e muito bem explicado; como é que vai ser as etapas do 
processo, acaba deixando uma insatisfação muito grande. (...) Ah, óhhhh, tá 
dando problema, óhhh, a empresa não se organizou.

  

E02 

 

Hoje a gente sabe das coisas como o plano de saúde [aumento] 
depois que a coisa já aconteceu, e assim é outras coisas .  

E03 

 

(...) O processo era para transcorrer mais tranquilo. Acho que 
algumas coisas foram atropeladas, algumas decisões mal tomadas, alguns 
caminhos mal escolhidos, e isso afetou o ambiente interno da empresa; 
afetou parte dos funcionários (...)

   

E06 

 

(...) um clima de confusão, processos não alinhados, colaboradores 
insatisfeitos com as atitudes da empresa, projetos não bem formatados, 
projetos inacabados, estratégias não divulgadas, então, a empresa ficou 
sem rumo (...) .  

2. Falta de Comunicação e de Transparência   

A falta de comunicação e de transparência nas ações da organização são 

um dos pontos mais falados nas entrevistas, pois as ações do que estava sendo 

desenhado, as mudanças na gestão e também no modus operadi não eram 

esclarecidas ou divulgadas claramente, causando insegurança e preocupação aos 

funcionários e contrariando um dos itens dos princípios da organização que é Nós 

mantemos uma comunicação aberta e transparente sobre a empresa, respeitando a 

confidencialidade .  

E01 

 

(...) dividiu-se a empresa na base de cima com a base de baixo e a 
informação ficou entre as duas (...) falta, não sei se falta preparo das 
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pessoas ou não sei se é o intuito da empresa, isso não fica claro pra nós 
hoje com a TNT, não fica claro qual é a razão da mudança.

  
E02 

 
(...) as notícias pós-venda dentro da empresa, acho que aí faltou 

bastante comunicação (...) vou citar um exemplo, agora, bem recente: o 
plano de saúde foi aumentado tanto a taxa que a gente paga para cada 
consulta e mais a mensalidade (...) e a gente não sabia disso. A 
mensalidade foi aumentada e a gente não teve nenhuma comunicação 
também.

  

E06 

 

(...) nós precisávamos executar as atividades muitas vezes sem 
recursos, não sem recurso material, mas de recurso humano... falta de 
processo, dúvida em relação à própria atividade, as mudanças não eram 
comunicadas e não tínhamos acesso à informação (...) em nossa empresa, 
nós não tivemos comunicação de quase nada (...)

  

3. Falta de Planejamento e Decisões Mal Tomadas   

A falta de planejamento na fusão gerou uma série de ações mal tomadas 

com impactos diretos na motivação dos funcionários, na frustração de suas 

expectativas e em suas atividades. As decisões mal tomadas oriundas de falta de 

informação e conhecimento do negócio provocaram outras resistências dos 

funcionários em relação aos novos processos e também aos novos líderes.  

E01 

 

Se transformaram algumas unidades, elas foram divididas hoje, 
então existem unidades reembarcadoras que se transformaram em hubs 
[terminais concentradores/distribuidores de cargas] (...) isso acabou 
dividindo as unidades em duas gerências, houve um conflito interno dessas 
gerências, acabou tendo atritos (...) a gente teve um atrito profissional muito 
grande.

  

E05 

 

[Eles deveriam] preparar as pessoas para o que vai acontecer, o que 
não vai acontecer, o que será de novo e vai acontecer nesse semestre na 
empresa? O que a gente deixará de fazer? O que vai melhorar o que não 
vai melhorar? Para o pessoal também, como vou dizer, para o pessoal se 
administrar também (...) não, o teu setor vai continuar, tu vai fazer isso, 
aquilo ou aquilo outro... (...) [eles] tinham de vir com um processo mais ou 
menos pronto.

  

E06 

 

(...) então, cada comunicado que vinha era um estresse porque não 
sabíamos se aquilo que vinha tinha sido bem pensado e se a gente ia de 
fato executar aquele processo, se eu ia conseguir executar aquele processo 
na parte que me cabia. Eu ficava mais com o sentimento de provavelmente 
aquela decisão não tinha sido bem pensada, bem planejada e não daria 
certo por fim. (...) Uma coisa que poderia ser evitada é com um 
planejamento bem feito pensando principalmente nas pessoas e o 
cumprimento da execução desse cronograma.

  

E07 

 

A única coisa que eu senti que não foi legal, eles não conseguiram 
fazer com que esses projetos dessem certo [remuneração variável]... eles 
prometiam para o funcionário em um mês, o funcionário se empenhava e 
atingia [o objetivo], no segundo mês eles mudavam o programa... daí a 
pessoa se desmotivava... quando tu desenhas um projeto desse, tu tens de 
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ter muita certeza do que estás dizendo porque se fizeres algo errado, tudo 
vai por água abaixo. Eles criaram ideias legais e para o negócio da empresa 
tinha tudo para dar certo, porém não estava maduro o suficiente e bem 
desenhado para colocar em prática.

  
4. Perda de Credibilidade   

A perda da credibilidade na organização ocorreu devido às ações mal 

executadas e ao fato de o discurso não ser praticado no cotidiano. Foram 

destacados a comparação com a credibilidade que a empresa adquirida tinha e 

também a insatisfação pela falta de um bom esclarecimento e de que forma os 

atingiriam com relação à situação atual da empresa, seus objetivos e como chegarão 

lá.  

E01 

 

Eu acredito que pro pessoal isso foi muito ruim, muito ruim, eles 
acabaram levando para o lado negativo e aí tudo que não é bem planejado 
e muito bem explicado, como é que vai ser as etapas do processo, acaba 
deixando uma insatisfação muito grande (...) tinha uma satisfação muito 
grande em trabalhar na empresa [Mercúrio]. Era uma empresa que sempre 
pagou em dia e essa questão financeira está muito vinculada. Hoje, a TNT, 
ela não deixou de fazer isso, ela cumpre, só que tem vários processos ali 
que acabaram caindo em descrédito, então o pessoal olha hoje e desconfia. 
Então, no tempo da Mercúrio, na verdade, não tinha isso.

  

E04 

 

Quando tinha alguma coisa de errado no tempo da Mercúrio, em 
termos de RH, processo errado, tu ia lá e resolvia e era para ontem, ou seja, 
recebi o pagamento errado era aquele zumzumzum no terminal... ah de 
fato aconteceu isso errado, daqui a 3 dias está na conta de vocês , morria o 
burburinho, tá resolvido, eles [funcionários] sabiam que ia acontecer, e 
depois que é TNT, teve processos desses do RH que mudou e de fato 
engessou, e daí não era mais 2 ou 3 dias, era na próxima folha, no próximo 
mês, então são diferenças que eu me lembro (...) o RH perdeu credibilidade, 
não parecia ser transparente: uma hora falava uma coisa, outra hora falava 
outra coisa.

  

E07 

 

Uma coisa que eu senti que mudou foi a questão do pagamento e a 
confiança no acerto de contas da empresa com o funcionário. Acho que, 
provavelmente com a perda de pessoas, com o conhecimento de como isso 
acontecia, pela perda de conhecimento do processo, a empresa perdeu 
essa informação e acabou errando com muita gente... acabou cometendo 
erro, assim, [erros grandes] que prejudicaram muito a relação empresa-
funcionário também a médio e longo prazo.

  

5. Resistência por Parte dos Funcionários   

A resistência por parte dos funcionários é um processo natural que ocorre 

diante de todo tipo de mudanças, algumas vezes explicitamente e em outras nem 

tanto. Na empresa estudada, esse processo ocorreu de ambas as formas. Muitos 
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funcionários por não concordarem com as novas atitudes de seus líderes, pelas 

mudanças que estavam ocorrendo e que não foram divulgadas claramente, e por 

não se sentirem parte ouvida nesse processo, utilizaram-se dessa forma de reação 

para demonstrar o seu desgosto provocando, na maioria das vezes, problemas para 

a organização nem sempre facilmente perceptíveis.  

E01 

 

Eu acredito que [o planejamento] deveria ter sido feito nesse sentido 
pra não ter um impacto tão grande. E o impacto foi muito negativo. Tudo o 
que não é bem planejado, o impacto vem muito forte, desde o funcionário 
que não aceitou, a gente teve pessoas que saíram, não aceitaram, outras 
foram muito resistentes e acabaram tendo que sair (...) pra mim já não 
serve mais .    

E02 

 

(...) hoje a gente vê que as pessoas não estão tão envolvidas com o 
processo (...)

   

E06 

 

(...) tinha muita dúvida em relação aos processos e às atividades, e 
não tinha como executar uma atividade bem feita, provavelmente muitas 
atividades dentro da empresa deixaram de ser feitas, e na época (...) 
dependia de informações de outras pessoas, de outros sistemas e, muitas 
vezes, eu não tinha segurança nas informações (...) .  

6. Pouca Participação nas Decisões - Funcionários não são Ouvidos   

A resistência dos funcionários muitas vezes também é uma reação por não 

participarem, de algum modo, e de algum grau, nas decisões da companhia. Essas 

decisões geralmente os atingem por mudanças no foco de trabalho, nos 

procedimentos trabalhistas, mudanças de culturas, entre outras, e, por não se 

sentirem parte da decisão, reagem em suas atividades laborais. A pouca 

participação nas decisões pode, inclusive, prejudicar um novo corpo diretivo-

gerencial na tomada de decisão por não haver a humildade de consultar a base e ter 

ideias e sugestões práticas que possam resolver grandes conflitos ou problemas de 

processo.  

E01 

 

Então, a decisão é muito tomada na base de cima sem ser 
consultada as bases de baixo (...) acho que houve uma melhora sim, mas 
ainda tem muito que melhorar, muito, na questão de processo que o 
pessoal desenha e não senta com a base pra ver se está coerente (...) eu 
diria que tem que ter muito planejamento, muita cautela e sempre consultar 
a base. Se a empresa é uma empresa de transporte e o transporte se dá 
com pessoas, sempre consultar a base, pois são aqueles, aquelas pessoas 
lá em baixo que vão, né, ajudar a fazer com que o processo seja absorvido 
de uma forma tranquila (...).
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E02 

 
Esse é o lado ruim que eu acho da multinacional. Não há diálogo: o 

que podemos fazer, o que podemos melhorar? (...) .  

E03 

 
A marca em si, divulgada em um segundo plano e não em primeiro, 

como foi, causaria menos expectativas e, mais uma coisa, as pessoas se 
reunindo em torno de algo que vai acontecer, as partes participarem do 
acontecimento, e não chegar de supetão e ah! Agora mudou a marca. Não 
é mais a empresa X, é a empresa Y daqui para a frente . Então poderia ter 
sido feito uma outra estratégia. Deveriam ter envolvido mais as pessoas ao 
longo da divulgação da marca. Até lá, fazer com que todo mundo 
participasse disso, desse opiniões, treinamento, qualificação enfim... tudo o 
que não foi feito .  

E04 

 

(...) Acho que tinha de se pegar as coisas boas da nossa empresa, 
as coisas boas da TNT e unir, aí tu não teria problema, e não fazer o que 
fizeram. Onde tu juntou o que é bom, faz uns acertos aí, consulta a base 
para envolver as pessoas... com os processos deveria ser a mesma coisa... 
não foi isso que aconteceu e foi, de fato, complicado.

  

7. Queda no Nível de Serviço e Sobrecarga de Trabalho   

A queda no nível de serviço e sobrecarga de trabalho são alguns dos pontos 

evidenciados pelos entrevistados. O nível de serviço foi atingido imediatamente a 

partir das mudanças que começaram a ser realizadas, das demissões empregadas e 

também do desgosto dos funcionários com os rumos da organização. Em 

decorrência da queda no nível de serviço e das demissões citadas, os funcionários 

que permaneceram também tiveram uma sobrecarga de trabalho que fica bem 

definido por um entrevistado é difícil eu sair no meu horário, nunca saio (...) tu não 

tem vida social .  

E01 

 

(...) achando que o problema era de organização da TNT, que 
adquiriu a empresa, [alguns clientes] acabaram saindo também da 
transportadora, [funcionários] acabaram saindo: pra mim já não serve mais 
e, com isso, foi caindo a qualidade do serviço (...) esse tempo de maturação 
do processo impacta dentro do terminal na contratação ou na demissão de 
alguém, de um líder negativo, ou na compra de um pedido de strech ou de 
uma caneta. O impacto é muito negativo dentro do terminal, e aí acaba 
acarretando a má qualidade do serviço. É na insatisfação de quem está 
trabalhando direto, o encarregado que tá entendendo que amarraram o 
processo e não consultaram ele (...) .  

E02 

 

Nós éramos os melhores. Comentava-se que nosso frete era alto, 
havia muitas pessoas, inclusive filhos meus, que trabalham, e as empresas 
que transportavam diziam o frete de vocês é alto, hein?! . Hoje eu não vejo 
isso e nem indico .  

E03 

 

Posso dizer que se tornou cansativo ao extremo por se dedicar mais, 
por exigir mais do que ocorria anteriormente .  

E04 

 

O que de fato eu vejo em mim quando eu saio daqui, que é difícil eu 
sair no meu horário, nunca saio, mas, quando eu saio, a minha intenção é 
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descansar e tu não aproveita, por exemplo... tu não tem vida social, não 
posso marcar para sair para jantar, para visitar as pessoas, porque tu não 
sabe o que vai acontecer (...) um exemplo, vou pegar no sábado às 11h e 
não sei que hora vou sair... se tiver muito volume de carga, já vou ter de vir 
no domingo e, se tu tem algum compromisso no domingo, já vai ter que a 
esposa ir sozinha com as crianças. E daí? Como fica? (...) mas o que eu 
sinto que poderia, sim, ser mudado (...) é ter um horário definido para tu 
sair, tu ter outra pessoa para passar o bastão e sair no horário.

  

E06 

 

(...) nos tornamos uma potência em tamanho, mas perdemos muito 
em qualidade de operação, de concorrência em precificação (...) acho que 
deu uma grande queda, muito grande de sermos considerados os piores 
prestadores de serviço do mercado (...) então nós deixamos a qualidade 
para termos quantidade.

  

8. Despreparo e Desconfiança dos Novos Líderes   

O despreparo e desconfiança dos novos líderes é um dos pontos mais 

polêmicos evidenciados nas entrevistas, visto que a maioria comentou, em maior ou 

menor grau, que os novos líderes, além de despreparados, foram arrogantes e não 

pensaram na organização, senão em si próprios e como atingiriam seus objetivos 

egoicos. O despreparo dos líderes e da organização para lidar com eles fica 

evidenciado no discurso de um dos entrevistados que afirma que houve 5 levas de 

gestão que foi mudada .    

E03 

 

(...) em minha área, além de ser composta por uma equipe muito 
pequena, reduzida, éramos no início 4 pessoas, passou para 3, ficou em 2 e 
agora eu respondo por toda a área (...) nós recebemos uma gerência que 
não é da nossa área, na verdade fomos encampados, incorporados por uma 
gerência que eu não acho correto pela responsabilidade que a área tem em 
relação às certificações (...)  hoje, na verdade, estou contando com a ajuda 
de outros colaboradores para que a área de qualidade aconteça dentro da 
empresa (...) .  

E04 

 

meu trabalho ficou muito prejudicado porque colocaram pessoas 
hoje atendendo a operação em setores-chave que não conhecem... não 
sabem daqui a pouco o peso de um cliente em uma filial, não sabem da 
necessidade que se tem de mandar uma carga, e até tu conseguir explicar e 
mostrar para ele que é necesssário, é bem complicado.

  

E05 

 

Eu continuei com as mesmas atividades e me foi dito assim: Tu fica 
por aí por enquanto porque eu não sei o que vou fazer contigo , ninguém 
pegou o meu serviço. Ninguém se animou a fazer, ninguém se interessou 
em aprender. Faz 3 anos, 3 a 4 anos isso (...) acho que todo mundo sofreu 
um pouquinho, que eles ainda não sabiam exatamente o que eles queriam, 
o que iam implantar, o que tinha aqui dentro e o que eles iam aproveitar.

  

E06 

 

Muitos processos, como não estavam em nossas mãos, não éramos 
mais nós, e nós não decidíamos mais, os decisores não tinham 
conhecimento do assunto e do que estavam decidindo, então, cada 
comunicado que vinha era um estresse porque não sabíamos se aquilo que 
vinha tinha sido bem pensado e se a gente ia de fato executar aquele 
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processo, se eu ia conseguir executar aquele processo na parte que me 
cabia. Eu ficava mais com o sentimento de provavelmente aquela decisão 
não tinha sido bem pensada, bem planejada e não daria certo por fim.

  
E07 

 
(...) as pessoas chegavam na tua área, te perguntavam, queriam 

saber informações e relatórios, queriam fazer do jeito que elas queriam e 
não tentaram muito conhecer a empresa, entender o que estava 
acontecendo, o que se fazia e o porquê que aquilo existia (...) quando a 
TNT entrou, eles trouxeram as pessoas que eles queriam que fossem os 
gestores. Teoricamente, para eles eram pessoas que eram ótimas, tinham 
muito conhecimento, pessoas maravilhosas e as pessoas não tinham noção 
do que era a empresa [adquirida], do que a gente fazia e do que tinha de 
ser (...) pessoas que não sabiam o que estavam fazendo começaram a 
tomar as decisões da empresa, grande maioria dos processos foram ficando 
para trás, foram deixados de fazer porque deixaram de cobrar, houve um 
turn over muito alto (...) foi entrando gerentes para fazerem uma coisa e 
também não dava certo, e aí vinha outro... acho que foram umas 5 levas de 
gestão que foi mudada, então, com isso, cada um tentava fazer e não dava 
certo, vinha outro e tentava uma coisa diferente e não dava certo, daí vinha 
outro, e outro, e as coisas foram se perdendo (...) .   

9. Arrogância dos Novos Líderes   

Com o despreparo dos novos lideres e também com a sensação da perda de 

poder e êxito, a arrogância se manifestou de diversas formas, muitas vezes beirando 

a ofensa. Essa categoria nos faz refletir e pensar que os líderes que se utilizam 

desse predicado para intimidar seus subordinados não estão preparados para suas 

áreas e para lidar com processos complexos e de mudança.  

E01 

 

Tive aí, no final de 2009 e início de 2010, um período complicado, 
trocando frases bobas de diretor de dizer qual foi a parte que tu não 
entendeu? e isso te põe um ponto de interrogação muito grande.

  

E02 

 

(...) a gente entende que é uma multinacional e que existe todo um 
grupo de pessoas que seriam para tratar, então a gente vê a coisa pronta e 
tem de fazer. De que maneira vocês vão fazer, eu não sei, tem de fazer... 
de pessoas ouvirem onde é que você não entendeu? , mas eu acho que 
não foi conversado em nenhum momento... até quanto ao sistema 
[implantação] é para fazer (...) .   

E04 

 

Teve algumas coisas que, de fato, eu contestei, por exemplo, pela 
experiência que a gente tem que ia engessar, ia ter resultados negativos, 
mas como, vem de cima e a gente tem de fazer, e até a gente se adaptar, 
ter de fazer é mais oneroso (...) aconteceu muitas situações que mudou 
muitos processos (...) não somente as pessoas, mas a ti mesmo, que está 
acostumado a fazer passo a passo todos os dias o que fazem e, de um dia 
para o outro, dizem: tem de mudar e tu vais fazer assim... (...) o que eu 
vejo que aconteceu na nossa empresa foi que pegaram a empresa, 
compraram e, da noite para o dia, disseram que tudo que a gente estava 
fazendo tava errado, troca-se tudo e façam do nosso jeito.

  

E05 

 

Eu acho que, quando chegou muita gente nova, diferente, com 
outros pensamentos, vieram com ar superior, que tudo era moderno, tudo 
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era melhor, da maneira deles era melhor. Que tudo que tínhamos feito até 
então não tinha tanto valor.

  
E07 

 
Eu tive contato direto com gestores que eram da Express [TNT] e 

eles achavam que era simples, que era... coisas que a gente mesmo 
enxergava que podia melhorar, que a gente sugeria, eles achavam isso é 
besteira, nós vamos mudar (...)

   

10. Pesquisas de Clima sem Ações Corretivas    

As pesquisas de clima são ações interessantes que ocorrem nas 

organizações com o intuito de diagnosticar situações que estejam incomodando 

alguns funcionários em seu ambiente de trabalho e que possam estar ocasionando 

um baixo rendimento. Verificou-se, no entanto, que no caso da empresa estudada, 

em que foram realizadas algumas pesquisas de clima, os funcionários não sentiram 

nenhum efeito de melhoria ou planos de ações para correção dos rumos e das 

situações apresentadas.  

E03 

 

(...) não sei se obedeceu a regras ou alguma coisa assim (...) acho, 
sim, que a empresa tem obrigação de sentir o clima e tentar mudá-lo, tentar 
fazer com que o funcionário sinta-se à vontade com o que tem .  

E06 

 

Eles poderiam ajudar, sim, com maior apoio, entender o que os 
colaboradores estavam sentindo (...) foram feitas [pesquisas] processos de 
clima organizacional, mas nunca se viu o resultado dessa pesquisa. Talvez 
tenha chegado nas mãos dos líderes, mas nunca foi aplicado em campo (...) 
qualquer trabalho que seja, a gente não conseguiu ligar a pesquisa com 
alguma atividade de RH.

  

11. Desvalorização Profissional - Oportunidade não é Igual para Todos   

A desvalorização profissional é um assunto que envolve diversas nuances, 

visto que transparece nas entrevistas de formas diferentes, geralmente ligadas a um 

determinado sentimento. Os entrevistados se referem à desvalorização profissional, 

a questões de RI 

 

recrutamento interno 

 

mal realizado, ou ao fato de que não 

tiveram oportunidade de participar de RI, à busca de colaboradores fora da 

organização e não internamente, entre outras situações. Essas situações relatadas 

também contrariam os princípios da TNT que são Nós criamos oportunidades iguais 

para todos os funcionários .  
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E01 

 
Eles [funcionários] entendem hoje como se fosse uma obrigação. 

Então, na verdade, não entra mais como um benefício, como uma forma de 
motivação e sim pô, é o mínimo que vocês poderiam fazer nesses 4 anos . 
Então, o efeito ainda não é positivo no chão de fábrica (...) .   

E03 

 
(...) houve uma troca [funcionários] muito grande e acho que poderia 

ter sido feito de uma forma completamente diferente do que foi escolhido 
para fazer no Brasil. (...) Deixou-se de aproveitar muitos talentos que havia 
na empresa, a saída desses talentos promoveu uma certa discórdia, uma 
certa desestabilização no quadro de funcionários. (...) a estratégia foi de 
substituir e trazer pessoas de fora do negócio com conhecimento em 
línguas (...) as consequências disso foi que se perdeu as grandes lideranças 
e os grandes talentos que estavam esperando por um reconhecimento. 
Essas pessoas foram embora e levaram consigo não só o conhecimento, 
mas, também, o espírito de equipe que já tinha dentro da empresa (...) Na 
verdade, quando eu, diretor, digo para a área de RH que necessitamos 
contratar 10 novos gerentes de área, por exemplo, não estou dizendo para 
o RH sair em campo e buscar 10 novos gerentes. Eu espero que o RH abra 
o processo de recrutamento interno, que o RH procure internamente 
pessoas que possam ter essa função, que possam ser valorizadas com 
essa função antes de sair na rua contratando.  

E05 

 

O funcionário vai ali no nosso RH e não consegue nada. Tudo que 
ele pede, a resposta é não. Não te dão muita importância. Acho que o 
funcionário não está sendo bem valorizado.

  

E06 

 

Quando uma empresa se funde com outra, a adquirente não está 
interessada apenas no imobiliário, está interessada nos clientes que essa 
empresa tem, nas inteligências da organização, nos funcionários e, por 
algum motivo, a empresa X se interessou pela empresa Y. Eu acho que a 
estratégia, planejamento e execução [do recrutamento] nos períodos 
corretos e com avaliação necessária devem ser realizados pensando nas 
pessoas (..).

  

E07 

 

(...) não via o RH dizer assim não, desculpa, essas pessoas que 
estão aqui são importantes e a gente não pode desligá-las assim, por isso... 
isso e aquilo , acho que eles podiam ter tido, ter tentado alegar alguma 
coisa nesse sentido, tentar valorizar as pessoas, valorizar o conhecimento 
(...) cada empresa tem o seu processo, cada negócio tem as suas 
particularidades e cada pessoa tem o seu valor, então acho que a empresa 
que adquire não pode desvalorizar tudo que a outra construiu (...).

  

12. Dificuldades no Relacionamento com o RH e Processos de RH Equivocados   

Os funcionários relatam que houve uma dificuldade no relacionamento com 

o RH e que houve processos equivocados na visão deles. À medida que a fusão 

dava início, muitos dos processos foram modificados, pessoas que tinham muito 

conhecimento dos processos foram desligadas e isso desestabilizou o negócio como 

um todo. O RH se desestabilizou quanto ao pagamento e aos benefícios e, a partir 

do momento em que começou a receber críticas, fechou-se para as pessoas, o que 

contribuiu para uma visão negativa de todo o processo de integração.  
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E01 

 
(...) além de você ter um domínio do teu processo, do teu pessoal, tu 

tem que administrar conflito [de RH] (...) quando se migrou o RH, foi uma 
sequência de erros, de falha de importação de dados muito grande. O canal 
de RH não tem portas abertas. As portas se fecharam ao invés de se abrir 
(...) houve cortes muito fortes no RH, mudança de gestão, tu não conhece 
mais quem é o RH, que tu pode sentar à mesa e conversar, uma mudança 
muito forte (...) [os funcionários] não acreditam mais na empresa devido a 
problemas inúmeros desde pagamento, a questão das horas extras que não 
pagaram, salários, vales-transporte, cartão, acabou dando um problema 
tremendo, o pessoal acabou ficando em casa vários dias por não ter vale-
transporte, questão do uniforme é outra coisa que pega muito pro pessoal.

  

E02 

 

Não se tem nem para quem falar. Se a gente for falar no RH, já é 
difícil chegar à pessoa e, com certeza, não terei retorno nenhum dizendo 
que não, eu levei... vamos passar para o pessoal (...) .  

E06 

 

[RH tem] desde problemas com o refeitório, até mesmo de 
contratação de pessoas (...) o RH ficou mais distante dos colaboradores e 
as políticas não estavam atendendo nem o mercado (...) no geral, eu acho 
que deu uma decaída e, ao mesmo tempo, o staff do RH passou a ser 
maior. A política de folha de pagamento, enfim... não é política, é 
cumprimento de lei, o pagamento de FGTS, pagamento de tributação 
acabou sendo mais oneroso. Achávamos que o nosso RH não era bom e 
descobrimos que pode ainda ser pior.

  

E07 

 

O RH não existia, era a mesma coisa que nada. O RH também 
perdeu suas referências, também foi desmanchado aos poucos e tendo 
pessoas novas que não sabiam o que estava acontecendo (...) uma coisa 
que eu vi foi a criação de avaliações de desempenho, principalmente para a 
área de operações, alguns casos de remuneração variável para valorizar o 
desempenho (...) a única coisa que eu senti que não foi legal, eles não 
conseguiram fazer, fazer com que esses projetos dessem certo.

  

13. Demissões   

As demissões foram realizadas em massa em determinado momento da 

integração. A empresa adquirente acreditava que havia pessoas em demasia nas 

unidades e ordenou uma redução de quadro. Este foi um impacto forte na operação 

da empresa (item relacionado com a queda no nível de serviço), perda de clientes e 

sobrecarga de trabalho.  

E01 

 

É complicado porque se perdeu 40% dos profissionais,  senão 
50% dos profissionais que eram Mercúrio (...) nesses últimos 3, 4 anos da 
aquisição, reorganização em cima de reorganização, troca de diretoria, 
trocou presidente, troca gerência, troca encarregado. Sabe o turn over? Ele 
aconteceu muito forte na empresa. Houve um momento que o RH chegou 
para os gerentes e definiu que eles tinham de desligar X pessoas. Não 
havia opção e, com isso, se desligou os maus profissionais, os medianos e, 
inevitavelmente, e sem critério, alguns ótimos profissionais para cumprir a 
cota estabelecida.
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E03 

 
(...) é uma área, além de ser composta por uma equipe muito 

pequena, reduzida, éramos no início 4 pessoas, passou para 3, ficou em 2, 
e agora há 1 pessoa.

  
E04 

 
Os setores foram desmanchados da noite para o dia. Houve 

demissões em grande quantidade, em escala. As pessoas ficaram 
aterrorizadas e se perguntavam: e eu? Vou nessa leva?  (...)

  

14. Burocratização, Departamentalização e Autoritarismo   

Com o descontrole na organização e com o discurso da necessidade de 

controle, houve uma departamentalização excessiva das áreas dentro da empresa 

estudada. Em cada área, os gestores desejavam mostrar trabalho para seus 

superiores e criavam uma burocratização excessiva, o que, muitas vezes, ao invés 

de auxiliar no controle, criou resistências e também dificuldades para o coração do 

negócio. Devido a essa resistência e ao retorno das bases, surgiu o autoritarismo, 

tentando sufocar as reações e impondo uma nova filosofia de trabalho.  

E01 

 

(...) a TNT se setorizou muito, a empresa então se tornou muito 
departamental e, na verdade, quando não se tem união acaba dando um 
monte de empecilhos. Isso é bem complicado. (...) Aquele setor ou aquele 
departamento cuida de uma área vital para a operação, que acontece 
dentro dos terminais, é ele que não entende que dentro do terminal, uma 
mudança pequena no setor dele ou um canal a mais de aprovação, a prova 
é alguns pedidos que são feitos via sistema, se aquilo ali se torna muito 
burocrático, muito engessado para amarrar, pra ter mais controle de pedido 
de compras, de qualquer tipo de documentação, aquilo amarra e engessa o 
sistema lá dentro do terminal.

  

E02 

 

(...) onde é que você não entendeu? esse foi o tipo de tratamento 
dispensado às pessoas quando questionavam alguma ordem ou 
apresentavam alguma divergência em relação ao plano inicial em alguma 
atividade. Eu acho que não foi conversado com as pessoas em nenhum 
momento. Até quando se trata do sistema, ouvíamos: é para fazer . Eu vejo 
uma dificuldade nas fusões nisso aí.

  

E04 

 

Teve algumas coisas [mudanças] que de fato eu contestei, por 
exemplo, pela experiência que a gente tem que ia engessar, ia ter 
resultados negativos, mas como vem de cima a gente tem de fazer (...) 
quando a gente contratava um carro terceiro, desde que tinha valor e frete 
para contratar, tu contratava, carregava e mandava embora. Hoje tem uma 
série de situações que tu tem de justificar, por foto no e-mail, pedir 
autorização. Tu não tem mais autonomia.

  

E05 

 

Houve mudanças, setores que dividiram, ficou um pouco aqui [Porto 
Alegre], um pouco em São Paulo ( ).

  

E06 

 

Era sentimento mesmo de que não daria certo, ou de que não 

tinham bem planejado a situação e geralmente eram impostas as decisões.
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15. Depressão, Esgotamento e demais Fatores de Estresse   

A falta de planejamento das atividades e ações, as atribulações correntes, 

além da carga excessiva de trabalho e da preocupação, passaram a influenciar 

muito fortemente os funcionários e, devido à constância sem modificação dos 

resultados e sem perspectiva de mudança, levaram-nos a doenças psicofisiológicas 

como, por exemplo, a depressão.  

E01 

 

Tive aí, em final de 2009 e 2010, início de 2010, bem estressada, 
trocando frases bobas de diretor e isso te põe um ponto de interrogação 
muito grande. Tu acaba te perguntando: é o que eu quero para mim? (...)

  

E02 

 

Eu acho que devido ao tempo de empresa, eu acho que é um 
trabalho sob pressão. Mas ele, às vezes, vai te estressando e a gente lida 
com diversas pessoas de diversos níveis. Hoje, e ontem, eu estou 
estressada, nunca perco o sono, mas essa noite eu me acordei um 
momento e pensei: o que fazer? O que aconteceu e como vamos resolver? 
(...)

  

E03 

 

Eu levaria para o sentido de cansaço de verdade. Esse estresse no 
sentido de cansaço sim. Se você me perguntar se eu recebesse uma 
proposta hoje para eu ir para outra empresa, eu te respondo que eu arrumo 
minhas coisas e estou indo.

  

E04 

 

Eu... estressado? Acredito que sim, porque esse telefone não para o 
dia inteiro, não tem jeito de tu parar, e eu de fato saio daqui com a cabeça 
inchada, digamos assim... e aí, de vez em quando, nem em casa tu 
consegues descansar (...) Tu tenta não transpor, tu tenta guardar para ti até 
que ponto eu não sei, mas daí tu vai levando. Claro, pessoa estressada, tu 
se sente mais angustiado, mais pesado até no dia a dia. O que, de fato, eu 
vejo em mim quando eu saio daqui, é difícil eu sair no horário, nunca saio, 
mas eu saio, a minha intenção é descansar e tu não aproveita. Por exemplo, 
tu não tem vida social, não posso marcar para sair para jantar, vamos sair 
para visitar as pessoas, porque tu não sabe o que vai acontecer...

  

E06 

 

Muito estressante, porque nós precisávamos executar as atividades 
muitas vezes sem recursos (...) Eu estive estressada e agora estou com 
excesso de trabalho (...) Eu entrei em depressão justamente por uma série 
de situações. Um ponto muito agravante é que tu deixas de ter uma 
perspectiva profissional e chegou um momento que eu me perguntei: será 
que eu sirvo para a empresa? e um dia eu me dei conta que a empresa não 
servia para mim, que eu não podia ser tão mal profissional assim.

  

E07 

 

Eu fiquei estressada no final do ciclo antes de ir embora, quando a 
gente ficou sabendo que a área ia mudar, quando a gente soube que ia 
para São Paulo, quando a gente soube que não haveria nenhuma 
possibilidade de a gente ser aproveitado e isso de fato me chateou e me 
estressou. Acho muito que o estresse está ligado à incomodação e ao 
sentimento que tu carrega com aquela mudança. Meu estresse era 
emocional; acho que nesse sentido, por tudo que a gente imaginou, por 
tudo o que a gente idealizou e estava indo por água abaixo (...) .  
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16. Expectativas não Correspondidas 

 
Decepção   

Quando a compra da Mercúrio foi efetivada pela TNT, houve uma 

expectativa muito grande de melhora significativa da empresa, de criar 

possibilidades de carreiras para as pessoas. A frustração dessas expectativas trouxe 

a decepção com a organização, resultando em um dos motivos de resistência às 

mudanças e também a dificuldade de relacionamento inter e intrassetores.  

E03 

 

(...) por se tratar de uma multinacional e trabalhar muito bem a sua 
marca, na verdade ela causou uma expectativa completamente positiva 
durante a compra, o que é bom. O que foi de errado foi o desenvolvimento 
ao longo da fusão com o passar dos anos. Eu percebi que todos os 
funcionários estavam aguardando uma mudança significativa em suas vidas 
a partir da compra da Mercúrio pela TNT, mudanças esperadas de 
ascensão profissional, oportunidades para novos cargos, oportunidades de 
aprendizado, oportunidades de aprender uma nova língua, por exemplo, ao 
invés de ter dado isso, colocaram pessoas que já tinham, era uma 
expectativa boa em relação a isso, e não se concretizou porque a estratégia 
da diretoria de RH em relação a isso foi de substituir e trazer pessoas de 
fora do negócio (...) o caos na empresa que existe aí há 3 anos é o 
resultado dessa estratégia (...) não houve uma percepção de que tenha sido 
agregado mais valor ao funcionário com a própria fusão, sendo que a 
expectativa que foi criada foi muito maior do que foi dado, então é um dos 
motivos que leva a que os colaboradores percam um pouco da motivação 
em relação à empresa.

  

E04 

 

A expectativa foi grande até em termos de mudança por se tratar de 
uma multinacional. Digamos, gerou uma expectativa muito grande por 
melhorias em processos e em situações diferenciadas que aconteciam no 
tempo da Mercúrio (...) eu imaginei que daqui para frente, além de estar em 
uma grande empresa, a gente se tornaria maior ainda, com mais 
oportunidades, com mais perspectiva de crescimento, até porque a gente 
está falando de uma multinacional, né? Infelizmente, isso não ocorreu.

  

E06 

 

(...) quando aconteceu a fusão acho que foi bem positivo pela 
abrangência, pela cultura, não que tivesse que eliminar a cultura existente, 
aprimorar a cultura e as boas políticas implementadas. Naquela época, acho 
que foi positivo. Quando foi realizada a aquisição, eu, como pessoa, fiquei 
muito motivada (...) a expectativa foi muito grande. Com o passar do tempo, 
o cenário de morosidade [se tornou] permanente (...) começamos a ficar 
ansiosos por várias situações. Logo em seguida, as mudanças começaram 
a acontecer para o lado negativo e, então, começou a decair o sentimento 
que legal que a TNT comprou (...) .  

E07 

 

(...) a notícia veio de forma positiva, principalmente para mim, uma multinacional era muito 

interessante. Era mais crescimento, uma área de atuação maior, enfim, mais possibilidades. Para 

mim, a notícia chegou de forma positiva e acreditando muito que daria certo (...) Traria uma atuação 

maior para a minha área, o fato de ser uma empresa que está presente em diversos países, 

praticamente em todo o mundo, de ser reconhecida mundialmente, estabilizada, uma multinacional de 

capital aberto (...) [acreditava] que só traria benefícios em termos profissionais, benefícios pessoais 
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de crescimento, de desenvolvimento (...) eu sempre imaginei que a mudança não seria tão drástica a 

ponto de ser uma experiência ruim.

 
17. Perdas: Perda de Orgulho pela Empresa e da Identidade   

Este tópico trata da perda de identidade e de orgulho das pessoas pela 

empresa, pela instituição. Houve vários momentos nas entrevistas em que o 

sentimento de orgulho pela empresa adquirida era muito forte, enquanto que havia 

uma perda de identidade, uma decepção pela adquirente. Isso demonstra a 

importância das ligações, das pessoas e da confiança nos líderes pelos 

colaboradores, o sentimento de pertencimento ao grupo, de sentir-se parte e 

importante, de colaborar com sua parte.  

E01 

 

(...) eu, pelo menos, hoje com 8 anos de casa e, na época, com 5 ou 
6 anos, nos sentimos órfãos, porque existia, além do profissional 
trabalhando, existia a pessoa, existia um sentimento. Então, uma pergunta 
clássica que várias vezes me foi feita: por que vocês tratavam a Mercúrio 
como família? Por que falavam tantas vezes na família mercuriana? Porque 
a gente tinha um sentimento, a gente se sentiu adotado. E quando veio a 
fusão, as pessoas se sentiram órfãs. Tiraram da gente a questão de família 
e agora a gente é inúmeras vezes infeliz quanto a isso (...) [na Mercúrio] 
tinha uma satisfação muito grande em trabalhar na empresa (...) a gente 
botava aquela camisetinha branca bordada, tinha Mercúrio do lado e sentia 
um orgulho tremendo de colocar aquilo (...) realmente comparar Mercúrio 
com TNT não existe.

  

E02 

 

(...) a gente estava acostumado com uma empresa familiar, falava 
diretamente com os proprietários. A gente se sentia como parte da família. 
Hoje, quem somos nós? Não sei te responder.

  

E03 

 

[Mercúrio] Era uma diretoria estabelecida, uma empresa 
implementada no mercado com sua marca, uma empresa que as pessoas 
traziam uma coisa do orgulho junto ( ).

  

E05 

 

Acho que todo mundo que está aqui há muito tempo trabalha por 
amor à camiseta, quem está aqui há muito tempo trabalha(ou) gostando do 
que faz(ia). Quando a empresa foi vendida, tivemos aquele sentimento de 
perda mesmo (...) que a mãe-mercúrio tinha morrido, que ia acabar com a 
vida toda que a gente tem(inha).

  

E06 

 

As pessoas amavam muito trabalhar aqui, nós tínhamos colegas que 
trabalhavam aqui há anos, inclusive no mercado sempre foi muito bom 
trabalhar na Mercúrio (...) [havia um] sentimento de paternalismo que era 
bem visível, de ver o dono passando por nós, os filhos do dono, os 
sobrinhos... eu gostava de trabalhar na Mercúrio e fiquei triste com a 
compra pela TNT. Eu fiquei feliz pela compra, mas triste porque não 
veríamos mais os donos.

  

E07 

 

(...) tinha-se um respeito muito grande pela gestão familiar, pelas 
pessoas que lideravam, e esse respeito, se cobravam com esse respeito, e 
sabia-se do comprometimento por uma série de coisas, mas todo mundo 
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era tratado bem, os diretores, o próprio seu Hermes 

 
presidente do 

conselho 

 
ia de sala em sala. Ele cumprimentava as pessoas, ele sabia o 

nome das pessoas (...) havia uma preocupação por parte de todos os 
funcionários que aquele negócio, aquele trabalho desse certo (...)

  
18. Surpresas e Medos   

Nesta categoria, demonstramos todos os medos e surpresas que os 

funcionários tiveram ao saberem da venda da Mercúrio para a TNT e os sentimentos 

que afloraram imediatamente após a notícia. Através dos diálogos apresentados, 

percebemos uma forte preocupação, além do medo de demissão, do que ocorreria 

com os funcionários, e da insegurança, por fim. Esses sentimentos podem ser bem 

trabalhados através da comunicação clara e fluida empresa-funcionário-empresa, 

até mesmo para impossibilitar ou minimizar as possíveis resistências a mudanças.  

E02 

 

(...) A preocupação era bem grande, de todos os funcionários, que 
existe até hoje ainda (...) a preocupação com a demissão, porque estou 
aposentada, e já os primeiros boatos que surgiram, era a primeira coisa, é 
demitir todos os aposentados. Então, era uma preocupação, por eu ter de 
trabalhar mais um pouco pelo menos, que seria demitida também naquele 
momento (...) Eu vejo, ao meu ver, só pensamento negativo, a empresa vai 
quebrar, vai falir.

  

E03 

 

(...) houve aqueles que reagiram de uma forma positiva, encarando 
como um novo desafio e se propuseram a encarar isso (...) [outros] 
encararam de forma negativa por não terem sido valorizados e ainda teve 
aqueles que reagiram de uma forma assim vou esperar para ver o que 
acontece e ainda teve aqueles que jogaram a toalha ... nada mudou, nada 
vai acontecer, é pura balela essa empresa (...) .  

E04 

 

Foi uma surpresa porque a Mercúrio era líder de mercado, e aí foi 
vendida, principalmente no segmento de transportes, pelo que conheço, foi 
a primeira (...) o primeiro impacto vai mudar, vai ser melhor (...) havia 
funcionários muito surpresos, alguns 

 

os negativos 

 

que vai mudar para 
pior . Algumas pessoas ficaram amedrontadas, com certeza, pois 
geralmente multinacional compra, implementa processo e demite pessoas.

  

E05 

 

No começo foi um choque. A gente trabalhava muito tempo aqui, 
acho que a maioria do pessoal não aceitou muito bem (...) eu percebi que 
alguns ficaram eufóricos, contentes que íamos ser uma multinacional, 
aquela história toda, e outros se sentiram assim, vendidos, deixados, 
esquecidos... não aceitaram muito bem. Eu acho que alguns pensaram: vou 
trabalhar em uma multinacional, vou ser promovido, vou ganhar bem , 
aquela história toda, vou melhorar, vou crescer , e outros, acho que viram 
que eles estavam parados no tempo, que eles não iam conseguir 
acompanhar e ficaram meio desmotivados (...) todo mundo ficou sem 
margem, sem norte, sem saber o que fazer. Eu acho que eles deveriam dar 
uma motivação para o pessoal. Explicar o que vai acontecer e o que não vai 
pra ninguém ficar o tempo todo esperando: ah, hoje vai acontecer alguma 
coisa, ah hoje eu vou pra rua, não, é amanhã, dia 30 tá chegando, sabe? 
(...)
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E06 

 
As pessoas tinham medo, medo de serem demitidas e se teriam a 

homologação da demissão no sindicato .  

E07 

 
Quando a venda se concretizou foi de fato uma surpresa, e apesar 

de eu ter uma visão positiva de toda essa mudança, gera uma insegurança, 
uma incerteza, gera um sentimento diferente de se não tivesse acontecido 
nada .  

7.1.2 Categorias Intermediárias   

As 18 categorias iniciais foram agrupadas em 6 categorias intermediárias de 

acordo com seus elementos comuns.  

I - Processo de derivação das categorias intermediárias: Falta de condições para a 

mudança  

Quadro 6 Falta de Condições para a Mudança 

Categorias Iniciais Ideias-chave Categorias 
Intermediárias 

1. Desarmonia e 
Desorganização 

(...) um clima de confusão, processos 
não alinhados (...) estratégias não 
divulgadas, então, a empresa ficou sem 
rumo (...) . 

I. Falta de 
Condições para a 
Mudança 

2. Falta de 
Comunicação e de 
Transparência 

(...) nós precisávamos executar as 
atividades muitas vezes sem recursos 
(...) as mudanças não eram 
comunicadas e não tínhamos acesso à 
informação (...) em nossa empresa nós 
não tivemos comunicação de quase 
nada (...)

 

3. Falta de 
Planejamento e 
Decisões Mal Tomadas 

Se transformou algumas unidades, 
elas foram divididas (...) em duas 
gerências, houve um conflito interno 
dessas gerências, acabou tendo atritos 
(...) a gente teve um atrito profissional 
muito grande.

 

4. Perda de 
Credibilidade 

Quando tinha alguma coisa de errado 
no tempo da Mercúrio, em termos de 
RH, processo errado, tu ia lá e resolvia 
e era para ontem (...) e depois que é 
TNT teve processos desses do RH que 
mudou e de fato engessou e daí não 
era mais 2 ou 3 dias, era na próxima 
folha, no próximo mês (...) o RH perdeu 
credibilidade, não parecia ser 
transparente: uma hora falava uma 
coisa, outra hora falava outra coisa.
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Continuação quadro 6. 

Categorias Iniciais Ideias-chave Categorias 
Intermediárias 

5. Resistência por Parte 
dos Funcionários 

(...) hoje a gente vê que as pessoas 
não estão tão envolvidas com o 
processo (...)

  
6. Pouca Participação 
nas Decisões - 
Funcionários não são 
Ouvidos 

Então, a decisão é muito tomada na 
base de cima sem ser consultada as 
bases de baixo (...) eu diria que tem 
que ter muito planejamento, muita 
cautela e sempre consultar a base (...), 
pois são aquelas pessoas lá em baixo 
que vão, né, ajudar a fazer com que o 
processo seja absorvido de uma forma 
tranquila (...).

 

7. Queda no Nível de 
Serviço e Sobrecarga 
de Trabalho 

Nós éramos os melhores. Comentava-
se que nosso frete era alto (...) Hoje eu 
não vejo isso e nem indico .  
Posso dizer que se tornou cansativo 

ao extremo (...) .  

Fonte: elaboração do autor       

1. Desarmonia e desorganização  

E03 

 

(...) O processo era para transcorrer mais tranquilo. Acho que 
algumas coisas foram atropeladas, algumas decisões mal tomadas, alguns 
caminhos mal escolhidos e isso afetaram o ambiente interno da empresa; 
afetou parte dos funcionários ( ).

  

2. Falta de comunicação e de transparência  

E02 

 

(...) as notícias pós-venda dentro da empresa, acho que aí faltou 
bastante comunicação (...) vou citar um exemplo agora bem recente: o 
plano de saúde foi aumentado tanto a taxa que a gente paga para cada 
consulta e mais a mensalidade (...) e a gente não sabia disso. A 
mensalidade foi aumentada e a gente não teve nenhuma comunicação 
também.

  

3. Falta de planejamento e decisões mal tomadas  

E06 

 

(...) então, cada comunicado que vinha era um estresse porque não 
sabíamos se aquilo que vinha tinha sido bem pensado e se a gente ia de 
fato executar aquele processo, se eu ia conseguir executar aquele processo 
na parte que me cabia. Eu ficava mais com o sentimento de provavelmente 
aquela decisão não tinha sido bem pensada, bem planejada e não daria 
certo por fim. (...) Uma coisa que poderia ser evitada, é com um 
planejamento bem feito, pensando principalmente nas pessoas e o 
cumprimento da execução desse cronograma.
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4. Perda da credibilidade  

E07 

 
Uma coisa que eu senti que mudou foi a questão do pagamento e a 

confiança no acerto de contas da empresa com o funcionário. Acho que 
provavelmente com a perda de pessoas, com o conhecimento de como isso 
acontecia, pela perda de conhecimento do processo, a empresa perdeu 
essa informação e acabou errando com muita gente... acabou cometendo 
erro assim [erros grandes] que prejudicaram muito a relação empresa-
funcionário também a médio e longo prazo.

  

5. Resistência por parte dos funcionários  

E06 

 

(...) tinha muita dúvida em relação aos processos e as atividades e 
não tinham como executar uma atividade bem feita, provavelmente, muitas 
atividades dentro da empresa deixaram de ser feitas e na época (...) 
dependia de informações de outras pessoas, de outros sistemas e muitas 
vezes eu não tinha segurança nas informações (...) .  

6. Pouca participação nas decisões 

 

funcionários não são ouvidos  

E01 

 

Então, a decisão é muito tomada na base de cima sem ser 
consultadas as bases de baixo (...) acho que houve uma melhora sim, mas 
ainda tem muito que melhorar, muito, na questão de processo que o 
pessoal desenha e não senta com a base pra ver se está coerente (...) eu 
diria que tem que ter muito planejamento, muita cautela e sempre consultar 
a base. Se a empresa é uma empresa de transporte e o transporte se dá 
com pessoas, sempre consultar a base, pois são aqueles, aquelas pessoas 
lá em baixo que vão, né, ajudar a fazer com que o processo seja absorvido 
de uma forma tranquila (...).   

7. Queda no nível de serviço e sobrecarga de trabalho  

E04 

 

O que de fato eu vejo em mim quando eu saio daqui, que é difícil eu 
sair no meu horário, nunca saio, mas quando eu saio, a minha intenção é 
descansar e tu não aproveita, por exemplo... tu não tem vida social, não 
posso marcar para sair para jantar, para visitar as pessoas, porque tu não 
sabe o que vai acontecer (...) um exemplo, vou pegar no sábado às 11h e 
não sei que hora vou sair... se tiver muito volume de carga, já vou ter de vir 
no domingo e se tu tem algum compromisso no domingo, já vai ter que a 
esposa ir sozinha com as crianças. E daí? Como fica? (...) mas o que eu 
sinto que poderia sim ser mudado (...) é ter um horário definido para tu sair, 
tu ter outra pessoa para passar o bastão e sair no horário.

    

A falta de condições para a mudança na organização em questão é evidente 

com base nas categorias primárias estudadas e também com a análise do discurso 

dos depoentes. A desarmonia e a desorganização dos processos e objetivos, aliado 

à falta de comunicação clara e de transparências nas pessoas, criaram um clima de 

dificuldade e de repúdio dos colaboradores para com ela própria, dificultando a 

aceitação das mudanças necessárias ao novo momento e também ao ajuste da 

cultura e do modus operandi da organização adquirente. Vê-se que a falta de 



96  

planejamento aliada a decisões equivocadas pode - ao que parece, inicialmente - 

ser considerado um aspecto positivo por não estar vinculada a um certo rito.  

Entretanto, pode levar a organização a dificuldades extremas, já que, se 

essas decisões não estiverem embasadas e fundamentadas muito fortemente no 

plano estratégico traçado, haverá uma dissociação dos objetivos macros e não 

reconhecimento pela organização como um todo. Além disso, a falta de 

planejamento pode ser fruto da falta de experiência das lideranças em conduzir um 

processo complexo como o de uma fusão de organizações, em que o estudo dos 

processos de duas empresas deve ser muito bem avaliado para se criar um 

processo que contemple ambas, e não a subjugação de um deles em relação ao 

outro.   

A pouca participação dos funcionários nas decisões e a resistência dos 

mesmos são frutos da não participação, do não envolvimento na estratégia da 

organização e na clareza dessa informação e do fato de isso permear todos os 

níveis da organização em um sentido top-down e também down-top, pois a 

execução de processos em empresas de serviços muitas vezes é complexa, não 

pela dificuldade dos mesmos, mas  sobretudo pela dependência das pessoas e de 

como elas estão com os seus fatores emocionais/motivacionais. O fato de as 

pessoas não estarem participando ativamente ou colaborando para que as decisões 

sejam as melhores possíveis na construção de uma nova empresa pode resultar em 

resistência pelos mesmos e também na queda do nível de serviço, conforme bem 

exemplificado pelos depoentes.   

A queda do nível de serviço é uma das demonstrações da insatisfação com 

a nova ordem. Por sua vez, funcionários que não desalinhados acabam se 

sobrecarregando pelas atividades não realizadas pelos outros, ou mesmo pela falta 

do colega em seu posto de trabalho se essa vaga não estiver preenchida. Conforme 

dito nas entrevistas, nas categorias iniciais, houve um determinado momento em que 

as demissões foram em massa, o que contribuiu sobremaneira para a sobrecarga de 

trabalho de muitos líderes e colaboradores.      



97  

II Despreparo e Postura dos Líderes 

Quadro 7 Despreparo e postura dos líderes 

Categorias 
Iniciais 

Ideias-chave Categorias 
Intermediárias 

8. Despreparo e 
Desconfiança dos 
Novos Líderes 

(...) nós recebemos uma gerência que não 
é da nossa área, na verdade fomos 
encampados (...) hoje, na verdade, estou 
contando com a ajuda de outros 
colaboradores para que a área aconteça 
dentro da empresa (...) . 

II. Despreparo e 
Postura dos 
Líderes 

9. Arrogância dos 
Novos Líderes 

Eu tive contato direto com gestores que 
eram da Express [TNT] e eles achavam que 
era simples, coisas que a gente mesmo 
enxergava que podia melhorar que a gente 
sugeria, eles achavam isso é besteira, nós 
vamos mudar (...)

 

Fonte: elaboração do autor  

8. Despreparo e desconfiança dos novos líderes  

E05 

 

Eu continuei com as mesmas atividades e me foi dito assim: Tu fica 
por aí por enquanto porque eu não sei o que vou fazer contigo , ninguém 
pegou o meu serviço. Ninguém se animou a fazer, ninguém se interessou 
em aprender. Faz 3 anos, 3 a 4 anos isso (...) acho que todo mundo sofreu 
um pouquinho, que eles ainda não sabiam exatamente o que eles queriam, 
o que iam implantar, o que tinha aqui dentro e o que eles iam aproveitar.

  

9. Arrogância dos novos líderes  

E02 

 

(...) a gente entende que é uma multinacional e que existe todo um 
grupo de pessoas que seriam para tratar, então a gente vê a coisa pronta e 
tem de fazer. De que maneira vocês vão fazer, eu não sei, tem de fazer... 
de pessoas ouvirem onde é que você não entendeu? , mas eu acho que 
não foi conversado em nenhum momento... até quanto ao sistema 
[implantação] é para fazer (...) .    

O despreparo e a postura dos líderes é algo que se ressalta nas entrevistas 

com exemplos de falas utilizadas. Muitos dos líderes que vieram com a empresa 

adquirente ou que foram contratados posteriormente tinham a ideia de que a 

Mercúrio era uma empresa com profissionais não tão bem preparados, que estavam 

obsoletos e que o negócio da organização era muito similar ao da empresa 

adquirida. Esse foi um dos maiores equívocos, pois a Mercúrio tinha profissionais 

muito bem preparados e que detinham todo o know-how e o conhecimento de 

práticas do mercado de transportes, o que lhes forneciam um grande diferencial 
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competitivo. Os novos líderes desprezaram esse diferencial, seja através da 

desvalorização, seja através da pretensão de demonstrar conhecimento, poder e 

autossuficiência. Com o passar do tempo e da desvalorização, os profissionais foram 

se recolocando no mercado, levando embora, inclusive, o conhecimento dos 

processos da organização. Imediatamente, não houve maiores problemas. 

Entretanto, iniciou-se a desorganização da empresa em todos os setores.    

Após a pseudoconstrução de novos processos no lugar dos antigos, as 

pessoas foram forçadas a aplicá-los sem questioná-los em seu cotidiano. De uma 

forma muitas vezes agressiva, de diretores a funcionários de baixo escalão , foram 

sendo impostas formas de executar que, muitas vezes, eram contrárias a práticas já 

consagradas do setor, sem ao menos um treinamento adequado e período de 

aprendizagem.  

A arrogância e o despreparo dos líderes são umas das  formas mais comuns 

nas organizações de se intimidar e demonstrar poder sobre os demais. Essas 

práticas, as quais, para quem as utiliza, podem dar uma sensação de 

sobressaliência a médio e longo prazo, demonstram-se inócuas e até prejudiciais ao 

todo da empresa, pois não possibilitam a humildade de aprender e de compartilhar 

conhecimentos com o intuito de propiciar que a organização toda possa usufruir de 

um processo bem pensado, bem planejado, com o aproveitamento da experiência 

das pessoas que nela trabalham. Como já é tratado em diversos casos, a humildade 

de aprender um processo diretamente com os executores do mesmo é fundamental 

para que se possa resolver problemas de uma forma simples e que, na maioria das 

vezes, não são vislumbrados através do escritório ou de uma mesa de negociações.   

III RH pouco atuante no processo de mudança  

Quadro 8 RH pouco atuante no processo de mudança 

Categorias Iniciais Ideias-chave Categorias 
Intermediárias 

10. Pesquisas de 
Clima sem Ações 
Corretivas 

(...) foram feitas [pesquisas] processos 
de clima organizacional, mas nunca se 
viu o resultado dessa pesquisa (...) 
qualquer trabalho que seja, a gente não 
conseguiu ligar a pesquisa com alguma 
atividade de RH.

 

III. RH pouco 
Atuante no 
Processo de 
Mudança 
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Continuação quadro 8 

Categorias Iniciais Ideias-chave Categorias 
Intermediárias 

11. Desvalorização 
Profissional - 
Oportunidade não é 
Igual para Todos 

(...) houve uma troca [funcionários] 
muito grande (...) Deixou-se de 
aproveitar muitos talentos que havia na 
empresa (...) a estratégia foi de 
substituir e trazer pessoas de fora do 
negócio com conhecimento em línguas 
(...) as consequências disso foi que se 
perdeu as grandes lideranças e os 
grandes talentos que estavam 
esperando por um reconhecimento. Na 
verdade quando eu diretor digo para a 
área de RH que necessitamos contratar 
10 novos gerentes de área (...) eu 
espero que o RH abra o processo de 
recrutamento interno antes de sair na 
rua contratando."  

12. Dificuldades no 
Relacionamento com 
o RH e Processos de 
RH Equivocados 

(...) quando se migrou o RH foi uma 
sequencia de erros, de falha de 
importação de dados muito grande. O 
canal de RH não tem portas abertas (...) 
houve cortes muito fortes no RH, 
mudança de gestão, tu não conhece 
mais quem é o RH, que tu pode sentar 
à mesa e conversar, uma mudança 
muito forte (...) [os funcionários] não 
acreditam mais na empresa devido a 
problemas inúmeros desde pagamento, 
a questão das horas extras que não 
pagaram, salários, vales transporte, 
cartão (...) o pessoal acabou ficando em 
casa vários dias por não ter vale 
transporte (...)

 

Fonte: elaboração do autor   

10. Pesquisa de clima sem ações corretivas  

E06 

 

Eles poderiam ajudar, sim, com maior apoio, entender o que os 
colaboradores estavam sentindo (...) foram feitas [pesquisas] processos de 
clima organizacional, mas nunca se viu o resultado dessa pesquisa. Talvez 
tenha chegado nas mãos dos líderes, mas nunca foi aplicado em campo (...) 
qualquer trabalho que seja, a gente não conseguiu ligar a pesquisa com 
alguma atividade de RH.

   



100  

11. Desvalorização profissional 

 
oportunidade não é igual para todos:  

E03 

 
(...) houve uma troca [funcionários] muito grande e acho que poderia 

ter sido feito de uma forma completamente diferente do que foi escolhido 
para fazer no Brasil. (...) Deixou-se de aproveitar muitos talentos que havia 
na empresa, a saída desses talentos promoveu uma certa discórdia, uma 
certa desestabilização no quadro de funcionários. (...) a estratégia foi de 
substituir e trazer pessoas de fora do negócio com conhecimento em 
línguas (...) as consequências disso foi que se perdeu as grandes lideranças 
e os grandes talentos que estavam esperando por um reconhecimento. 
Essas pessoas foram embora e levaram consigo não só o conhecimento, 
mas também o espírito de equipe que já tinha dentro da empresa (...) Na 
verdade, quando eu, diretor, digo para a área de RH que necessitamos 
contratar 10 novos gerentes de área, por exemplo, não estou dizendo para 
o RH sair em campo e buscar 10 novos gerentes. Eu espero que o RH abra 
o processo de recrutamento interno, que o RH procure internamente 
pessoas que possam ter essa função, que possam ser valorizadas com 
essa função antes de sair na rua contratando.

  

12. Dificuldades no Relacionamento com o RH e Processos de RH Equivocados  

E06 

 

[RH tem] desde problemas com o refeitório, até mesmo de 
contratação de pessoas (...) o RH ficou mais distante dos colaboradores e 
as políticas não estavam atendendo nem o mercado (...) no geral, eu acho 
que deu uma decaída e, ao mesmo tempo, o staff do RH passou a ser 
maior. A política de folha de pagamento, enfim... não é política, é 
cumprimento de lei, o pagamento de FGTS, pagamento de tributação 
acabou sendo mais oneroso. Achávamos que o nosso RH não era bom e 
descobrimos que pode ainda ser pior.

   

Em processos de mudança, a atuação e a participação efetiva do RH é de 

fundamental importância, tendo em vista todas as mudanças que serão 

desenvolvidas e também como essas mudanças afetaram os processos e, 

principalmente, as pessoas. Em empresas de prestação de serviços que se utilizam 

do conhecimento e da força de trabalho fundamentalmente das pessoas, se faz 

ainda mais necessário dedicar atenção aos impactos e na forma como conduzi-los 

da melhor maneira, minimizando-os através de uma comunicação clara e eficiente, e 

sempre buscando auxiliar no que for necessário. Em nosso estudo de caso, 

verificamos que houve pesquisas de clima organizacional durante o processo de 

mudança das empresas. Entretanto, conforme relatos, não houve ações corretivas 

do que fora verificado. As ações propostas com o fim de corrigir qualquer distúrbio 

que estivesse ocorrendo não foram ligadas às mudanças impetradas, e os 

colaboradores não conseguiram vislumbrar modificações no quadro criticado na 

pesquisa, ou seja, evidenciamos que a área de gestão de pessoas recebeu os 

dados e a análise e não fez nenhuma ação corretiva direta para resolver o problema 
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diagnosticado, ou, caso tenha feito, não houve uma forte ligação entre a ação e o 

problema para os colaboradores.   

Outro ponto importantíssimo para a gestão de pessoas é assegurar que as 

oportunidades dentro de uma organização sejam iguais para todos, isto é, que todos 

os colaboradores tenham reais e iguais oportunidades de participar de um processo 

seletivo, de serem avaliados e receberem feedback de forma equilibrada, sem 

privilégios ou discriminação para qualquer tipo de pessoa, cargo, natureza, sexo, 

gênero, entre outros. Em nosso estudo de caso, verifica-se que a oportunidade não 

é igualitária, uma vez que o RH, por não divulgar claramente sua postura e também 

sua política, procede com processos diferentes em cada oportunidade, não 

ofertando oportunidade para candidatos internos e externos. Em muitas ocasiões, 

inclusive, a organização privilegiou a busca de candidatos externos a internos, o que 

transmitiu uma informação incorreta para os colaboradores de desvalorização e de 

que não estavam aptos para as novas funções ou, ainda, de acordo com a nova 

linha de trabalho. Essa situação também foi o estopim para alguns funcionários para 

a resistência e também a valorização/motivação.  

A área de gestão de pessoas é muito cobrada por envolver uma série de 

processos, uma série de posturas, considerando que qualquer decisão afetará direta 

ou indiretamente as pessoas de um setor ou de uma organização. Tendo em vista 

esse prenúncio, o RH deverá preservar ao máximo o relacionamento entre ele e os 

líderes da organização, quando não diretamente com as demais áreas, pois seus 

tentáculos 

 

como outrora falado 

 

se estendem para muito além de seus domínios. 

No estudo de caso em questão, os depoentes demonstram que há um prejuízo 

muito forte no relacionamento funcionário-RH e também quanto aos processos dos 

mesmos. Há evidências de que o RH tenha se desorganizado de tal maneira que 

tenha impactado, inclusive, a folha de pagamento dos trabalhadores da organização, 

o que, sem sombra de dúvida, interferiu no clima, na motivação, causando a 

impressão de que a organização não estava agindo com lisura e afetando também a 

credibilidade estabelecida nesse relacionamento.    

IV Problemas estruturais da organização   
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Quadro 9 Problemas estruturais da organização 

Categorias Iniciais Ideias-chave Categorias 
Intermediárias

 
13. Demissões "É complicado, porque se perdeu 40% dos 

profissionais, senão 50% dos profissionais que 
eram Mercúrio (...) Sabe o turn over? Ele 
aconteceu muito forte na empresa. Houve um 
momento que o RH chegou para os gerentes e 
definiu que eles tinham de deligar X pessoas. 
Não havia opção (...)". 

IV. Problemas 
Estruturais da 
Organização 

14. Burocratização, 
Departamentalização 
e Autoritarismo 

(...) onde é que você não entendeu? esse foi 
o tipo de tratamento dispensado as pessoas 
quando questionavam alguma ordem ou 
apresentavam alguma divergência em alguma 
atividade .  Houve mudanças, setores que 
dividiram, ficou um pouco aqui [Porto Alegre], 
um pouco em SP (...) Teve algumas coisas 
[mudanças] que de fato eu contestei (...) que ia 
engessar, ia ter resultados negativos, mas 
como vem de cima a gente tem de fazer (...) 
Hoje tem uma série de situações que tu tem 
de justificar, por foto no e-mail, pedir 
autorização. Tu não tem mais autonomia.

 

Fonte: elaboração do autor  

13. Demissões  

E04 

 

Os setores foram desmanchados da noite para o dia. Houve 
demissões em grande quantidade, em escala. As pessoas ficaram 
aterrorizadas e se perguntavam: e eu? Vou nessa leva? (...)

  

14. Burocratização, Departamentalização e Autoritarismo  

E01 

 

(...) a TNT se setorizou muito, a empresa então se tornou 
muito departamental e, na verdade, quando não se tem união acaba 
dando um monte de empecilhos. Isso é bem complicado. (...) Aquele 
setor ou aquele departamento cuida de uma área vital para a 
operação, que acontece dentro dos terminais, é ele que não entende 
que dentro do terminal, uma mudança pequena no setor dele ou um 
canal a mais de aprovação, a prova é alguns pedidos que são feitos 
via sistema, se aquilo ali se torna muito burocrático, muito engessado 
para amarrar, pra ter mais controle de pedido de compras, de 
qualquer tipo de documentação, aquilo amarra e engessa o sistema 
lá dentro do terminal.    
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E06 

 
Era sentimento mesmo de que não daria certo, ou de que não 

tinham bem planejado a situação, e geralmente eram impostas as 
decisões.

   
Os problemas estruturais em uma organização podem, na maioria das 

vezes, dificultar os processos de mudança. Na organização estudada, observamos 

que, em um determinado momento, houve uma demissão em massa que trouxe uma 

ruptura muito forte para todas as lideranças e também para os funcionários. Os 

funcionários que permaneceram ficaram marcados com aquele estigma e, com 

certeza, seus medos e seus receios afloraram. A partir desse momento, se havia 

algum sentimento de resistência ou de discordância com as atitudes da organização, 

foi o gatilho necessário para que tudo viesse à tona. Ações desse tipo devem ser 

muito bem pensadas e planejadas. Geralmente, quando se toma esse tipo de ação 

de desligar funcionários é porque se mecanizou (automatizou) a empresa e não se 

justifica mais aquela quantidade de funcionários. O que podemos inferir dessa ação 

é que não ocorreu essa automatização e, mesmo assim, tomou-se a atitude de 

desligar com base em números e não em conhecimento da realidade. O resultado 

que temos é um esgotamento por parte dos funcionários, além de uma sobrecarga 

de trabalho.  

Além das demissões, a nova gestão da empresa estudada burocratizou 

todos os procedimentos da empresa com o intuito do controle. Essa burocratização 

excessiva está prejudicando o trabalho nos terminais da empresa, uma vez que 

simplesmente não há exceções ou verbas mínimas para serem utilizadas em casos 

especiais. Se você comprar uma caneta ou uma paleteira, o procedimento é igual e 

isso tem criado certa animosidade e insatisfação pela demora nos pedidos de 

compra, dificuldade de realização do pedido e pouca flexibilidade.   

A departamentalização e o autoritarismo foram muito marcantes segundo os 

depoentes, uma vez que se dividiram muitos setores e, então, havia muitos líderes 

semelhantes para cada área, logo as áreas corporativas da empresa ficaram 

inchadas com tantas pessoas sem o devido conhecimento dos processos. Toda 

essa departamentalização justifica a burocracia excessiva implementada. Entretanto, 

não está trazendo os resultados esperados, visto que o pseudocontrole não ocorreu. 

A cobrança pelo fato de o controle não estar sendo efetivo tem aumentado dia após 

dia e os líderes atuais, por não deterem o conhecimento dos processos, têm se 

tornado agressivos e autoritários, acreditando que, se usando desse artifício de 
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poder, poderão alcançar os resultados almejados. Na verdade, através desse 

artifício, alcançam-se resultados imediatos; todavia, resultados a médio e longo 

prazo, duradouros portanto, não serão permanentes uma vez que ameaças e 

autoritarismo impedem o desenvolvimento de um relacionamento sadio de respeito, 

de confiança e de conhecimento entre os novos líderes e seus subordinados, 

arrefecendo qualquer possibilidade de exercer a liderança e o coaching para que 

todos possam ganhar e se desenvolver.  

V Reações de Estresse  

Quadro 10 Reações de Estresse 

Categorias 
Iniciais 

Ideias-chave Categorias 
Intermediárias 

15. Depressão, 
Esgotamento e 
demais Fatores 
de Estresse 

Eu acho que devido ao tempo de empresa, 
eu acho que é um trabalho sob pressão. 
Mas ele às vezes vai te estressando e a 
gente lida com diversas pessoas de 
diversos níveis (...) nunca perco o sono, 
mas essa noite eu me acordei um momento 
e pensei: o que fazer? O que aconteceu e 
como vamos resolver? (...)

 

V. Reações de 
Estresse 

Fonte: elaboração do autor  

15. Depressão, Esgotamento e demais Fatores de Estresse  

E04 

 

Eu... estressado? Acredito que sim, porque esse telefone não para o 
dia inteiro, não tem jeito de tu parar, e eu, de fato, saio daqui com a cabeça 
inchada, digamos assim... e aí, de vez em quando, nem em casa tu 
consegues descansar (...) Tu tenta não transpor, tu tenta guardar para ti até 
que ponto eu não sei, mas daí tu vai levando. Claro, pessoa estressada, tu 
se sente mais angustiado, mais pesado até no dia a dia. O que, de fato, eu 
vejo em mim quando eu saio daqui, é difícil eu sair no horário, nunca saio, 
mas eu saio, a minha intenção é descansar e tu não aproveita. Por exemplo, 
tu não tem vida social, não posso marcar para sair para jantar, vamos sair 
para visitar as pessoas, porque tu não sabe o que vai acontecer...

   

As reações de estresse aparecem de todas as formas na organização 

estudada. De acordo com Atkinson (2000), há diversos fatores que podem 

desencadear o estresse e demonstrar que há alguma doença psicofisiológica se 

instalando como dores de cabeça, dores de barriga, perda do sono, esgotamento 

mental, entre outras. Todos esses sintomas demonstram e justificam a forte 

exposição aos fatores de estresse a que os funcionários da empresa estudada estão 
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expostos. O estresse, que até certo nível é positivo e pode ser encarado como um 

desafio, após certo tempo de exposição ao estressor se torna dificultoso e leva à 

exaustão. Isso é muito claro nos depoimentos relatados nas entrevistas. A 

produtividade dos funcionários com certeza não é mais a mesma, sendo que eles 

são cobrados como se nenhuma outra ação da organização estivesse atuando sobre 

os mesmos. As pesquisas de clima relatadas por alguns funcionários deveriam 

mapear essas situações para que a gestão de pessoas possa atuar fortemente 

sobre esses pontos e modificá-los tendo em vista o bem-estar do colaborador e 

também o aumento da produtividade em um ambiente sadio e de satisfação pessoal.   

VI Reações imediatas ao anúncio de aquisição  

Quadro 11 Reações imediatas ao anúncio de aquisição 

Categorias Iniciais

 

Ideias-chave Categorias 
Intermediárias 

16. Expectativas não 
Correspondidas - 
Decepção 

A expectativa foi grande até em termos de 
mudança (...) por melhorias em processos 
e em situações diferenciadas que 
aconteciam no tempo da Mercúrio (...) eu 
imaginei que daqui para frente, além de 
estar em uma grande empresa, a gente se 
tornaria maior ainda, com mais 
oportunidades, com mais perspectiva de 
crescimento (...) Infelizmente, isso não 
ocorreu.

 

VI. Reações 
Imediatas ao 
Anúncio de 
Aquisição 

17. Perdas: Perda 
de Orgulho pela 
Empresa e da 
Identidade 

(...) a gente estava acostumado com uma 
empresa familiar, falava diretamente com 
os proprietários. A gente se sentia como 
parte da família. Hoje, quem somos nós? 
Não sei te responder.

 

18. Surpresas e 
Medos 

As pessoas tinham medo, medo de serem 
demitidas e se teriam a homologação da 
demissão no sindicato. Quando a venda 
se concretizou foi de fato uma surpresa e 
apesar de eu ter uma visão positiva de 
toda essa mudança gera uma 
insegurança, uma incerteza, gera um 
sentimento diferente de se não tivesse 
acontecido nada.

 

Fonte: elaboração do autor      
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16. Expectativas não Correspondidas 

 
Decepção:  

E03 

 
(...) por se tratar de uma multinacional e trabalhar muito bem a 

sua marca, na verdade ela causou uma expectativa completamente 
positiva durante a compra, o que é bom. O que foi de errado foi o 
desenvolvimento ao longo da fusão com o passar dos anos. Eu 
percebi que todos os funcionários estavam aguardando uma 
mudança significativa em suas vidas a partir da compra da Mercúrio 
pela TNT, mudanças esperadas de ascensão profissional, 
oportunidades para novos cargos, oportunidades de aprendizado, 
oportunidades de aprender uma nova língua, por exemplo, ao invés 
de ter dado isso, colocaram pessoas que já tinham, era uma 
expectativa boa em relação a isso, e não se concretizou porque a 
estratégia da diretoria de RH em relação a isso foi de substituir e 
trazer pessoas de fora do negócio (...) o caos na empresa que existe 
aí há 3 anos é o resultado dessa estratégia (...) não houve uma 
percepção de que tenha sido agregado mais valor ao funcionário com 
a própria fusão, sendo que a expectativa que foi criada foi muito 
maior do que foi dado, então é um dos motivos que leva a que os 
colaboradores percam um pouco da motivação em relação à 
empresa.

   

17. Perdas: Perda de Orgulho pela Empresa e da Identidade  

E01 

 

(...) eu, pelo menos, hoje com 8 anos de casa e na época com 
5 ou 6 anos, nos sentimos órfãos, porque existia, além do profissional 
trabalhando, existia a pessoa, existia um sentimento. Então, uma 
pergunta clássica que várias vezes me foi feita: por que vocês 
tratavam a Mercúrio como família? Por que falavam tantas vezes na 
família mercuriana? Porque a gente tinha um sentimento, a gente se 
sentiu adotado. E quando veio a fusão, as pessoas se sentiram órfãs. 
Tiraram da gente a questão de família e agora a gente é inúmeras 
vezes infeliz quanto a isso (...) [na Mercúrio] tinha uma satisfação 
muito grande em trabalhar na empresa (...) a gente botava aquela 
camisetinha branca bordada, tinha Mercúrio do lado e sentia um 
orgulho tremendo de colocar aquilo (...) realmente comparar Mercúrio 
com TNT não existe.

   

18. Surpresas e Medos  

E05 

 

No começo foi um choque. A gente trabalhava muito tempo 
aqui, acho que a maioria do pessoal não aceitou muito bem (...) eu 
percebi que alguns ficaram eufóricos, contentes que íamos ser uma 
multinacional, aquela história toda, e outros se sentiram assim, 
vendidos, deixados, esquecidos... não aceitaram muito bem. Eu acho 
que alguns pensaram: vou trabalhar em uma multinacional, vou ser 
promovido, vou ganhar bem , aquela história toda, vou melhorar, vou 
crescer , e outros, acho que viram que eles estavam parados no 
tempo, que eles não iam conseguir acompanhar e ficaram meio 
desmotivados (...) todo mundo ficou sem margem, sem norte, sem 
saber o que fazer. Eu acho que eles deveriam dar uma motivação 
para o pessoal. Explicar o que vai acontecer e o que não vai pra 
ninguém ficar o tempo todo esperando ah, hoje vai acontecer alguma 
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coisa, ah hoje eu vou pra rua, não, é amanhã, dia 30 tá chegando, 
sabe?  (...)

   
As reações imediatas ao anúncio da aquisição foram das mais diversas, 

dependendo de cada funcionário e também do entendimento do mesmo. Nas áreas 

operacionais, imperava-se o paternalismo e um sentimento muito forte de 

pertencimento àquela organização, o que não correspondia, na mesma intensidade, 

ao que sucedia nas áreas corporativas da empresa. Com isso, houve reações de 

surpresa e de medo que afloraram nos colaboradores que se questionavam se 

seriam demitidos, o porquê da venda da empresa, enfim, com sentimentos de 

traição, de choque. Na verdade, muitos colaboradores que ouviam rumores dessa 

possibilidade não acreditavam que isso seria possível e, quando tiveram a 

confirmação, perderam sua base, seu chão. Isso trouxe o primeiro reflexo para a 

organização: o medo e a desconfiança. Tais reflexos, se bem acompanhados por 

uma gestão de pessoas preparada e também com uma comunicação muito clara e 

forte em todos os níveis, tendem a ser aplacados, evitando impactos fortes. O que 

nos parece é que faltou um preparo da gestão de pessoas para atuar fortemente 

nesse contexto e uma comunicação clara que permeasse e que clareasse todas as 

questões, o que só reforçou os medos e as desconfianças por parte de quem os 

sofriam.  

Ao passo que os medos e as desconfianças já haviam se instalado, a 

expectativa criada sobre os funcionários de novas possibilidades e também de 

crescimento da organização caíam em descrédito. Após 6 meses da compra, de 

acordo com um dos depoentes, começou a haver ansiedade por parte das  pessoas, 

pois não havia modificações na empresa, ninguém sabia o que estavam estudando 

e de que maneira aconteceria e seria realizada a gestão de mudanças. As primeiras 

ações de modificação de sede para São Paulo, e sem o convite ou possibilidade de 

os colaboradores serem reaproveitados, foram o estopim da situação de estresse, e 

sucedeu-se, então, a decepção em relação às expectativas iniciais. Ao meu ver, a 

área de gestão de pessoas não tratou dessa questão com a atenção necessária, 

uma vez que foi muito subserviente aos interesses e caprichos de alguns executivos 

sem interferir com firmeza, explicando a situação e estudando alguns colaboradores-

chave (talentos) que poderiam ser deslocados e promovidos para que a memória da 

empresa permanecesse e também pudesse minimizar os impactos dessa mudança 

nos setores envolvidos. A decepção é um dos pontos mais fortes de todos os 
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depoentes, visto que se sentiram traídos, que a organização não cumpriu com o que 

prometera inicialmente.   

O resultado dessas ações e as consequências são a perda da identidade e 

do orgulho pela empresa. Como diz um dos depoentes, hoje, quem somos nós? 

Não sei te responder. Essa frase demonstra toda a falta de identidade que uma 

organização pode ter, ou seja, ela não é mais Mercúrio, ela não é TNT. Durante o 

período de fusão, e mesmo depois dele, não se trabalhou a questão da identificação 

e da cultura das empresas. Portanto, as pessoas continuam se sentindo 

desorientadas e não sabem qual camiseta vestir . Além disso, ao meu ver, uma das 

piores perdas foi a do orgulho pela empresa. Conforme a fala de um dos depoentes: 

a gente botava aquela camisetinha branca bordada, tinha Mercúrio do lado, e sentia 

um orgulho tremendo de colocar aquilo . Inicialmente, as pessoas estavam 

motivadas e com uma expectativa muito grande em relação à TNT, então, qualquer 

objeto que podiam ter com o símbolo da empresa era uma satisfação muito grande. 

Atualmente, não se tem mais esse entusiasmo. A empresa não desenvolveu isso 

nos colaboradores. Infelizmente, devido a todas as mudanças supracitadas, e muitas 

delas não tão positivas, o orgulho de trabalhar e de dizer que se trabalha na 

empresa adquirente não é tão forte, perfazendo seu papel unificador como poderia 

ser.   

7.1.3 Categorias finais: a discussão dos resultados à luz do referencial teórico   

A. Dificuldade na Gestão da Liderança  

Quadro 12 Dificuldade na Gestão da Liderança 

Categorias Iniciais Categorias 
Intermediárias 

Categorias Finais 

1. Desarmonia e Desorganização I. Falta de Condições 
para a Mudança 

A. Dificuldade na 
Gestão da Liderança  2. Falta de Comunicação e de 

Transparência 
3. Falta de Planejamento e 
Decisões Mal Tomadas 
4. Perda de Credibilidade 
5. Resistência por Parte dos 
Funcionários 
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Continuação quadro 12. 

Categorias Iniciais Categorias 
Intermediárias 

Categorias Finais 

6. Pouca Participação nas 
Decisões - Funcionários não são 
Ouvidos   
7. Queda no Nível de Serviço e 
Sobrecarga de Trabalho 
8. Despreparo e Desconfiança 
dos Novos Líderes 

II. Despreparo e 
Postura dos Líderes 

9. Arrogância dos Novos Líderes 
Fonte: elaboração do autor   

Esta categoria engloba a dificuldade que as organizações possuem em 

administrar seus líderes para a gestão. A inabilidade de muitos deles, aliada a sua 

arrogância, pode desestimular, e até mesmo prejudicar, as empresas em que 

trabalham e que necessitam mudar o paradigma vigente. Kotter (apud ROBBINS, 

2005) faz colocações importantes sobre a inabilidade dos gestores para a 

implementação da mudança, assim como ROBBINS (2005) sintetiza dizendo que a 

administração da mudança é um desafio que está diante de toda organização. Na 

organização em estudo, a falta de inabilidade dos gestores para a condução do 

processo de mudança é evidente, não só pela falta de experiência dos mesmos para 

essa fase, quanto pelo despreparo da área de gestão de pessoas em fornecer as 

ferramentas e o apoio necessários para a implementação. Na análise do discurso 

dos depoentes, fica evidente uma preocupação apenas individual dos líderes em 

atingir os resultados propostos, muitas vezes por si mesmos, visando atingir novos 

patamares na carreira. Esses objetivos são perseguidos avidamente e acabam 

criando um clima de desarmonia e desunião que, por sua vez, produz uma 

resistência muito forte de determinados grupos. Bottoms (1995) afirma que o modo 

como as organizações administram a mudança 

 

ou deixam de administrá-la 

 

será 

o que inevitavelmente distinguirá a vitória da derrota em um novo mundo 

ultracompetitivo. Esses autores demonstram bem que a preparação de líderes para 

a efetiva mudança é crucial para o bom resultado da mesma. Caso contrário, já se 

tem a resposta antecipadamente, e essa resposta é desfavorável.  

Outro ponto importante é a comunicação clara e transparente das mudanças 

para os funcionários. Este item é de vital importância, pois se os funcionários não se 

sentirem informados, eles criarão situações hipotéticas que se estenderão pela 
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organização de uma forma, na maioria das vezes, negativa, o que acabará por 

denegrir a imagem do que se pretende. Esses rumores são prejudiciais porque 

desfocam as pessoas de seus trabalhos para que fiquem cogitando situações que, 

muitas vezes, não são concretas. Isso acaba criando um clima de desestabilização e 

a credibilidade passa a ser questionada. A situação da comunicação na empresa 

estudada é crucial para a maioria dos problemas que ela enfrenta. Inicialmente, 

houve o comunicado público em todas as unidades e para todas as pessoas da 

venda da empresa e apresentação da adquirente, sua abrangência e suas 

expectativas para o país. Após esse primeiro impacto, não houve mais comunicados 

claros da estratégia que seria empregada no Brasil, o que se pretendia e um 

cronograma de atividades a serem desempenhadas na organização, até mesmo 

para que os colaboradores 

 

quando sentissem certa desestabilização 

 

pudessem 

associá-la ao processo de mudanças e, então, compreender que isso traria 

benefícios em médio e em longo prazos. Infelizmente, a comunicação cada vez mais 

se tornou de rumores e de pessoas que tinham acesso a um pouco mais de 

informação, e na dependência de como essas pessoas entendiam as mudanças e 

passavam isso adiante.  Se houvesse um preparo dos líderes e também da área de 

gestão de pessoas para suportar as dúvidas e as esclarecer imediatamente assim 

que surgissem, o clima de desestabilização e desorganização não teria se enraizado 

com tanta força e, por fim, poderia haver resistência, mas essa seria facilmente 

quebrada através de ações efetivas nos focos de resistência. ROBBINS (2005) 

comenta que a comunicação auxilia os colaboradores a entenderem melhor as 

razões da mudança e a necessidade da mesma para a organização. Com o 

esclarecimento das dúvidas dos colaboradores e a correção da falha de 

comunicação, havendo uma relação de confiança mútua entre administradores e 

colaboradores, a resistência tende a cessar.   

A pouca participação dos colaboradores em decisões de uma organização 

pode transmitir-lhes uma sensação de insegurança, de que não são ouvidas as suas 

necessidades e se cria ou se alimenta uma resistência às mudanças. Na 

organização estudada, está evidente que a base não foi ouvida para que fossem 

traçados o planejamento estratégico e também o possível cronograma de mudanças. 

Um depoente demonstra a falta de envolvimento dos colaboradores frente à marca 

da instituição e como, na visão dele, deveria ter sido:  
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E03 

 
(...) as pessoas se reunindo em torno de algo que vai 

acontecer, as partes participarem do acontecimento e não chegar de 
supetão e ah! Agora mudou a marca. Não é mais a empresa X, é a 
empresa Y daqui para diante . Então, poderia ter sido feito uma outra 
estratégia. Deveriam ter envolvido mais as pessoas ao longo [da 
criação e] divulgação da marca. Até lá, fazer com que todo mundo 
participasse disso, desse opiniões, treinamento, qualificando (...)

   

A resistência, por ter como fonte características humanas básicas, como a 

segurança, medo do desconhecido, entre outras, acaba por vir naturalmente em um 

ambiente como esse. Conforme Robbins (2005), a sensação de segurança é 

fundamental para que as pessoas não rejeitem as mudanças, assim como a 

incerteza e a ambiguidade são substitutas do conhecido e levam a uma alteração da 

rotina das pessoas. Essas alterações produzem incertezas e medos e criam, 

naturalmente, resistências à mudança. Esse autor acrescenta, ainda, que as 

pessoas que participam de uma decisão geralmente se sentem mais fortemente 

comprometidas com o resultado almejado, logo utilizar-se dessa estratégia reduzirá 

a resistência, obtendo-se, portanto, o comprometimento e melhorando a qualidade 

da decisão relativa à mudança.  

Um dos frutos do mau planejamento e também do despreparo/desconfiança 

dos líderes foi a queda no nível de serviço e a sobrecarga de trabalho dos 

colaboradores. De acordo com os depoentes, após a decisão de se desligar certa 

quantidade de pessoas por unidade, houve uma queda no nível de serviço muito 

grande, a ponto de clientes questionarem o que é que aconteceu com essa 

empresa? . Naturalmente, para que se tentasse restaurar o nível de serviço, houve 

uma sobrecarga de trabalho sobre os colaboradores. De acordo com Kotter (apud 

ROBBINS, 2005), o fracasso na fixação de metas de curto prazo factíveis e também 

a incapacidade de criar uma coalização para administrar a mudança provocaram 

uma rejeição muito forte aos novos líderes e também a resistência às mudanças na 

organização. Robbins (2005) comenta, ainda, que as organizações se compõem de 

subsistemas e todos esses se relacionam entre si; portanto, não é possível efetuar 

mudanças sem ajustar todas as partes, uma vez que, caso seja efetuada a tentativa, 

o sistema maior tende a anular os efeitos da mudança não a aceitando. A maior 

prova disso, e da ineficácia dessa atitude, é que, passado mais de um ano dos 

desligamentos em massa, passou-se a recontratar pessoas para o lugar das vagas 

que tinham sido encerradas.  
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B. Dificuldades Organizacionais e de Gestão de Pessoas  

Quadro 13 Dificuldades Organizacionais e de Gestão de Pessoas 
Categorias Iniciais

 
Categorias 

Intermediárias 
Categorias Finais

 
10. Pesquisas de Clima sem Ações 
Corretivas 

III. RH pouco Atuante no 
Processo de Mudança 

B. Dificuldades 
Organizacionais e de Gestão 
de Pessoas 11. Desvalorização Profissional - 

Oportunidade não é Igual para Todos 
12. Dificuldades no Relacionamento 
com o RH e Processos de RH 
Equivocados 
13. Demissões IV. Problemas Estruturais 

da Organização 14. Burocratização, 
Departamentalização e Autoritarismo 
Fonte: elaboração do autor   

Esta categoria fala sobre as dificuldades que as organizações possuem em 

sua estrutura e também nas dificuldades que a gestão de pessoas enfrenta em seu 

âmago.  

Na organização estudada, foram realizadas algumas pesquisas de clima - 

precisamente duas pesquisas -, as quais retornaram com os resultados informando 

os pontos em que se deveriam fazer ajustes. Conforme os depoentes, não se 

perceberam onde foram os ajustes e se, de fato, foram feitos, já que não houve 

mudança na realidade desde as pesquisas. Se houve alguma mudança na 

realidade, ainda foi para acentuar o quadro pré-existente. Esse cenário contraria um 

dos padrões da TNT, que diz: Ser apaixonado por nossas pessoas . De acordo com 

Araújo Couto (1980), uns dos fatores desencadeadores de estresse relacionados às 

condições de trabalho são os ligados ao ambiente de trabalho que atuam como 

agressores, causando a fadiga psíquica. Esse estresse ocupacional é provocado por 

problemas no trabalho e representa uma das principais manifestações de que algo 

não está bem.   

Alguns depoentes declaram que o RH da empresa estudada não é atuante, 

conforme verificamos a seguir:   

E03 

 

O RH tem que atuar mais. A função do RH é cuidar das pessoas, 
tem que atuar mais, mais intenso (...) e não tratar as pessoas como se 
fossem números e tu tem isso, aquilo e aquilo outro.

   

Talvez essa sensação de pouca atuação esteja relacionada com o papel 

secundário que a área de gestão de pessoas teve nessa fusão/aquisição. De acordo 
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com Ivancevich (2008), a gestão de pessoas não se limita mais ao cumprimento 

legal, à manutenção de benefícios e registros ao colaborador, pois a estratégia de 

gestão de pessoas exerce papel importante na identificação dos problemas de RH e 

na criação de soluções.  

Outro ponto muito discutido é a questão da desvalorização profissional, ou 

seja, a oportunidade não é igual para todos. Podemos associar, inclusive, a esse 

ponto a questão das demissões. A área de gestão de pessoas pode usufruir de 

várias estratégias como a realocação de pessoas, o recrutamento interno, auxiliando 

os seus colaborações na recolocação em outras empresas. Na organização 

estudada, entretanto, os depoentes nos indicam que não houve essa preocupação. 

Houve os desligamentos em massa em um determinado momento e, com as 

mudanças de áreas de uma região do país para outra, não houve preocupação com 

a recolocação dessas pessoas em outras áreas da companhia, e sequer foi 

elaborada uma proposta para que essa mão de obra especializada pudesse 

acompanhar a mudança de setor de região e colaborar com os processos novos que 

precisavam ser empregados. Foi executado apenas um processo. Essas são 

práticas que ainda ocorrem em organizações que não estão voltadas para as 

pessoas e, sim, para processos. De acordo com um depoente, essa afirmação se 

torna mais crível:   

E07 

 

(...) o RH considerava que tinha tantos outros problemas maiores do 
que esses, então o RH não tinha como se deter nisso, era uma atuação da 
área (...) acho que o RH deve ter uma preocupação muito grande com as 
pessoas, o RH é responsável por isso (...) [auxiliar] na identificação de 
pessoas que tenham uma atuação legal, um desenvolvimento, crescimento 
legal, valorizar o trabalho das pessoas que possam crescer e pensar no 
impacto das ações que a empresa está tomando e como pode ter no dia a 
dia das pessoas, minimizando o sofrimento delas e maximizando o 
resultado para a empresa.

   

Outro depoente reforça a situação descrita anteriormente:  

E03 

 

(...) O que houve aqui foi um atropelo de algumas coisas que não 
foram levadas em conta, acho que uma delas, por exemplo, não foram 
vistos os colaboradores dentro da empresa como talentos que poderiam ser 
aproveitados.

   

As situações descritas ainda são muito comuns em nosso mercado de 

trabalho, que está mais voltado para o RH como recursos do que para gestão de 

pessoas em um nível mais amplo.  
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Nas entrevistas, ainda foram apontadas dificuldades no contato com o RH 

com possíveis processos equivocados, burocratização, departamentalização e 

autoritarismo. De acordo com Fischer (2002, pág. 12), entende-se por gestão de 

pessoas a maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o 

comportamento humano no trabalho. Para isso, a empresa se estrutura definindo 

princípios, estratégias, políticas e práticas ou processos de gestão. Através desses 

mecanismos, implementa diretrizes e orienta os estilos de atuação dos gestores em 

sua relação com aqueles que nela trabalham . Através dos exemplos já discutidos 

nas categorias iniciais e intermediárias, observamos que, na empresa estudada, o 

autoritarismo não está de acordo com as definições mais modernas de gestão de 

pessoas e de desenvolvimento organizacional, e, sim, ligado às concepções da 

escola taylorista. Acredito que devido à desorganização dos processos, aliado a uma 

burocratização e departamentalização excessiva, a velocidade das mudanças não 

ocorreram conforme imaginado, como se fosse um ponto de resistência das pessoas 

ao novo, o que de fato pode ter contribuído para a situação, pois, de acordo com 

relatos, houve situações com a área de gestão de pessoas que reforçaram a 

resistência e também a perda da credibilidade, conforme alguns depoentes:  

E04 

 

(...) o RH perdeu credibilidade, não parecia ser transparente: uma 
hora falava uma coisa, outra hora falava outra coisa ( ).

  

E06 

 

(...) poderia [ter auxiliado] se entregasse o contracheque no período 
certo, se respeitasse os processos de RI no tempo certo, se não perdesse 
documentos (...) eles poderiam ajudar, sim, com maior apoio, entender o 
que os colaboradores estavam sentindo (...) com a fusão, os processos de 
RH se tornaram mais burocráticos, mais morosos, até recrutamento, 
efetivação de funcionários ou desligamentos dos mesmos. O RH ficou mais 
distante dos colaboradores e as políticas não estavam atendendo nem o 
mercado, nós não estávamos conseguindo recrutar bons profissionais por 
problemas em políticas de cargos e salários, então deixamos a qualidade 
para termos quantidade. No geral, eu acho que deu uma decaída e ao 
mesmo tempo o staff de RH passou a ser maior. Achávamos que o nosso 
RH [Mercúrio] não eram bom e descobrimos que pode ainda ser muito pior 
[TNT] .   

O desalinhamento e a desorganização da área de gestão de pessoas 

contribuíram para a resistência por parte dos colaboradores, pois, além da 

morosidade nos processos e na perda da credibilidade, o RH também estava 

passando por mudanças e modificações, não estando preparado e alicerçado, 
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portanto, para fornecer o auxílio necessário para a gestão da mudança das demais 

áreas da organização.  

C. Sentimentos Negativos e Estresse  

Quadro 14 Sentimentos Negativos e Estresse 

Categorias Iniciais

 

Categorias 
Intermediárias 

Categorias Finais

 

15. Depressão, Esgotamento e demais 
Fatores de Estresse

 

V. Reações de Estresse C. Sentimentos Negativos e 
Estresse 

16. Expectativas não Correspondidas - 
Decepção 

VI. Reações Imediatas 
ao Anúncio de Aquisição 

17. Perdas: Perda de Orgulho pela 
Empresa e da Identidade 
18. Surpresas e Medos 

Fonte: elaboração do autor    

Os sentimentos negativos e o estresse gerado por todo o processo de 

integração das empresas afetaram diretamente os colaboradores a ponto de haver 

enfrentamento com a organização. Como esse enfrentamento não pode ser direto 

devido à força da empresa frente às pessoas, a forma que as pessoas encontraram 

de fazer frente a essa situação foi através da resistência, seja ela individual, seja 

organizacional. Uma forma de auxiliar na quebra dessa resistência é por meio da 

abordagem do desenvolvimento organizacional e suas técnicas de intervenção, que 

se baseiam em valores humanísticos e democráticos, tais como treinamento de 

sensibilidade, levantamento de feedback, consultoria de processo, construção de 

equipes e desenvolvimento intergrupal.  

As referidas técnicas poderiam exercer um papel fundamental na mudança 

de abordagem junto aos líderes e aos liderados, auxiliando-os na capacidade de 

ouvir, de aumentar a tolerância e aperfeiçoar a habilidade de solucionar conflitos. 

Tais técnicas ajudariam, ainda, a impedir ou minimizar os impactos das mudanças 

inevitáveis dentro da organização e, por sua vez, na suavização dos fatores de 

estresse a que os colaboradores estão expostos.  

Se a organização se preparasse antecipadamente para o processo de 

mudança e de integração das empresas, as chances de se criar uma expectativa 

elevada nos colaboradores e de haver uma decepção por parte deles seriam 

menores, possibilitando uma gestão da mudança um pouco mais tranquila e a 

redução da sensação de dor e de pesar, conforme relatado por alguns depoentes.  
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De acordo com Robbins (2004), o processo de mudança gera estresse nos 

indivíduos. Quando pensamos em atitudes, percepções, liderança, motivação e 

ambiente organizacional é quase impossível pensar nesses assuntos e em outros 

conceitos sem pensar em mudança . Para Lopes Filho (1992, pág. 101), quando a 

pressão interna e externa supera a capacidade do indivíduo responder a elas, ocorre 

um desequilíbrio na maneira pela qual este indivíduo se organiza . Esses 

desequilíbrios e estados de tensão e ansiedade descritos por McComick (1996) são 

relatados por alguns depoentes:  

E02 

 

Eu acho que devido ao tempo de empresa, eu acho que é um 
trabalho sob pressão. Mas, ele às vezes vai te estressando, e a gente 
lida com diversas pessoas de diversos níveis. Hoje, e ontem, eu estou 
estressada, nunca perco o sono, mas essa noite eu me acordei um 
momento e pensei: o que fazer? O que aconteceu e como vamos 
resolver? (...)

  

E06 

 

Muito estressante, porque nós precisávamos executar as 
atividades muitas vezes sem recursos (...) Eu estive estressada e 
agora estou com excesso de trabalho (...) Eu entrei em depressão 
justamente por uma série de situações. Um ponto muito agravante é 
que tu deixas de ter uma perspectiva profissional, e chegou um 
momento que eu me perguntei: será que eu sirvo para a empresa? e 
um dia eu me dei conta que a empresa não servia para mim, que eu 
não podia ser tão mal profissional assim.

   

O estresse traz consequências psicológicas como a ansiedade, que é 

descrita por Atkinson (2002) como a emoção desagradável caracterizada por 

palavras como preocupação, apreensão, tensão e medo. Esse autor também relata 

a cólera e a agressão como reações a situações estressantes que assumem a 

frustração-agressão sempre que os esforços de uma pessoa para atingir uma meta 

são bloqueados, produz-se um impulso agressivo que motiva um comportamento 

destinado a agredir o objeto ou a pessoa causadora de frustração . Complementa, 

ainda, com a apatia e a depressão, que também são respostas comuns à frustração.  

Esses sentimentos ficam bem evidentes com os relatos dos depoentes 

citados anteriormente e outros que constam nas categorias iniciais e intermediárias.  

As situações estressantes vividas pelos colaboradores desencadeiam uma 

série de consequências, muitas vezes para sua saúde, as quais devem ser tratadas 

de uma forma muito cuidadosa pelas organizações, tendo em vista que são de 

origem ocupacional e provocadas pelas mesmas. Tais organizações devem ter em 

suas políticas de gestão de pessoas estratégias para auxiliar os colaboradores a se 

desvencilharem dessas circunstâncias através de ações que promovam o bem-estar 
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e a qualidade de vida. Algumas organizações já adotam ginástica laboral em 

horários de trabalho em alguns dias por semana, por exemplo, práticas de 

relaxamento e alongamento, entre outras. Isso tudo colabora positivamente para 

evitar os malefícios da pressão diária que faz parte do mundo moderno.                                
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8 CONCLUSÃO    

Dentre as diversas formas de estruturação das áreas de recursos humanos 

das organizações, a gestão de pessoas tem sido uma das mais questionadas 

atualmente. Esta significativa preocupação tem justificativa no fato de que a gestão 

de pessoas é um campo multifacetado e flexível. É uma área, portanto, que exige de 

seus profissionais alta qualificação para atuar, mais do que em subsistemas, sobre o 

negócio como um todo, seja em âmbito estratégico, seja no âmbito tático-

operacional.  

Atualmente, é comum as empresas encontrarem-se em ambientes de 

reestruturação, que implicam alterações nos padrões originais de funcionamento 

historicamente conhecidos, e são nesses pontos que os desafios se instalam. Nesse 

contexto empresarial e humano, delinear-se a gestão de pessoas de uma forma 

altamente profissional, competente e eficiente torna-se muito mais que conveniência, 

mas trata-se de necessidade, ou mesmo de sobrevivência (AMORIM, 2003).  

Com base na observação da realidade empresarial, conclui-se que os 

modelos de gestão de pessoas usados até os dias de hoje têm suas bases na ideia 

de que as pessoas são responsáveis por uma atividade ou um conjunto de 

atividades e funções. Essa visão dividida da pessoa e da organização tem sido 

responsável por distorções da realidade, gerando instrumentos, processo e 

metodologias inadequadas para atuar sobre a mesma.  

Há indícios de que, dadas a velocidade em que as mudanças devem ocorrer 

e a urgência de sucesso, as áreas de RH sofrem diretamente impactos significativos 

que, ao invés de colaborar nos processos sistemicamente, acabam por imprimir no 

ambiente organizacional um sinal de como efetivamente as mudanças ocorrerão.  

Isso fica bem caracterizado no estudo de caso realizado para esse trabalho, 

em que a área de gestão de pessoas participou conjuntamente dos demais setores 

das mudanças implementadas, e podemos inferir que os impactos sentidos pelos 

colaboradores do setor de RH acabaram por demonstrar e caracterizar o ambiente 

dos demais setores, suas pessoas e como as mudanças foram propostas e 

realizadas.  

Infelizmente, devido a essa situação, a área de gestão de pessoas não pôde 

se preparar e se estruturar para fornecer toda a sua colaboração e apoio para que o 
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processo de mudança fosse realizado da melhor maneira e com o menor impacto 

possível. Faz-se necessário e imperioso que as organizações tenham especial 

atenção às pessoas e a tudo o que possa vir a ocorrer com as mesmas em 

situações de mudança e, principalmente, quando a organização não está 

estruturalmente preparada para suportar um processo delicado e de transformação 

como esse.  

Diante desse cenário, cabe-nos responder os questionamentos iniciais.  

Quais os impactos que as mudanças organizacionais geram nos 

colaboradores de uma empresa em processo de fusão e/ou aquisição?   

Os impactos, conforme descritos na pesquisa desse trabalho, são de 

diversas ordens. Entretanto, destacam-se os que envolvem a psicodinâmica do 

trabalho e o estresse gerado como fator de mudança. A qualidade de vida dos 

colaboradores pesquisados está comprometida até certo modo, já que esses 

apresentam doenças ocupacionais em função do momento em que vivem em suas 

vidas profissionais. Isso é de especial importância, visto que, atingindo a integridade 

física, acaba-se por assumir outras nuances que impactam outras áreas da vida, 

como os objetivos pessoais, a busca pela satisfação pessoal e pela excelência.  

Como esses colaboradores estão quanto ao estresse causado pelas mudanças 

organizacionais?   

Os colaboradores que enfrentam - ou enfrentaram - esse processo de 

mudança relatam que o estresse gerado em suas vidas produziu doenças 

psicofisiológicas devido à má gestão do processo de mudança, à falta de apoio e de 

recursos da área de gestão de pessoas, à subserviência dos antigos líderes para 

com os novos gestores e ao confronto com os novos líderes, seu despreparo e 

arrogância/autoritarismo.   

Como sugestões do papel do RH e de como esse setor pode atuar em 

futuras situações semelhantes, destaca-se um período preparatório para a própria 

área estabelecer as bases do processo de mudança, os impactos que ocorrerão nas 

pessoas e como esse impacto pode ser absorvido e trabalhado pela área de 

recursos humanos. Um processo complexo como esse de integração de empresas e 

construção de uma nova organização deve ser muito bem planejado para que as 

mudanças estabelecidas tenham o mínimo de impacto possível. Naturalmente, não 

pretendemos supor que, através de um planejamento bem executado, estejamos 
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livres de falhas e de surpresas, porém, se esgotarmos esse processo, poderemos 

estar muito mais preparados para lidar com as situações inusitadas. Faz-se 

necessário que a área de gestão de pessoas requeira participação ativa nas 

negociações para que não se discutam apenas números e finanças, mas também os 

talentos e o conhecimento tácito dos colaboradores, os quais podem influir sobre 

esse processo. Além disso, outra oportunidade da área de gestão de pessoas é a de 

formar líderes informais em cada equipe a fim de manter a memória dos processos 

anteriores, transformar os processos atuais para os propostos, avaliar o 

desempenho do próprio colaborador como um futuro talento a ser incluído em 

alguma área-chave devido a seu desempenho e interesse. Não podemos esquecer 

que, em empresas de prestação de serviços, o importante são as pessoas e seus 

conhecimentos, pois são eles que fazem a verdadeira diferença. Outro ponto 

importante é o treinamento e desenvolvimento. É necessário que, em situações 

como essas, sejam colocados em prática o mais rápido possível por meio de um 

forte conjunto de técnicas de treinamento para embasar a aplicação dos novos 

processos e métodos, de gestão de conflito e de dificuldades, além de envolver as 

lideranças de outras áreas e prepará-las para a mudança. E, por fim, faz-se 

necessário também um mapeamento de todos os processos e seu desenvolvimento 

em todas as fases. Estabelecer os processos por escrito é fundamental para que a 

organização não fique limitada ou tenha algum tipo de prejuízo com a saída de 

colaboradores.   

Em tempos, de dificuldades de contratação de pessoas e de retenção, 

conforme bem apregoado pelas organizações na mídia em geral, é imperioso um 

cuidado com os possíveis talentos dentro de uma organização. Isso auxilia a própria 

instituição em sua preservação, na redução de custo para a busca de novos 

profissionais e na formação dos mesmos, assim como o menor tempo de adaptação 

e de avaliação do colaborador, visto que ele já é funcionário, conhece os processos 

e também possui avaliação de desempenho pelo gestor imediato e pela área de 

gestão de pessoas.  

Por fim, as recomendações que se fazem úteis e viáveis para futuras 

pesquisas são as seguintes:  

 

Pesquisar sobre a gestão do conflito e como implementar processos ou 

reconhecê-los 

 

se já implementados 

 

no auxílio de processos de mudanças; 
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Fazer um inter-relacionamento dos fatores de estresse, da psicodinâmica do 

trabalho e das teorias motivacionais, considerando o fato de muitos 

colaboradores, apesar de tristes e estressados, não se desvincularem da 

organização, buscando traçar quais são as motivações que os levam a 

permanecer na mesma; 

 

Pesquisar sobre a cultura organizacional em empresas em fusão/aquisição, 

inter-relacionando-a com os conflitos oriundos da integração dessas 

empresas e a possível formação de uma nova cultura diferente das duas 

anteriores; 

 

Pesquisar a utilização de técnicas de coaching para a gestão da mudança 

como fator de acompanhamento e desenvolvimento de colaboradores.                        



122  

REFERÊNCIAS   

ABRAMO, P. Pesquisas em ciências sociais.  In.: HIRANO, S. (org.). Pesquisa 
Social. Projeto e Planejamento. São Paulo: Queiroz, 1979.  

ALMEIDA, M. I. R.; TEIXEIRA, M. L. M., MARTINELLI, D. P. Por que administrar 
estrategicamente recursos humanos? Revista de administração de empresas, v. 
33, n. 2, p. 12-24, mar/abr. 1993.  

AMORIM, Paulo Fernando Pinto de. Modelo de gestão de pessoas na Claro 
digital: desafios na implementação. 2003, 90 f.  

ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. 13 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.  

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo.. Lisboa: Persona, 1977.  

BARROS, Betânia Tanure. Fusões e aquisições no Brasil. São Paulo: Atlas, 2003.  

BEER, M. The technology of organizational development. In: Handbook of 
industrial and organizational psychology. Chicago: Rand Macnally, 1976.  

BOHLANDER, George; SNELL, Scott A.; SHERMAN, Arthur. Administração de 
recursos humanos. São Paulo: Thomson, 2003.  

BOTTOMS, D. Facing change or changing face?

 

Industry week, 1º de maio de 
1995.  

BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.  Principles of corporate finance. 
McGrawhill, 2000.  

ARGYRIS, C. SCHOEN. D. A. Organizational learning II. Reading, MA: Addiso, 1996; 
L. Baird, P. Holland e S. Deacon, Imbedding more learning into the performance fast 
enough to make a difference , Organizational dynamics, primavera de 1999, p. 19-
32; e R. S. Snell, Moral foundations of the learning organization , Human 
Relations, mar. 2001, p. 319-342.  

CALDAS, Miguel Pinto. TONELLI, Maria José. Casamento, Estupro ou dormindo 
com o inimigo? Interpretando imagens e representações dos sobreviventes de 
fusões e aquisições. XXV Encontro Nacional da Associação dos Programas de 
Pós-graduação em Administração. Campinas, 2001. ____ ANPAD, 2001.  

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Leis das Sociedades Anônimas: Lei nº 6404/76. 
Brasília, 1976.  

COPELAND, Tom; KOLLER, Tim; MURRIN, Jack. Avaliação de empresas: 
valuation: calculando e gerenciando o valor das empresas. São Paulo: Makron 
Books Ltda, 2002. 



123  

COSTA, Silvia G. Repensando um programa de demissões voluntárias: 
proposta de um modelo de redução de quadro, baseado na identificação 
precoce e no desenvolvimento de talentos. 2001. 276 f. Tese (Doutorado em 
Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Escola de 
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.  

COX, T. Stress. London: McMillan, 1978.  

D. Dorsey, Change factory , Fast Company, jun 2000, pág. 215-224In. ROBBINS, 
Stephen Paul. Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004  

DAVEL, E.; VERGARA, S. (organizadores). Gestão com pessoas e subjetividade. 
São Paulo: Atlas, 2001.  

DEJOURS, C. Travail, usure mental. Paris: Bayard, 1993.  

Dissertação (Mestrado em Administração) 

 

Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2003.  

Dissertação (Mestrado em Administração) 

 

Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2007.  

DRESSLER, G. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2003.  

E. H. Schein. Process consultation revisited: building the helpful relationship. 
Reading, MA: Addison-Wesley, 1999.  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. 3. 
Ed. 

 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.  

. 
FIGUEIREDO et al. Atuação Estratégica do RH: uma proposta de categorização. 
XXXII Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, RJ, set 2008.  

FISCHER, André Luiz. As pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 
2002.  

FISCHER, Rosa Maria. Mudança e transformação organizacional. 2002, p. 147-164. 
In: Vários autores. As pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 2002.  

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 1996. 
GIL, Antônio. C. Métodos e Técnicas de pesquisa social.  4ª Ed. São Paulo: Atlas, 
1995.  

GIL, C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 1999. 



124  

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Editora 
Harbra, 1997.  

GLEITMAN, Henry et al. Psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

GOODE, W. J; HATT, P. Métodos em pesquisa social. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1973.  

GUZMÁN, Ximena Z. Dissertação de mestrado em administração de empresas 
(Impacto das aquisições e fusões na performance operacional bancária no Brasil). 
Porto Alegre. UFRGS. 2002.  

HOLMES, T. H.; RAHE, R. H. The social readjustment rating scale. Journal of 
psychosomatic research, 11, 213-218. In: ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à 
psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

HORN, S. Técnicas Modernas de Relaxamento. São Paulo: Cultrix, 1986.  

HOROWITZ, F. D. Visual Attention, auditory stimulation, and language 
stimulation in Young infats. Monographs of the society for research in child 
development, 31, serial n, 158. In: ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à 
psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002.   

HUEY, J. Nothing is impossible (paradigm shifting). Fortune. New York, v. 124, n. 7, 
p. 90-4, 23 set. 1991.  

IVANCEVICH, John M. Gestão de Recursos Humanos. São Paulo: McGraw-Hill, 
2008.  

J. E. Edwards e M. D. Thomas, The organizational survey process: general steps 
and practical considerations . In: P. Rosenfeld, J. E. Edwards e M. D. Thomas (eds.), 
improving organizational surveys: new directions, methods, and applications. 
Newbury park, CA: Sage, 1993.  

KARASEK, R.; TOREI, T. Healthy work. Stress, productivity and the 
reconstruction of working life. New York: Basic Books, 1990.  

KATZ, R.; WYKES, T. The psychological difference between temporally 
predictable and unpredictable stressful events: evidence for information control 
theories. Journal of Personality and social psychology, 48, 781-790. In: ATKINSON, 
Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

KEY, S. L. Guia da Ernest & Young para administração de fusões e aquisições. Rio 
de Janeiro: Record, 1992.  

KOTTER, J.P. Leading changes: why transformation efforts fail . Harvard 
business review, mar-abr. 1995.  

__________P. Leading change. Harvard business school press, 1996.  



125  

LAVILLE, A., TEIGER, C. Santé mentale et conditions de travail 

 
une approche 

de psychopathologie du travail. Revue Therapeutique, 1975.  

LAZARUS, R S.; FOLKMAN, S. Stress, appraisal, and copying. New York: 
Springer, 1984 In: ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. 
Porto Alegre: Artmed, 2002.  

LAZARUS, R. S. Psychological stress and coping process. New York: McGraw-
Hill, 1966.  

LEGGE, K. Human resource management: a critical analysis. In: Developments in 
the management of human resources. Londres: Blackwell, 1992.  

LOPES Fº, A. et al. Psiquiatria sem preconceitos: um guia de psiquiatria para 
quem, de médico e de louco, sempre tem um pouco. São Paulo: Maltese, 1992.  

LORANGE, Peter; ROOS, Johan. Alianças estratégicas: formação, implementação 
e evolução. São Paulo: Atlas, 1996.  

LUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: 
aplicável também as demais sociedades. São Paulo: Atlas, 2000.  

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao 
estratégico. São Paulo: Futura, 2000.  

MCCORMICK, J. An attribution model of teacher s occupational stress and job 
satisfaction in a large educational system. Work & Stress. London, v. 11, n. 1, p. 17-
32, 1997.  

MINAYO, M.C. de Souza. In.: COSTA, Silvia G. Repensando um programa de 
demissões voluntárias: proposta de um modelo de redução de quadro, 
baseado na identificação precoce e no desenvolvimento de talentos. 2001. 276 
f. Tese (Doutorado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2001.  

MINAYO, M.C. de Souza. In.: COSTA, Silvia G. Repensando um programa de 
demissões voluntárias: proposta de um modelo de redução de quadro, 
baseado na identificação precoce e no desenvolvimento de talentos. 2001. 276 
f. Tese (Doutorado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2001.  

_________. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 13ª Edição. 
Petrópolis: Vozes, 1999.  

NAKAYAMA, M. K. A influência da cultura organizacional na predisposição do 
gerente ao estresse ocupacional. Tese de doutorado. Escola de Administração, 
UFRGS, 1997. 



126  

NAKAYAMA, M. K., BITENCOURT, Cláudia. Processos de mudança e estresse 
ocupacional. Anais da Enampad, 1998.  

NAKAYAMA, Marina Keiko. Estresse ocupacional relacionado com o modos de 
gestão e cultura organizacional: um estudo empírico. Porto Alegre: v.10 n. 2 
1999.  

ORLINCKAS, Elizenda. Consultoria interna de recursos humanos: conceitos, 
cases e estratégias. São Paulo: Makron Books, 1998.   

R. T. Golembiewski e A. Blumberg (Eds.), Sensitivity training and the laboratory 
approach, 2 ed. Itasca, IL: Peacock, 1973. In. ROBBINS, Stephen Paul. 
Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2004.  

ROBBINS, Stephen P. Administração 

 

Mudanças e perspectivas. 1ª Edição. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2000.   

__________. Comportamento Organizacional. 11ª Edição. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2005.  

__________. Fundamentos do comportamento organizacional. 7ª Edição. São 
Paulo: Prentice Hall, 2004. 
ROSS, Stephen A. et al. Administração financeira. São Paulo: Atlas, 2010.   

SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 
conhecimento. 3ª Edição. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2000.  

SCOLARI, Carolina Casagrande. Prazer e sofrimento entre os trabalhadores de 
call Center: um estudo descritivo em uma empresa no Rio Grande do Sul. 2007. 
154 f.   

SELIGMAN, M. E. P. Helplessness. San Francisco: Freeman, 1975. In: ATKINSON, 
Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

SELYE, Hans. Stress of life. New York: McGraw-Hill, 1956.  

SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002, pág. 245.  

STOREY, J. The HRM phenomenon. In: Developments in the management of 
human resources. Londres: Blackwell, 1992.  

TOFFLER, A. The third wave. In: Robbins, Stephen Paul. Administração: 
mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2002, pág. 07.  

ULRICH, David. Recursos Humanos estratégicos. São Paulo: Futura, 2000.  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 
8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2007. 



127   

W. Dyer, Team building: issues and alternatives. Reading, MA: Addison-Wesley, 
1994. 
WESTON, John F. Mergers restructuring and corporate control. Englewood cliffs: 
Prentice Hall, 1990. In: GUZMÁN, Ximena Z. Dissertação de mestrado em 
administração de empresas (Impacto das aquisições e fusões na performance 
operacional bancária no Brasil). Porto Alegre. UFRGS. 2002.  

WOOD JR., Thomas (coordenador). Mudança organizacional: aprofundando 
temas atuais em administração de empresas. São Paulo: Atlas, 1995.  

WORTMAN, C. B.; BREHM, J. W. Responses to uncontrollable outcomes: an 
integration of reactance theory and the learned helplessness model. Advanced in 
Experimental and social psychology, 8, 2 77-236. In: ATKINSON, Rita L. et al. 
Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

YIP, George S. Globalização: como enfrentar os desafios da competitividade 
mundial. São Paulo: SENAC, 1996.                       



128  

APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE  

Nome: 

Setor: 

Cargo: 

Principais Atividades:  

Perguntas: 

1. Fale-nos um pouco sobre o processo de fusão/aquisição que houve da 

Mercúrio pela TNT? Houve alguma mudança? Se sim, quais foram? 

2. Falando em relação aos colaboradores, como eles perceberam esse processo 

de mudança? 

3. Antes da fusão da Mercúrio pela TNT, como era o clima na organização? E 

como está o clima agora: pós-fusão? 

4. Com o processo de fusão/aquisição, houve alguma mudança em suas 

atividades de trabalho? E você considera seu trabalho estressante? 

5. Você se considera uma pessoa que está estressada? Se sim, por quê? 

6. Há algo que o RH pode ou poderia fazer para minimizar esse estresse? 

(perguntar se responder sim a pergunta 05) 

7. Em sua visão, fale como você gostaria que as mudanças como 

fusões/aquisições fossem realizadas? O que as empresas deveriam fazer 

nessas situações? 

8. Em sua opinião, como o RH deve se posicionar em relação às mudanças 

organizacionais? 

9. Quais são as principais práticas de RH da TNT? Cite exemplos.         
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ANEXO A - HISTÓRICO ESCOLAR  

Ano  

Semestre 

 
Atividade de 

Ensino  

Tur-  

ma  

Con-  

ceito

  
Situação 

  
Cré-  

ditos

 
Plano 

Ensino

 
Cont. 

Pro- 

gramático

  

2011/2   TÓPICOS ESPECIAIS EM 

MARKETING II    

U     -    Matriculado   2    

 

2009/1   PLANEJAMENTO E 

ESTRATÉGIA DE MARKETING  

  

U    FF   Reprovado   4    

 

2009/1   GESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

NAS EMPRESAS    

B    C    Aprovado   4    

 

2008/2   SOCIOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO    

B    A    Aprovado   4    

 

2008/2   INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE 

SISTEMAS    

U    A    Aprovado   4    

 

2008/2   POLÍTICA EMPRESARIAL    B    B    Aprovado   4    

 

2008/2   ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

III - ADM    

B    A    Aprovado   4    

 

2008/1   ESTÁGIO: VISÃO SISTÊMICA 

DAS ORGANIZAÇÕES    

C    A    Aprovado   4    

 

2008/1   ADMINISTRAÇÃO DE 

MARKETING    

A    A    Aprovado   4    

 

2008/1   SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS    

C    B    Aprovado   4    

 

2008/1   ADMINISTRAÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO    

U    A    Aprovado   4    

 

2008/1   DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS    

U    B    Aprovado   4    

 

2007/2   ANÁLISE MICROECONÔMICA 

II    

E    B    Aprovado   4    

 

2007/2   PLANEJAMENTO E 

CONTROLE DA PRODUÇÃO    

A    A    Aprovado   4    

 

2007/2   INTRODUÇÃO AO 

MARKETING    

A    C    Aprovado   4    

 

2007/1   ANÁLISE MICROECONÔMICA 

I    

A    C    Aprovado   4    

 

2007/1   ESTATÍSTICA GERAL II    B    B    Aprovado   4    

 

2007/1   PLANEJAMENTO E 

CONTROLE DA PRODUÇÃO    

A    FF   Reprovado   4    

 

2006/2   DIREITO ADMINISTRATIVO    B    B    Aprovado   4    

 

2006/2   ANÁLISE MICROECONÔMICA 

I    

B    D    Reprovado   4    
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Ano  

Semestre 

 
Atividade de 

Ensino  

Tur-  

ma  

Con-  

ceito

  
Situação 

  
Cré-  

ditos

 
Plano 

Ensino

 
Cont. 

Pro- 

gramático

  
2006/2   ÁLGEBRA LINEAR E 

GEOMETRIA ANALÍTICA    

D    C    Aprovado   4    

 

2006/2   ESTATÍSTICA GERAL I    C    B    Aprovado   4    

 

2006/1   ECONOMIA BRASILEIRA    B    B    Aprovado   4    

 

2006/1   CÁLCULO I-B    C    B    Aprovado   6    

 

2006/1   ÁLGEBRA LINEAR E 

GEOMETRIA ANALÍTICA    

B    FF   Reprovado   4    

 

2005/2   ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS E 

ESTÁGIO I    

C    A    Aprovado   6    

 

2005/2   ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS MATERIAIS    

A    B    Aprovado   4    

 

2005/1   CÁLCULO I-B    C    D    Reprovado   6    

 

2005/1   ORGANIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO    

D    B    Aprovado   4    

 

2005/1   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

DE LONGO PRAZO    

A    B    Aprovado   4    

 

2004/2   RELAÇÕES DO TRABALHO    A    B    Aprovado   4    

 

2004/2   TÉCNICA COMERCIAL - A    B    A    Aprovado   2    

 

2004/1   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

DE CURTO PRAZO    

B    B    Aprovado   4    

 

2004/1   ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS    

C    B    Aprovado   4    

 

2003/2   INSTITUIÇÕES DE DIREITO 

PRIVADO E LEGISLAÇÃO 

COMERCIAL    

B    B    Aprovado   4    

 

2003/2   ESTRUTURA E 

INTERPRETAÇÃO DE 

BALANÇOS    

D    B    Aprovado   4    

 

2003/2   MATEMÁTICA FINANCEIRA - 

A    

D    A    Aprovado   4    

 

2003/2   ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO 

DO BRASIL E ESTÁGIO I    

B    B    Aprovado   6    

 

2003/2   FILOSOFIA E ÉTICA NA 

ADMINISTRAÇÃO    

C    A    Aprovado   4    

 

2003/1   METODOLOGIA BÁSICA DE 

CUSTOS    

A    B    Aprovado   4    

 

2003/1   INTRODUÇÃO À CIÊNCIA 

POLÍTICA    

C    A    Aprovado   4    

 

2003/1   CÁLCULO I-B    B    FF   Reprovado   6    

 

2003/1   ÁLGEBRA LINEAR E  A    FF   Reprovado   4    
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Ano  

Semestre 

 
Atividade de 

Ensino  

Tur-  

ma  

Con-  

ceito

  
Situação 

  
Cré-  

ditos

 
Plano 

Ensino

 
Cont. 

Pro- 

gramático

 
GEOMETRIA ANALÍTICA   

 
2002/2   INSTITUIÇÕES DE DIREITO 

PÚBLICO E LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA    

C    B    Aprovado   4    

 

2002/2   INTRODUÇÃO À 

CONTABILIDADE    

B    C    Aprovado   4    

 

2002/2   ÁLGEBRA LINEAR E 

GEOMETRIA ANALÍTICA    

C    D    Reprovado   4    

 

2002/2   PSICOLOGIA APLICADA À 

ADMINISTRAÇÃO    

D    A    Aprovado   4    

 

2002/1   DIREITO E LEGISLAÇÃO 

SOCIAL    

C    C    Aprovado   4    

 

2002/1   INTRODUÇÃO À 

INFORMÁTICA    

H    B    Aprovado   4    

 

2002/1   SOCIOLOGIA APLICADA À 

ADMINISTRAÇÃO    

B    B    Aprovado   4    

 

2002/1   TEORIA GERAL DA 

ADMINISTRAÇÃO    

C    B    Aprovado   4    

 

2001/2   TEORIA ECONÔMICA    D    B    Aprovado   4    

 

2001/2   LÍNGUA PORTUGUESA I A    B    A    Aprovado   4    

 

2001/2   CÁLCULO I-B    C    FF   Reprovado   6    

 

2001/2   INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA 

PARA ADMINISTRAÇÃO    

B    B    Aprovado   4    

 

2001/2   INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS    

C    B    Aprovado   4    
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