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RESUMO 

 
 
Este estudo diz respeito a uma aquisição efetuada pelo Banco Alfa que, apesar de 
ser uma instituição de natureza pública, também tem sofrido diversas mudanças nos 
últimos anos, visando a uma melhor adequação ao competitivo e globalizado 
contexto de negócios. Em 2008, motivado pela necessidade de crescimento 
orgânico, objetivando defender sua posição competitiva, ampliar sua posição com o 
setor público, aumentar seu market share, o Banco Alfa realizou um processo de 
aquisição, incorporando o Banco Beta ao seu patrimônio. Como resultado desta 
aquisição, todos os funcionários do Banco Beta passaram a ser funcionários do 
Banco Alfa, podendo usufruir das políticas de gestão de pessoas e de carreira 
ofertadas por esta instituição. Assim, o presente trabalho pretendeu analisar as 
percepções e estratégias dos funcionários da empresa incorporada em termos de 
trajetórias da carreira pós-processo de aquisição, no que se refere ao 
aproveitamento de oportunidades de carreira ofertadas pela empresa adquirente. os 
resultados apresentados demonstram indícios de uma boa política implementada no 
processo pós-aquisição, visto que o impacto causado nos funcionários em torno da 
receptividade, projeto de carreira e prestígio traz mais aspectos positivos que 
negativos. 
 
Palavras-chave: Pós-aquisição, Estratégias, Trajetórias de carreira 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As fusões e aquisições no mercado bancário brasileiro tornaram-se realidade no 

cenário nacional a partir dos anos de 1990 em diante, principalmente devido ao forte 

interesse dos bancos internacionais em se estabelecer no Brasil por meio desse tipo 

de operação, contribuindo, assim, para a acentuada redução dos números de 

bancos nacionais no país. 

  

Segundo Rossetti (2001), tendo como base na nova postura da administração 

política do país, o modelo empresarial brasileiro passou por uma profunda 

transformação, iniciando um novo ciclo da reengenharia dos negócios no qual 

predominariam as operações de fusões e aquisições.  

 

De acordo com este autor, os seguintes fatores contribuíram para o surgimento 

deste novo ciclo: a globalização de mercados reais, a intensificações dos fluxos 

mundiais de investimentos estrangeiros diretos,  a redução de mecanismos 

tradicionais de proteção,  a remoção de barreiras ao ingresso de capitais 

estrangeiros para investimento diretos no país, bem como as privatizações e os 

processos sucessórios em empresas familiares.  

 

Para Singh e Montgomery1 (1987) apud Patrocínio, Kayo e Kimura (2007), o 

processo de crescimento interno das empresas depende mais de tempo e pode ser 

mais custoso que a compra de um negócio já estabelecido. Obviamente, há 

vantagens que podem ser atribuídas ao crescimento por meio de fusões e 

aquisições. O principal objetivo deste processo de crescimento deve estar 

relacionado à geração de valor para os acionistas por meio de aumento da 

competitividade da empresa. 

 

Bessi, Oltramari e Bispo (2006) fazem a diferenciação entre a fusão e aquisição. Os 

autores afirmam que, enquanto a fusão se caracteriza como sendo “casos de 

combinação de duas organizações de modo a preservar uma e eliminar a outra” 

                                                 
1 SINGH, Harbir; MONTGOMERY, Cyntia A. Corporate acquisitions strategies and economic 
performance. Strategic Management Journal, Chichester, v.8, n.4, p.377-386, July/Aug. 1987.   
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(REED e LAJOUX, 19952 apud BESSI, OLTRAMARI e BISPO, 2006, p. 192), a 

aquisição é definida como “a obtenção por uma empresa da propriedade 

controladora de outra empresa (a adquirida), com a intenção de conservá-la e operá-

la” (NADLER e LIMPERT, 19943 apud BESSI, OLTRAMARI e BISPO, 2006, p. 192). 
 

A aquisição consiste na tomada de poder de uma empresa por outra empresa. A 

adquirente assegura o controle das decisões da adquirida comprando uma 

proporção significativa de suas ações. 

 

Esse tipo de mudança organizacional apresenta diversos modos de implicações não 

somente em relação ao mercado externo como também no ambiente interno 

institucional, afetando, inclusive, empregados, suas relações de trabalho e trajetórias 

de carreira. 

 

Este estudo diz respeito a uma aquisição efetuada pelo Banco Alfa que, apesar de 

ser uma instituição de natureza pública, também tem sofrido diversas mudanças nos 

últimos anos, visando a uma melhor adequação ao competitivo e globalizado 

contexto de negócios. Em 2008, motivado pela necessidade de crescimento 

orgânico, objetivando defender sua posição competitiva, ampliar sua posição com o 

setor público, aumentar seu market share, o Banco Alfa realizou um processo de 

aquisição, incorporando o Banco Beta ao seu patrimônio. Como resultado desta 

aquisição, todos os funcionários do Banco Beta passaram a ser funcionários do 

Banco Alfa, podendo usufruir das políticas de gestão de pessoas e de carreira 

ofertadas por esta instituição. 

 

No que diz respeito às políticas de gestão de pessoas, Gil (2001) afirma que esta é 

composta por pessoas e organizações. As pessoas dedicam boa parte de suas 

vidas ao trabalho e dependem das organizações para a obtenção de renda, para 

realização pessoal e crescimento profissional. De outro lado, as organizações 

dependem diretamente das pessoas para produzir, vender e atingir seus objetivos. 

São as pessoas que dão vida e trazem resultados a elas. A gestão de pessoas é 

                                                 
2 REED, S. F.; LAJOUX, A. R. The Art of M&A - A Merger Acquisition Buyout Guide. 3. ed. New York: 
Irwin, 1995. 
3 NADLER, D. A.; LIMPET, T. Administração da Dinâmica das Aquisições: como passar com sucesso da decisão 
à integração. In: NADLER, D.; GERSTEIN, M.; SHAW, R. et al (ed) Arquitetura Organizacional. Rio de Janeiro: 
Campus: 1994.  
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uma área muito sensível à mentalidade que predomina as organizações. É 

contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos que envolvem as 

organizações, tais como a cultura existente, a estrutura adotada, o negócio, a 

tecnologia usada, os processos internos e muitos outros aspectos importantes. 

 

Gil (2001) ainda coloca que, hoje, as organizações adotam uma visão voltada para o 

trabalho em equipe, com a participação ativa dos parceiros. Estão revendo o modelo 

autocrático e absolutista e repensando o gerenciamento de pessoas para 

acompanhar as mudanças no ambiente organizacional. A gestão de pessoas tem a 

função de colaborar para eficácia das pessoas e do meio organizacional e baseia-

se, desse modo, no entendimento de que as pessoas que fazem parte da 

organização são parceiras e colaboradoras – diretamente envolvidas com as metas 

e missões - e não simples recursos para a execução de tarefas. Além disso, cabe à 

gestão de pessoas, também, a percepção de que estas pessoas possuem 

particularidades, diferenças, habilidades e capacidades indispensáveis.  

 

No que tange à carreira, Dutra (1996) afirma que se trata das sequências de 

posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Da 

perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação de sua experiência 

profissional, enquanto, da perspectiva da organização, engloba políticas, 

procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, compensação e 

movimento de pessoas. Estas perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de 

um contexto de constantes ajustes, desenvolvimento e mudanças. 

 

Torna-se oportuno, então, verificar como esses “novos” funcionários da instituição 

estão percebendo e reagindo às mudanças e quais implicações isso tem provocado 

em termos de aproveitamento das possibilidades existentes na empresa adquirente 

e de redefinição de suas carreiras. 
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1.1 Problema 

 

 

Quanto às estratégias, quais as percepções dos colaboradores do Banco Beta - 

adquirido pelo Banco Alfa - no que se refere ao aproveitamento das possibilidades 

existentes na empresa adquirente e à redefinição de suas carreiras? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar as percepções e estratégias dos funcionários da empresa incorporada em 

termos de trajetórias da carreira pós-processo de aquisição, no que se refere ao 

aproveitamento de oportunidades de carreira ofertadas pela empresa adquirente. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Descrever e analisar as políticas e o plano de carreira na organização 

adquirida antes do processo de aquisição; 

• Descrever o plano de carreira da organização adquirida após a aquisição; 

• Caracterizar o processo de integração da aquisição, no que tange ao 

desenvolvimento da carreira dos pesquisados; 

• Verificar os valores dos antigos funcionários da empresa adquirida em relação 

à carreira, no que concerne a uma carreira tradicional ou a uma carreira 

moderna e pró-ativa. 
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1.3 Justificativa 

 

 

O processo de aquisição da empresa Alfa apresenta vários pilares, a saber: a) 

atacado; b) varejo; c) governo; d) recursos de terceiros; e e) apoio aos negócios. 

Contudo, não existe um pilar que contemple uma avaliação de como as perspectivas 

de carreira que foram alteradas e como estão sendo percebidas pelos funcionários.  

 

Sabe-se que as organizações pouco evoluíram em relação ao planejamento de 

carreira e sucessão, pois continuam apenas fazendo movimentações e promoções 

das pessoas de forma empírica e improvisada e com objetivo claro de proporcionar 

aumentos salariais. Essa morosa evolução implica em desajustes no trabalho, 

frustrações decorrentes do sentimento de postergação, discriminação ou injustiça e 

trazem como consequência a desmotivação acarretada pela sensação de ausência 

de possibilidades de crescimento e desenvolvimento, bem como de desequilíbrios 

salariais. 

 

O presente estudo pretende contribuir para um diagnóstico acerca do processo de 

aquisição, no que tange à percepção dos funcionários dos Bancos Alfa e Beta.  

 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: o capítulo introdutório 

discorre sobre o tema principal da pesquisa, seus objetivos e justificativas; o 

segundo capítulo descreve a organização pesquisada, abordando os temas carreira 

organizacional, gestão ou planejamento de carreira, mudança organizacional, 

aquisições e fusões; o terceiro apresenta a metodologia utilizada e o quarto capítulo 

detalha o desenvolvimento e a análise dos dados, coleta, definição de amostra e 

seleção dos entrevistados, tratamento dos dados, desenvolvimento e análise dos 

dados,  resultados, conclusões do estudo, bem como suas limitações e 

recomendações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os conceitos e características acerca dos assuntos 

pertinentes ao tema proposto. A fundamentação teórica se baseia na concepção de 

vários autores e é abalizada pelo levantamento bibliográfico sobre o tema escolhido 

para o desenvolvimento do trabalho. Reflete o aprofundamento da carreira 

organizacional, faz uma abordagem sobre a mudança organizacional, contempla a 

cultura organizacional e, por fim, aborda a questão das aquisições. 

 

 

2.1 Carreira Organizacional 

 

 

Baruch (2011) apresenta diversas definições de carreira, desde quando ocorreram 

os primeiros estudos sobre o tema, feito por Hughes (1937), até a modernidade. 

 

Conforme Baruch (2011), o tema, inicialmente, era visto de uma forma mais ampla e 

a definição de carreira era “uma perspectiva em movimento na qual as pessoas 

orientam a si mesmas com referência à ordem social e às típicas sequências e 

encadeamentos de cargos” (HUGHES, 19374 apud BARUCH, 2011, p. 5). 

 

Em definição mais moderna, segundo Baruch (2011, p. 5), a carreira é vista como 

“um processo de desenvolvimento do empregado por meio de uma trajetória de 

experiências e empregos em uma ou mais organizações”.  

 

Segundo Kilimnik e Rodrigues (2011), a carreira abarca uma noção historicamente 

recente, pois surgiu no decorrer do século XIX, bem como suas derivadas, 

conhecidas, como carreirismo e carreirista, que surgiram no século XX. 

 

Tradicionalmente, a carreira é feita por um homem pertencente aos grupos 
socialmente dominantes e é marcada por certa estabilidade e uma 
progressão linear vertical. Esse modelo tradicional está em perfeita 

                                                 
4 HUGHES, E. C. Institutional Office and the Person. American Journal of Sociology, v. 43, 1937. 
pp. 404-413.,.  
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consonância com uma sociedade em que a divisão sexual do trabalho 
interditou de todas as maneiras a carreira das mulheres, em que a 
homogeneidade da população era maior, a instrução estava desigualmente 
repartida e as grandes organizações ofereciam empregos e estabilidade 
(KILIMNIK e RODRIGUES, 2011, p. 256). 

 

De acordo com Kilimnik e Rodrigues (2011), as carreiras, atualmente, tendem a ser 

cíclicas, envolvendo períodos alternados de aprendizagem, domínio do 

conhecimento e de reaprendizado. As competências individuais garantem a 

sobrevivência em uma realidade na qual a carreira em uma única organização torna-

se cada vez mais rara. 

 

Para Baruch (2011), no passado, a natureza e a noção de carreiras tradicionais se 

embasavam em uma estrutura hierárquica, altamente estruturada e rígida. A 

hierarquia seria a escada a subir. Já em relação ao futuro, a natureza e a noção de 

carreira, , a partir do final do século XX, sofreram significativas mudanças, pois as 

carreiras se tornaram transacionais, flexíveis e os novos modelos compreendem 

uma grande variedade de opções, com muitas direções possíveis de 

desenvolvimento.  

 

Dutra (1996) diz que a administração de carreiras é atualmente a resposta mais 

completa para as necessidades da empresa na gestão de seus recursos humanos. 

De um lado, estimula e instrumentaliza as pessoas para pensar suas carreiras e seu 

desenvolvimento profissional. De outro, oferece à empresa os conceitos e 

ferramentas necessários para pensar a gestão de Recursos Humanos de forma 

estratégica e para integrar o conjunto das políticas e práticas de administração de 

pessoas. 

 

O termo “carreira” é muito utilizado e agrega diversos significados, sendo, com isso, 

de difícil definição, já que o termo  pode ser utilizado parase referir à mobilidade 

ocupacional ou à estabilidade ocupacional, conforme se pode observar pelo conceito 

de carreira proposto por London e Stumph (1982)5 e apresentado por Dutra (2007, p. 

17):   

 

                                                 
5 LONDON, Manuel; STUMPH, Stephen. Managing Careers. Massachusetts: Addison-Wesley, 1982. 
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Carreira são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados 
durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e 
ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações 
individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. 

 

Para Silva (2008), carreira é uma série de estágios e transições pelos quais o 

indivíduo passa em função de pressões dele mesmo ou do ambiente no qual está 

inserido, embora seja fruto do arbítrio individual. A autora relata que, até a década 

de 80, as pessoas apresentavam uma grande resistência em planejar suas vidas 

profissionais. A partir do início desta década, nos Estados Unidos da 

América,surgiram fatos que obrigaram as pessoas a se posicionarem em relação às 

suas carreiras, de modo que estas tendessem a rejeitar promoções que não 

constituíssem desafios ou que implicassem deslocamento de moradia.  

 

Conforme Baruch (2011), tem-se observado mudanças no comportamento, tanto por 

parte das pessoas quanto por parte das organizações. Estas mudanças por parte 

das pessoas ocorrem devido ao aumento da diversificação das oportunidades 

profissionais (complexidade organizacional e tecnológica das empresas) e à 

valorização social do contínuo crescimento, da mobilidade e da flexibilidade que 

pressiona as pessoas a competirem consigo próprias e a reverem sempre suas 

expectativas. 

 

Por parte das empresas, segundo Baruch (2011), sãs mudanças ocorrem devido à 

redefinição do perfil exigido das pessoas, em função do posicionamento mais 

competitivo em seus mercados e ao estímulo para que as pessoas planejem suas 

carreiras e se tornem empreendedoras. 

 

Freitas (2009) afirma que o ato de planejar induz, propicia e facilita a reflexão, 

promovendo o conhecimento e o autoconhecimento fundamentais para o 

desenvolvimento de atividades em qualquer ramo do conhecimento humano. 

 

Igualmente, Medeiros (2006, p. 1) coloca que “a maioria das empresas fornecem 

oportunidades para o profissional desenvolver suas atividades, encorajando, assim, 

pessoas a crescerem, entretanto a responsabilidade é do funcionário”. Atualmente, 

conforme a autora, torna-se necessário que o profissional esteja disponível ao 
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constante aprendizado, criando condições favoráveis em sua carreira para o 

estabelecimento de vínculo positivo e sinérgico dentro das empresas.  

 

Cada vez mais há espaços menores para profissionais que se restringem 
apenas aos processos, às rotinas e aos métodos vigentes e sim há abertura 
para que os profissionais focalizem os objetivos e metas alcançando 
resultados efetivos para si e para a empresa. É vital que se procure meios e 
alternativas que possam transpor as dificuldades apresentadas, pois o 
mercado é dinâmico e solicita novas posturas, rápida capacidade de 
decisão e autonomia (MEDEIROS, 2006, p. 1). 

 

Isso remete ao conceito de empregabilidade, ou seja, à capacidade pessoal 

fundamentada na eficiência, eficácia, efetividade, atualização, adaptação, 

networking e confiabilidade, constituindo-se instrumento possibilitador da 

administração da própria carreira e da potencialidade empregatícia (DUARTE, 

2005). 

 

Segundo Carrieri e Sarsur (2004), o termo empregabilidade surgiu no intuito de fazer 

frente a uma nova realidade que começou a se manifestar, ou seja, expor aos 

profissionais que eles não deveriam mais fazer conjecturas acerca da existência de 

empregos formais e estáveis. Ter empregabilidade é alcançar com rapidez emprego 

em qualquer organização, independentemente do momento que vive o mercado em 

termos de maior ou menor demanda.  

 

De acordo com Kilimnik e Rodrigues (2011), os resultados apresentados em torno 

das trajetórias de carreira após as demissões indicam que o fato de se passar por 

uma transição de carreira é fator de contribuição para a mudança de postura dos 

profissionais, pois estes, acomodados em seus empregos, passaram a se empenhar 

mais, o que os beneficiou em termos de crescimento profissional, ampliação de 

conhecimento e habilidades, maior satisfação com o trabalho, independentemente 

de ele se realizar na condição de assalariado ou autônomo. 
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2.1.1 Gestão ou planejamento de carreira 

 

 

Conforme Dutra (1996), no Brasil ainda há uma grande resistência das pessoas em 

planejarem suas carreiras e tenderem a se guiar mais por apelos externos, como 

remuneração, status, prestígio etc., que por preferências pessoais. Por outro lado, 

conforme o autor, as empresas se demonstram cada vez mais preocupadas em 

estimular as pessoas a planejarem suas carreiras, em busca de um posicionamento 

mais competitivo em seus mercados, o que as tem conduzido a uma redefinição do 

perfil exigido de seus recursos humanos. Este perfil desloca-se da postura e do 

comportamento obedientes e disciplinados para o inovador e empreendedor. As 

empresas estimulam e oferecem todo o apoio necessário para que a pessoa possa 

empreender seu desenvolvimento e sua carreira. Desse modo, sendo a mudança de 

comportamento uma responsabilidade da pessoa, o estímulo para que os indivíduos 

planejem suas carreiras tem sido um instrumento importante para torná-los 

empreendedores consigo próprios. O planejamento da carreira faz com que as 

pessoas pensem seu desenvolvimento a partir delas próprias e as posiciona para 

negociarem com a empresa. 

 

Dutra (1996) afirma que o sistema de administração de carreiras deve estar ajustado 

com base em princípios que representem os compromissos concisos entre as 

empresas e as pessoas. 

 

Embora estes princípios possam ser revistos ao longo do tempo, para 
ajustarem-se a novas necessidades, é pressuposto que sua alteração seja 
lenta, uma vez que dificilmente ocorrerá uma situação onde todos os 
princípios sejam integralmente revistos a um só tempo (DUTRA, 1996, p. 
54). 

 

Segundo Dutra (1996), os princípios têm como objetivo garantir a consistência, ao 

longo do tempo, para o sistema, o que ocorrerá se a revisão das demais partes do 

sistema for sempre efetuada à luz destes princípios. 

 

No que diz respeito aos instrumentos de gestão de carreiras, Dutra (1996) afirma 

que estes suportam a relação contínua entre as pessoas e a empresa. Tratam-se de 

instrumentos que garantem o nível de informação das pessoas em relação à 



24 
 

 

empresa e vice-versa, que estimulam e oferecem o suporte necessário para que a 

pessoa planeje sua carreira, que permitem à empresa decidir sobre oportunidades 

de carreira e sobre a escolha de pessoas, que garantem os espaços necessários 

para que pessoas e empresa negociem suas expectativas e que suportam a revisão 

contínua  do sistema como um todo. 

 

Dutra (1996) afirma, ainda, que o desenho de carreira assume diversas formas, 

variando em função da influência dos aspectos descritos. Estas formas consistem 

em combinações ou variações de três tipos básicos: estruturas em linha, estruturas 

em rede, e estruturas paralelas. 

 

No que tange à estrutura da carreira, de acordo com Dutra (1996, p. 54), 

 

a estrutura [da carreira] é o que dá concretude ao sistema, na medida em 
que define a sucessão de posições, a valorização e os requisitos de acesso 
às mesmas. Geralmente, quando se desenha uma carreira se desenha sua 
estrutura, é uma carreira de linha, é uma carreira paralela em Y, é uma 
carreira paralela múltipla etc. 

 

As estruturas em linha, conforme o autor, têm como característica principal a 

sequência de posições que está alinhada em uma única direção, não oferecendo às 

pessoas outras alternativas. As estruturas em rede se caracterizam por apresentar 

várias opções para cada posição da empresa, permitindo à pessoa estabelecer sua 

trajetória a partir de critérios de acesso previamente estabelecidos. As estruturas 

paralelas são a forma mais abrangente e flexível para instrumentalizar a 

administração de carreiras e estas constituem um instrumento de transição, por 

serem capazes de conciliar, numa mesma estrutura de carreira, os sistemas de 

diferenciação centrados no trabalho e os sistemas centrados em pessoas, assim 

como seqüências de cargos e posições totalmente atreladas à estrutura 

organizacional e sequências vinculadas aos espaços ocupacionais ou às pessoas, 

totalmente desatreladas da estrutura organizacional. 

 

Dutra (1996) aponta que a carreira paralela pode ser definida como sendo a 

sequência de posições que uma pessoa pode assumir no interior de uma 

organização, orientada em duas direções, sendo uma de natureza profissional e 

outra de natureza gerencial, de modo que o acesso aos maiores níveis de 
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remuneração e de reconhecimento oferecidos pela empresa seja garantido em 

qualquer uma das direções escolhidas. 

 

As carreiras estão passando por grandes transformações, não somente nas 

empresas privadas como também nas empresas públicas, devido às grandes 

mudanças que elas também estão sofrendo, inclusive no que se refere a processos 

de fusão e aquisição.   

 

Torna-se instigante, então, entender melhor o que ocorre quando um funcionário de 

uma instituição privada que passa a pertencer a outra empresa, esta sim, com um 

plano de carreira mais estruturado, caracterizando-se, assim, uma peculiar transição 

de carreira.  

 

Dutra (1996) também aponta que a efetividade da carreira individual e da 

organização passa por fases, inclusive de resistências. 

 

O compartilhamento das decisões sobre a carreira vem-se apresentando 
como resposta às pressões sobre a organização para um maior 
envolvimento das pessoas com seu trabalho, para tornar as pessoas mais 
responsáveis com seu futuro profissional, para a obtenção de uma contínua 
adequação do processo de desenvolvimento das pessoas às necessidades 
da empresa (DUTRA, 1996, p. 56). 

 

O autor afirma que existe uma grande diferença entre a idealização e a prática da 

gestão compartilhada da carreira, que é causada por resistências existentes nas 

pessoas e nas empresas. 

 

Hall6 (1986 apud Dutra, 1996, p. 57) e Gutteridge7 (1986 apud Dutra, 1996, p. 57) 

explicitam estas resistências, conforme se pode observar no quadro abaixo: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 HALL, D. T. Dilemmas em linking succession panning to individual executive learnig. Human 
Resource Management, EUA, n. 25, 1986. pp. 235-265.  
7 GUTTERIDGE, Thomas G. Organizational carees development systems: the state of the praticce. In: 
HALL, Douglas T. Career development in organization. San Francisco: Jossey-Bass, 1986.  
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Resistências nas pessoas Resistências nas empresas 

Algumas pessoas percebem o 
desenvolvimento de carreira como uma 
responsabilidade primária ou exclusiva da 
empresa. 

Baixa apetência por mudança, traduzida por 
expressões do tipo: nós sabemos o que é 
melhor para nossos empregados, um sistema 
desta natureza é muito custoso, esse sistema 
despertará expectativas irrealistas em nossos 
empregados etc. 

Alguns acham que a ascensão da carreira é 
uma questão de sorte, bastando estar no 
lugar certo na hora certa. 

Resistência dos gestores em assumir o papel 
de mediador entre as necessidades da 
empresa e as expectativas de seus 
subordinados 

Outros acreditam que, para fazer carreira, 
devem pular de empresa em empresa, uma 
vez que “santo de casa não faz milagre”. 

Falta de legitimidade do sistema, em função 
da forma como foi desenvolvido e 
implementado, fazendo com que as pessoas 
encarem oi sistema de administração de 
carreiras como mais um modismo da 
empresa. 

Há os que acham que não há sentido em 
pensar no planejamento de carreira, uma vez 
que não dá para prever o futuro. 

Falta de persistência, com o abandono 

gradativo do sistema, uma vez que ele não 

traz resultados imediatos, pois acredita-se 

que são necessários pelo menos cinco anos 

para a consolidação do sistema. 

 
Há aqueles que ao efetuarem sua auto- 
avaliação, inerente ao processo de 
planejamento de carreira, não têm coragem 
de encarar a si próprios ou relutam em 
efetuar as mudanças necessárias a seu plano 
de carreira. 

 

Quadro 1 – Resistências nas pessoas e nas empresas 
Fonte: Hall (1986 apud Dutra, 1996, p. 57) e Gutteridge (1986 apud Dutra, 1996, p. 57). 
 

O sistema de administração de carreiras é composto das seguintes características, 

segundo Dutra (1996): 

 

• Não consegue atuar de forma desvinculada das demais políticas e práticas de 

gestão de recursos humanos; 

• Além do alto nível de interligação atua como estruturador dos vários 

instrumentos de gestão do grupo ocupacional abrangido pelo sistema, 

garantindo a consistência entre os mesmos; 

• Partindo-se da premissa da responsabilidade compartilhada pela carreira, é 

um instrumento que estimula um processo contínuo de diálogo entre a pessoa 

e a organização, o compartilhamento de valores e objetivos, a transparência e 

a sinceridade de intenções; 
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• O estímulo a que a pessoa participe mais ativamente do planejamento de sua 

carreira a torna mais responsável por sua capacitação e por seu 

desenvolvimento; 

• A contínua negociação de expectativas estimula a pessoa a direcionar seu 

desenvolvimento para as áreas de interesse comum com a empresa; 

• Os processos de mobilidade interna e de sucessão são decisões 

amadurecidas nas negociações cotidianas entre as pessoas e a empresa. 

 

Segundo Dutra (1996), todos os processos de gestão se baseiam em dois pilares 

fundamentais, a saber: as políticas, que são os princípios e as diretrizes básicas que 

balizam decisões e comportamentos, e as práticas, que são os diversos tipos de 

procedimentos, métodos e técnicas usados para a implementação de decisões e 

nortear as ações no âmbito da empresa e em sua relação com o ambiente externo. 

 

De acordo como o autor, as políticas e práticas que caracterizam os instrumentos de 

gestão destinados à administração de carreiras podem ser classificadas em: 

 

• Suporte às decisões individuais sobre carreira – oferece orientação, 

informação, metodologia, técnicas e estímulos para que a pessoa planeje e 

administre sua carreira, de forma vinculada ou não à empresa; 

• Suporte ao gerenciamento de carreiras pela empresa – oferece apoio à 

empresa para o atendimento de suas necessidades de recursos humanos; 

• Facilitadores da comunicação entre as pessoas e a empresa – caracterizados 

por estimularem e darem o suporte necessário à comunicação entre as 

pessoas e a empresa, à conciliação de expectativas e ao contínuo irrigamento 

de informações entre empresa, gestores e pessoas. 

 

Dutra (1996) cita a respeito das responsabilidades na gestão de carreiras, derivadas 

dos papéis que são atribuídos às pessoas e à empresa. Tais responsabilidades 

variam de empresa para empresa em função de seus padrões culturais, das 

estratégias negociais e organizacionais adotadas, se seu estágio de vida etc., bem 

como a variação de pessoa para pessoa se dá em função de sua consciência sobre 
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sua carreira, de seu estilo pessoal, do momento vivido em sua trajetória profissional 

etc.  

 

Pugh e Hickson (2004) afirmam que, dentro da perspectiva de desenvolvimento da 

carreira assumida, caracterizada por Schein, percebe-se um contínuo processo de 

ajustamento existente entre o indivíduo e a organização como sendo fundamental no 

intuito de se compreender tanto o planejamento de recursos humanos da 

organização quanto o planejamento de carreira para o indivíduo. 

 

Esse ajustamento é particularmente importante em certas transições chave 
de carreira como a admissão em uma organização, a transferência de um 
trabalho de natureza técnica para uma função de gerência e uma mudança 
de uma situação de ascensão na carreira para um ponto de estabilidade 
(PUGH e HICKSON, 2004, p. 166). 

 

Pugh e Hickson (2004) reiteram que o ajustamento tem como elemento crucial a 

natureza da âncora de carreira na qual indivíduo se apóia, pois se trata do conjunto 

de autopercepções de talentos, motivações e atitudes, baseadas em experiências 

efetivas que cada indivíduo desenvolve, em particular nos primeiros anos de carreira 

na organização. Ela fornece uma crescente área de estabilidade nas atitudes 

individuais que ancoram a interpretação da carreira e das opções de vida.  

 

Ao se falar de talento é importante frisar que este é algo inato e adquirido. Trata-se 

de uma capacidade que todos os indivíduos possuem, mas que deve ser 

aperfeiçoada por meio do interesse no aprendizado, no relacionamento interpessoal, 

na mudança de comportamentos e hábitos e atualização etc. 

 

Diante disso, o talento pode ser desenvolvido por meio de alternativas oferecidas 

pela organização, porém, isso vai depender do interesse de cada um, pois o 

profissional é o principal responsável pelo gerenciamento de sua carreira e, com 

isso, por sua empregabilidade. 

 

Atrair e reter talentos tem sido um grande desafio para as organizações e sua 

gestão de recursos humanos, sendo que a principal tática se encontra no 

desenvolvimento de estratégias que as tornem atrativas para o talento. 
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Conforme Pugh e Hickson (2004), em um estudo longitudinal feito por Schein, 

descobriu-se que âncoras de carreiras típicas incluem a competência técnica, a 

competência gerencial, a segurança e a autonomia. As âncoras de carreira afetam 

consideravelmente o modo pelo qual os indivíduos se enxergam, vêem o seu 

trabalho e suas organizações. 

 

A compreensão da dinâmica de desenvolvimento de carreira é importante 
para capacitar o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos para aprimorar o processo de ajustamento entre as 
necessidades do indivíduo e as necessidades da organização de forma que 
as crises de início, meio e fim da carreira possam ser tratadas de maneira 
mais efetiva (PUGH e HICKSON, 2004, p. 166). 

 

Pugh e Hickson (2004) afirmam, ainda, que a cultura é um aspecto distinto do modo 

pelo qual funciona uma organização, que molda todo o seu desempenho, assim 

como os sentimentos que os indivíduos têm em relação a ela. Trata-se do padrão de 

pressupostos básicos desenvolvidos por uma organização que aprende a enfrentar 

seus problemas de adaptação externa e integração interna. 

 

Segundo Baruch (2011), torna-se de suma importância que as organizações fiquem 

atentas ao fato de que elas não são mais as detentoras dos sistemas de carreiras e 

do planejamento das trajetórias de carreira, pois tal conscientização as levará a 

serem capazes de tirar vantagens do novo sistema, pois, ao invés, por exemplo, de 

dispensar seus funcionários, estas podem terceirizar determinadas atividades, 

capacitando equipes completas, constituindo uma nova organização satélite ou 

ainda comprarem partes da operação. Pode-se mesmo contratar ex-funcionários 

para consultoria ou então estabelecer arranjos alternativos de trabalho. 

 

De acordo com o mesmo autor, o gerenciamento de carreiras não estará relacionado 

ao preenchimento de vagas internas, pois a área de novos arranjos alternativos de 

trabalho pode abranger questões de tempo de trabalho, flexibilidade numérica e 

funcional, assim como “teletrabalho” e trabalho virtual. 

 

Minor8 (1986 apud Dutra, 1996, p. 111) apresenta as atividades de 

responsabilidades das pessoas, gestores e empresa em relação ao planejamento 

                                                 
8 MINOR, Frank J. Computer applications em career development planning. In: HALL, Douglas T. 
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individual de carreira ao gerenciamento da carreira, como se pode perceber pelo 

quadro 2. 

 

 Planejamento individual de carreira Gerenciamento de carreira 

 
 
Responsabilidade 
das pessoas 

• Auto avaliação de interesses, 
valores e habilidades 

 
• Análise de opções de carreira 

 
• Decisão sobre objetivos e 

necessidades de desenvolvimento 
 
• Comunicação das preferências de 

carreira ao gestor 
 
• Mapeamento de expectativas de 

carreira e conciliação com 
necessidades da empresa 

 
• Perseguir seu plano de ação 

• Prover informações precisas para 
a empresa acerca de suas 
expectativas, experiências e 
habilidades 

 
 
 
Responsabilidade 
dos Gestores 

• Estimular o subordinado a planejar 
sua carreira 

 
• Avaliar com realismo os objetivos e 

necessidades de desenvolvimento 
de seus subordinados 

 
• Aconselhar seus subordinados no 

desenvolvimento conciliado com a 
empresa 

 
• Acompanhar a implementação do 

plano de carreira de seus 
subordinados 

• Validar as informações fornecidas 
pelo subordinado 

 
• Prover informação 
 
 
 
• Identificar candidatos internos em 

condições de assumir a vaga em 
aberto 

 
• Identificar oportunidades para 

desenvolvimento de seus 
subordinados 

 
 
Responsabilidade 
da Empresa 

• Prover modelos de planejamento de 
carreira, recursos, aconselhamento e 
informações necessárias 

 
• Prover treinamento em planejamento 

de carreira para gestores e seus 
subordinados 

 
• Prover ações de capacitação 

• Prover informações e processos 
para suportar a ação dos gestores 

 
 
• Manter atualizado sistema de 

informações acerca das 
necessidades da empresa 

Quadro 2 – Responsabilidades na gestão de carreiras 
Fonte: Minor (1986, pp. 205-206 apud Dutra, 1996, p. 111). 
 
 

No que diz respeito aos instrumentos e técnicas para o desenvolvimento de 

carreiras, Dutra (1996) cita Gutteridge (1986)9, que, de acordo com o quadro 3, 

apresenta os seguintes instrumentos e técnicas: 

                                                                                                                                                         
Career development in organization. San Francisco: Jossey-Bass, 1986. pp. 205-206. 
9 GUTTERIDGE, Thomas G. Organizational carees development systems: the state of the praticce. In: 



31 
 

 

Instrumentos para auto avaliação 

• Workshops para planejamento de carreira 
• Manuais para planejamento de carreira 
 
Aconselhamento individual 

• Profissionais de recursos humanos 
• Conselheiros profissionais – internos e externos 
• Profissionais de recolocação 
• Chefia imediata e mediata 
 
Informações acerca de oportunidades internas 

• Divulgação de posições disponíveis (job posting) 
• Levantamento de habilidades 
• Sistema de carreiras, com divulgação dos pré-requisitos de acesso a cada posição 
• Centro de informações acerca das oportunidades de carreira 
 
Processos de avaliação de potencial 

• Centros de avaliação 
• Previsão de demanda por recursos humanos 
• Planos de sucessão e remanejamentos 
 
Programas de desenvolvimento 

• Programas de rotação interna (job rotation) 
• Programas de desenvolvimento interno e externo 
• Bolsas de estudo ou programas de assistência à educação 
• Programas de desenvolvimento visando carreiras paralelas 
• Sistemas de orientação do desenvolvimento individual 

      Quadro 3 – Instrumentos e técnicas para desenvolvimento de carreiras 
       Fonte: Gutteridge (1986 apud DUTRA, 1996, p. 113). 
 

 

Baruch (2011) afirma que, na sociedade contemporânea, o gerenciamento de 

pessoas nas organizações deve pontencializar as opções de carreira, assim como 

investir nas pessoas, desenvolver uma variedade de trajetórias de carreira 

multidirecionais baseadas na flexibilidade, oferecendo acordos de trabalho 

alternativos e políticas de trabalho-família. 

 

Para este autor, a organização deve ser capaz de fornecer aos indivíduos opções 

para conseguir sucesso em suas carreiras, porém, a essência das carreiras sofreu 

mudanças, bem como o significado de sucesso atribuído a elas. A definição de 

sucesso na carreira é diversa devido a vários fatores, tais como: 

 

• Interno - como a pessoa vê o desenvolvimento da própria carreira em termos 

de valores internos, objetivos, aspirações; 

                                                                                                                                                         
HALL, Douglas T. Career development in organization. San Francisco: Jossey-Bass, 1986.  
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• Externo - como o sucesso na carreira é percebido pelo ambiente externo, por 

exemplo, em termos de status, hierarquia, renda e poder; 

• Organizacional - em termos de poder e influência organizacional,antes 

medido a partir da ascendência na carreira e agora de maneiras diferentes; 

• Nível social -  mercado de trabalho, desenvolvimento profissional, 

globalização. 

 

 

2.2 Mudança Organizacional 

 

 

Neiva e Paz (2007) afirmam que a mudança organizacional tem sido um imperativo 

para as organizações, pois a velocidade das mudanças sociais, econômicas, 

políticas e tecnológicas obriga às empresas a se adaptarem para que possam fazer 

frente a tais mudanças. 

 

Leavitt (1978) afirma que as abordagens relacionadas às mudanças organizacionais 

proporcionam uma espécie de caricatura das crenças e preconceitos subjacentes 

relativos às dimensões importantes das organizações, proporcionando alguns 

insights de áreas em que existe diferença aparente ou real entre as perspectivas da 

teoria organizacional. Para que se possam classificar as variadas abordagens 

principais à mudança, as organizações devem ser encaradas como sistemas 

multivariados nas quais interagem pelo menos quatro variáveis: as variáveis de 

tarefa, estrutura, tecnologia e os atores. Estas variáveis são altamente 

interdependentes, de forma que a mudança em qualquer uma delas resultará, 

provavelmente, em mudanças compensatórias nas outras. 

 

Conforme Ribeiro (2003), as constantes reinterpretações da realidade e a definição 

de significados compartilhados pelos colaboradores de uma organização são tarefas 

passíveis de constante atualização, principalmente no que tange à cultura 

organizacional, para que haja condições de acompanhar as mudanças. 

 

A organização deve ser permeável e buscar parcerias com todos os 
componentes sociais com os quais se relaciona, como clientes, acionistas, 
fornecedores funcionários e comunidade. Essa interação agrega novos 
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conhecimentos à empresa e ao indivíduo e, para se tornar mais produtiva, 
deve ser sustentada por uma visão, uma imagem mental de um estado 
futuro possível (RIBEIRO, 2003, p. 2). 

 

Para Kante (1997), circunstâncias de mudança pedem diferentes tipos de ação e de 

resposta. Flexibilidade e capacidade de ação criativa, assim, tornam-se mais 

relevantes que a simples eficiência. Torna-se mais importante fazer a coisa certa 

enquanto há tempo e de maneira “suficientemente certa” que fazer bem, tarde 

demais, a coisa ou aquilo que é certo.. Com relação a isso, a organização 

mecanicista torna-se vítima do tipo de “segmentalismo” que atormenta tantas 

corporações modernas. A compartimentalização pelas divisões mecanicistas entre 

diferentes níveis hierárquicos, funções e pessoas tende a criar barreiras e 

obstáculos. 

 

Bressan (2011) sintetiza os diversos conceitos apresentados na literatura sobre 

mudança organizacional, como pode ser visualizado no quadro 4: 

 

Autor Definição 

Bruno-Faria (2000) É qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, decorrente 
de fatores internos e/ou externos à organização que traz algum impacto nos 
resultados e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho. 

Wood Jr (2000) Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, 
tecnológica, humana ou de outro componente, capaz de gerar impacto em 
partes ou no conjunto da organização. 

Robbins (1999) São atividades intencionais, pró-ativas e direcionadas para a obtenção das 
metas organizacionais. 

Nadler, Shaw, 
Walton e 
cols. (1995) 

Resposta da organização às transformações que vigoram no ambiente, com o 
intuito de manter a congruência entre os componentes organizacionais 
(trabalho, pessoas, arranjos/estrutura e cultura). 

Ford e Ford (1995) É um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica, ou ponto 
de vista individual, que possibilita às pessoas pensarem e falarem sobre a 
mudança que percebem. 

Porras e 
Robertson (1992) 

Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas cientificamente embasadas 
objetivando mudança planejada do ambiente de trabalho com o objetivo de 
elevar o desenvolvimento individual e o desempenho organizacional. 

Araújo (1982) Alteração significativa articulada, planejada e operacionalizada por pessoal 
interno ou externo à organização, que tenha o apoio e supervisão da 
administração superior, e atinja integradamente os componentes de cunho 
comportamental, estrutural, tecnológico e estratégico. 

Quadro 4 – Definições teóricas sobre mudanças organizacionais 
Fonte: Bressan, 2011, p. 3. 
 

 

Bressan (2011) também utiliza alguns autores para demonstrar os tipos de 

mudanças abordadas na literatura por alguns autores, como visto no quadro 5: 



34 
 

 

 

Autor Tipos de Mudança 

Silva (1999) Incremental/Organizacional 
Aumento da eficiência e do uso dos recursos, 
mudança na arquitetura da empresa. 

Transformacional/Institucional 
Questionamento e mudança da missão, 
natureza e objetivo da organização. 

Weick & 
Quinn 
(1999) 

Contínua - mudança constante, cumulativa e 
evolutiva. Podem ser pequenos avanços que 
ocorrem quotidianamente em toda a 
organização, cujo acúmulo pode propiciar uma 
mudança significativa na organização. 

Episódica - é uma mudança infrequente, 
descontínua e intencional, que ocorre durante 
períodos de divergência, quando as empresas 
saem de sua condição de equilíbrio. 

Robbins 
(1999) 

Mudança linear e contínua. Não implica 
mudanças fundamentais nas pressuposições 
dos funcionários sobre o ambiente e sobre 
aspectos que podem causar melhorias na 
empresa. 

Mudança multidimensional, multinível, 
descontínua e radical, que envolve re-
enquadramento de pressupostos sobre a 
empresa e o ambiente em que ela se insere. 

Nadler, 
Shaw, 
Walton e 
cols. (1995) 

Incremental/Contínua - continuação do padrão 
existente, podem ter dimensões diferentes, 
mas são realizadas dentro do contexto atual 
da empresa. 

Descontínua - mudança do padrão existente, 
que ocorre em períodos de desequilíbrio e 
envolve uma ou várias reestruturações de 
características da empresa. 

Porras & 
Robertson 
(1992) 

É uma mudança linear e contínua, que 
envolve alterações nas características dos 
sistemas sem causar quebras em aspectos 
chave para a organização. 

É uma mudança multidimensional, multinível, 
radical e descontínua que envolve quebras de 
paradigmas organizacionais. 

Quadro 5 – Definições teóricas sobre os tipos de mudanças organizacionais 
Fonte: Bressan, 2011, p. 4. 
 

Segundo Fleury e Fleury (1997), a mudança nos padrões culturais da organização 

pode acontecer por meio da mudança revolucionária, que é a mudança de valores 

antagônicos aos da organização, resultando no processo de destruição e redefinição 

completa das práticas organizacionais; da mudança gradual, que ocorre quando 

novos valores propostos são complementares aos existentes; e da mudança 

aparente, cujo intuito é o de preservar sua cultura, realizando alterações superficiais. 

 

Milkovich e Bourdreau (2000) afirmam que a base motivacional para as várias 

transformações organizacionais está na busca pela competitividade como, por 

exemplo, chegar mais perto dos clientes, buscar soluções inovadoras, objetivar mais 

rapidez nas respostas e maior produtividade. 

 

De acordo com Neiva e Paz (2007), a mudança organizacional deverá levar em 

consideração fatores como escopo, intensidade, tempo de reação, pessoas 

envolvidas etc., devendo esta ser planejada e abranger componentes que 

caracterizam a organização como um todo como, por exemplo, a finalidade básica, 

pessoas, trabalho, estrutura formal, cultura e relação da organização com o 

ambiente. Tais fatores são internos e ou externos à organização e as consequências 
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podem vir a ser positivas ou negativas para os resultados almejados ou até para a 

sobrevivência da organização. 

 

Na visão de Vergara e Pinto (1998), a mudança cultural deve ser sustentada por 

formas que não sejam estranhas à organização, de modo que se obtenha a 

motivação e o comprometimento com seus objetivos. As mudanças sempre 

produzem efeitos de resistência por parte do grupo imposto ao processo, o que pode 

causar desestabilização, uma vez que se criou símbolos que dão sentido à vida e 

que se trata de uma forma de manifestação que é quebrada, negada ou substituída. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Staub (2004) considera que mudança 

desestabiliza os sistemas técnicos, operacionais e políticos de tal forma que as 

transformações na estrutura e na dinâmica das relações também envolvem riscos de 

dissolução de identidade e de desvinculação dos indivíduos com a organização, pela 

perda do sentido de pertencimento à organização. 

 

 

2.3 Cultura organizacional 

 

 

Segundo Schein10 (apud Fleury, 1996, p. 20), a cultura organizacional pode ser 

definida como sendo 

 

[...] o conjunto de pressupostos básicos (basic assumptions) que um grupo 
inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os 
problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram 
bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos 
membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a 
esses problemas (SCHEIN apud FLEURY, 1996, p. 20). 

 

A cultura, para Dias (2003), pode ser definida como todo procedimento aprendido e 

seus resultados, cujos elementos são compartilhados e transmitidos pelos homens 

que compõem a sociedade,  ou seja, é tudo aquilo que o homem aprende e produz 

por meio de suas atividades, inclusive no que diz respeito aos aspectos sociais, 

psicológicos e físicos, sendo os seus resultados expressos pelo que o homem 

                                                 
10 SCHEIN, E. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1986. 
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aprende pela socialização, resultando nos valores, atitudes, formas de pensar, sentir 

e agir. 

 

A organização é definida pelo autor, numa forma mais genérica, como um ente 

social criado intencionalmente para que determinados objetivos sejam alcançados 

mediante trabalho humano e uso de recursos materiais, que precisam ser 

administrados por meio de determinada estrutura hierárquica, orientada a certos 

objetivos, e que se caracteriza por uma série de relações entre seus componentes, 

ou seja, poder, divisão do trabalho, motivação, comunicações etc. 

 

De acordo com Dias (2003), a palavra organização é derivada do grego organon, 

que significa ferramenta ou instrumento. Dessa forma, as organizações podem ser 

entendidas como instrumentos utilizados pelo homem para desenvolver 

determinadas tarefas que não podem ser executadas apenas por um indivíduo em 

particular. 

 

Torquato (1991) destaca quatro tipos de reforçadores de cultura organizacional: 

aspecto histórico, natureza técnica da empresa, modelo de gestão da organização e 

osmose geográfica, sendo que a preocupação de todo executivo é a de identificar o 

modelo da cultura de sua organização.  

 

Paralelamente ao pensamento de Torquato (1991), Robbins (1998, p. 288) diz que 

 

parece haver um amplo consenso de que cultura organizacional diz respeito 
a um sistema de significados comuns aos membros de uma organização, 
distinguindo uma organização das outras. Este sistema de significados 
comuns é, a um exame mais atento, um conjunto de características 
fundamentais valorizadas pela organização. 

 

Peter Drucker (1997, apud Dias, 2003, p. 30) define a organização como sendo “um 

grupo humano, composto por especialistas que trabalham em conjunto em uma 

tarefa comum”. Já a cultura organizacional é definida por Dias (2003) como sendo  

 

[...] um conjunto de um sistema de valores e crenças compartilhados que 
interage com pessoas, estruturas da organização, processos de tomada de 
decisões e sistemas de controle de uma empresa para produzir normas de 
comportamento (de como devem ser feitas as coisas numa organização em 
particular) (DIAS, 2003, p. 41). 
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Fleury e Fleury (1997) dizem que cultura organizacional é um conjunto de valores, 

expressos em elementos simbólicos e em práticas organizacionais que, em sua 

capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, 

agem tanto como elementos de comunicação e consenso quanto como elementos 

que  expressam e instrumentalizam relações de dominação. 

 

Para estes mesmos autores, a mudança nos padrões culturais da organização pode 

acontecer por meio da mudança revolucionária, que é a mudança de valores 

antagônicos aos da organização, resultando no processo de destruição e redefinição 

completa das práticas organizacionais; da mudança gradual, que ocorre quando 

novos valores propostos são complementares aos existentes; e da mudança 

aparente, que tem intuito de preservar sua cultura, realizando alterações superficiais. 

De acordo com Ferreira (1998), todo e qualquer programa na área da qualidade 

dentro da organização tem, necessariamente que, em primeiro lugar, respeitar sua 

cultura, seus valores. 

 

Segundo Grinberg, Lunardi e Brei (2006), a cultura organizacional pode ser 

analisada em diferentes níveis: o ambiente da organização, sua arquitetura, 

tecnologia, layout do escritório, maneiras de se vestir, padrões de comportamento 

visíveis ou audíveis, documentos públicos dentro da empresa etc. Porém, estes 

níveis de análise são enganadores, porque, através deles, a informação é facilmente 

obtida, mas dificilmente entendida. Ela endereça "como" um grupo constrói seu 

ambiente e "quais" padrões de comportamento são destacados entre seus membros, 

mas não explica "por que" um grupo se comporta de certa maneira. 

 

Conforme Andrade (2000), a cultura organizacional é constituída de valores, normas, 

atitudes e comportamentos resultantes de uma experiência coletiva e compartilhada 

pelos membros da empresa, representando, portanto, o resultado da adaptação de 

uma empresa ao seu ambiente. Os valores adquiridos coletivamente são julgados 

relevantes para serem preservados e ensinados aos novos membros. 
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2.4 Fusões e Aquisições (F&A)  

 

 

As organizações estão a todo o momento acompanhando as tendências do mercado 

local e internacional, objetivando o realinhamento de suas estratégias com foco na 

manutenção ou expansão do seu universo de atuação.  

 

Camargos e Helal (2007) relatam que, a partir dos anos 1990, mais acentuadamente 

a partir de 1994, a economia brasileira passou a apresentar uma dinâmica de 

concentração de capitais e uma reestruturação patrimonial, organizacional e 

societária na qual a atividade de fusões e aquisições desempenha um importante 

papel, por ser uma adequação muitas vezes viável às novas condições econômicas 

vigentes, tanto no ambiente econômico nacional como no internacional. 

 

Dessa forma, a atividade de F&A é controversa e permeada por uma série 
de indagações ainda não respondidas pela teoria organizacional. Se por um 
lado, as transformações no ambiente organizacional têm um papel 
consolidador de setores e resulta em muitos casos no fortalecimento de 
empresas, por outro, observa-se que as consequências internas para as 
pessoas que vivenciam esses processos suscitam muitas questões sobre 
como a organização lida com questões de poder, clima e comportamento 
organizacional, relacionamentos interpessoais, cultura e mais 
especificamente da confiança organizacional (CAMARGOS; HELAL, 2007, 
p. 2). 

 

Caldas e Tonelli (2001, p. 3) afirmam que, “no cenário atual do mundo dos negócios, 

as fusões estão tendo uma crescente influência nas relações que as empresas 

estabelecem umas com as outras, mobilizando bilhões de dólares e fazendo 

revoluções dentro das empresas”. 

 

Conforme Tortato (1999), as aquisições surgem como uma forma de enfrentar os 

desafios gerados pelas mudanças na economia, tecnologia, concorrência, 

regulamentação e padrões de propriedade. Estas mudanças podem ocorrer em 

diversas fases do ciclo de vida de uma organização. 

 

Homem, Oltramari e Bessi (2009) afiançam que as fusões e aquisições estão entre 

as estratégias usadas pelas empresas para ampliação do market share, que mais 
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têm crescido nas últimas décadas. Podem ser relacionadas ao meio de fortalecer 

rapidamente o poder de mercado fora do país de origem. 

 

Além disso, estes autores reiteram que o processo de aquisição pode ser definido 

como a obtenção, por uma empresa, do controle acionário de outra, com 

consequente desaparecimento jurídico da empresa adquirida. Tal processo ocorre 

em etapas contínuas e interdependentes que se iniciam com a intenção da compra, 

passam pela due diligence e negociação e fecham com a integração, que é uma 

etapa longa e delicada, devendo ser trabalhada e planejada adequadamente. 

Quando se dá a aquisição, a compradora pode operar a adquirida de forma 

totalmente independente, significando a possibilidade de implantar nessa empresa 

uma cultura e estilo gerencial totalmente diferenciados da empresa anterior, se for a 

necessidade e/ou vontade da compradora. 

 

A aquisição envolve a empresa compradora em atividades interculturais 
que, por sua vez, impactam no gerenciamento de recursos humanos e na 
necessidade de proceder a uma eficaz integração dos estrangeiros com a 
nova casa. A gestão de pessoas ocupa, nesses processos, um espaço 
importante, à medida que a capacidade de adaptação das organizações aos 
processos mutativos depende, em grande parte, que os integrantes dela 
internalizem as novas estratégias. O gerenciamento de pessoas, nesses 
casos, requer que as pessoas que fazem parte da organização adquirida 
procedam a uma readaptação à nova cultura organizacional e assimilem 
novas formas de trabalho e mudanças tecnológicas advindas desses 
processos. Enfim, precisam assumir como seus os projetos da empresa que 
está em processo de mutação. Tal adaptação para os trabalhadores ocorre, 
em muitos casos, de forma dolorosa, pois necessitam criar para si novos 
modos de ser e de trabalhar, em face do novo contexto organizacional 
(HOMEM, OLTRAMARI e BESSI, 2009, p. 3). 

 

As razões para a aquisição de uma empresa influenciam de maneira decisiva a 

escolha da estratégia de integração adotada pela empresa compradora (BARROS et 

al, 2003).  

 

Esse movimento de aquisição gera mudanças profundas tanto na adquirente como 

na adquirida, mas decorre da avaliação de possíveis vantagens para as empresas 

que fazem parte da operação. De acordo com Rossetti (2001), há três dominantes 

que correspondem a mais de 50% do total. São eles: ganhos de market share 

(participação no mercado); maior amplitude geográfica de atuação; e crescimento, 

com ampliação de escalas operacionais. Além dessas razões, relacionadas ao 
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crescimento de um modo geral, o citado autor aborda objetivos referentes à 

ampliação da competitividade, à diversificação (tanto da linha de produtos quanto de 

negócios), ao aporte de tecnologia e à verticalização (integração da cadeia de 

negócios a montante e/ou a jusante).  

 

Becker (2002) afirma ser comum a confusão entre os termos fusão e aquisição, mas 

ensina a diferença: no caso da aquisição, esta é definida como a obtenção, por uma 

empresa, da propriedade controladora de outra empresa (a adquirida), com a 

intenção de conservá-la e operá-la. No que diz respeito à fusão, esta se caracteriza 

pelos casos de combinação entre duas organizações, de modo a preservar uma e 

eliminar a outra.  

 

A fusão pressupõe a integração de duas empresas em uma só. Quando há 
apenas aquisição, sem fusão, a compradora tem a possibilidade de operar a 
adquirida de maneira independente, o que significa que o impacto sobre a 
cultura organizacional poderá ser mínimo ou até inexistente (BECKER, 
2002, p. 2). 

 

A fusão é conceituada como a operação pela qual se vinculam duas ou mais 

sociedades, de modo a formar uma nova sociedade que lhes acrescerá em todos os 

direitos e obrigações. Trata-se de uma mistura, aliança, associação ou união. Assim, 

Becker (2002) propõe os seguintes tipos de fusão: horizontal, vertical e por 

conglomerados. 

 

Na fusão horizontal as duas empresas pertencem a um mesmo segmento e 
a união possivelmente proporcionará economias de escala. Já na vertical, a 
fusão se dá em empresas que estão à frente ou atrás na cadeia produtiva. 
Entre as vantagens associadas a este tipo de fusão estão a garantia de 
matérias-primas, maior facilidade na distribuição dos produtos e possível 
aprimoramento na administração da produção uma vez que o 
gerenciamento dos estoques será mais efetivo. E por fim, a fusão por 
conglomerados envolve empresas com setores não relacionados. Neste tipo 
de fusão o enfoque está na diversificação do negócio, ampliação na linha de 
produtos e no aproveitamento das oportunidades de investimentos (BNDES, 
1999 apud BECKER, 2002, p. 2). 

 

Becker (2002) apresenta, também e conforme pode ser observado no quadro 6, as 

principais diferenças entre os conceitos envolvidos na associação e na união de 

empresas: 
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Tipologia Descrição 

Aliança Associação entre duas ou mais empresas que empenham recursos comuns para 
juntamente desenvolverem uma nova atividade. 

Joint 
venture 

Literalmente significa “união de risco”. Associação de empresas para o 
desenvolvimento e execução de projetos específicos sem caracterizar sociedade ou 
nova companhia. 

Consórcio Grupo de empresas formado para aquisição de outra empresa, execução de uma 
obra ou financiamento de um projeto de grande envergadura. 

Contrato de 
Longa 
Duração 

Acordo, pacto ou convenção entre empresas para a execução de atividade comum. 

Fusão União de duas ou mais companhias que formam uma única empresa, geralmente sob 
controle administrativo da maior ou da mais próspera. 

Aquisição Compra de controle acionário de uma empresa por outra. 
Quadro 6 – União e associação de empresas – principais tipologias 
Fonte: Rossetti (2001, apud Becker, 2002, p. 2). 
 

Para Nunes e Vieira (2011), a compra de uma empresa ocorre por vários motivos:  

 

Há três dominantes que correspondem a mais de 50% do total. São eles: 
ganhos de market share (participação no mercado); maior amplitude 
geográfica de atuação; crescimento, com ampliação de escalas 
operacionais. Além dessas razões, relacionadas ao crescimento de um 
modo geral, o citado autor aborda objetivos referentes à ampliação da 
competitividade, à diversificação (tanto da linha de produtos quanto de 
negócios), ao aporte de tecnologia e à verticalização (integração da cadeia 
de negócios a montante e/ou a jusante) (ROSSETTI, 2001 apud NUNES e 
VIEIRA, 2011, p. 3). 

 

Segundo estes autores, crescimento é o objetivo da maioria das empresas que 

fazem aquisições. Por outro lado, com as aquisições, muitos são os problemas que 

aparecem.  

 

Já Barros et al (2003) afirmam que a literatura sobre F&A aponta dois motivos para a 

compra de empresas: maximização do valor da empresa, por meio de sinergias, 

economias de escala e/ou transferências de conhecimento e motivações do corpo 

diretivo, baseadas no aumento do market share, no prestígio da direção e na 

redução do nível de incerteza. 

 

Staub (2004) diz que, nesse processo de aquisição, a empresa, quando incorporada, 

pode ser transformada em uma divisão ou departamento da adquirente. 

 

As aquisições são geralmente motivadas por questões estratégicas 
(ingresso em novos negócios, crescimento rápido em mercados similares, 
ganhos de competitividade, conquista de novos mercados, antecipação a 
concorrentes, melhor acesso a clientes) e operacionais (economia de 
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escala, acesso a fontes de matéria-prima, integração e otimização de 
sistemas produtivos, acesso a cadeias de distribuição) e permitem ao 
comprador manter o controle da empresa. São estimuladas pela abertura 
dos mercados, pela desregulamentação econômica, por programas de 
privatização, pelas mudanças tecnológicas e pela crescente globalização. 
Realizam-se por meio de complexos programas de integração de estruturas, 
processos e padrões de organização que alteram profundamente os 
sistemas operacionais, sociais e políticos, especialmente das adquiridas 
(STAUB, 2004, p. 102). 

 

Staub (2004) afirma, ainda, que a maioria dos autores trata paralelamente de fusões 

e aquisições sem distingui-las em relação à sua natureza. Entretanto, existe uma 

diferença essencial que deve ser destacada e que diz respeito à potencialidade das 

relações de poder e à expectativa de participação nas decisões estratégicas. De 

acordo com o autor, as fusões são alicerçadas sobre a suposta simetria nas 

relações de poder, o que gera expectativas de participação igualitária nas decisões 

fundamentais. Prevalece a idéia de parceria, que tanto pode anular quanto estimular 

conflitos pela conquista de espaço na nova organização. A inclinação mais provável 

está relacionada ao surgimento de uma competição acirrada por territórios 

organizacionais críticos, visando ao domínio da empresa em formação. No caso das 

aquisições, estas estabelecem uma assimetria das relações de poder, o que 

condiciona a adquirente e a adquirida a posição dicotômica de mando e 

subordinação, respectivamente, que pode trazer reflexos insanáveis, cuja tendência 

é o aparecimento de reações territoriais carregadas de ressentimento, diminuição da 

autoestima e perda de confiança dos funcionários da adquirida, tornando difícil o 

gerenciamento do processo de aquisição. Por outro lado, nos casos de empresas 

que se encontram em dificuldades, a aquisição representa novas oportunidades de 

sobrevivência e novas possibilidades de crescimento profissional. 

 

Na visão de Camargos e Helal (2007), em termos conceituais, uma fusão ocorre 

entre empresas que geralmente têm porte semelhante e combinam-se por meio de 

uma simples permuta de ações, que pode ou não ser seguida de uma consolidação 

(criação de uma nova empresa, com outra identidade jurídica). Em relação à 

aquisição, ocorre a compra de uma firma por outra, na qual somente uma delas 

mantém a identidade. Esta compra pode ser de ações com direito a voto no mercado 

de capitais (aquisição do controle) ou dos ativos da empresa. Aqui, uma fusão é 

entendida como uma aquisição de uma empresa por outra, estruturada por meio de 
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uma permuta de ações, devido a objetivos estratégicos, mercadológicos, financeiros 

e tributários. 

 

Wright et al11 (2000 apud Zilber e Piekny, 2005, p. 172) defendem que “a fusão é 

uma estratégia de crescimento na qual duas ou mais empresas combinam-se para 

formar uma nova empresa”. Já para Zilber e Piekny (2005, p. 172), “uma fusão 

ocorre, quando uma empresa é combinada com outra e desaparece dentro dessa 

outra. A nova empresa surgida após a fusão é referida como empresa sucessora”. 

 

Zilber e Piekny (2005) asseveram que a fusão pode ser classificada em horizontal ou 

vertical: a fusão horizontal ocorre entre empresas que produzem o mesmo tipo de 

bem/serviço; a fusão vertical ocorre entre uma empresa e uma de suas fornecedoras 

ou clientes. 

 

De acordo com Key12 (1992 apud Zilber e Piekny, 2005), legalmente a fusão é 

definida como a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades a fim de 

formar uma nova sociedade; esta última lhes sucederá nos direitos e obrigações, 

extinguindo as sociedades envolvidas e dando lugar a uma nova. Conclui-se que a 

fusão pode ser entendida como estratégia de nível empresarial em que uma 

empresa se combina com outra e ambas se consolidam, dando origem a uma 

sucessora, disposta estrutural e organizacionalmente para se desenvolver e crescer. 

 

Watson13 (1995 apud Staub, 2004) alega que a nova organização que emerge do 

processo pós-aquisição demanda a articulação de três variáveis essenciais: a 

estratégia, uma idéia geral acerca do destino da organização e os meios de se 

chegar lá; a estrutura, caracterizada por um conjunto de tarefas interligadas e as 

regras e procedimentos para assegurar que permaneçam relacionadas entre si; e a 

cultura, um corpo de entendimentos partilhados sobre a finalidade da organização e 

sobre o que é importante, ou seja, certo ou errado, sobre a forma como as coisas 

devem ser feitas. 

                                                 
11 WRIGHT, P.; KROLL, M. J.; PARNELL, J. Administração Estratégica. 1. ed. São Paulo: Atlas, 
2000. p. 433. 
12 KEY, S. L. Guia da Ernst & Young para administração de Fusões e Aquisições. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1992. p. 180. 
13 WATSON, T. J. In Search of Management – Culture, Chãos & Control in Managerial Work. 2. ed. 
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Segundo Thorstensen (1998), de acordo com informações da UNCTAD14 (1997) as 

aquisições podem ser enquadradas na seguinte classificação, levando-se em 

consideração o relacionamento anterior das empresas: 

 

• Horizontal: quando ocorre entre empresas concorrentes, estimulada pela 

reestruturação global de algumas indústrias, como resposta às mudanças 

tecnológicas e à liberação econômica. Ao consolidarem recursos, as 

empresas visam a obter sinergias e maior poder de mercado, como foi o caso 

da adquirente ao comprar uma empresa sediada no maior mercado 

consumidor de aço do Brasil;  

• Vertical: quando o negócio envolve empresas de cadeia de valor, como 

aquisições entre clientes e fornecedor, com o propósito de reduzir incertezas, 

custos de transação e obter benefícios da exploração de novas 

oportunidades;  

• Conglomerado: quando a aquisição ocorre entre empresas de setores ou 

atividades não relacionadas, cuja lógica é a diversificação de riscos e a 

exploração de oportunidades. 

 
 
Reed e Lajoux (1995) defendem que a aquisição é uma estratégia 
empresarial de crescimento, na qual as ações ou ativos de uma empresa 
passam a pertencer a um comprador, e aquisição é o termo genérico usado 
para descrever a mudança de proprietário. O que diferencia a aquisição da 
fusão é o fato desta última poder ou não acontecer após a aquisição. 
Quanto à finalidade da F&A, Clemente e Greenspan (1998), Steiner (1969), 
Wright et al. (2000), Rock et al. (1994), Groppelli e Nikbakht (1999), e 
Rasmussen (1989), consideram-na como um instrumento para o 
crescimento da empresa. Finalmente, Rasmussen (1989) defende que tanto 
a fusão quanto a aquisição são poderosas ferramentas para o crescimento 
empresarial, possibilitando a penetração em novos mercados em curto 
prazo, evitando a espera pela maturidade de investimentos internos, a partir 
da estaca zero. Porter (1986) confirma que a aquisição elimina a 
necessidade de se promover desenvolvimento interno para a entrada em 
novos negócios (apud ZILBER E PIEKNY, 2005, p. 173). 

 

Zilber e Piekny (2005, p. 173) garantem que “os elementos motivadores para a F&A 

defendidos por Rasmussen (1989) e Clemente e Greenspan (1998) são os 

seguintes”: promover o aumento do market share; entrar em novos mercados ou ter 

acesso a novos canais de distribuição; obter novos produtos; exercer inovações e 

                                                                                                                                                         
New York: Routledge, 1995. 
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descobertas em produtos ou tecnologia para reduzir prazo e custo do produto e 

melhorar a qualidade; reduzir o número de competidores; capitalizar em razão de 

mudanças na política e nas regras; fortalecer a reputação e a imagem ou aumentar 

a credibilidade; e, manter a paz na empresa com ambiente externo de mudanças. 

 

Nadler e Limpert15 (1994 apud Tortato, 1999) apresentam duas perspectivas 

correntes sobre aquisição, que eles chamam de perspectiva estratégica e 

perspectiva de recursos humanos: 

 

A perspectiva estratégica focaliza a decisão de adquirir e a escolha do que 
adquirir, levando em consideração que uma aquisição eficiente, que atenda 
às expectativas da empresa que a faz, seja composta de uma finalidade 
estratégica certa, da escolha certa da aquisição e das condições financeiras 
certas. A perspectiva de recursos humanos concentra-se nas questões da 
pós-aquisição, no impacto causado nas pessoas, nas possíveis reações, no 
casamento de culturas distintas e potencialmente incompatíveis. A pós-
aquisição é apontada como o fator chave no sucesso ou falha da aquisição 
(NADLER E LIMPERT, 1994 apud TORTATO, 1999, p. 2). 

 

Muitas são as razões para as aquisições de empresas.  Conforme Martelanc, Pasin 

e Pereira (2010), as aquisições são maneiras de melhorar o desempenho da 

administração ou de alcançar algum tipo de sinergia, aumentando, assim, a 

eficiência da economia como um todo. As principais fontes de sinergia entre 

empresas são: 

 

• Aumento de receitas; 

• Redução de custos e despesas; 

• Benefícios fiscais; 

• Redução do custo de capital, gerando maior poder de mercado, transferência 

de tecnologia entre empresas, redução de despesas administrativas, dentre 

outras. 

 

Segundo Barros (2001), um estudo realizado em âmbito mundial pela Roland Berger 

revela que de 60% a 80% das fusões e aquisições falham, sendo as principais 

                                                                                                                                                         
14 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT - UNCTAD. World 
Investment Report, Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy, 1997.  
15 NADLER, David A.; LIMPERT, Terry. Administração da dinâmica das aquisições: como passar com 
sucesso da decisão à integração. In: NADLER, David; GERSTEIN, Marc; SHAW, Robert et al (ed) 
Arquitetura Organizacional. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 



46 
 

 

causas dessas falhas os efeitos superestimados da sinergia entre as empresas, o 

preço muito alto e a integração hesitante demais. De acordo com a pesquisa, uma 

das principais razões para que a integração não ocorra no ritmo esperado é o 

fracasso na integração cultural.  

 

As manifestações visíveis da cultura organizacional ocorrem das mais 
diversas formas – na interação das pessoas, na linguagem utilizada por 
elas, na maneira de se vestirem e, especialmente, no modo de 
encaminharem e resolverem problemas. Problemas esses que não podem 
ser ignorados para um verdadeiro crescimento nas empresas (BARROS e 
RODRIGUES, 2001, p. 12). 

 

Barros e Rodrigues (2001) também observam que é muito comum os executivos 

apreciarem manifestações culturais e se empolgarem com as diferenças 

encontradas como, por exemplo, nas artes, na culinária e na música, mas ignoram 

estas mesmas diferenças quando elas impactam a gestão das empresas. Falam, 

ainda, sobre as diferenças culturais entre diversas regiões ou país nos quais as 

empresas são instaladas, sem deixarem de entrever os problemas de choque das 

culturas organizacionais.  

 

 

2.4.1 As dimensões/implicações comportamentais nos processos de fusão e 

aquisição 

 

 

Child, Faulkner e Pitkely16 (2001 apud Staub, 2004), consideram as fusões e as 

aquisições como a principal forma utilizada pelas empresas que integram o sistema 

internacional de negócios para fortalecer suas posições no mercado e explorar 

novas oportunidades. 

 

Entretanto, de acordo com estes mesmos autores, as aquisições, em geral, 

apresentam maiores problemas que as fusões em relação ao gerenciamento,  

devido ao medo e à resistência do pessoal da empresa adquirida. Essa preocupação 

envolve o processo de integração, tendo o elemento humano como fator crítico, o 

que colabora para a convergência interdisciplinar entre a problemática da integração 

                                                 
16 CHILD, John; FAULCKNER, David; PITKETHLY, Robert. The Management of International 
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no campo dos estudos organizacionais e a questão da territorialidade, ou seja, a 

oposição entre propostas de intervenção da adquirente e resistências opostas pelo 

pessoal da adquirida. 

 

Conforme Becker (2002), os estudos que dizem respeito à gestão de pessoas em 

processos de fusões e aquisições de empresas são escassos. No entanto, 

pesquisas demonstram a ocorrência de insucessos nesses processos, pois apenas 

15% das fusões atingem seus objetivos financeiros.  Outros estudos indicam que os 

fracassos em fusões e aquisições oscilam entre 65 e 85% dos casos. Em pesquisas 

mais recentes, apurou-se que metade das empresas que passaram por fusão ou 

aquisição não conseguem manter o valor de suas ações dois anos depois da 

transação estar fechada e que menos que 50% das fusões agregam valor. 

 

Camargos e Helal (2007) ressaltam que a dinâmica em torno das fusões e 

aquisições, no âmbito interno das organizações, se encontra entre as formas mais 

dramáticas de transformação organizacional, cujos mecanismos estratégicos e 

organizacionais que contribuem para o sucesso da integração pós-combinação 

ainda não foram bem entendidos e assimilados pela teoria organizacional. 

 

Nesse contexto, a identificação e gerenciamento dos principais fatores que 
afetam (positiva e negativamente) os processos de F&As passam a ser 
fundamental, devido ao impacto destes processos em todos os níveis 
organizacionais, principalmente sobre as pessoas, que passam a vivenciar 
um quadro de indefinições quanto ao seu futuro na empresa e quanto aos 
rumos da própria empresa. Esse quadro de incertezas pode levar a uma 
ruptura da confiança dos funcionários na organização, que por sua vez pode 
resultar em uma série de consequências negativas para a empresa como 
um todo, como queda na moral, desmotivação, queda na qualidade e na 
produtividade, entre outros fatores psicológicos mais graves (CAMARGOS; 
HELAL, 2007, p. 2). 

 

Costa17 (2003 apud Camargos e Helal, 2007) afiança que a ruptura de confiança se 

dá em função da perturbação que a mudança organizacional pode causar sobre as 

necessidades básicas do quadro funcional, ao alterar a natureza de sua relação com 

a organização. Em muitas situações, os funcionários podem se sentir traídos e 

vítimas dessas mudanças, devido ao rompimento dos contratos implícitos e, nesses 

                                                                                                                                                         
Acquisitions. New York: Oxford University Press, 2001 
17 COSTA, A. C. A confiança nas organizações: um imperativo nas práticas de gestão. In: 
RODRIGUES, S. B.; CUNHA, M. P. Estudos organizacionais: novas perspectivas da administração 
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casos, o medo de perder o emprego, a insegurança, a depressão e o stress são 

reações naturais a estas situações. Diante disso, conforme os autores, o processo 

de fusão e aquisição tem um impacto direto em aspectos essenciais, ligados ao 

comportamento organizacional, para o bom andamento ou até mesmo o sucesso da 

combinação organizacional. Dentre estes aspectos merecem destaque a 

comunicação, liderança, gestão de mudança em termos de pessoas, colaboração e 

engajamento na transição. Tais aspectos são fortemente influenciados pela 

confiança das pessoas nas organizações envolvidas. 

 

Geralmente, nesses momentos, ocorre uma reestruturação de funções e do 
quadro funcional, uma reorganização de tarefas e atividades, nas quais as 
redundâncias e sobreposições são eliminadas, além da introdução de novos 
métodos e maneiras de trabalho (da organização adquirente). Enfim, 
ocorrem mudanças em praticamente todos os níveis organizacionais, tendo 
em vista que possivelmente a organização adquirente tentará no curto e 
médio prazo impor sua cultura, estilo gerencial, diretrizes e estratégias 
sobre a adquirida. Essas mudanças geram um clima organizacional de 
desconfiança e incertezas, prejudicando o seu desempenho. É nesses 
momentos de incerteza e transição, no afã de se obter resultados e as 
sinergias previamente estimadas, que muitos dos contratos implícitos são 
rompidos, quebrando a confiança, principalmente entre a alta administração 
e os demais níveis da nova organização (CAMARGOS; HELAL, 2007, p. 4). 

 

Triches18 (1996 apud Staub, 2004) assevera que é importante que se focalize os 

estudos nas reações dos indivíduos às mudanças ocasionadas pela transferência de 

controle empresarial na aquisição, que se inicia quando uma empresa adquire, de 

forma total ou parcial, o patrimônio ou o controle acionário de uma outra empresa. 

 

Conforme Staub (2004), a aquisição, em geral, implica na reestruturação com 

rearranjos na estrutura de papéis, levando à fragmentação da identidade dos 

indivíduos, que perdem a noção de pertencimento à organização. A insegurança em 

face do novo contexto, as mudanças propostas pelos novos controladores, o receio 

do fracasso, o medo de perder espaço e de não obter reconhecimento na nova 

organização geram pavor e angústia. 

 

                                                                                                                                                         
e empresas. São Paulo: Iglu, 2000, p. 284-305. 
18 TRICHES, D. Fusões, aquisições e outras formas de associações entre empresas no Brasil. 
Revista de Administração, São Paulo v.31, n.1, jan/mar 1996. pp.14-31. 
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Nadler e Limpert19 (1994 apud Staub, 2004) afirmam que, de acordo com a idéia de 

dinâmica organizacional que complementa a perspectiva estratégica e a de recursos 

humanos, as atenções devem ser dirigidas para o planejamento e para a análise do 

que ocorre depois da compra: o processo de integração. Nesse sentido, a aquisição 

pode ser considerada como um processo de mudança organizacional com ênfase na 

análise da passagem de um estado atual, no momento da aquisição, para um estado 

futuro, depois de encerrado o processo de integração. 

 

 

2.4.2 Processos de integração em aquisições 

 

 

Pereira, Ávila e Vilas Boas (2006) alegam que, em geral, empresas que se 

encontram envolvidas nos processos de fusões e aquisições se concentram muito 

nas negociações financeiras e deixam de lado as pessoas. 

 

No entender de Staub (2004), a fase da integração é fundamental para o processo 

de aquisição. São geralmente utilizadas duas modalidades de integração, quais 

sejam: definir o processo a priori ou construí-lo sob medida. Na definição a priori, as 

decisões são centralizadas e a conclusão é, normalmente, mais rápida e objetiva, 

sendo os decisores, em geral, executivos especializados. No processo construído 

sob medida, que ocorre quando a empresa compradora não dispõe de um plano 

definido, privilegia-se o bottom up, ou seja, as contribuições de baixo para cima.  

Apesar do caráter participativo, trata-se de um processo geralmente mais lento e 

conflituoso. 

 

Para este autor, esses dois estilos de condução formam os extremos de um 

continuum, que podem combinar características mais relacionadas a uma ou a outra 

ponta, dependendo do interesse, competência e cultura da empresa adquirente. É 

nessa etapa que, em geral, as diferenças culturais são externadas. No entanto, isso 

não quer dizer, de forma alguma, que o planejamento do choque deva ser feito 

                                                 
19 NADLER, D. A.; LIMPET, T. Administração da Dinâmica das Aquisições: como passar com sucesso 
da decisão à integração. In: NADLER, D.; GERSTEIN, M.; SHAW, R. et al (ed) Arquitetura 
Organizacional. Rio de Janeiro: Campus: 1994.  
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apenas na etapa de integração. É imprescindível que a gestão do encontro de 

culturas seja pensada anteriormente. 

 

No que diz respeito à fase de integração, Staub (2004) afirma que o grande desafio 

da aquisição é o gerenciamento do processo de integração pós-aquisição, que deve 

ser dirigido para a criação de valor esperado pela estimativa de cálculos que 

instruíram a concepção do negócio. Deve-se, ainda, levar em conta algumas 

questões consideradas importantes, fazendo-se uma análise prévia do negócio, 

como: 

 

• A consistência estratégica, uma vez que as aquisições envolvem decisões 

estratégicas que podem tanto reforçar quanto desviar a direção e o foco 

mercadológico da empresa compradora; 

• A qualidade do processo de tomada de decisão da aquisição, levando-se em 

conta que é imprescindível analisar o negócio em toda sua complexidade, 

tendo em vista as incertezas e possíveis problemas não detectáveis na fase 

que o antecede;  

• A capacidade de integrar, lembrando que o valor só é criado depois que as 

capacidades são transferidas e os indivíduos das empresas colaboram para 

produzir os benefícios esperados ou para explorar novas oportunidades;  

• A capacidade de aprender fora dos restritos contextos estratégicos, 

organizacionais e culturais que moldam o modo de ser e operar da 

adquirente. 

 

Becker (2002) afiança que o episódio crítico é o próprio momento da fusão, pois se 

trata da formação e da consolidação de uma cultura e de um elemento que pode 

emergir obstáculos à fusão. 

 

Valores e crenças muitas vezes antagônicos são confrontados no processo 
de consolidação da forma de atuar, sentir e pensar dos indivíduos com 
relação ao ambiente externo e interno. Nas duas possibilidades, a saber: a 
cultura tomada como barreira à fusão, ou a cultura sendo transformada por 
uma experiência de fusão, a questão recai na necessidade de verificar a 
cultura das organizações envolvidas no processo de fusão e na de 
determinar a cultura apropriada para a “nova” organização (Devoge e 
Shiraki, 2000), desde que ela faça sentido para as pessoas, pois os valores 
de uma organização devem ser descobertos e não impostos (BECKER, 
2002, p. 4). 
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Becker (2002) também ressalta que, assim como a cultura, a comunicação da visão 

e metas da organização é também considerada um aspecto crítico em processos de 

F&A, mas nem por isso é bem administrada. 

 

Para Devoge e Shiraki, são tantos assuntos que envolvem uma fusão que 
muitas vezes a liderança “esquece” de comunicar para os empregados a 
visão e a nova direção da organização. Outras vezes, a administração tenta 
colocar em evidência todos os detalhes do processo, entretanto falha ao 
utilizar meios inadequados, carentes da credibilidade necessária para este 
importante propósito, como por exemplo, o jornal da empresa. [...] Em 
momentos de mudanças que poderão afetar o futuro dos empregados, 
empresas que conseguem sucesso nos processos de comunicação utilizam 
métodos intensivos e personalizados, tais como encontros face-a-face com 
a liderança, entrevistas com os responsáveis pela F&A e outras técnicas 
informais de comunicação, em adição aos métodos mais tradicionais de 
aproximação com os funcionários. Várias empresas utilizam o treinamento 
como uma forma de garantir a transparência e ajudar a desenvolver uma 
linguagem comum, assim como estimular o diálogo para aliviar as tensões 
inerentes aos processos de mudança (BECKER, 2002, p. 4). 

 

Para Staub (2004), os processos de tomada de decisão e integração possuem 

impacto substancial sobre as fontes de idéias, a qualidade da justificação do 

negócio, a abordagem da integração e sobre os resultados. 

 

Segundo Barros et al20 (2003 apud Nunes e Vieira, 2011, p. 9), “a integração 

cultural, entre adquirida e adquirente, e os consequentes impactos por elas sofridos 

variam segundo o tipo de combinação estratégica parceria, aliança, joint venture, 

fusão, aquisição ou cisão e o modelo de integração retendido”. 

 

O modelo de integração, por sua vez, é determinado pelas razões que 
motivaram a compra, pelo tamanho das empresas envolvidas, pela 
capacidade gerencial instalada na empresa adquirente, pela necessidade 
de manutenção do corpo social e pela situação financeira da empresa 
adquirida (NUNES e VIEIRA, 2011, p. 9). 

 

Nunes e Vieira (2011) afirmam que a classificação dos modelos de integração 

assume diferentes formas. Todavia, a idéia central é bastante similar. Uma das 

principais tipologias propõe os seguintes modelos de integração: preservação, 

movimento reverso, absorção, integração cultural e transformação. Segundo os 

autores, quanto aos estudos adaptados à realidade brasileira, cabe destacar 

                                                 
20 BARROS et al. Gestão nos processos de fusões e aquisições. In: BARROS, Betania Tanure. 
Fusões e aquisições no Brasil: entendendo as razões dos sucessos e fracassos. São Paulo: Atlas, 
2003. pp. 17-49. 
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também que há três modelos distintos de integração cultural: assimilação cultural, 

mescla cultural e pluralidade cultural. 

 

A assimilação cultural, modelo que pressupõe a presença de uma cultura 
dominante provoca um alto grau de mudança para a empresa adquirida e 
um baixo grau de mudança para a empresa adquirente. A empresa 
compradora impõe seus procedimentos e sistemas, e trata a resistência à 
mudança e o sentimento de perda como manifestações naturais das 
pessoas da empresa adquirida (NUNES e VIEIRA, 2011, p. 9). 

 

Conforme Nunes e Vieira (2011), a integração via mescla cultural, mais comum em 

processos de fusão ou joint venture, principalmente quando as empresas têm pesos, 

tamanhos e forças similares, é caracterizada pela busca de complementaridade de 

competências e um moderado grau de mudança em ambas as empresas envolvidas 

na operação. Apesar de idealizada como a melhor alternativa de integração cultural, 

por tentar preservar o que cada cultura tem de melhor, essa estratégia envolve um 

elevado custo de coordenação, maiores riscos políticos e é mais demorada que as 

demais. Além disso, o equilíbrio entre as empresas, sugerido pela estratégia, é 

possível apenas em termo teóricos, visto que, na prática, existirá uma cultura que 

dominará, de forma ostensiva ou sutil. 

 

A pluralidade cultural ocorre quando não existe influência significativa da cultura da 

empresa adquirente na adquirida, ou seja, o grau de mudança é baixo para ambas 

as empresas. 

 

Tanto os executivos quanto outros atores das empresas pesquisadas 
afirmaram que se utiliza mais a estratégia de assimilação cultural, seguida 
pela mescla cultural e pela pluralidade cultural, nesta ordem. Segundo elas, 
não existe melhor ou pior modelo de integração cultural, mas o mais certo 
para cada tipo de operação. A escolha errada poderá destruir valor e levar a 
operação ao fracasso. O choque entre culturas é potencialmente maior 
quando as empresas envolvidas na operação apresentam nacionalidades 
distintas. Nesses casos, as organizações carregam consigo os traços da 
cultura de seus países e, as diferenças de língua, costumes e práticas de 
gestão, acabam por aumentar a complexidade da integração (BARROS et 
al, 2003, apud NUNES e VIEIRA, 2011, p. 9). 

 

Os autores asseguram que esta pluralidade cultural é mais adequada quando o 

motivo da compra é fundamentalmente a aquisição de competências. Trata-se de 

uma fase transitória, pois, ao longo do tempo, as características da empresa 

compradora interferirão na vida da empresa comprada. 
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Pereira, Ávila e Vilas Boas (2006) juramentam que a integração se caracteriza pela 

maneira como o processo acontece entre as empresas, vislumbrando quatro 

possibilidades, a saber: 

 

• Independência operacional - todas as pessoas permanecem na empresa, 

sendo necessário acertar os papéis do top manegement; 

• Absorção de uma empresa pela outra - presume-se a manutenção do 

management da adquirente, com eventual preservação de alguns talentos da 

empresa adquirida; 

• Fusão de iguais - requer seleção para todas as posições gerenciais;  

• Transformação em uma empresa nova - exige seleção para todas as posições 

gerenciais. 

 

No presente trabalho, foi pesquisada uma organização do setor bancário que 

absorveu uma outra, de menor porte, mantendo o management da adquirente e 

preservando os talentos da empresa dirigida, que se constituíram na unidade de 

análise da pesquisa realizada. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho de pesquisa surgiu do interesse em desvelar as percepções dos 

indivíduos da adquirida em relação às trajetórias de carreira organizacional na 

empresa pesquisada. 

 

Neste capítulo será descrito o processo metodológico que se utilizou na pesquisa 

em questão. Aqui se fará um detalhamento da pesquisa quanto à sua abordagem, 

meios, fins, procedimentos técnicos e unidades de estudo.  

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Este estudo é de natureza predominantemente quantitativa, visando a atender o 

objetivo específico estabelecido. Na pesquisa quantitativa, segundo Vergara (2004), 

os dados podem ser codificados e apresentados de forma mais estruturada e 

analisados em uma abordagem de caráter descritivo, já que a pesquisa descritiva é 

definida por Vergara (2004, p. 42), como sendo o tipo de pesquisa que “expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno”. 

 

 

A pesquisa quantitativa, de acordo com Creswell (2007), explica ou prevê a relação 

entre as variáveis do estudo. “Com o objetivo de testar ou verificar uma teoria ao 

lugar de desenvolvê-la, o pesquisador apresenta uma teoria, coleta dados para 

testá-la e reflete sobre a confirmação ou não-confirmação da teoria pelos resultados” 

(CRESWELL, 2007, p. 136). 

 

 

3.2 Quanto à abordagem 

 

Esta pesquisa adota uma abordagem descritiva dada a intenção se buscar 

informações sobre determinada população, a saber desvelar as percepções dos 
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indivíduos da adquirida em relação às possibilidades em relação às trajetórias de 

carreira organizacional (VERGARA, 2004).  

Desse modo, este estudo pode ser caracterizado tanto como um estudo de campo e 

como um estudo de caso, de acordo com Vergara (2004). Como pesquisa de 

campo, o presente trabalho se embasou no fato de se buscar dados no campo 

estudado, ou seja, nas empresas envolvidas com o processo de aquisição. A 

pesquisa de campo é definida por Vergara (2004, p. 47) como sendo a “investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de 

elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, 

testes e observação participante ou não”.  

 

Por outro lado, o estudo de caso, de acordo com Vergara (2004, p. 47), “é o 

circunscrito de uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma 

família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um 

país”. Possui caráter de profundidade e detalhamento. Assim, não deixa de ser 

também um estudo de caso, uma vez que foi focalizado um processo de aquisição 

envolvendo duas empresas, ou seja, a aquisição do Banco Beta pelo Banco Alfa.  

 

 

3.3 Quanto às técnicas de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de aplicação de questionário estruturado com 

questões fechadas e abertas, conforme apêndice A. 

 

Foram aplicados 292 questionários a profissionais que trabalhavam no banco 

adquirido e que foram absorvidos pela área operacional do banco adquirente, . O 

questionário aplicado se divide em três partes, sendo a primeira focada nos dados 

referentes ao perfil sócio-demográfico dos respondentes; a segunda concernente 

aos aspectos relativos ao trabalho e à carreira do respondente, enquanto a terceira 

seção traz assertivas referentes aos valores relativos à carreira dos indivíduos 

pesquisados. Foi utilizada, nas partes 2 e 3, do questionário uma escala likert de 

avaliação de concordância, com variação de 1 a 4 para a segunda seção e 1 a 5 na 

terceira seção.  
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Os objetivos deste estudo consistem basicamente na análise exploratória dos dados 

apresentados nas três partes do questionário por meio de estatísticas envolvendo 

frequência relativa e possíveis relações existentes entre as variáveis demográficas e 

os itens de avaliação do trabalho e carreira contidos nas seções 2 e 3. Dentro desse 

último contexto, foram realizadas análises de ordem bivariada, quando isso se 

revelou possível, incluindo os elementos necessários.  

 

 

3.4 Quanto ao tratamento dos dados 

 

 

Para o desenvolvimento do estudo e análise dos questionários, foram utilizados os 

softwares estatísticos Minitab 15 e SPSS 16, além do Microsoft Excel, que 

auxiliaram na tomada de decisões e conclusões a respeito das hipóteses de estudo 

para os grupos analisados. 

 

 

3.5 Quanto à análise dos dados 

 

 

Para a realização dos testes necessários ao estudo dos dados coletados, foi 

necessário realizar, primeiramente, uma avaliação da distribuição populacional a que 

a amostra pertence. Isso se tornou um fator importante, pois a escolha dos testes a 

serem aplicados ao longo de todo o estudo foi um fator dependente desse 

conhecimento sobre a distribuição estatística populacional, para que os resultados 

pudessem apresentar consistência e confiabilidade e não fossem incoerentes em 

relação às hipóteses levantadas.  

 

Se esta distribuição estatística populacional for conhecida a priori, então se opta 

pela utilização dos denominados testes paramétricos, que são específicos para cada 

distribuição e apresentam um poder de decisão bastante satisfatório. Estes testes, 

no entanto, possuem uma restrição usualmente observada na coleta de dados: é 

muito difícil que o pesquisador possua o conhecimento prévio da distribuição a qual 

a amostra coletada pertence e, consequentemente, para essas situações e também 
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para os casos em que a amostra coletada é muito pequena (geralmente menor que 

30 indivíduos), o recomendado é a utilização de testes não paramétricos. Estes, 

apesar de possuírem um poder de decisão a respeito das hipóteses ligeiramente 

inferior aos obtidos pelos testes paramétricos, possuem a vantagem da amplitude de 

aplicação e maior simplicidade para a realização de seus cálculos.  

 

Para determinar qual dos dois tipos de testes seria utilizado no decorrer deste 

estudo, realizou-se um teste de normalidade para os dados, composto pelas 

seguintes hipóteses:  

 
 

 Hipótese nula → H0: a variável provém de uma população com distribuição normal 

(gaussiana) 

 Hipótese alternativa → H1: a variável não provém de uma população com 

distribuição normal (gaussiana) 

 

Assim, tem-se que, se a hipótese nula fosse rejeitada, a opção mais adequada para 

o presente estudo seria a efetuação de testes não paramétricos. Caso contrário, 

saber-se-ia que os dados pertenciam à distribuição populacional normal (gaussiana) 

e, assim, os testes aplicados seriam os paramétricos referentes a esta distribuição.  

 

Após a realização dos testes, a maioria expressiva das variáveis apresentou 

resultados que apontaram para a rejeição da hipótese nula. Portanto, o 

procedimento seguido durante todo o estudo foi a utilização de testes não 

paramétricos.  

 

A seção de testes realizados foi relativa ao estudo das médias dos valores 

fornecidos pelos respondentes nas variáveis que compuseram os itens do 

questionário aplicado em cruzamento com os dados de algumas variáveis 

descritivas dos respondentes. O objetivo destes testes era a comparação entre os 

valores obtidos de acordo com as diferentes categorias de cada variável descritiva. 

No caso dos testes relativos a variáveis que possuíam apenas dois grupos de 

estudo a serem comparados, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Para as outras variáveis, com mais de duas categorias, foi utilizado o teste não 
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paramétrico de Kruskal-Wallis. As hipóteses que compõem estes testes são as 

seguintes: 

Mann-Whitney 

 

Hipót. nula → H0: as amostras apresentam a mesma distribuição (µ1 = µ2) 

Hipót. alternativa → H1: as duas amostras apresentam distribuições diferentes (µ1 ≠ 

µ2), onde µ1 e µ2 são as médias populacionais. 

  

 

Kruskal-Wallis 

 

 Hipót. nula → H0: os n grupos amostrais possuem a mesma distribuição 

populacional (µ1 = µ2 = ... =  µn) 

 Hipót. alternativa → H1: ao menos um dos grupos amostrais possui distribuição 

diferente dos demais, onde µ representa a média estimada de cada população 
 
 

 

Sabe-se que, para ambas as situações, se as distribuições estatísticas 

populacionais fossem as mesmas, então estas tenderiam a gerar as mesmas 

médias. Portanto, se pelo menos uma destas distribuições fosse diferente das 

demais, ter-se-ia médias diferentes e poder-se-ia rejeitar a hipótese nula dos testes 

acima.  

 

O nível de significância adotado para a decisão e conclusão sobre os resultados de 

todos os testes realizados foi de 5%, logo, teve-se que a confiabilidade conferida às 

afirmações feitas dentro da análise foi de 95%. Portanto, ao serem montados os 

testes com as hipóteses nula e alternativa, optou-se pela rejeição da hipótese nula 

caso o p-valor obtido fosse menor ou igual a 0,05 e pela não rejeição quando o p-

valor fosse superior a 0,05. As hipóteses estão sempre listadas de acordo com o 

teste realizado e os p-valores exibidos nas tabelas, em conjunto com os demais 

resultados relevantes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A exibição dos resultados encontra-se seccionada em duas partes, sendo a primeira 

destinada ao estudo e à descrição das variáveis demográficas e dos itens que 

avaliaram o grau de concordância dos funcionários quanto às assertivas referentes à 

carreira e trabalho. A segunda parte apresenta a análise bivariada por meio do 

estudo das médias, relacionando as variáveis demográficas aos itens que 

compuseram as duas últimas seções do questionário. 

 

 

4.1 Materiais 

 

 

Para a realização deste estudo, foram coletados 292 questionários aplicados a 

indivíduos que trabalham em agências de um banco adquirido e do respectivo banco 

adquirente. O questionário aplicado se dividiu em três partes, sendo a primeira 

focada nos dados referentes ao perfil sócio-demográfico dos respondentes, a 

segunda concernente a aspectos relativos ao trabalho e carreira do respondente, 

enquanto a terceira seção trouxe assertivas referentes aos valores relativos à 

carreira dos indivíduos pesquisados. Foi utilizada nas partes 2 e 3 do questionário 

uma escala likert de avaliação de concordância, com variação de 1 a 4 para a 

segunda seção e 1 a 5 na terceira seção. Os objetivos deste estudo consistem 

basicamente na análise exploratória dos dados apresentados nas três partes do 

questionário, por meio de estatísticas simples de frequência relativa e possíveis 

relações existentes entre as variáveis demográficas e os itens de avaliação do 

trabalho e carreira contidos nas seções 2 e 3. Dentro desse último contexto, foram 

realizadas análises de ordem bivariada, quando fosse possível, incluindo os 

elementos necessários. Os resultados de todas as análises estão expostos por meio 

de gráficos e tabelas. 
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4.2 Caracterização dos pesquisados quanto a dados funcionais e 

demográficos 

 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos para as distribuições percentuais 

relativas aos dados demográficos dos pesquisados. 

  

Por meio do gráfico 1, é possível notar que aproximadamente 67% da amostra 

pesquisada é composta por mulheres, enquanto os 32,6% restantes correspondem 

aos indivíduos do sexo masculino. 

32,6%

67,4%

Masculino

Feminino

 
     Gráfico 1 - Distribuição percentual dos respondentes por sexo 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

No gráfico 2 são exibidos os percentuais relativos à distribuição das faixas etárias 

contidas na amostra. Observa-se que a maior parcela, cerca de 35%, é composta 

por respondentes com idade variante entre 26 e 35 anos, seguida da faixa de 46 a 

55 anos, que representa pouco menos de 33% do total da amostra. A porcentagem 

de indivíduos com idade inferior a 25 anos e superior a 55 anos é exatamente a 

mesma: 5,5% para cada categoria. 
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até 25 anos de 26 a 35 anos de 36 a 45 anos de 46 a 55 anos mais de 55 anos

 
     Gráfico 2 - Distribuição percentual dos respondentes por faixa etária 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 

No gráfico 3 são exibidas as freqüências relativas ao item que identifica o estado 

civil dos respondentes. Nota-se que aproximadamente 36% dos indivíduos 

pesquisados declararam ser solteiros, enquanto outros 49,7% são casados. A 

parcela composta por respondentes que possuem outro estado civil é 14,5%. 

 

35,9%

49,7%

14,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Solteiro Casado Outro

 
     Gráfico 3 - Distribuição percentual dos respondentes por estado civil 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 

As faixas de escolaridade mensuradas no gráfico 4 apresentam um perfil de 

concentração elevada em uma das categorias. A porcentagem referente aos 

+.respondentes que possuem ensino superior completo é superior a 60%, enquanto 

a segunda categoria com maior representatividade (“pós-graduação”) aglomera 

21,3% do total da amostra. As faixas concernentes ao ensino médio e superior 

incompleto somam apenas 18,2% dos dados. 
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     Gráfico 4 - Distribuição percentual dos respondentes por escolaridade 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 

Por meio do gráfico 5 é possível notar que pouco mais de 41% dos respondentes 

possuem um tempo de trabalho na empresa anterior entre 1 e 5 anos, enquanto a 

segunda categoria, com maior representatividade, diz respeito aos funcionários que 

já possuem experiência superior a 20 anos na empresa anterior, com pouco mais de 

26% do total da amostra. As faixas intermediárias relativas ao item em questão 

concentram pouco mais de 32% dos dados. 

 

41,2%

15,2%
17,3%

26,3%

0,0%

5,0%
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15,0%

20,0%

25,0%
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1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 20 anos acima de 20 anos

 
     Gráfico 5 - Distribuição percentual dos respondentes por tempo de trabalho na empresa anterior 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

Os dados exibidos no gráfico 6 mostram que quatro cargos foram destacados por 

apresentarem a maior frequência relativa dentre todos pesquisados. O percentual de 
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escriturários abordados chega a pouco mais de 47% do total da amostra, seguido do 

cargo de caixa, com 18,5%. Já os cargos de assistente e gerente de 

relacionamentos possuem percentuais próximos, em torno de 15%. 

 

 

47,2%

18,5%
15,5% 14,6%

20,2%
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     Gráfico 6 - Distribuição percentual dos respondentes por cargo que ocupa na empresa atual 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
 

4.3 Percepção dos funcionários do banco adquirido quanto ao processo de 

aquisição e impacto na carreira  

 

No gráfico 7 estão exibidos os dados relativos ao item 1 do questionário aplicado. 

Observa-se uma maioria de respondentes concentrados nas faixas de concordância, 

com destaque para a terceira categoria, que aglomera cerca de 47% do total da 

amostra. Logo, conclui-se que aproximadamente dois terços dos indivíduos 

abordados (aproximadamente 66%) declaram concordar totalmente ou parcialmente 

com a assertiva de que suas respectivas carreiras foram positivamente impactadas 

com o processo de aquisição. 
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     Gráfico 7 - Distribuição percentual do item 1 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
 
 

Por meio do gráfico 8 é possível observar que pouco menos de 71% dos 

respondentes concordam parcial ou totalmente com a assertiva de que, no banco 

atual, suas oportunidades de trabalho se ampliaram. A parcela amostral que 

discorda totalmente desse item é 7,6%, enquanto outros 21,7% discordam 

parcialmente. 
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     Gráfico 8 - Distribuição percentual do item 2 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

A distribuição apresentada no gráfico 9 mostra opinião bastante dividida entre os 

respondentes a respeito da assertiva contida no item 3. Ainda assim, nota-se que 

uma leve maioria (cerca de 52%) apresenta discordância quanto à hipótese de os 



65 
 

 

critérios para progressão na carreira do banco em que trabalham atualmente serem 

justos. 
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     Gráfico 9 - Distribuição percentual do item 3 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

Os dados exibidos no gráfico 10 apresentam novamente maioria amostral deslocada 

para as faixas de discordância. Verifica-se que aproximadamente 53% dos 

respondentes discordam total ou parcialmente que suas expectativas em relação ao 

processo de recepção na nova empresa foram superadas, de tão melhores que são 

suas perspectivas de carreira, atualmente, enquanto cerca de 47% apresentam 

concordância em relação a esse aspecto. 
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     Gráfico 10 - Distribuição percentual do item 4 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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A distribuição percentual mostrada no gráfico 11 mostra grande concentração de 

indivíduos nas categorias de concordância referentes ao item 5. Verifica-se que 

quase 91% dos respondentes concordam total ou parcialmente que foram bem 

recebidos pelo gerente, e uma pequena parcela, próxima de 2% ,discorda totalmente 

de tal assertiva. 
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     Gráfico 11 - Distribuição percentual do item 5 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
O item 6 expõe aos respondentes uma assertiva a respeito de terem sido bem 

recebidos pelos colegas após o processo de aquisição. A maioria expressiva (cerca 

de 89% do total) declara concordar parcial ou totalmente com tal item, em 

contraposição a uma parcela de 10,7%, que discordam parcialmente, e outros 0,7% 

que apresentam discordância total, conforme gráfico 12. 
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     Gráfico 12 - Distribuição percentual do item 6 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

No gráfico 13 observa-se que as distribuições percentuais estão mais deslocadas 

para os graus de concordância, com praticamente metade da amostra declarando 

concordância parcial com a assertiva exibida no item 7. Somente uma pequena 

parcela, próxima de 5% dos respondentes, discorda totalmente a respeito da 

hipótese de se considerar satisfeito em sair de uma organização com atuação 

local/nacional e ser incorporado por outra com atuação nacional/internacional. 
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     Gráfico 13 - Distribuição percentual do item 7 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
No gráfico 14 é possível visualizar que mais de 31% dos funcionários abordados 

concordam totalmente com a assertiva sobre terem interesse em serem promovidos 

a algum cargo de gestão no banco, e outros 42,3% apresentam concordância parcial 
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relativa ao mesmo item. Cerca de 7% do total da amostra não demonstra qualquer  

interesse nesse tipo de promoção. 
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     Gráfico 14 - Distribuição percentual do item 8 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

O gráfico 15 mostra as distribuições percentuais relativas ao item 9 do questionário, 

em que 54,5% dos respondentes dizem concordar com a assertiva de que os 

critérios para progressão na carreira do banco em que trabalham atualmente são 

adequados ao seu perfil e outros 35%, aproximadamente, possuem opinião de 

discordância. As faixas extremas de avaliação não apresentam concentrações acima 

de 6%. 

 

5,9%

34,8%

54,5%

4,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente

 
     Gráfico 15 - Distribuição percentual do item 9 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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De acordo com os resultados exibidos no gráfico 16, é possível notar que 

aproximadamente 77% dos respondentes concordam parcial ou totalmente com a 

assertiva de que as certificações internas agregam valor à carreira deles. Já o 

percentual dos indivíduos que discordam totalmente dessa afirmativa é de pouco 

mais de 4%. 
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     Gráfico 16 - Distribuição percentual do item 10 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

O gráfico 17 traz os resultados referentes à primeira assertiva que analisa o 

posicionamento do funcionário, no intuito de redefinir sua trajetória de carreira no 

banco Alfa. No subitem 1 desse contexto é possível verificar que quase 80% do total 

da amostra declaram que concordam com a afirmativa de estarem aguardando 

oportunidades, embora 19,4% destes apresentem concordância apenas parcial em 

relação a talassertiva. 
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     Gráfico 17 - Distribuição percentual do item 11.1 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 

 

Os dados expostos no gráfico 18 possuem um perfil bastante similar ao obtido no 

gráfico 17, indicando concentração próxima de 20% na avaliação de concordância 

total e em torno de 60% na concordância parcial. Ainda assim, aproximadamente 

22% dos respondentes discordam total ou parcialmente da afirmativa sobre estarem 

fazendo cursos para se desenvolverem nas suas respectivas áreas de atuação. 
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     Gráfico 18 - Distribuição percentual do item 11.2 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

No gráfico 19, o percentual concentrado nas faixas de concordância se mantém 

acima de 80%, mostrando que uma parcela significativa dos respondentes está 

procurando conhecer pessoas e fazer uma nova rede de relacionamentos. Ainda 
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assim, nota-se que 16,4% discordam dessa assertiva, sendo que uma pequena 

faixa, cerca de 2% dos indivíduos pesquisados, discordam totalmente. 
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     Gráfico 19 - Distribuição percentual do item 11.3 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
A distribuição observada para o item 11.4 apresenta maior concentração percentual 

nas faixas de discordância, com pouco menos de 65% do total da amostra. Em 

contraposição, encontra-se uma parcela de 35% de respondentes que declaram 

concordar parcial ou totalmente com a assertiva de que estão fazendo cursos para 

migrarem de área. 
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     Gráfico 20 - Distribuição percentual do item 11.4 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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O item 11. 5 apresenta bastante equilíbrio entre as concentrações de dados nas 

faixas de discordância e concordância, como pode ser visualizado no gráfico 21. 

Isso mostra que as visões dos respondentes quanto à hipótese de estarem 

buscando uma promoção para cargo gerencial se mantêm niveladas, com leve 

superioridade percentual para aqueles que discordam de tal assertiva. 
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     Gráfico 21 - Distribuição percentual do item 11.5 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
 

No gráfico 22 são exibidos os dados relativos à primeira pergunta realizada no item 

12 do questionário aplicado. De acordo com os resultados, é possível verificar que 

uma maioria expressiva, composta por mais de 71% dos funcionários abordados, 

estão habilitados a participar do Sistema TAO. 

 

O sistema TAO é constituído de dois módulos – Talentos e Oportunidades – e busca 

compatibilizar as necessidades da empresa e as aspirações profissionais de seus 

colaboradores. 

 

O módulo Talento captura dos outros sistemas de Análise de Recursos Humanos 

(ARH) informações relacionadas à vida e à trajetória do profissional que, por sua 

vez, deve informar ao sistema seus conhecimentos, realizações e grau de instrução 

que ainda não constam do registro da empresa. 
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O módulo Oportunidades constitui, juntamente com o módulo Talentos, a base 

informatizada do Programa Ascensão Profissional, que tem como objetivos 

estabelecer critérios técnicos e transparentes para a ascensão profissional dos 

funcionários e sinalizar caminhos a serem percorridos para ocupar os diversos 

cargos no banco Alfa, além de facilitar o exercício das alçadas de nomeação.   
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     Gráfico 22 - Distribuição percentual do item 12 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
O padrão de concentração dos dados exibidos no gráfico 23 mostra um 

posicionamento bastante expressivo dos respondentes ao não concordarem com a 

frase de que o desenvolvimento da carreira é uma responsabilidade primária ou 

exclusiva da empresa. Nota-se que mais de 63% dos funcionários pesquisados 

estão situados nas duas primeiras categorias e pouco mais de 30% na faixa 

intermediária, enquanto apenas 5,8% do total da amostra declaram concordar com a 

veracidade da frase citada. 
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     Gráfico 23 - Distribuição percentual do item 13 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
O gráfico 24 revela uma tendência de boa parte dos respondentes (cerca de 40%) à 

neutralidade diante da assertiva de que o desenvolvimento de carreira é 

responsabilidade primária ou exclusiva do funcionário. Comparando-se as categorias 

que indicam concordância ou discordância, verifica-se que a maior parte dos 

funcionários considera a sentença acima inverídica.  
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     Gráfico 24 - Distribuição percentual do item 14 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

O aspecto visualizado no gráfico 25 evidencia um perfil de quase unanimidade dos 

respondentes a respeito da assertiva de que o desenvolvimento de carreira é uma 

responsabilidade compartilhada entre a empresa e o funcionário. Nota-se que quase 
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90% dos funcionários pesquisados consideram a sentença verdadeira e outros 8%, 

aproximadamente, se inseriram na faixa de neutralidade. 
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     Gráfico 25 - Distribuição percentual do item 15 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

Os dados que representam as opiniões dos respondentes quanto à assertiva 

presente no item 16 mostram uma maioria razoável numa postura de neutralidade e 

outra parcela significativa concentrada nas duas primeiras categorias. Conclui-se 

que a sentença “a ascensão da carreira é uma questão de sorte, bastando estar no 

lugar certo na hora certa” é vista pela maior parte dos funcionários pesquisados 

como não verdadeira. 
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     Gráfico 26 - Distribuição percentual do item 16 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 



76 
 

 

Os dados que representam as opiniões dos respondentes quanto à assertiva 

presente no item 17 mostram que a maioria se concentra nas duas primeiras 

categorias. Conclui-se que a sentença “Acredito que, para fazer carreira, deve-se 

pular de empresa em empresa, uma vez que “santo de casa não faz milagre” é vista 

pela maior parte dos funcionários pesquisados como não verdadeira. 
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     Gráfico 27 - Distribuição percentual do item 17 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

O perfil observado para os dados relativos ao item 18 é bastante similar ao já 

verificado no gráfico 27. Novamente, nota-se uma concentração expressiva de 

respondentes que não consideram verdadeira a sentença listada no item 18, com 

maioria situada nas duas primeiras categorias. Apenas 4,5% do total da amostra 

consideram que não há sentido pensar no planejamento de carreira, uma vez que 

não é possível prever o futuro. 
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     Gráfico 28 - Distribuição percentual do item 18 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

No gráfico 29 nota-se, também, uma concentração expressiva de respondentes que 

não consideram verdadeira a sentença listada no item 19, com maioria situada nas 

duas primeiras categorias, indicando que, de modo geral, os respondentes, ao 

efetuarem sua auto-avaliação, inerente ao processo de planejamento de suas 

carreiras, não têm dificuldade ou relutam em executar as mudanças necessárias 

para redefinir suas trajetórias de carreira no banco. 
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     Gráfico 29: Distribuição percentual do item 19 do questionário aplicado 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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4.4 Percepção acerca do impacto do processo de aquisição na carreira x 

variáveis demográficas e funcionais 

 

 

A tabela 1 traz os resultados relativos aos testes não paramétricos de comparações 

de médias efetuadas para os itens do questionário aplicado em função das variáveis 

demográficas. Foram realizados, no total, 138 testes, dos quais 30 apresentaram p-

valores inferiores ao nível de significância pré-estabelecido de 5%.  

 

A coluna relativa ao sexo dos respondentes exibe quatro resultados significativos 

referentes aos itens 11.5, 13, 14 e 17. Em todos os casos, o direcionamento do teste 

indica que os valores de avaliação fornecidos pelos respondentes do sexo masculino 

foram expressivamente superiores aos fornecidos pelas mulheres. Da mesma forma, 

evidencia-se que o grau de concordância fornecido pelos indivíduos do sexo 

masculino para as assertivas referentes aos itens 13, 14 e 17 é significativamente 

superior à avaliação fornecida pelas respondentes presentes na amostra. Logo, 

conclui-se que a busca dos homens por uma promoção para um cargo gerencial é 

maior que a demonstrada pelas mulheres (item 11.5). 

 

A coluna concernente à faixa etária mostra sete p-valores inferiores ao nível de 

significância estabelecido. O direcionamento referente ao item 2 aponta que as duas 

categorias de respondentes mais jovens (menos de 25 anos e de 26 a 35 anos) se 

diferenciam das faixas que compreendem os funcionários mais velhos, por 

apresentar dados expressivamente superiores aos fornecidos por estes últimos. Já o 

item 3 apresenta valores bastante distintos para todas as categorias analisadas, de 

forma que o perfil notado é de dados crescentes na medida em que se aumenta a 

idade dos respondentes. Logo, conclui-se que os indivíduos mais velhos apresentam 

maior grau de concordância com a assertiva presente no item 3, enquanto os mais 

jovens são os que possuem maior discordância em relação à ela  

 

O direcionamento do teste relativo ao item 8 mostra que as duas categorias que 

compreendem os respondentes mais velhos (acima de 46 anos) contêm dados 

significativamente mais baixos que aqueles fornecidos pelas três demais faixas 

avaliadas, mostrando que o grau de concordância referente à assertiva em questão 
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é maior para os indivíduos mais jovens. Exatamente a mesma conclusão pode ser 

tirada para os itens 11.5 e 15, visto que o direcionamento dos testes apresenta o 

mesmo padrão para estes dois casos. Os resultados relativos ao item 11.1 apontam 

apenas uma categoria que se diferencia significativamente das demais, por 

apresentar valores de concordância expressivamente inferiores: aquela formada por 

indivíduos que possuem idade superior a 55 anos. Contextualizando este resultado 

ao questionário, a conclusão obtida traz um raciocínio lógico, mostrando que os 

funcionários acima de 55 anos declaram não estar esperando oportunidades na 

carreira como ocorre com os indivíduos mais jovens.  

 

Os dados concernentes ao item 16 novamente indicam valores de concordância 

significativamente mais baixos para os respondentes com idade superior a 55 anos. 

Além disso, o direcionamento também indica, para esse item, dados 

expressivamente mais elevados fornecidos pelos funcionários com menos de 25 

anos, mostrando que esses respondentes acreditam com mais ênfase que a 

ascensão da carreira é uma questão de sorte, bastando estar no lugar certo e na 

hora certa. 

 

A coluna que traz os resultados relativos ao estado civil apresenta apenas um p-

valor significativo, referente ao item 11.4. Nesse caso, o direcionamento do teste 

indica valores expressivamente mais elevados de concordância fornecidos pelos 

respondentes solteiros, mostrando ser maior dentro dessa categoria a proporção de 

funcionários que estão fazendo cursos para migrar de área. 

 

O nível de escolaridade se mostrou como fator de influência na resposta dos 

indivíduos pesquisados para quatro itens. Em todos os quatro casos analisados, o 

direcionamento do teste apontou o mesmo padrão: os respondentes com o menor 

grau de escolaridade (ensino médio) forneceram os valores expressivamente mais 

baixos (menores graus de concordância) para as assertivas, enquanto os indivíduos 

que possuem pós-graduação são responsáveis pelos graus de avaliação 

significativamente mais elevados.  

 

Na coluna referente ao tempo de trabalho na empresa anterior pode-se verificar a 

presença de nove p-valores inferiores ao nível de significância. O primeiro caso, 
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relativo ao item 1, mostra valores expressivamente distintos entre dois grupos: o 

primeiro formado pelos indivíduos com até 10 anos de experiência na empresa 

anterior (categorias “1 a 5 anos” e “6 a 10 anos”) e o segundo composto por 

respondentes com tempo de trabalho superior a 10 anos na empresa anterior 

(categorias “11 a 20 anos” e “acima de 20 anos”). Observa-se que os funcionários do 

primeiro grupo apresentam valores de concordância significativamente superiores 

aos do segundo grupo, indicando que respondentes com tempo de trabalho inferior a 

10 anos na empresa anterior opinam com maior ênfase que suas carreiras foram 

positivamente impactadas pelo processo de aquisição.  

 

No direcionamento do teste relativo ao item 2, o que se verifica é a presença de 

dados expressivamente mais baixos fornecidos pelos indivíduos com mais de 20 

anos de experiência na empresa anterior, mostrando que, dessa faixa de 

respondentes, são obtidos os maiores graus de discordância referentes à assertiva 

presente no item em questão.  

Nos casos relativos aos itens 3, 6 e 18, o direcionamento do teste aponta o mesmo 

padrão: valores significativamente mais elevados fornecidos pelos funcionários da 

última categoria (“acima de 20 anos de trabalho na empresa anterior”), indicando 

maior concordância com as assertivas por parte desses respondentes.  

 

Já os direcionamentos concernentes aos itens 11.1 e 11.5 apresentam uma situação 

inversa, em que os dados expressivamente mais elevados foram obtidos por meio 

dos indivíduos que possuem de 1 a 5 anos de experiência na organização em que 

trabalharam anteriormente. O resultado do direcionamento do teste realizado no item 

15 aponta a categoria dos funcionários com tempo de trabalho superior a 20 anos na 

empresa anterior como aquela que se destaca das demais por fornecer os menores 

valores de concordância relativos à assertiva presente no item em questão. 

 

Os dados exibidos na última coluna dizem respeito aos quatro cargos que obtiveram 

maior freqüência relativa nos questionários aplicados, como mostrado no gráfico 6. 

Os direcionamentos relativos aos itens 1 e 11.5 apresentam perfil similar e mostram 

que os respondentes que trabalham como escriturários e caixas fornecem valores de 

concordância expressivamente mais baixos, enquanto os indivíduos que trabalham 

como assistentes ou gerentes são os responsáveis pelos maiores dados 
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encontrados nos dois itens em questão. Ao se avaliar o direcionamento relativo aos 

itens 8 e 11.3, nota-se novamente um perfil comum de distribuição dos resultados: 

nesses dois casos, os funcionários que exercem o cargo de caixa se diferenciam 

significativamente dos demais por apresentarem valores de concordância 

significativamente mais baixos, evidenciando a opinião mais negativa destes quanto 

às assertivas de terem interesse em serem promovidos a algum cargo de gestão no 

banco em que trabalham atualmente e de estarem procurando conhecer pessoas e 

fazerem uma nova rede de relacionamentos. 

 

Tabela 1 - Resultados dos testes de comparação de médias entre os itens do questionário em função 
das variáveis demográficas 

 

Sexo 
Faixa 
etária 

Estado 
civil 

Escolaridade 

Tempo 
de 

trabalho 
na 

empresa 
anterior 

Cargo 
que 
ocupa 
na 

empresa 
atual 

Q1 0,400 0,162 0,475 0,058 0,031 0,001 

Q2 0,181 0,039 0,184 0,150 0,011 0,438 
Q3 0,371 0,000 0,083 0,113 0,000 0,682 
Q4 0,859 0,407 0,396 0,440 0,599 0,590 
Q5 0,889 0,220 0,090 0,813 0,619 0,883 
Q6 0,141 0,601 0,125 0,730 0,548 0,331 
Q7 0,397 0,413 0,630 0,228 0,737 0,636 
Q8 0,065 0,000 0,289 0,000 0,000 0,019 

Q9 0,274 0,462 0,988 0,323 0,873 0,105 
Q10 0,540 0,779 0,358 0,932 0,673 0,204 
Q11.1 0,729 0,038 0,824 0,001 0,000 0,125 
Q11.2 0,338 0,150 0,719 0,009 0,068 0,116 
Q11.3 0,216 0,749 0,252 0,227 0,687 0,016 

Q11.4 0,667 0,094 0,034 0,070 0,003 0,346 
Q11.5 0,020 0,000 0,752 0,000 0,000 0,000 

Q13 0,008 0,117 0,922 0,083 0,909 0,911 
Q14 0,000 0,061 0,532 0,375 0,321 0,410 
Q15 0,398 0,016 0,252 0,635 0,023 0,537 
Q16 0,614 0,013 0,525 0,089 0,094 0,298 
Q17 0,003 0,987 0,535 0,681 0,100 0,788 
Q18 0,132 0,112 0,212 0,264 0,046 0,257 
Q19 0,297 0,396 0,541 0,036 0,064 0,064 

                Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 

 

Os dados exibidos na Tabela 2 mostram os resultados dos testes que comparam os 

dados fornecidos entre os funcionários que declararam estar habilitados a participar 

do Sistema TAO e daqueles que não possuem tal habilitação. Observa-se que sete 

p-valores calculados se encontram abaixo do nível de significância de 5%. O 
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direcionamento relativo aos seis primeiros testes, com resultados relevantes listados 

(itens 8, 10, 11.1, 11.2, 11.3 e 11.5), mostra um padrão similar de distribuição dos 

dados. Em todos esses casos, os valores de concordância fornecidos pelos 

respondentes que estão habilitados a participar do Sistema TAO foram 

significativamente superiores aos obtidos pelos funcionários que não possuem tal 

habilitação, mostrando, dentre outras conclusões, que os primeiros apresentam 

maior interesse em serem promovidos a algum cargo de gestão no banco em que 

trabalham (contexto relativo ao item 8). 

 

Tabela 2: Resultados dos testes de comparação de médias entre os itens do questionário em função 
dos funcionários que estão (e que não estão) habilitados a participar do Sistema TAO 

Item p-valor 

Q1 0,813 
Q2 0,113 
Q3 0,575 
Q4 0,841 
Q5 0,313 
Q6 0,344 
Q7 0,413 
Q8 0,008 

Q9 0,221 
Q10 0,025 

Q11_1 0,012 

Q11_2 0,000 

Q11_3 0,009 

Q11_4 0,118 
Q11_5 0,001 

Q13 0,919 
Q14 0,942 
Q15 0,161 
Q16 0,903 
Q17 0,665 
Q18 0,290 
Q19 0,029 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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CONCLUSÕES 
 
 

Diante dos vários resultados já destacados nas análises descritiva e bivariada, 

alguns pontos se mostram mais relevantes diante dos objetivos traçados de analisar 

o perfil do banco e dos funcionários quanto ao planejamento de carreira e as 

oportunidades oferecidas para que isso possa ocorrer.  

 

As principais conclusões a respeito desse perfil podem ser tiradas dos resultados 

exploratórios expostos na análise completa do item 11. Evidencia-se que a postura 

da maioria dos funcionários abordados é de pró-atividade, em busca de melhorias 

no desenvolvimento da profissão e planejamento de carreira. Boa parte do total da 

amostra pesquisada está em busca de novas oportunidades e declara estar se 

preparando para isso, utilizando-se do estudo e da expansão dos contatos como 

formas de aprimoramento e facilitação na escalada profissional. Ainda que boa parte 

dos respondentes não demonstre interesse em mudar de área, a procura e o esforço 

para se conseguir uma promoção para cargos gerenciais parece motivar a maioria 

dos funcionários pesquisados.  

 

No que se refere à empresa pesquisada, os resultados apresentados demonstram 

indícios de uma boa política implementada no processo pós-aquisição, visto que o 

impacto causado nos funcionários em torno da receptividade, projeto de carreira e 

prestígio traz mais aspectos positivos que negativos. Ainda assim, cabe atentar para 

o fato da conscientização de determinada parcela da amostra abordada, que vê a 

ascensão da carreira nessa empresa como uma questão de sorte e não de esforço e 

competência. Cabe à organização pesquisada investigar se essa visão é causada 

pelo processo de tratamento fornecido por ela aos funcionários ou se essa opinião é 

derivada de impressões vividas no período anterior à aquisição. 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
ANDRADE, Luiz Cláudio V. de.  A cultura organizacional e o processo de mudanças 
nas empresas. Academia. Ano 1 - nº 4 - Maio de 2000. Disponível em 
<http://www.revistaacademica.net/trabalho/t2000054.html>. Acessado em 18 mai. 
2011. 
 
BARROS, Betânia Tanure de. Encontro das culturas organizacionais. In: BARROS, 
Betânia Tanure de (Org.). Fusões, Aquisições e Parcerias. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
BARROS, Betânia Tanure de; RODRIGUES, Suzana Braga. Compreendendo a 
dimensão cultural. In: BARROS, Betânia Tanure de (Org). Fusões, Aquisições e 
Parcerias. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
BARROS, Betânia Tanure de. et al. Gestão nos Processos de Fusões e Aquisições. 
In: BARROS, Betânia Tanure de. Fusões e aquisições no Brasil: entendendo as 
razões dos sucessos e fracassos. São Paulo: Atlas, 2003. p. 17-49. 
 
BARUCH, Yehuda. Transformações nas Carreiras: de trajetórias lineares para 
multidirecionais. In: KILIMNIK, Zélia Miranda (Org.). Transformações e Transições 
nas Carreiras: estudos nacionais e internacionais sobre o tema. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2011. p. 3-27. 
 
BECKER, Grace Vieira. O Papel da Gestão de Pessoas em Processos de Fusões e 
Aquisições de Empresas. In: Encontro Nacional da Associação Nacional dos Cursos 
de Pós-Graduação em Administração - ENAMPAD. Anais... ANPAD, 2002. CD 
 
BESSI, Vânia Gisele. OLTRAMARI, Andréa Poleto. BISPO, Mayara Bervian. Gestão 
de Pessoas num Processo de Aquisição: mudanças culturais. Teor. e Evid. Econ. 
Passo Fundo, v. 14. ed. Especial. p. 191-219, 2006. Disponível em: 
<http://www.upf.br/cepeac/download/rev_esp_2006_art9.pdf>. Acesso em 3 set. 
2011. 
 
BRESSAN, Cyndia Laura. Mudança Organizacional: uma visa gerencial. Disponível 
em: <http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/art_cie/art_25.pdf>. Acesso em 21 mai. 
2011. 
 
CALDAS, Miguel Pinto. TONELLI, Maria José. Casamento, Estupro, ou Dormindo 
com o Inimigo? Interpretando imagens e representações dos sobreviventes de 
fusões e aquisições. In: Encontro Nacional da Associação Nacional dos Cursos de 
Pós-Graduação em Administração - ENAMPAD. Anais... ANPAD, 2001. CD  
 
CAMARGOS, Marco Antônio de. HELAL, Diogo Henrique. A Interface da 
Governança Corporativa e da Confiança em Organizações Combinadas: uma 
análise teórica do papel da confiança em processos de fusões e aquisições. Anais... 
III Encontro de Estudos em Estratégia, São Paulo, 9 a 11 de maio de 2007. 
 
CARRIERI, Alexandre de Pádua. SARSUR, Amyra Moyses. Percurso Semântico 
do Tema Empregabilidade: a (re)construção de parte da história de uma empresa 



85 
 

 

de telefonia. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-
65552004000100007&script=sci_arttext>. Acesso em 4 jan. 2011. 
 
CRESWELL, J. W. O uso da teoria. In: CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: 
Métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução: Luciana de Oliveira da Rocha. 2. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. pp. 131-210. 
 
DIAS, Reinaldo. Cultura Organizacional. São Paulo: Alínea, 2003. 
 
DUARTE, Geraldo. Dicionário de Administração. Fortaleza: Realce, 2005. 
 
DUTRA, Joel Souza. Administração de Carreiras: uma proposta para repensar a 
administração de pessoas. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
DUTRA, Joel Souza. Administração de Carreiras: uma proposta para repensar a 
gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2007 
 
FERREIRA, A. A. Gestão Empresarial: de Taylor aos nossos dias. São Paulo: 
Pioneira, 1998. 
 
FLEURY, Afonso. FLEURY, Maria Tereza Leme. Aprendizagem e Inovação 
organizacional: as experiências de Japão, Coréia e Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1997. 
 
FLEURY, Maria Tereza Leme. O Desvendar a Cultura de uma Organização: uma 
discussão metodológica. In: FLEURY, Maria Tereza Leme Fleury. FISCHER, Rosa 
Maria. Cultura e Poder nas Organizações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996.  p. 15-27. 
 
FREITAS, Paulo Henrique G. De Freitas. Planejamento de Carreira. Rio de Janeiro: 
Microlins, 2009. 
 
GIL, Antônio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
 
GRINBERG, Cássio. LUNARD, Guilherme. BREI, Vinícius. Cultura Organizacional. 
Disponível em <http://nutep.adm.ufrgs.br/adp/CulOrganizacional.html>. Acesso em 
18 mai. 2011. 
 
HOMEM, Ivana Dolejal. OLTRAMARI, Andréa Poleto. BESSI, Vânia Gisele. A 
Gestão de Pessoas e seus Mecanismos de Sedução em um Processo de Aquisição. 
Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 13, n. 2, art. 3, p. 210-227, 
Abr./Jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_854.pdf>. Acesso em 1 set. 2011. 
 
KANTE, Rosabeth Moss. Liderando a Mudança: uma entrevista com Raymond 
Smith, CEO da Bell Atlantic. In: BENNIS, Warren. Líderes e Liderança: entrevistas 
com lideranças empresariais e políticas dos Estados Unidos, Japão e da Europa. Rio 
de Janeiro: Harvard Business Review Book, 1997. p. 19-30. 
 



86 
 

 

KILIMNIK, Zélia Miranda. RODRIGUES, Suzana Braga. Trajetórias e Transições de 
Carreiras: um estudo comparativo e longitudinal com profissionais de recursos 
humanos. KILIMNIK, Zélia Miranda. Transformações e Transições nas Carreiras: 
estudos nacionais e internacionais sobre o tema. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011. 
p. 253-278. 
LEAVITT, Harold J. A Mudança Organizacional aplicada à Indústria: abordagens 
humanas, técnicas e estruturais. In: LOBOS, Júlio A. Comportamento 
Organizacional: leituras selecionadas. Vol. 2. São Paulo: Atlas, 1978. p. 463-475. 
 
MARTELANC, Roy. PASIN, Rodrigo. PEREIRA, Fernando. Avaliação de 
Empresas: um guia para Fusões & Aquisições e Private Equity. São Paulo: 
Pearson, 2010. 
 
MEDEIROS, Luísa Gubitosi. Empreendedorismo e Carreira. Disponível em: 
<http://groups.google.at/group/grhffpp2006/msg/1a3676d7deffb739>. Acesso em 19 
mai. 2011. 
 
MILKOVICH, G.T. BOUDREAU, J.W. Administração de Recursos Humanos. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
 
NEIVA, Elaine Rabelo. PAZ, Maria das Graças Torres da. Percepção de Mudança 
Organizacional: um Estudo em uma Organização Pública Brasileira. Revista de 
Administração Contemporânea - RAC, v. 11, n. 1, Jan./Mar. 2007: p. 31-52. 
Disponível em: <http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_103.pdf>. Acesso em 
5 mai. 2011. 
 
NUNES, Eduardo Peçanha. VIEIRA, Fernando de Oliveira. Fusões e Aquisições de 
Empresas no Brasil: administrando o choque entre culturas organizacionais 
distintas. Disponível em: <http://www.uff.br/sta/textos/fv001.pdf>. Acesso em 2 set. 
2011. 
 
PATROCÍNIO, Maurício Réa. KAYO, Eduardo Kazuo, KIMURA, Herbert. Aquisição 
de Empresas, intangibilidade e Criação de Valor: um estudo de evento. Revista de 
Administração, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 205-215, abr./maio/jun. 2007. Disponível 
em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S0080-
21072007000200008&script=sci_arttext>. Acesso em 19 mai. 2011. 
 
PEREIRA, Rodrigo Carlos Marques. ÁVILA, Francisco Antônio Ferreira. VILAS 
BOAS, Ana Alice. Estratégia de Integração de Cultura nos Processos de Fusões e 
Aquisições para a Sustentabilidade das Operações: o caso de uma empresa 
industrial no ramo de pneumáticos. XIII – SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de nov. 
de 2006. Anais... Disponível em: 
<http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/858.pdf>. Acesso em 8 fev. 
2012. 
 
PUGH, Derek Salman. HICKSON, David J. Os Teóricos das Organizações. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2004. 
 
RIBEIRO, Renato Vieira. A Motivação como Ferramenta Gerencial de Mudança. 
Revista FAE Business, n. 6, ago. 2003. p. 46-48. Disponível em: 



87 
 

 

<http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_fae_business/n6/gestao_motivacao.pdf
>. Acesso em 8 mai. 2011. 
 
ROBBINS, Sthephen P. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 
1998. 
ROSSETTI, José Paschoal. Fusões e aquisições no Brasil: as razões e os impactos. 
In: BARROS, Betânia Tanure de. Fusões, Aquisições e Parcerias. São Paulo: 
Atlas, 2001. p. 67-87. 
 
SILVA, Lídia Oliveira da. Sistemas de Remuneração e Gestão de Carreira. 
POSEAD – Pós-Graduação à Distância. Brasília: Universidade Gama Filho, 2008. 
 
STAUB, Irineu Dário. Competição Territorial por Espaços Organizacionais em 
Processo de Pós-Aquisição: um estudo de empresas siderúrgicas brasileiras. Tese 
(Doutorado) - Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração (Cepead), 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2004. 
 
THORSTENSEN, Vera. A OMC – Organização Mundial do Comércio e as 
Negociações sobre Investimentos e Concorrência. Revista Brasileira de Polit. Int. 
v. 41, n. 1, Brasília, jan./june, 1998. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73291998000100004&script=sci_arttext 
>. Acesso em 2 jan. 2012. 
 
TORQUATO, G. Cultura, Poder, Comunicação e Imagem: fundamentos da nova 
empresa. São Paulo: Pioneira, 1991. 
 
TORTATO, Ubiratã. Implementação de Fusões e Aquisições e Valores do Grupo 
Dirigente. In: Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 
em Administração, 23, 1999, Foz do Iguaçu. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 1999. 
1 CD-ROM. 
 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT - UNCTAD. 
World Investment Report, Transnational Corporations, Market Structure and 
Competition Policy. 1997. 
 
VERGARA, Sylvia Constant. PINTO, Mário Couto Soares. Cultura e Mudança 
Organizacional: o caso Telerj. Revista de Administração Contemporânea, v.2, n.2, 
Maio/Ago. 1998: 63-84. Disponível em: 
<http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_534.pdf>. Acesso em 10 mai. 2011.  
 
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em 
Administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
VILELA, Carolina. Executiva Pioneira. Revista Profissional & Negócios, ed. 
especial, ano XII, n. 125, nov. 2008. p. 8-11. 
 
ZILBER, Moisés Ari. PIEKNY, Eugen Erich. Estratégia de Fusões e Aquisições: 
eficácia na expansão das plataformas de produtos em empresas de autopeças. 
Revista da Administração Contemporânea, v. 9, n. 3, Jul./Set. 2005: 169-191. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-



88 
 

 

65552005000300009&script=sci_arttext> Acesso em 1 set. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

 

APÊNDICES 
 
 

Conceitos estatísticos utilizados 

 

Coeficiente de correlação rho (ρ): O coeficiente de correlação mede o grau de 

associação entre as variáveis pode oscilar de -1 a 1. Valores positivos e próximos de 

1 indicam forte relação linear de caráter diretamente proporcional, ou seja, a medida 

que uma das variáveis em questão apresenta um determinado comportamento, os 

valores da segunda variável tendem a seguir o mesmo padrão comportamental. Já 

para valores negativos e próximos de 1, também há forte relação linear entre as 

variáveis, porém, o comportamento de uma é o inverso da outra. Por fim, temos que 

valores próximos de zero indicam forte tendência da não existência de correlação 

entre as variáveis de estudo.  

 

Como exemplo, se verificamos um valor rho de -0,820, isto indicará que se uma das 

variáveis analisadas tem tendência a apresentar valores altos, o contrário estará 

ocorrendo com a segunda variável em questão. E, consequentemente, se o valor de 

rho fosse positivo, valores altos para a primeira variável indicariam presença de 

valores altos para a segunda também. 

 

P-valor, teste de hipóteses e significância: Para se chegar a conclusões e tomar 

decisões num estudo que envolva pesquisa e técnicas estatísticas, são necessárias 

medidas de confiabilidade sobre as quais o pesquisador apóia sua resposta. Uma 

delas é o p-valor, que nada mais é que uma medida que indica ao pesquisador a 

chance (probabilidade) de que ele esteja cometendo um erro na decisão tomada. 

Portanto, estaremos sempre desejando que este p-valor seja o menor possível, para 

aumentar a credibilidade da afirmação. A base para o entendimento deste contexto 

está na montagem do teste de hipóteses. Sempre que um pesquisador colhe os 

dados de uma pesquisa e pretende analisá-los, todas suas decisões serão 

fundamentadas em hipóteses afirmativas ou negativas sobre o objeto de estudo. Por 

exemplo, se o pesquisador entrevista 100 pessoas sobre fumo e ocorrência de 

doenças respiratórias, com a intenção de verificar se há algum tipo de correlação 
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entre o primeiro evento (fumar) e o segundo (ter doença respiratória), ele 

estabeleceria um teste com as seguintes hipóteses: 

 

H0: Não há correlação entre o hábito de fumar e a ocorrência de doenças 

respiratórias nos 100 entrevistados 

H1: Há correlação entre o hábito de fumar e a ocorrência de doenças respiratórias 

nos 100 entrevistados 

 

A primeira hipótese é chamada de hipótese nula e a segunda de hipótese 

alternativa. Para o caso acima estaríamos afirmando, em termos estatísticos, que 

rho (ρ) é igual a zero (na hipótese nula) e que rho (ρ) é diferente de zero (na 

hipótese alternativa). No entanto, é necessário tomar uma decisão e ficar com 

apenas uma das hipóteses. Ao tomar uma decisão, poderíamos cometer dois tipos 

de erros diferentes (caso pudéssemos saber qual é a verdadeira resposta 

factualmente):  

 

Erro Tipo I – Decidir por rejeitar a hipótese nula sendo esta verdadeira, ou seja, não 

aceitar a hipótese de que não há correlação entre fumar e ocorrer doenças 

respiratórias nos entrevistados e na verdade essa correlação realmente não existir 

 

Erro Tipo II – Decidir por não rejeitar a hipótese nula sendo esta falsa, ou seja, 

aceitar a hipótese de que não há correlação entre fumar e ocorrer doenças 

respiratórias nos entrevistados e na verdade haver sim essa correlação 

 

Já foi definido em estudos prévios que na maioria das áreas de pesquisas que 

dentre os dois tipos de erro citados acima, o Tipo I é mais grave e traria 

conseqüências de impacto mais negativo ao estudo que um impacto ocasionado 

pelo erro Tipo II. Portanto, a nossa intenção é estar sempre minimizando ao máximo 

a chance de ocorrência do Erro Tipo I. Daí vem a notação do p-valor: 

 

p-valor = probabilidade de ocorrência do erro tipo I 

 

Em outras palavras, p-valor é a probabilidade de que o pesquisador rejeite a 

hipótese nula dado que esta seja verdadeira, de fato. Assim, numa pesquisa, é 
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esperado que o pesquisador esteja sempre buscando decisões que sejam 

ratificadas por uma baixa probabilidade de erro, ou seja, um p-valor pequeno. O grau 

de significância e de tolerância é definido pelo próprio pesquisador. Caso seja 

estabelecido um grau de significância de 5%, estaremos tomando nossas decisões 

com base na linha divisória do p-valor ser menor ou maior que 0,05.  

 

Supondo que no exemplo já citado dos 100 entrevistados, obtivéssemos um p-valor 

de 0,18 para o teste de correlação (composto pelas hipóteses nula e alternativa). 

Teríamos então uma probabilidade de 18% de estarmos cometendo um erro (no 

caso, do Tipo I). Em outras palavras, teríamos 18% de chance de estarmos errando 

ao rejeitar a hipótese nula de que não há correlação entre o fumo e a ocorrência de 

doenças respiratórias no entrevistados e esta correlação na verdade, existir. Se o 

nível de significância estabelecido anteriormente fosse de 5%, então o recomendado 

seria não rejeitarmos a hipótese nula, pois caso a rejeitássemos, nossa chance de 

erro (de 18%) seria bem maior que o estabelecido como chance máxima de erro de 

5% a priori. Caso o p-valor encontrado fosse 0,01, então não teríamos problemas 

nenhum em decidir por rejeitar a hipótese nula do teste, pois estaríamos fazendo 

isso com uma chance estarmos errando de apenas 1%. 

 

É evidente que em nenhuma ocasião temos como saber a verdadeira realidade 

sobre o evento que estamos pesquisando com 100% de certeza. Exatamente em 

decorrência disso que medidas como o p-valor são criadas, para conferir ao 

pesquisador credibilidade nas conclusões tiradas por ele em seu estudo. 

 

Mediana: é uma medida de tendência central que indica que 50% (ou o valor mais 

próximo a este possível, superior a 50%) da massa de dados está localizada abaixo 

do ponto tido como a mediana. 

 

Como exemplo, se temos 100 entrevistados numa pergunta que possui uma escala 

de 1 a 6, e temos que a mediana é igual a 5, isto indicaria que 50% da freqüência 

das respostas estão situadas entre os números 1 e 5. E todo o restante da massa de 

dados é composta de respostas 5 ou 6. Consequentemente, isto indicaria uma forte 

concentração dos dados na parte superior da escala, ou seja, um alto número de 

respostas 5 e 6. 
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É importante ressaltar que tanto média e mediana são medidas de tendência central, 

isto é, tentam descrever o comportamento dos dados resumidamente dividindo-os 

em 2 grupos aproximadamente similares. Enquanto a média faz essa separação de 

acordo com os valores absolutos dos dados, a mediana a faz por freqüência 

(concentração de dados). Assim, podemos ter uma boa noção da variabilidade dos 

dados ao compararmos essas duas medidas. Quando média e mediana apresentam 

valores próximos, os dados apresentam baixa variabilidade e estão concentrados 

em torno da média. Se os valores destas duas medidas forem muito distintos, a 

massa de dados estará espalhada e apresentará alta variabilidade.  

Os valores dos percentis seguem o mesmo raciocínio descrito para a mediana, 

porém ao invés de se ter 50% dos dados localizado abaixo do ponto indicado, 

teremos 25% no caso do percentil 25, e 75% no caso do percentil 75.  
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APÊNDICE A 
 
 

UNIVERSIDADE FUMEC 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS – FACE 

PROGRAMA DE DOUTORADO E MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FUMEC 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

O presente questionário tem como função subsidiar a elaboração de uma dissertação de 

mestrado que tem como objetivo investigar a relação do indivíduo com o seu trabalho e sua 

carreira pós-processo de aquisição. 

 

Trata-se de um trabalho acadêmico que estou desenvolvendo no mestrado da 

UNIVERSIDADE FUMEC - FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS – FACE, tendo 

como orientadora a professora doutora Zélia Miranda Kilimnik, que coordena o Grupo de 

Pesquisa sobre Comportamento Organizacional, Gestão de Pessoas e Carreiras dessa 

universidade. 

 

Sabedor de que o tempo dos profissionais desta empresa, em geral, é bastante escasso, 

procurei elaborar um questionário mais sucinto, contando com a sua colaboração, já que 

disso depende o êxito da nossa pesquisa. As informações prestadas serão analisadas em 

termos globais, não havendo necessidade de se identificar.  É importante que você saiba 

que as suas informações não serão divulgadas para quaisquer outras pessoas e que, assim, 

você seja o mais sincero possível. Por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta, 

pois a sua resposta é insubstituível. 

 

O questionário a ser respondido possui três partes, uma delas de identificação do 

pesquisado, outra sobre sua relação com a carreira após o processo de aquisição da 

instituição em que você trabalhava e, finalmente, uma terceira sobre seus valores em 

relação à carreira.  

 

A sua contribuição é muito IMPORTANTE, 

Obrigado. 

      

Antônio Carlos do Nascimento 

Mestrando em Administração pela Universidade FUMEC 
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PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 

1. Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

2. Faixa Etária 

(   ) Até 25 anos 

(   ) de 26 a 35 anos 

(   ) de 36 a 45 anos 

(   ) de 46 a 55 anos 

(   ) Mais de 55 anos 

 

3. Estado civil: 

(   ) Solteiro 

(   ) Casado 

(   ) Outro estado civil 

 

4. Escolaridade: 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior 

(   ) Pós-graduação 

 

5. Tempo de Trabalho na empresa anterior:  

(   ) 1 a 5 anos        

(   ) 11 a 20 anos    

(   ) 6 a 10 anos 

(   ) Acima de 20 anos 

 

6. Cargo que ocupa na empresa na empresa atual: __________________________ 
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PARTE II – VOCÊ E SUA CARREIRA 

 

A seguir, você encontrará uma série de frases que abordam aspectos da sua vida 

profissional. Na expressão “Carreira”, considere como uma sequência de experiências 

relativas a uma profissão ou função, não equivalendo ao cargo atual que você ocupa, ou 

seja, sua trajetória profissional na empresa. Assinale apenas uma resposta por frase e, por 

favor, não deixe nenhum item sem resposta. 

 

1 2 3 4 

Discordo 

 Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 

 

 

(   )  1. Minha carreira foi positivamente impactada com o processo de aquisição  

(   )  2. No banco atual, as minhas oportunidades de ascensão se ampliaram 

(  )  3. Os critérios para progressão na carreira do banco em que trabalho atualmente são 

justos. 

(  ) 4.  A minha expectativa em relação ao processo de recepção na nova empresa foi  

superada, de tão melhores que são minhas perspectivas de carreira, atualmente. 

(   )  5. Fui bem recebido pelo gerente 

(   )  6. Fui bem recebido pelos meus colegas. 

(   )  7. Eu me considero satisfeito em sair de uma organização com atuação local/nacional e 

ser incorporado por outra com atuação nacional/internacional 

(   )  8. Tenho interesse em ser promovido a algum cargo de gestão neste banco. 

(  )  9. Os critérios para progressão na carreira do banco em que trabalho atualmente são 

adequados ao meu perfil. 

(   ) 10. As certificações internas agregam valor à minha carreira. 

 

11. Como você sente que está se posicionando no banco Alfa visando redefinir sua trajetória 

de carreira. 

 

1 2 3 4 

Discordo 

 Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 

 

(   )  1. Estou  aguardando oportunidades 

(   )  2. Estou fazendo cursos para me desenvolver em minha área de atuação 
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(   )  3. Estou procurando conhecer  pessoas e fazer uma nova rede de relacionamentos 

(   )  4. Estou fazendo cursos para migrar de área 

(   )  5. Estou em busca de uma promoção para cargo gerencial. 

 

12. Você está habilitado a participar do Sistema Tao? Você já participou de algum processo 

desta natureza? Foi selecionado? Caso ainda não tenha participado, você acredita que teria 

chances de ser selecionado? 

 

__________________________________________________________________________ 
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PARTE III – VALORES EM RELAÇÃO À CARREIRA 

 

A seguir, você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever seus valores em 

relação à carreira. Use a chave de respostas abaixo para informar o seu grau de 

concordância com o significado da frase. Os números 1, 2, 3, 4 e 5 indicam o quanto a frase 

se aplica a você. Quanto maior o número, mais você concorda com a frase. Não se esqueça 

de usar os números intermediários (4, 3 e 2) para expressar níveis intermediários de 

concordância e não apenas as opções extremas representadas pelos números 5 e 1. 

Assinale apenas uma resposta por frase e, por favor, não deixe nenhum item sem resposta. 

Chave de respostas para as escalas: 

 

1 2 3 4 5 
A frase 

absolutamente não 
é verdadeira para 

mim 

   A frase é 
totalmente 

verdadeira para 
mim 

 

(   ) 13. O desenvolvimento de carreira é uma responsabilidade primária ou exclusiva da 

empresa; 

 

(  ) 14. O desenvolvimento de carreira é responsabilidade primária ou exclusiva do 

funcionário; 

 

(  ) 15. O desenvolvimento de carreira é uma responsabilidade compartilhada entre a 

empresa e o funcionário; 

 

(   ) 16. A ascensão da carreira é uma questão de sorte, bastando estar no lugar certo na 

hora certa; 

 

(   ) 17. Acredito que, para fazer carreira, deve-se pular de empresa em empresa, uma vez 

que “santo de casa não faz milagre”; 

 

(   ) 18. Acho que não há sentido em pensar no planejamento de carreira, uma vez que não 

dá para prever o futuro; 

 

(  ) 19.  Há ao efetuar auto avaliação, inerente ao processo de planejamento de minha 

carreira tenho dificuldade ou reluto em efetuar as mudanças necessárias a para redefinir 

minha trajetória de carreira no banco. 


