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RESUMO 

 

Esta dissertação aborda a importância da cultura organizacional e, em 
particular, dos valores organizacionais nas operações de fusões e aquisições entre 
as empresas do setor bancário, analisando a aquisição do Banco Real pelo Banco 
Santander. Com a globalização e a maior interação entre empresas de diferentes 
nacionalidades e culturas, torna-se relevante o estudo dos fatores que podem levar 
empresas financeiramente sadias a obterem êxito nos processos de fusões e 
aquisições, pois essa vem sendo uma via cada vez mais utilizada para seus projetos 
de crescimento. Nesse sentido, minimizar os impactos negativos do choque cultural, 
e, ao mesmo tempo, tirar proveito da diversidade na organização pode constituir 
uma política acertada. O referencial teórico revisitou a cultura organizacional, os 
valores organizacionais, a cultura brasileira e a cultura bancária, aprofundando-se 
nos aspectos culturais e humanos envolvidos em fusões e aquisições. A dissertação 
se fundamenta em um estudo de caso qualitativo, com os sujeitos escolhidos dentre 
gerentes que trabalham em agências bancárias de ambos os bancos. Buscaram-se, 
de forma intencional, colaboradores que tivessem mais de dois anos nas 
organizações para que oferecessem respostas consistentes para a investigação do 
problema pesquisado. As evidências foram coletadas através da triangulação de 
entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental e observação direta da 
pesquisadora. As evidências foram tratadas e analisadas através de análise de 
conteúdo do tipo categorial. As categorias básicas, extraídas do referencial teórico, 
foram: valorização profissional; imagem da organização; igualitarismo vs. 
hierarquização; transparência nas relações; qualidade de vida; inovação, 
crescimento profissional e realização; e perspectivas para o futuro profissional. As 
conclusões indicam que, apesar de ser considerado um processo de aquisição, 
houve uma mescla cultural, tentando assim, preservar o que cada cultura tinha de 
melhor. Portanto, percebeu-se que os entrevistados não excluíram nenhum dos seus 
valores, mas adicionaram novos valores ao seu dia a dia. 

 

Palavras-chave: cultura organizacional; valores organizacionais; fusões e 
aquisições; bancos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims at examining the importance of organizational culture, namely 
organizational values, on the operations of mergers and acquisitions between 
companies of the bank industry, analyzing the acquisition of Banco Real by Banco 
Santander. Due to globalization and the more intense interaction among companies 
from different cultures and countries of origin, it is relevant to study the factors which 
can lead financially healthy companies to succeed in their processes of mergers and 
acquisitions, chiefly because this strategy has been increasingly used for attaining 
their growth objectives. Henceforth, to minimize the negative impacts of the cultural 
shock, and, at the same time, to profit from diversity within the organization seems to 
be a sound policy. Theoretical references were drawn from organizational culture, 
organizational values, Brazilian culture, and bank industry culture, besides a deeper 
analysis of the cultural and human aspects in mergers and acquisitions. This thesis is 
based on a qualitative case-study, with subjects chosen among managers who work 
in retail branches of both banks. These subjects were purposefully chosen among 
managers with two or more years of service in their organizations, vying for sounder 
answers to the issue under examination. Evidences were collected through 
triangulation of semi-structured interviews, document research, and direct 
observation. Evidences were treated and analyzed through content analysis by 
categories. The basic categories, drawn from the literature research, were: 
professional worthiness; organizational image; egalitarianism vs. hierarchy; 
transparency in relationships; quality of life; innovation, professional growth, and 
achievement; and chances of future professional upgrade. Conclusions point out 
that, despite this case was considered an acquisition, it can be argued that it was 
really a cultural mix, trying to preserve the best of each organizational culture. 
Henceforth, it can be seen that people did not discard any of their values, but they 
added new values to their professional daily life. 

   

   

Keywords: organizational culture; organizational values; mergers and acquisitions; 
banks.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO INICIAL 

Vivemos em uma sociedade que experimenta profundas transformações. 

Essas transformações podem trazer benefícios e problemas para as organizações. 

Os problemas podem ser identificados como de ordem econômica e social como 

também relativos à cultura organizacional. 

Com o advento da globalização, há uma tendência natural de as empresas 

fazerem fusões ou aquisições com a justificativa de crescimento, de adoção de 

mudanças tecnológicas, de ganhos potenciais de sinergia e, até mesmo, de redução 

de custos. Pode-se dizer que muito tempo e dinheiro são dedicados à análise de 

recursos físicos de mercado e dá-se pouca ou nenhuma atenção aos valores e 

crenças das pessoas que terão que executar a estratégia empresarial planejada.  

Os valores organizacionais podem vistos como o centro da cultura da 

organização. Eles podem definir padrões que devem ser seguidos e o sucesso de 

forma concreta para os colaboradores. Normalmente são considerados como guias 

para o comportamento organizacional. Uma vez definidos pela cúpula, identificados 

e repassados para a liderança, os valores podem ser rapidamente absorvidos pelos 

subordinados. Eles também exercem papel importante em comunicar ao mundo o 

que ele pode esperar de uma organização.  Os valores podem ser considerados 

totalmente relevantes porque estão diretamente ligados a sentimentos de sucesso 

pessoal, aumentam o comprometimento e a autoconfiança, favorecem um 

comportamento ético e constroem objetivos similares aos da organização. 
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As crenças são usadas para expressar aquilo tido como verdade na 

organização. As crenças incorporadas pelos membros das organizações 

normalmente dizem respeito a como as tarefas devem ser executadas, à qualidade, 

à inovação e a como os indivíduos devem ser tratados. Os líderes deverão agir em 

conformidade com elas para que não haja discrepância entre o discurso e a prática. 

Pode-se, então, entender que a maneira de condução do processo de 

aquisição e fusão gera impactos, positivos ou negativos, sobre os colaboradores das 

organizações, visto que poderá haver um choque entre as culturas e normas 

corporativas dos dois grupos gerando discussões, confusões e, até mesmo, o caos. 

1.2. QUESTÃO PROBLEMA 

Qual a percepção dos colaboradores com referência às mudanças de 

valores organizacionais em função do processo de aquisição do Banco Real 

pelo Banco Santander?  

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo Principal 

O presente trabalho tem por objetivo identificar e descrever a percepção dos 

colaboradores com referência a mudança de valores e normas organizacionais em 

função do processo de aquisição do Banco Real pelo Banco Santander. 

1.3.2. Objetivos Intermediários 

• Pesquisar a temática de cultura organizacional, principalmente no tocante a 

bancos de varejo. 
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• Pesquisar a temática dos valores 

• Levantar as percepções dos colaboradores do Banco Santander e Banco 

Real a respeito do alcance e da intensidade das mudanças nos valores após 

a aquisição. 

• Relacionar os principais valores citados pelos colaboradores dos bancos 

envolvidos. 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

A cultura organizacional é um tema recorrente na literatura e de interesse 

tanto no meio acadêmico como empresarial. Ela está presente na estratégia e no 

comportamento humano dentro das organizações em todos os aspectos, desde a 

forma de se pensar até a forma de se vestir. 

Considerando a importância da relação entre organização e a cultura 

organizacional, o presente estudo procura analisar como isso é visto pelos 

colaboradores quando ocorre um processo de fusão ou aquisição, levando em 

consideração dois elementos da cultura organizacional: os valores e as crenças.  

No que diz respeito ao objeto do presente estudo quer-se verificar como as 

ações implantadas no processo de aquisição do Banco Real pelo Banco Santander 

são vistas e entendidas pelos seus colaboradores. Este estudo torna-se relevante 

para a gestão das instituições financeiras envolvidas, já que elas têm como objetivo 

o crescimento contínuo no mercado financeiro. 

Essa dissertação também se mostra importante para o meio acadêmico, já 

que o tema vem sendo abordado constantemente em pesquisas por sua capacidade 
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de contribuição para o fortalecimento e crescimento das organizações em um 

mercado cada vez mais competitivo, principalmente em função dos aspectos 

humanos e sociais envolvidos nos processos de fusões e aquisições. 

 

1.5.  DELIMITAÇÃO 

Levando em consideração o objetivo do estudo, serão analisados o Banco 

Santander e Banco Real no processo de aquisição deste por aquele.  

1.5.1 Delimitação geográfica 

Serão estudadas agências na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

1.5.2 Delimitação temporal 

A delimitação do estudo vai desde o anúncio formal da aquisição do Banco 

Real pelo Grupo Santander, em outubro de 2008, até fevereiro de 2010, quando se 

encerrou a pesquisa de campo que embasa esta dissertação. 

1.5.3 Delimitação teórica 

De acordo com o que foi proposto, trabalhou-se com o conceito de cultura 

organizacional e como ela pode variar de uma empresa para outra. Estudaram-se 

também os valores, que podem ser considerados o coração da cultura 

organizacional.  

Foi também estudada a cultura bancária, já que o estudo trata da aquisição 

do Banco Real pelo Banco Santander. As fusões e aquisições são cada vez mais 

frequentes no mundo corporativo, porém, por trás da proposta de crescimento, de 

mudanças econômicas e tecnológicas, de economia de escala e ganhos mútuos, 
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faz-se necessário lembrar as dificuldades que são normalmente encontradas na 

união de duas culturas tão diferentes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

A palavra ‘cultura’ surgiu da Antropologia Social, onde ela é analisada sob 

diversos enfoques, envolvendo variações culturais, organizações individuais, quadro 

histórico, significados e comportamentos. 

Freitas (2007) relata que cultura organizacional não se trata de modismo, mas 

de um tema que desperta interesse prático e teórico. Ela vem tendo grande 

contribuição das mais diferentes áreas de conhecimento, começando pela 

Antropologia Cultural, da qual tomou emprestado a sua lógica fundamental e alguns 

de seus conceitos mais valiosos. 

Na visão de Fleury e Sampaio (2002, p. 284), “na perspectiva da antropologia, 

a dimensão simbólica é concebida como capaz de integrar todos os aspectos da 

prática social”. Já na perspectiva da sociologia, “o indivíduo percebe que existe 

correspondência entre os significados por ele atribuídos ao objeto e os significados 

atribuídos pelos demais, isto é, existe o compartilhar de um senso comum sobre a 

realidade”. 

De acordo com Smircich (1983), existem diferentes concepções de cultura 

organizacional, sendo que estas podem ser divididas em dois grupos de abordagem: 

em um primeiro, a cultura organizacional é tratada como uma variável, ou seja, algo 

que a organização possui; no segundo grupo, é vista como metáfora, algo que a 

organização é. 
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A abordagem utilizada aqui será a proposta pelo primeiro grupo e, assim, 

corrobora a afirmação de Pettigrew (1996), quando afirma que administrar a cultura 

organizacional é um processo difícil, mas possível. 

São várias as definições de cultura organizacional, dentre elas cabendo a 

definição elaborada por Schein: 

Cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 
organizacional inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar 
com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionou 
bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos 
membros como forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a 
esses problemas (SCHEIN, 1992, p.12). 

 

Em outra definição, a cultura organizacional é identificada como: 

o conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em elementos 
simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 
construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de 
comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de 
dominação (FLEURY e SAMPAIO, 2002, p.293). 

 

Para Schein (1992), a organização pode ser aprendida em vários níveis: 

• Nível dos artefatos visíveis: compreende a construção do ambiente, como 

arquitetura, layout, vestimenta das pessoas e comportamentos visíveis. Este 

nível pode ser enganador, pois apresenta dados fáceis de obtenção e difíceis 

de interpretação. 

• Nível dos valores que governam o comportamento das pessoas: expressam o 

que as pessoas reportam ser o motivo de seu comportamento. São difíceis de 

mensurar. Muitas vezes são idealizações ou racionalizações. As razões 



19 

 

interiores ao seu comportamento podem permanecer escondidas ou 

inconscientes; 

• Nível dos pressupostos inconscientes: são aqueles pressupostos que 

determinam como os membros de um grupo percebem, pensam e sentem.  

• Na medida em que os valores vão se tornando mais naturais para os 

indivíduos vão passando para o nível do inconsciente. 

Vista por um ângulo um pouco diferente, Srour (1998) afirma que a cultura 

organizacional exprime a identidade da organização, enfatizando ser ela aprendida, 

transmitida e partilhada: 

Nas organizações, a cultura impregna todas as práticas 
e constitui um conjunto preciso de representações 
mentais, um complexo muito definitivo de saberes. 
Forma um sistema coerente de significações e funciona 
como um cimento que procura unir todos os membros 
em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos 
de agir. Sem referências próprias, as organizações 
ficariam à mercê das convicções individuais de seus 
membros diante de situações novas e certamente 
sofreriam prejuízos dada a disparidade de 
procedimentos e orientações (SROUR, 1998, p.175). 

 

Para Barros e Prates (1996), a cultura não é geneticamente predeterminada e 

sim o resultado da invenção social, de forma que pode ser transmitida e aprendida 

somente por meio da interação e da comunicação. 

Dentro de uma cultura organizacional, podem ainda existir subculturas 

organizacionais, que são, na definição de Fleury e Sampaio (2002 p. 293), “um 

conjunto de valores e pressupostos básicos inerentes a um grupo ou a uma parte da 

organização”.  
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Schein (2001) relata que a formação da cultura é um processo de criação de 

pequenos grupos com os mesmos interesses e objetivos. Essa formação, 

normalmente, respeita algumas etapas. São elas:  

I. Uma ou mais pessoas têm a ideia de formarem uma nova organização 

II. O idealizador (fundador) cria metas e compartilha as suas visões com o 

grupo, que acredita que seus esforços valerão a pena e que o risco 

compensará seus investimentos. 

III. O grupo começa a agir de forma articulada, levantando capital, patentes, 

espaço físico e assim por diante. 

IV. Outras pessoas começam a ser inseridas no grupo e uma história começa a 

ser construída. Suas experiências compartilhadas começarão a desenvolver 

suposições sobre si e o ambiente. 

Cameron e Quinn (1999) acreditam que a cultura está na maneira de fazer 

com que os colaboradores estejam sempre juntos, de forma a superar os obstáculos 

que possam surgir no ambiente interno e externo, direcionando assim, a empresa 

para o caminho da primazia e sucesso. 

Esses autores complementam dizendo que os fundadores têm maior 

conhecimento sobre como o grupo soluciona os problemas de integração interna e 

adaptação externa. Eles, normalmente têm alto nível de confiança e determinação e, 

por isso, se sentem confortáveis para impor seus pontos de vista a seus funcionários 

e parceiros. 
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O processo de criação de uma cultura dependerá do que foi realizado antes e 

do grau de sucesso alcançado. Assim, a maneira como foram realizadas as tarefas 

serão perpetuadas ao longo do tempo, tendo como base o sucesso. Pode-se 

considerar, então, que a cultura organizacional é o elo que mantém a organização 

coesa, formando os padrões adequados de comportamento (SCHEIN, 2001). 

Com a cultura estabelecida, a empresa adota uma série de ações para 

mantê-las e reforçá-las, tais como processo de seleção, os programas de 

treinamento oferecidos, formas de avaliação de desempenho, desenvolvimento de 

carreiras, entre outros; tudo isso com vistas a que os funcionários se ajustem e 

adotem os valores culturais, para lhes proporcionar um conjunto de experiências  

que eles vejam como similares. 

Entender uma organização como cultura é reconhecer a importância dos 

indivíduos na formação da realidade organizacional. Motta e Caldas (2007) declaram 

que, não faz muito tempo, todos acreditavam que as mesmas regras se aplicavam a 

empresas diferentes em qualquer lugar no planeta, independente de seus contextos. 

Perceber as organizações como culturas e considerar as atitudes, os hábitos 

e os comportamentos dos indivíduos a partir de padrões organizacionais ou 

culturais, no sentido de possuírem um sistema de convicções compartilhadas, é um 

fenômeno relativamente recente. 

Segundo Crozatti (1998, p. 11), “[...] hábitos, atitudes e comportamento 

resultam das características de uma cultura. Os hábitos são as ações realizadas 

pelo indivíduo em resposta aos condicionamentos culturais.” 
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O que podemos identificar hoje é que o comportamento das organizações 

varia de acordo com seus valores, normas e atitudes e como seus colaboradores 

percebem isso. A cultura é algo que a organização possui e, por isso, algumas 

vertentes teóricas defendem que é possível tentar modificá-la. 

De acordo com o comportamento dos indivíduos nas organizações, foram 

descritos alguns elementos para melhor revelar os detalhes que passam 

despercebidos na vida cotidiana organizacional. Sendo assim, é imprescindível 

entender os elementos que compõem a cultura organizacional para permitir, 

segundo Schein (1992), a aprendizagem e mudança organizacional. 

Freitas (2007) afirma que compreender a organização como cultura é 

reconhecer o papel relevante dos colaboradores na construção da realidade 

organizacional.  

Segundo essa autora, eles surgiram na década de 1980 e se popularizaram 

rapidamente. Muitas produções acadêmicas foram escritas antes disso, porém a 

nomenclatura inicial e seu aprofundamento podem ser considerados como um 

produto dessa época. 

De acordo com Motta e Caldas (2007), inicialmente a cultura organizacional 

era percebida como racionalidade administrativa ou como reflexos da introdução de 

nova tecnologia. As organizações normalmente eram vistas como uma forma 

racional de controlar pessoas por meio de relações de autoridade.  

A análise de cultura organizacional na década de 80, segundo Turner (1986), 

surge como resposta ao declínio americano e à ascensão japonesa. O interesse 
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centrou-se em analisar as limitações, as diferenças culturais, aspectos estruturais e 

os limites dos métodos positivistas em torno da cultura nacional dos dois países. 

Morgan (1996, p.117) acredita, ainda que a abordagem cultural crescesse na 

década de 80 como consequência da  

Mudança de equilíbrio do poder mundial, associada 
a crise do petróleo da OPEP em 1973, bem como 
da crescente internacionalização da grandes 
corporações,[...]aumentaram o interesse pela 
compreensão do relacionamento entre a cultura e a 
vida organizacional.  

Schein (1992) afirma que as ideias sobre normas e clima tenham sido 

utilizadas ao longo do tempo pelos psicólogos, o conceito de cultura foi escrito 

somente em tempos atuais. Ele afirma também que o clima organizacional é apenas 

a parte superficial da cultura e, portanto, se pesquisarmos clima organizacional não 

teremos um resultado aprofundado sobre a organização. 

A abordagem cultural proposta por Frost (1991) entende a cultura 

organizacional através de três perspectivas: a integração, diferenciação e 

fragmentação. 

A perspectiva integrativa foi a primeira a ser adotada quando o tema passou a 

despertar interesse e atenção dos pesquisadores a partir da década de 1970. Ela 

retrata a cultura predominante em termos de rigidez, consistência. Havia, na época, 

a defesa de uma cultura forte, no sentido de unitária, como se fosse uma parte 

compactada de manifestações culturais que geravam concordância de ideias em 

toda a organização.  

Destarte, os que adotam essa perspectiva, entendem cultura organizacional 

como uma unidade social e coesa, formada por pessoas que compartilham uma 
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visão do mundo em função de terem vivenciado e encontrado soluções para os 

problemas de integração interna e adaptação externa (SCHEIN, 1992). 

Em contraste com a perspectiva anterior, a diferenciação retrata 

manifestações culturais como predominantemente inconsistentes entre si. A ideia 

central está em considerar a cultura no plural: existem padrões de interpretações 

diferenciados, já que os membros de uma organização são diferentes entre si em 

suas percepções, memórias e experiências. 

Já a última perspectiva vê a ambiguidade como inevitável no mundo 

contemporâneo. A organização é considerada uma arena de interesses onde não é 

possível uma coesão interna. De acordo com esse ponto de vista, consenso e 

dissenso existem num padrão constante de flutuação influenciada por mudanças. A 

relação entre as manifestações da cultura são complexas, contendo muitos 

elementos de contradição, não sendo possível o consenso defendido pela 

perspectiva integrativa. A mudança, por sua vez, não ocorre em eventos pontuais, 

mas sim de forma contínua. 

Schein (1992), segundo essa a perspectiva integrativa, enfoca a questão das 

subculturas como abordada na diferenciação. Ele a percebe como um movimento 

natural e próprio do ciclo de vida das organizações. 

Cameron e Quinn (1999), apesar de reconhecerem elementos de 

fragmentação e diferenciação na cultura organizacional, consideram que a força da 

cultura está na habilidade de manter os colaboradores sempre unidos, de forma a 

superar a fragmentação e ambiguidade do ambiente externo. A cultura é tratada por 
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eles como uma vantagem competitiva, já que representa valores, percepções e 

atitudes geradas por um consenso.  

Linton (2000) afirma que a cultura é caracterizada através de padrões de 

comportamentos habituais adquiridos através da imitação ou instrução e/ou pela 

soma de ideias. Esse autor acredita que a cultura está diretamente relacionada com 

uma herança social da humanidade ou a uma variante dessa herança social. 

A cultura está relacionada à existência de um grupo social, que compartilha 

os mesmos hábitos, a mesma língua, o mesmo espaço durante um período de 

tempo, criando maneiras de perceber e decidir que tenham dado certo a ponto de 

serem declarados como guias de comportamento no meio de que fazem parte.  

Para Schein (2001), o que pode gerar confusão na definição do que é cultura 

é não haver diferenciação entre os níveis que a compõem. Esses níveis podem ser 

considerados como tangíveis ou até mesmo como suposições básicas, consideradas 

como a essência da cultura. Os principais níveis identificados pelo autor são: 

artefatos, crenças e valores assumidos e suposições fundamentais básicas. 

O primeiro nível compreende todos os fenômenos que são vistos ou sentidos 

no ambiente organizacional, ou seja, tudo aquilo que é manifestado pelas pessoas e 

encontra-se visível, tais como tecnologia, arte, padrões de comportamento, 

vestuário, maneira de se comunicar, lista explícita de valores, etc. O ponto mais 

importante a ser dito sobre este nível de cultura é a facilidade da observação e, ao 

mesmo tempo, a dificuldade de ser entendida, porque o observador pode descrever 

o que vê e sente, mas não pode dizer ou entender o seu verdadeiro significado. 

Logo, é perigoso fazer suposições a partir apenas de artefatos, já que a 
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interpretação do indivíduo será feita inevitavelmente de projeções de sua vivência e 

sentimentos.  

Schein relata que, quando o observador passa muito tempo com o grupo, é 

provável que os artefatos se tornem cada vez mais claros, porém, quando há 

necessidade de entendimento com maior rapidez, ele pode tentar entender os 

valores, normas e regras assumidos, que acabam por fornecer princípios 

operacionais, que são os que orientam os comportamentos dos indivíduos nas 

organizações. 

No segundo nível estão as crenças e os valores assumidos, que se tornam 

pressupostos básicos quando assumidos ou validados pelos membros do grupo ao 

perceberem que sua decisão serviu para obter algum resultado considerado como 

consistente. Os colaboradores entendem que as crenças e valores levam à redução 

de incertezas e, conforme seu funcionamento, elas se tornam gradualmente 

decisões indiscutíveis apoiadas pela articulação de valores, normas e crenças. 

Segundo Schein (2001), quando os valores e crenças estão em conformidade 

com as suposições básicas, isso poderá servir para unir o grupo ou também como 

fonte da missão e identidade central da organização.  

As suposições fundamentais básicas, que compõem o terceiro nível, são o 

que é verdadeiro para uma unidade social. Assim, uma suposição básica passa a 

ser fortemente assumida pelos colaboradores e qualquer outro comportamento 

diferenciado é considerado como inadequado. As suposições básicas são difíceis de 

mudar. A aprendizagem de algo novo é extremamente difícil, já que o reexame 

dessas suposições nos tira do mundo cognitivo e interpessoal. Tende-se a perceber 
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os eventos que nos cercam como similares às nossas suposições, mesmo que isso 

signifique um falso entendimento do que esteja acontecendo ao nosso redor. 

É percebido que membros de novos grupos trazem experiências e vivências 

do grupo anterior, porém, à medida que o novo grupo compartilhe os mesmos 

valores, histórias e conflitos, serão desenvolvidas suposições novas ou modificadas 

em áreas críticas de sua experiência. A essência da cultura está nas suposições 

básicas mais predominantes e, quando entendida, facilmente os níveis mais 

superficiais também o serão. 

As organizações podem ser consideradas como pessoas que se organizam, 

formando uma unidade social com o intuito de realizar algo que não poderiam fazer 

sozinhas. De acordo com Freitas (2007), entender a organização como cultura é 

reconhecer o papel ativo dos indivíduos na construção da realidade organizacional. 

A cultura organizacional vem sendo estudada e estruturada levando em 

consideração seus vários elementos. A disseminação tênue que esse tipo de 

conceituação envolve acaba sendo muito ampla, já que encontra particularidades 

que não poderiam ser identificadas nas organizações, apesar de causarem um 

impacto significativo na construção desse processo. 

Segundo Carvalho e Ronchi (2005), esses elementos associados podem 

fornecer indícios sólidos para a estruturação e interpretação do conteúdo cultural da 

organização. Quando identificados, tais elementos ajudam a organização a construir 

seu padrão de realidade, que indica como os envolvidos veem a organização e seus 

relacionamentos. Os elementos que compõem a cultura organizacional podem 

determinar o comportamento humano nas organizações. 
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Os elementos básicos da cultura organizacional, segundo Freitas (2007), são:  

• Valores 

• Crenças e pressupostos 

• Normas 

• Ritos, rituais e cerimônias 

• Sagas e heróis 

• Estórias 

• Tabus 

Ao elencar todos esses elementos, vê-se que não seria possível considerá-los 

todos, com a profundidade necessária, daí porque se optou por aprofundar o tema 

desta dissertação focando apenas nos valores e normas culturais. 

Para Bertero (1996, p. 38) “o poder não pode deixar de ser enfatizado em seu 

aspecto de mantenedor, fiador e homologador da cultura organizacional”. O poder 

implica ao controle. Outra conotação que também deve ser atribuída ao poder é a de 

status social e organizacional. Ainda para esse autor, o poder pode ser visto sobre 

três aspectos diferentes, sendo eles: 

• Poder enquanto modelador de culturas organizacionais; 

• Poder enquanto sancionador e mantenedor de uma cultura organizacional 

existente; 

• Poder enquanto transformador de culturas organizacionais. 
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2.2 VALORES ORGANIZACIONAIS 

O estudo das organizações envolve o estudo dos valores individuais e 

também dos organizacionais que integram a cultura organizacional. Com isso, 

Oliveira e Tamayo (2004, p. 130) relatam que “os valores atuam como elementos 

integradores, no sentido de que são compartilhados por todos ou pela maioria dos 

membros organizacionais”. 

Sob o enfoque da Psicologia, os valores organizacionais, segundo Tamayo e 

Schwartz (1993, p. 330), possuem traços motivacionais: 

[...] princípios transituacionais organizados 
hierarquicamente, relativos a estado de existência 
ou modelos de comportamento desejáveis, que 
orientam a vida do indivíduo e expressam 
interesses individuais, coletivos ou mistos.  

Os valores organizacionais são considerados como guias para o 

comportamento da organização e interferem em nossas decisões e ações. Freitas 

(2007) diz que os valores organizacionais podem influenciar a estrutura da 

organização e, consequentemente, guiam as ações dos colaboradores. Essa autora 

também afirma que os valores indicam questões que são prioritárias para a 

organização e que desempenham papel importante na determinação dos 

colaboradores em ocupar cargos importantes.  

Os valores organizacionais podem contribuir para nortear o sucesso dos 

colaboradores e podem estabelecer os padrões a serem alcançados; eles podem 

ser explicitados de maneira simples e representam as atitudes corretas a serem 

seguidas para que a organização possa alcançar o sucesso. Ainda, os valores 
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exercem importante papel em comunicar às demais partes interessadas 

(“stakeholders”) o que podem esperar daquela organização.  

Para Tamayo (1998), valores organizacionais são valores percebidos pelos 

colaboradores como sendo característicos da organização e são formados por 

princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a modelos de 

comportamentos desejáveis que direcionam a vida da empresa e estão a serviço de 

interesses individuais, coletivos ou mistos.  

Zanelli (2003, p. 9) relata que “os valores afetam nossas decisões e ações. 

Embora quase sempre não tenhamos plena clareza disto, todas as decisões 

humanas estão baseadas em valores”.  

Os valores ditam comportamentos e atitudes, compondo um cenário de 

convicções, associado à conduta das pessoas. A cultura expressa valores, que são 

compartilhados pelos envolvidos, e esses valores são o alicerce para criar a 

identidade da própria organização. 

Para Freitas (1991), os valores são definidos a partir do que é importante para 

a organização. Com isso, os valores representam a motivação tanto para a tomada 

de decisões quanto para a execução das ações. Quanto mais a organização 

consegue disseminar seus valores, mais forte é a sua cultura. 

Os valores dizem respeito aos desejos e interesses de alguém, podendo ser 

de um grupo, do dono da organização ou até mesmo do próprio fundador. 

(TAMAYO, 1999). A esse respeito, Ens (1986) relata que, para compreender o papel 

dos valores no ambiente organizacional, devem ser entendidos mais profundamente 
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os valores dos dirigentes, em virtude do controle que exercem sobre a organização, 

o que se dá em função de que os valores e pressupostos dos dirigentes norteiam as 

interpretações e percepções do ambiente. 

Para Schwartz (1999), os valores são representações cognitivas das 

necessidades humanas: necessidades básicas do indivíduo, necessidades sociais 

de interação e necessidade de socialização e bem-estar dos grupos. Aponta que 

para o indivíduo conseguir lidar e entender a realidade, ele busca respostas 

apropriadas e convenientes à sua satisfação, normalmente dadas por suas crenças 

e valores. 

Em trabalho anterior, Schwartz (1992) apresentou dez tipos motivacionais de 

valores: hedonismo, realização, poder social, autodeterminação, estimulação, 

conformidade, tradição, benevolência, segurança e universalismo. Através do 

desenvolvimento dessa percepção, o indivíduo torna-se capaz de transmitir suas 

necessidades e desejos de forma consciente. O Quadro 1 mostra as características 

dos tipos motivacionais de valores. 

 
Quadro 1 – Características dos tipos motivacionais de valores 

TIPOS METAS 

Hedonismo Prazer e gratificação sensual para si mesmo. 

Realização Sucesso conquistado pelas suas competências. 

Poder social Controle dos recursos e das pessoas. 

Autodeterminação Independência do pensamento e atitudes. 

Estimulação Desafio, novidade. 

Conformidade Controle de ações que podem causar algum tipo de impacto sobre as 

normas. 
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Tradição Aceitação dos costumes. 

Benevolência 

Segurança 

Universalismo 

Promoção do bem-estar de pessoas próximas. 

Integridade pessoal. 

Compreensão do bem-estar social, tolerância. 

Fonte: Schwartz (1992) 

Esse autor identificou que cinco desses valores eram considerados como de 

interesses individuais (realização, hedonismo, poder, autodeterminação e 

estimulação), enquanto outros três tipos eram considerados como de interesses 

coletivos (tradição, conformidade e benevolência). O universalismo e a segurança 

foram identificados como de interesses individuais e coletivos, simultaneamente. 

O resultado desse estudo identificou que existe relação de compatibilidade e 

conflitos oriundos da busca por valores diferentes. Os tipos considerados como 

compatíveis são: realização e hedonismo, poder e realização, estimulação e 

autodeterminação, hedonismo e estimulação, autodeterminação e universalismo, 

tradição e conformidade, universalismo e benevolência, conformidade e segurança; 

e segurança e poder. Porém, foram identificados conflitos quando alguns tipos de 

valores são priorizados: autodeterminação e estimulação versus conformidade, 

tradição e segurança, universalismo e benevolência versus realização e poder; e 

hedonismo versus conformidade e tradição. 

Com base na teoria de valores de Schwartz (1992), Tamayo (1998) propõe 

um estudo sobre valores através da percepção dos empregados, formando uma 

estrutura de valores organizacionais. Ela é apresentada sob três dimensões 

bipolares que representam a forma de pensar e agir da organização. Esses eixos 
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estão ancorados em seis polos que reúnem os valores praticados na empresa em 

função da meta motivacional que representam. São eles: 

� Autonomia versus conservação 

O problema mais constante nas organizações é o da relação do indivíduo com 

o seu grupo da organização. Algumas organizações podem ter relações tranquilas e 

estreitas entre seus colaboradores, ou seja, seus valores são compatíveis com o da 

empresa. Os valores característicos de conservação são aqueles que enfatizam a 

manutenção perene do comportamento da organização. Do outro lado, encontramos 

os valores que verdadeiramente são importantes para o indivíduo, porém fixam seus 

objetivos em harmonia com as metas e normas da organização. Essas organizações 

dão importância à criatividade e à responsabilidade individual. Na autonomia, a 

ênfase é na criatividade do indivíduo, em inovação, em novas formas de pensar e 

agir e de executar o trabalho. 

� Hierarquia versus estrutura igualitária 

O segundo problema enfrentado pelas organizações são os de estrutura. Ela 

designa as funções que devem ser exercidas, o sistema social da organização e a 

relação entre as diversas áreas e membros da empresa. A solução dada para este 

problema está no equilíbrio entre o igualitarismo e a hierarquia. O primeiro expressa 

a preocupação com o bem-estar da organização em geral. Essa opção descreve 

pouca autoridade e consenso nas tomadas de decisão. Os colaboradores são 

tratados como indivíduos competentes e responsáveis pelo exercício de sua função. 

Do outro lado, temos a hierarquia como método para garantir o comprometimento 
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dos funcionários com a missão da organização. Destarte, o problema de estrutura é 

fundamental e sem sua solução a organização não pode funcionar ou existir. 

� Harmonia versus domínio 

A harmonia é representada pela tentativa de afirmação da organização 

através do domínio dos recursos materiais, da tecnologia, do conhecimento e do 

mercado. Ela refere-se ao domínio do ambiente físico e social da empresa. Nela, 

predominam os valores que marcam a tendência ao sucesso, promovendo esforços 

diretos para obter o controle do meio ambiente, satisfazendo assim, os interesses da 

organização para dominar o mercado. Por isso, a sua interação com a natureza 

pode ser violada e desequilibrada.  

Do lado oposto, encontram-se valores que enfatizam a proteção à natureza, 

integração, tolerância e cooperação, ou seja, a harmonia com a natureza e com 

outras organizações. 

Valores organizacionais são “princípios ou crenças, organizados 

hierarquicamente, relativos a condutas ou metas organizacionais desejáveis, que 

orientam a vida da organização e estão a serviço de interesses individuais, coletivos 

ou ambos” (TAMAYO E BORGES, 2001, p. 343) e podem explicar os fenômenos 

organizacionais (CONNOR E BECKER, 1975). 

De acordo com Mendes e Tamayo (1999, p.3), os valores  

fazem parte de uma dialética de manutenção e de 
transformação dos comportamentos humanos pela 
socialização e aprendizagem permanentes, sendo, 
por isso, valiosos para as instituições que desejam 
modelar comportamentos em função de seus 
interesses. 



35 

 

 

Tamayo e Gondim (1996) argumentam que os valores organizacionais 

possuem três aspectos básicos: (a) cognitivo – representam respostas cognitivas 

prontas e privilegiadas a problemas organizacionais; (b) motivacional – expressam 

interesses e metas fundamentais; e (c) organização hierárquica – expressam 

preferências por determinadas condutas, metas ou estratégias em detrimento de 

outras. 

Oliveira e Tamayo (2004), ao estudarem valores organizacionais, tendo como 

base a relação destes com valores pessoais básicos do indivíduo, já estudados por 

Schwartz (1992), propuseram a seguinte estrutura para os valores organizacionais, 

composta por oito tipos motivacionais. 

• Fator 1 – Realização: a valorização da competência para o alcance do 

sucesso da organização e dos empregados. 

• Fator 2 – Conformidade: valorização do respeito às regras e modelos de 

comportamento no ambiente de trabalho e no relacionamento com outras 

organizações. 

• Fator 3 – Domínio: valorização do poder, tendo como meta a obtenção de 

status, controle sobre pessoas, recursos e mercado. 

• Fator 4 – Bem-estar: valorização da satisfação dos empregados mediante a 

qualidade de vida no trabalho. 

• Fator 5 – Tradição: valorização dos costumes e práticas consagradas.  
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• Fator 6 – Prestígio: valorização do prestígio organizacional na sociedade, 

mediante a qualidade de produtos. 

• Fator 7 – Autonomia: valorização de desafios, a busca de aperfeiçoamento 

constante, a curiosidade, a variedade de experiências e a definição de 

objetivos profissionais dos empregados. 

• Fator 8 – Preocupação com a coletividade: valorização do relacionamento 

com pessoas que estão próximas da comunidade. 

Esses fatores de valores organizacionais têm sua origem nos valores 

pessoais e ambos possuem características comuns, uma vez que ambos possuem, 

entre outros, componentes motivacionais e a função de orientar comportamentos: os 

valores pessoais orientam a vida das pessoas e os organizacionais a vida das 

organizações (OLIVEIRA e TAMAYO, 2004). 

Com base nessas premissas, Oliveira e Tamayo (2004) associaram os fatores 

de valores organizacionais à estrutura básica de valores pessoais de Schwartz 

(1992), alinhando-as às dimensões básicas bipolares: Conservação versus Abertura 

à Mudança e Autopromoção versus Autotranscendência. 

A dimensão Conservação versus Abertura à Mudança opõe valores que 

enfatizam a independência de ação a valores que se referem à preservação de 

práticas tradicionais e proteção da estabilidade. Os valores organizacionais Tradição 

e Conformidade encontram-se, neste caso, opostos à Autonomia, respectivamente 

pertencentes às dimensões Conservação versus Abertura à Mudança (OLIVEIRA e 

TAMAYO, 2004). 
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A dimensão Autopromoção versus Autotranscendência opõe valores que 

privilegiam interesses individuais, mesmo que à custa de valores de outras pessoas 

e valores que enfatizam a preocupação com o bem-estar dos outros e da natureza. 

Prestígio, Domínio, Realização e Bem-Estar são valores organizacionais que 

correspondem à dimensão autopromoção, opondo-se à Preocupação com a 

Coletividade, pertinentes à dimensão Autotranscendência.  

Tendo em vista que as condições que contemplam a criação do conhecimento 

devem privilegiar a interação social, tanto a criatividade quanto a integração entre as 

aspirações pessoais e as metas organizacionais (NONAKA e TAKEUCHI, 1997), 

seriam, em princípio, os valores relativos à abertura, à mudança, autopromoção e 

preocupação com a coletividade, que estariam associados a fatores de criação do 

conhecimento, como as condições capacitadoras e processos de conversão. 

Maslow ([1954]1999), em seu estudo sobre a hierarquia das necessidades, 

afirma que os valores pessoais estão diretamentes ligados às necessidades ou 

metas, divididas em cinco categorias: fisiológicas, segurança, sociais, estima e 

autorrealização. Essas metas são dispostas hierarquicamente e por ordem de 

predominância, revelando que a meta mais preponderante irá abarcar a consciência 

do indivíduo, impactando diretamente nas suas escolhas. Nessa dinâmica, quando 

uma necessidade é parcialmente atendida, a próxima necessidade presente na 

hierarquia emerge, influenciando o comportamento do indivíduo para alcançá-la, 

tornando-se, portanto, um motivador ativo. 

Segundo Barrett (2006), assim como os indivíduos têm personalidades 

identificadas através de seus valores, crenças e comportamentos, os grupos ou 

organizações têm culturas, que também são identificadas através de seus valores 
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crenças e comportamentos. Quando as pessoas entram para uma organização 

encontram valores que podem ser similares ou não aos seus, ocorrendo o que o 

autor denomina de grau de “alinhamento de valores”, variável que, segundo ele, 

impacta diretamente nos resultados da empresa. 

Zarifian (2001) define como "sentido" a relação que pode ser estabelecida 

pelo indivíduo entre a série de atos realizados em seu trabalho e o sistema de 

valores que orienta estes atos. É essencial a aderência aos valores da organização, 

como conhecimento e convicções pessoais, de forma compartilhada. Assim, não há 

lugar para imposição de valores, de forma hierárquica, mas sim através do 

consenso, permitindo que esses valores, implícitos ou explícitos, emerjam e possam 

ser formalizados.  

O mesmo autor tem como verdadeiro que o maior desafio das organizações 

está em compreender a motivação dos seus funcionários e por isso utiliza como 

base para o seu modelo a teoria da motivação de Maslow ([1954]1999). Em sua 

proposta, Barrett (2006) amplia a hierarquia das necessidades com a perspectiva 

espiritual, tratando de ações e significados que transcendem o egoísmo e busca a 

alma do indivíduo, cuja satisfação não se dá nas possibilidades do mundo exterior, 

mas sim no mundo interior - encontrar significado, fazer diferença e ser útil por meio 

do serviço, realizando o bem comum.  

O modelo considera o conjunto de valores, crenças e comportamentos 

manifestados pelas pessoas e os enquadra em sete níveis de consciência pessoal e 

organizacional. Os sete níveis de consciência pessoal são detalhados a seguir, 

iniciando pelo que o autor define como “consciência”. 
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Consciência: um estado de conhecimento do eu 
(pensamentos, sentimentos, ideias) baseado num 
conjunto de crenças e valores pelos quais a 
realidade é interpretada. A passagem para um 
estado mais elevado de consciência implica 
mudança nas crenças, nos valores e nos 
comportamentos. Os valores num nível mais 
elevado de consciência promovem maior 
compreensão e conexão e menor separação e 
fragmentação. (BARRETT, 2000, p. 59).  

 
Nível 1: Sobrevivência –  tem como fonte de motivação o sentimento de 

autopreservação. 

Nível 2: Relacionamento – manifesta-se pela preocupação quanto aos 

relacionamentos desenvolvidos.  

Nível 3: Autoestima - relacionado à necessidade de reconhecimento do indivíduo.  

Nível 4: Transformação - foco na autorrealização e, principalmente, no crescimento 

pessoal. 

Nível 5: Alma - significado / coesão – o primeiro dos três níveis mais altos da 

consciência humana, que correspondem a um senso maior de conexão da pessoa 

com o mundo. 

Nível 6: Divina - fazer a diferença / comunidade – forte conexão com toda a criação, 

se identificando com a humanidade. 

Nível 7: Unidade - serviço / social - a pessoa deseja que suas ações afetem toda a 

sociedade e que a sua vida seja positiva para o planeta.  

  

Esse autor descreve ainda o modelo de consciência pessoal, também com 

sete níveis, que se aplica ao grupo, uma vez que um grupo é constituído por um 

conjunto de pessoas. Os sete níveis de consciência do grupo são detalhados a 

seguir.  
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Nível 1: Sobrevivência – estabilidade financeira é uma preocupação saudável e 

pertinente, bem como a segurança de seu empregado. 

Nível 2: Relacionamento – harmonia em seus relacionamentos com empregados, 

clientes e fornecedores e boa comunicação.  

Nível 3: Autoestima – desempenho e acompanhamento de indicadores operacionais.  

Nível 4: Transformação - o aprendizado contínuo e na concessão de poder aos 

empregados, estímulo à inovação de produtos e serviços. 

 Nível 5: Coesão interna – construir cultura coesa e desenvolver uma visão de futuro 

compartilhada.  

 Nível 6: Fazer a diferença – aprofundamento das relações internas e externas com 

empresas que compartilhem de mesma filosofia e visão. 

 Nível 7: Serviço – aprofundamento do anterior, em que a conexão das relações 

internas e externas alcançam seu estágio mais alto. 

 
Neste contexto, a clara percepção e o compartilhamento dos valores 

organizacionais pelas pessoas que nela atuam influenciam o seu comportamento a 

ponto de impactar na capacidade de motivação, criação e inovação do grupo e da 

organização e, consequentemente, na execução de suas estratégias (BARRETT, 

2006). 

2.3 CULTURA BRASILEIRA 

O Brasil é um país extremamente heterogêneo, com diferenças ressaltadas 

pela sua extensão, pela influência de pessoas oriundas de inúmeros países, pela 

grande miscigenação, somando-se ainda as diferenças regionais, com suas culturas 

próprias. Mesmo havendo essas subculturas típicas de cada região, não é correto 
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pensar a cultura nacional de forma fragmentada, mas sim como a integração de 

todos esses traços culturais. 

A influência da cultura nacional brasileira pode se dar de forma diferente na 

cultura de cada organização. Quando os modelos e práticas de gestão importados 

não apresentam respaldo em algum traço de cultura nacional, pode ocorrer um 

conflito de pressupostos e valores culturais. Sendo assim, ao propor mudanças em 

uma organização é imprescindível conhecer os traços da cultura nacional. O que 

ocorre no caso de algumas multinacionais, que apresentam dificuldades em 

reconhecer os valores que dão parâmetros ao modo de sentir, pensar e agir dos 

indivíduos que formam a organização, baseando sua gestão em preceitos que não 

correspondem à realidade local. 

De acordo com Motta e Caldas (2007), o conhecimento dos traços brasileiros, 

que são características gerais e comuns à maioria do povo brasileiro, é de suma 

importância para realizar uma análise organizacional. Os traços brasileiros que se 

destacam são:  

Hierarquia, representada pela tendência à centralização do poder dentro 

dos grupos sociais; o distanciamento nas relações entre diferentes grupos 

sociais e a passividade e aceitação dos grupos inferiores; o personalismo, que 

é caracterizado pela sociedade baseada nas relações pessoais, a busca de 

proximidade e afeto nas relações; o paternalismo; a malandragem incutida no 

típico “jeitinho brasileiro”; e a adaptabilidade e flexibilidade como meio de 

navegação social; o sensualismo, caracterizado pelo gosto do erótico e do 

social nas relações sociais; e, finalmente, o traço aventureiro que define o tipo 
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que tem aversão ao trabalho manual e metódico e é mais sonhador do que 

disciplinado. 

Portanto, somente com o conhecimento desses traços culturais é possível 

fazer uma adaptação dos modelos de gestão importados às organizações 

brasileiras. Ferreira (1994, p.98), afirma que “Não podemos, nem devemos, colocar 

um modelo japonês, americano ou de qualquer outra nacionalidade sem antes 

fazermos uma análise profunda para extrairmos o que deve e o que não deve ser 

aproveitado.” 

Não há como pesquisar uma empresa no Brasil sem compreender a cultura 

nacional. Motta e Caldas (2007) descrevem a importância da cultura brasileira nas 

organizações. Eles afirmam que não se deve esquecer que existem aspectos e 

características importantes na cultura organizacional brasileira que emergem dos 

traços culturais nacionais. Esses traços estão no inconsciente, mas podem ser 

sentidos e percebidos naturalmente. Eles também apontam três pilares da cultura 

brasileira: a indígena, a da África negra e a portuguesa.   

Dessa mistura racial diferente, com tradições culturais distintas, formações 

sociais defasadas, originou-se o povo brasileiro, formando um novo modelo de 

estrutura social. Barros (2001) relata que os autores brasileiros, apesar de 

perspectivas diferentes, mostram coerência na maioria dos aspectos da cultura 

brasileira que giram em torno das relações pessoais. 

As relações afetivas têm como base as relações pessoais e indicam 

personalismo. As relações afetivas são originadas, principalmente, da herança 
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patriarcal, que se exprime na estrutura política, social e econômica. Nossa estrutura 

é baseada nos relacionamentos e não no indivíduo. 

Motta e Caldas (2007, p. 34) afirmam que: 

Por sermos uma sociedade baseada em relações, desenvolvemos 
necessidade de tornar nossos relacionamentos mais próximos e 
afetuosos. Os brasileiros são conhecidos por seu “calor humano” no 
tratamento pessoal. Evitamos ao extremo as soluções violentas, 
preferimos a conciliação, a amizade.  

O personalismo, para DaMatta (1983), influencia a formação de qualquer tipo 

de grupo, pois os grupos são constituídos para trazer o maior número de 

representações sociais. Em consequência, ocorre a falta de definição das fronteiras 

internas e externas, que acaba por representar a todos e a ninguém, pois não se 

articula em torno dos interesses definidos, dificultando assim, a formação de grupos 

representativos e poderosos. 

Segundo Freitas (1997), expressa também a importância atribuída às pessoas 

e aos interesses pessoais em detrimento dos interesses do grupo ou comunidade. 

Indica o alto grau de confiança depositado na rede de amigos e familiares para 

resolução de problemas ou obtenção de privilégios. A expressão popular local “para 

os amigos tudo, para os inimigos nada, para os indiferentes a lei” exemplifica esse 

traço. No Brasil, a aplicação restrita da lei é reservada ao cidadão anônimo, isolado 

e sem relações. 

DaMatta (1983) acredita que a cultura brasileira caracteriza-se pela 

incompatibilidade entre a hierarquia e a igualdade. A igualdade é baseada nos 

princípios da democracia. A hierarquia é a reunião de identidades sociais precisas, 

como as relações sociais nascidas da família. A cultura brasileira cria formas típicas 

de enfrentar seus conflitos. O ‘jeitinho’ e o famoso “sabe com quem está falando?” 
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seriam modos brasileiros de enfrentar as contradições. Para esse autor, é do 

antagonismo entre a hierarquia e a igualdade que decorre uma série de contradições 

que originam essas peculiaridades. A desigualdade de poder enraizada na cultura 

brasileira e na cultura organizacional brasileira revela a força da hierarquia nas 

relações entre as pessoas e a grande importância dada ao status individual e à 

autoridade dos superiores. 

De acordo com Barbosa (1992), o ‘jeitinho’ surge como uma tentativa de 

resolver os conflitos apelando para o lado social, da compreensão e da 

solidariedade, ou seja, buscar uma maneira mais harmônica de resolver a disputa.  

Ao contrário, o “você sabe com quem está falando?” é uma maneira 

autoritária de tentar resolver o conflito. Nessa questão, não se busca uma igualdade, 

mas uma hierarquização entre os indivíduos. Para DaMatta (1983), o ‘jeitinho’ 

apresenta pressupostos que se opõem à burocracia, pois cria um espaço social no 

domínio impessoal, através de molejo social, simpatia, sedução na fala e 

cordialidade nas relações. 

As nossas relações interpessoais, de acordo com nossa herança portuguesa, 

são afetivas e próximas e voltadas para o sensualismo afetivo. Motta e Caldas 

(2007, p. 52) afirmam que os brasileiros, para conseguir o que desejam, colocam 

uma dose de sensualismo: 

Gostamos do contato próximo, de pele, de falas carinhosas e dos 
olhares atravessados. Nossos bate-papos e conversas cotidianas 
conservam em suas entrelinhas certo teor de malícia, de 
sensualismo. 

Podemos identificar, também, a aversão ao trabalho manual e metódico, 

igualmente herdada dos nossos colonizadores.  A ociosidade sempre pareceu mais 
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interessante do que a luta do dia a dia.  Segundo Motta e Caldas (2007), o que é 

exaltado pelo povo português e, consequentemente, pelos brasileiros é a vida de 

senhor. Porém, tanto a figura do aventureiro como a do trabalhador só existe no 

mundo das ideias, já que elas estão inseridas na personalidade de cada indivíduo ou 

da cultura. 

As mudanças culturais e organizacionais dependem basicamente da 

mudança de paradigmas. Apesar de essa tarefa não ser fácil, jamais se deve pensar 

que é impossível, pois as organizações são constituídas de seres humanos que 

estão em constante desenvolvimento e interação. Assim, ao mesmo tempo em que 

trazem sua própria cultura às organizações, assimilam a cultura vigente. Essa inter-

relação cultural pode transformar-se em uma nova cultura e em mudanças de 

paradigmas.   

Muitas vezes, tenta-se encontrar soluções mágicas para uma melhor 

administração das organizações, mas na verdade não há. Todas as propostas de 

gestão devem estar embasadas em um conhecimento e compreensão mais 

profundos da organização a intervir. Deve ficar claro que quando se fala em 

organizações, as mudanças significativas não ocorrem no curto prazo.  

Isso acontece devido à dificuldade natural de não só mudar a cultura vigente 

como conseguir administrar as forças e influências externas à organização Portanto, 

refletir sobre clima e cultura organizacional significa rever vários fatores internos e 

externos que influenciam diretamente no desenvolvimento das organizações. 

Portanto, é inviável adotar um modelo de gestão, tomar medidas em relação às 

políticas de recursos humanos ou promover qualquer mudança organizacional se os 
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gestores não tiverem conhecimento de que todo o investimento pode ser em vão se 

essa premissa não for considerada.  

Não há como negar que a investigação da cultura e do clima organizacional é 

tarefa árdua e os profissionais da área devem fazê-lo com muita seriedade, 

coerência, prudência e bom senso, através de uma metodologia adequada à 

realidade para, com isso, evitar erros e descrédito das novas propostas. Portanto, 

justifica-se novamente a impossibilidade de se adotar um modelo de gestão pronto, 

como esses “pacotes” importados, sem considerar a complexidade das 

organizações e o contexto sócio-político-econômico e cultural em que elas estão 

inseridas. 

2.4 CULTURA BANCÁRIA 

Grandes transformações vêm ocorrendo no ambiente organizacional do 

sistema financeiro devido aos avanços tecnológicos e, principalmente, à 

agressividade competitiva. Esse ambiente complexo e dinâmico remete ao 

relacionamento com uma grande diversidade interna. 

Ace et al. (1990) relatam que, do mesmo modo que existe a diferença entre 

os bancos, também são diferentes os seus sucessos nas diversas áreas de 

atividade bancária. Um dos fatores determinantes para o sucesso organizacional é a 

maneira como a organização detecta a importância da cultura da organização. 

Também afirmam que a cultura bancária, dentre as demais instituições da nossa 

sociedade, é uma das mais fortes, porque se caracteriza por alguns sinais bastante 

reconhecidos e normalmente muito visíveis, como, por exemplo, metas, normas e 

arquitetura diferenciada. 
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Esses autores afirmam também que a cultura forte pode ser muito benéfica, 

mas também prejudicial. Ela pode melhorar a previsibilidade, promover a estratégia 

e aperfeiçoar o processo decisório, em concordância com os valores e metas que 

constituem a organização. Por outro lado, ela poderá determinar os poderes dos 

diretores e acionistas e estabelecer o que se pode ou não se pode fazer, tornando 

cada vez mais previsível esse mercado, apesar de constantes mudanças. 

Uma cultura bem definida pode promover a integração dos colaboradores e o 

aumento do controle interno. Em uma instituição financeira, o espaço físico, o 

comportamento, a maneira de vestir, tudo serve para gerar um padrão de 

expectativa que se torna amplamente compartilhado. 

De acordo com Jinkings (1999) com o aumento da internacionalização do 

capital financeiro e a importância do setor, os bancários se veem cada vez mais 

ligados a conceitos abstratos, porém com cada vez menos controle sobre a 

finalidade da sua atividade-fim. 

As transformações produtivas nos bancos conjugam novos métodos de 

organização do trabalho com o uso generalizado da tecnologia de base 

microeletrônica e informática, convertida em instrumento de elevação da força 

produtiva do trabalho e de maximização dos lucros das empresas. 

Nos bancos, os programas de modernização tecnológica possibilitam grande 

redução de custos operacionais e a destruição de postos de trabalho, enquanto a 

sobrecarga de tarefas e o prolongamento da jornada laboral seguem como realidade 

cotidiana dos que se mantêm empregados. Com a automatização da sua atividade, 

os bancários manipulam  outros símbolos de valor: sua tradicional matéria prima – o 
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papel-dinheiro – vai sendo rapidamente substituída por impulsos eletrônicos 

derivados das memórias dos computadores. E o produto do seu trabalho disfarça-se, 

agora, nos dados informatizados que representam as cifras e os valores da 

mercadoria-dinheiro em circulação (JINKINGS, 1995). 

Nesse novo ambiente criado pela reestruturação contemporânea, redefinem-

se a atividade bancária e as habilidades requeridas para a sua realização. As 

estratégias mercadológicas dos bancos, direcionadas para a “qualidade no 

atendimento”, convertem muitos trabalhadores alocados nas agências e centrais de 

atendimento em bancários-vendedores dos serviços e “produtos” financeiros dos 

bancos. Observa-se uma redução dos trabalhadores envolvidos nos serviços 

operacionais e administrativos, enquanto aumenta relativamente a participação de 

gerentes e assessores técnicos – em informática e mercado financeiro – na estrutura 

funcional dos bancos. 

O discurso institucional propaga a exigência de uma “nova qualificação” dessa 

força de trabalho, faz a apologia do profissional polivalente e exalta múltiplos 

conhecimentos, habilidades e atributos tidos como imprescindíveis à realização 

eficiente do trabalho e à “competitividade” dos serviços disponibilizados no mercado 

financeiro. Entretanto, diversos autores assinalam a predominância de atividades 

rotineiras, simplificadas e empobrecidas de conteúdo nos bancos, que se 

desenvolvem, muitas vezes, ao lado do trabalho mais complexo, direcionado para o 

atendimento personalizado dos clientes considerados “preferenciais” (IZUMI, 1996; 

JINKINGS, 1999; SEGNINI, 1988; VENCO, 1999).    
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Como outros segmentos da classe trabalhadora, os bancários vivem a 

intensificação do trabalho e a instabilidade do emprego como fatores essenciais 

dessa degradação. A violenta pressão por produtividade – impondo o aumento do 

ritmo de trabalho e o prolongamento da jornada laboral –, em um quadro de contínua 

ameaça do desemprego ou subemprego, marca os ambientes bancários dominados 

pelos princípios e normas da excelência no atendimento.  Quando ocorrem 

melhorias no ambiente bancário, observam-se somente no ambiente físico e não nas 

atividades exercidas ou na carga de trabalho.  

Entretanto, essa pressão intensa apresenta-se obscurecida pelos 

mecanismos de dominação contidos nos programas de “qualidade total”, que se 

difundem nos ambientes laborais bancários para obter a máxima produtividade do 

trabalho e construir o trabalhador que pensa e age em nome do capital. Nos bancos, 

programas de treinamento e de “qualidade total” transmitem insistentemente aos 

bancários os princípios patronais relativos a “excelência do atendimento” e instituem 

um conjunto de artifícios para maior intensificação e disciplina do trabalho (VENCO, 

1999). 

Um movimento de reestruturação dos sistemas bancários nacionais tem sido 

deflagrado, com o objetivo de enfrentar o novo ambiente financeiro mundial. Um 

quadro de grande aumento de liquidações, fusões ou incorporações e privatizações 

de instituições bancárias generalizou-se no mundo capitalista avançado na década 

de 80, atingindo grande parte de países periféricos e em desenvolvimento nos anos 

90. Esses movimentos, acompanhados de medidas de racionalização produtiva, 

levam a índices crescentes de desemprego e subemprego e intensificação do 

trabalho para os assalariados bancários (TICKELL, 1997; WACQUANT, 1996).  
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Pode-se considerar a cultura bancária como resultado de ações de longo 

prazo que foram aceitas ou assimiladas pelos trabalhadores da organização. Ela 

está diretamente relacionada ao sucesso da empresa. Os valores, atitudes e 

comportamentos é que poderão determinar o nível de sucesso que a organização 

obterá no futuro. 

2.5 ASPECTOS CULTURAIS EM FUSÕES E AQUISIÇÕES  

A década de 90 foi marcada por um crescimento no volume das fusões e 

aquisições, tanto no mercado internacional quanto no Brasil, o que pode ser 

explicado, em parte, pela globalização. Guarita (2002) aponta a necessidade de 

promover ganhos de escala de produção, expandir os negócios para regiões 

geográficas ainda não exploradas e promover sinergias financeiras e tecnológicas 

que levam grandes conglomerados financeiros a buscarem parcerias como 

operações de fusões, aquisições e “joint ventures”. No Brasil, foram registradas mais 

de mil operações de fusões e aquisições no período entre 1990 e 1999, se 

consideradas todas as atividades (ROCHA, IOOTY e FERRAZ, 2005). Percebe-se 

um aumento nestas operações, em especial, após a estabilização monetária 

propiciada pelo Plano Real.  

Uma operação de fusão ou aquisição pode envolver várias razões, entre elas: 

econômicas, estratégicas, financeiras e fiscais (MILANESE, 1995). Porém, 

independente da razão envolvida, é um processo irreversível e acontece não apenas 

entre empresas de segmentos diferentes, mas entre empresas de países e 

continentes diferentes. Dessa forma, autores como Barros (2003) e Waack (2000) 
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destacam a importância atribuída à integração da cultura das organizações 

envolvidas para o sucesso das operações. 

A adaptação dos trabalhadores é um processo demorado e difícil de ser 

percebido pelos dirigentes das empresas. Aspectos aparentemente simples, como a 

liberdade para a utilização de roupas informais no trabalho, pode se tornar um 

inconveniente quando acontece a fusão entre empresas de grande porte e culturas 

diferentes. Se, para uma delas, uma prática adotada pela outra não é permitida, isso 

pode ser o início de uma disputa de poder entre as gerências.  

A cultura organizacional está presente não intencionalmente nas ações dos 

indivíduos, porém, nas organizações assume importante papel nos processos de 

fusões e aquisições entre empresas de diferentes nacionalidades e tamanhos. 

Waack (2000, p. 52), em seu estudo sobre fusões e aquisições na indústria 

farmacêutica veterinária, comenta que, “a cultura organizacional permeia a empresa 

e diferenças podem degenerar a colaboração”. Apesar de ter demonstrado uma 

relevante importância nos processos de fusão e aquisição, e ainda, de existirem 

vários estudos que tratam a diversidade cultural entre as empresas, a preocupação 

das empresas com esse aspecto parece ter sido descurada. 

Em tempos de extrema competitividade no mercado global, as organizações 

tentam se adaptar, já que o crescimento orgânico não é mais capaz de acompanhar 

a velocidade das mudanças. Com isso, as organizações passam a utilizar algumas 

estratégias para ganhar velocidade, como as fusões, aquisições, descentralizações, 

joint ventures, entre outras. Porém, as fusões e aquisições têm seu papel de 
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destaque, já que vêm crescendo vertiginosamente e esse crescimento tende a 

continuar, pois pressupõe buscas de novos mercados e avanços tecnológicos.  

Segundo Wood, Vasconcelos e Caldas (2004), no Brasil, como em outras 

economias emergentes, o crescimento de fusões e aquisições acompanham a 

liberdade econômica. Isso favorece as fusões e aquisições a partir de três vetores: a 

globalização, que permite que as empresas estrangeiras possam adquirir as 

brasileiras; a privatização, que permite que as empresas possam adquirir operações 

de grandes setores da economia; e a grande competição global em busca de novas 

fatias de mercado.  

Por medida preventiva, as organizações costumam pensar mais na parte 

financeira do que nas pessoas, porém a gestão de pessoas é fundamental para o 

sucesso de qualquer reestruturação. Nos processos de aquisição, a gestão de 

pessoas irá variar conforme a estratégia de integração. Contudo, o que é identificado 

normalmente é que existem visões diferentes desse processo e o que irá diferenciar 

essa visão será o nível hierárquico. Para alguns, esse processo poderá ser amistoso 

e amigável, enquanto para outros será doloroso e lento. Barros (2003) diz que esses 

sentimentos são decorrentes de diversos fatores e que, quando identificados, devem 

ser tratados de forma singular e delicada. 

Segundo Hanashiro et al. (2008), gerenciar a diversidade cultural significa 

planejar e executar sistemas e práticas organizacionais de gestão de pessoas de 

modo a maximizar as vantagens potenciais da diversidade e minimizar as suas 

desvantagens. 
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Barros (2003) relata ainda que a literatura identifica duas lógicas para os 

processos de fusões e aquisições: a motivação do dirigentes, que se apoiam no 

movimento do mercado e principalmente, no aumento da fatia de mercado; e a 

maximização do valor da empresa, que se apoia no aumento do valor para o 

acionista e/ou na extensão do conhecimento. O processo de aquisição, segundo 

Barros (2003), é composto por algumas etapas. São elas: 

Due diligence: é a primeira etapa. É onde são feitas todas as análises sobre a 

empresa que será comprada. Essa análise, normalmente, é feita em cima de dados 

financeiros ou de qualquer outro dado que possa influenciar na transação.  

Negociação: a negociação é feita por profissionais da empresa. Essa escolha 

será de acordo com a estratégia adotada para essa etapa, pois a maneira pela qual 

a equipe é constituída pode influenciar diretamente na negociação. É identificada 

como a etapa mais longa do processo de aquisição. 

Integração: considerada como a etapa mais importante do processo, porém 

na maioria das vezes, os compradores não lhe dão a devida importância, já que o 

objetivo final já foi cumprido: a compra. 

O desafio nas fusões e aquisições são as questões relacionadas à gestão do 

capital intelectual, onde a retenção das pessoas-chaves e a comunicação têm 

grande importância para o sucesso da reestruturação. Pesquisas realizadas em todo 

o mundo apontam a gestão de pessoas, as diferenças das duas culturas, a 

transferência de competências, a retenção de talentos e o clima tenso das empresas 

adquiridas como as principais razões para os insucessos das operações de 

aquisições (BARROS, 2003). 
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Contudo, apesar de todos os motivos já listados, pouca atenção é dada à fase 

de integração. Todas as atenções estão normalmente voltadas para as questões de 

negociações e financeiras. 

Todo processo de fusão e aquisição pode trazer variados sentimentos, pois 

cada indivíduo reagirá à sua maneira; portanto, esse processo de mudança 

organizacional deve aumentar o cuidado com todos os envolvidos em busca de 

expandir o entendimento desse processo, fazendo, assim, o gerenciamento 

adequado. 

A finalidade desta dissertação é, portanto, descrever o impacto dos valores 

culturais nessa fase de integração das culturas organizacionais, geralmente mais 

negligenciadas. 

2.5.1 Os Processos de Fusões, Aquisições e os Choques Culturais 

Johann (2004) descreve a cultura de uma empresa submetida a forte 

influência do seu mito organizacional. Esse mito envolve sua história, podendo ser 

seu fundador, sucessor do fundador, um novo sócio ou gestor profissional (nestes 

dois últimos casos, esse autor os chama de herói revitalizador). Em muitos casos, 

esse mito já é falecido, mas serviu de modelo de como a empresa deve atuar. Nem 

sempre tem caráter carismático, mas sempre as estórias narradas sobre ele 

traduzem confiança e respeito sobre seus atos. 

 Para a cultura das corporações, não importa que tudo que se diga sobre seus 

heróis seja verdadeiro ou não. Importa que as ideias de seus mitos sejam passadas 

às pessoas e que façam parte do processo de “revaloração da cultura”. Nos 
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processos de fusões e aquisições de empresas com fortes culturas organizacionais, 

onde a figura do mito/herói está fortemente presente nos rituais dos empregados, a 

nova organização poderá ser enfraquecida, caso exista um longo confronto entre as 

culturas (JOHANN, 2004). 

Para Barros (2001), a ausência de consciência, por parte das pessoas, das 

características da cultura das empresas onde estão, é uma das razões dos choques 

culturais nas fusões, aquisições e parcerias. A prevenção é a melhor maneira de 

evitar esta situação. Essa autora afirma que a franqueza e clareza de informações 

contribuem para obtenção de melhores resultados. 

Nos processos de fusões e aquisições é frequente a empresa dominante 

colocar-se em uma posição de superioridade, na tentativa, inclusive, de dominar a 

cultura da outra empresa, o que pode prejudicar o alcance dos resultados 

objetivados na negociação.  

Barros (2003), quando trata da condução de pessoas nos processos de fusão 

e aquisição, destaca a importância da participação dos recursos humanos e da 

inclusão da fase de due diligence.  Essa é uma fase inicial do processo de aquisição, 

onde são feitos vários levantamentos na empresa a ser adquirida. O mais comum é 

que sejam levantados dados relativos a implicações financeiras, porém a visão de 

outros setores como marketing, recursos humanos e clientes, também é importante. 

Nessa fase é ideal a participação de uma equipe multidisciplinar e a avaliação das 

culturas organizacionais, onde a auditoria de recursos humanos da empresa a ser 

adquirida é fator relevante. Essa autora acrescenta que os casos bem sucedidos 

envolveram a presença de equipes multidisciplinares avaliando a empresa sob 
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vários ângulos, e por fim, também sobre a necessidade de identificação do grau de 

aculturação que acontecerá no processo em questão, podendo ser: 

• Assimilação cultural: existe uma cultura dominante; alto grau de mudança 

para a empresa adquirida e baixo grau de mudança para a empresa 

adquirente. 

• Mescla cultural: existe convivência de culturas sem dominância de uma delas; 

moderado grau de mudança tanto para a empresa adquirida como para a 

empresa adquirente. 

• Pluralidade cultural: quando não existe influência significativa da 

cultura da empresa adquirente na adquirida; baixo grau de mudança tanto 

para a empresa adquirida como para a empresa adquirente.  

A forma como o processo de fusão ou aquisição é anunciado para o mercado 

ou para os funcionários é importante para estabelecer uma relação de confiança e 

parceria. Exemplo disto foi citado por Héau (2001), ao descreverem a aquisição do 

Banco Real pelo holandês ABN AMRO Bank. Segundo eles, o discurso anunciado 

para os funcionários é que estava estabelecida “uma parceria entre vencedores”. 

Nesse caso, foram admitidas claramente diferenças culturais entre as duas 

instituições. Héau (2001) comenta que, partindo da premissa que a aquisição é um 

processo demorado, algumas mudanças imediatas foram realizadas, como introduzir 

um pouco do estilo holandês na estrutura administrativa do Banco Real. Tais 

mudanças, porém, não poderiam significar desrespeito à cultura do antigo banco. 

Comenta ainda sobre a consciência da importância do diagnóstico cultural entre as 
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organizações, especialmente por parte de Floris Deckers e Fábio Barbosa, 

respectivamente Presidente do Conselho e Presidente Executivo do banco ABN 

AMRO, que usaram de consultoria para fazer um diagnóstico cultural e fizeram 

grande investimento em um processo intenso de comunicação. 

 
Quadro 2-Exemplo de diferenças culturais em aquisições: ABN AMRO/Banco Real 

Real ABN AMRO 
Paternalismo  Transparência 
Autoritarismo  Consenso  
Risco conservador Risco conservador 
Centralizado Descentralizado  
Obediência (evita-se conflito) Debate 
Fidelidade ás pessoas Lealdade à organização 
Orientado mais para pessoas Orientado mais para tarefas 
Fonte: Héau (2001) 

 

Características como estruturas de poder, paternalismo, gerenciamento de 

conflitos, estilos de liderança, são aspectos importantes da cultura de uma empresa 

que podem se destacar nos processos de fusões e aquisições, merecendo, portanto, 

especial atenção das equipes de coordenação de tais processos. 

Barros (2003) afirma que os cem primeiros dias após a confirmação e 

divulgação de uma aquisição são os mais importantes. Nesse período, as empresas 

têm a possibilidade de elaborar planos de ação para evitar consequências negativas 

para seus negócios, porém, de acordo com Evans et al. (2002), poucas pensam em 

tal prática, preocupando-se apenas com a indicação rápida de uma equipe de 

integração, bem como com a divulgação da nova estrutura organizacional. 

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

a escolha da estratégia de integração adotada pela empresa compradora (BARROS 
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et al., 2003). Essa estratégia, por sua vez, determinará o grau de mudança tanto na 

empresa adquirida como na adquirente. Vale destacar que uma dessas mudanças 

está relacionada ao choque cultural entre as empresas. 

Vários são os motivos para a compra de uma empresa. Serão utilizados como 

referência os divulgados por Rossetti (2001) e por Barros et al. (2003), pois além de 

englobarem praticamente a totalidade das possíveis razões, foram frutos de 

levantamentos realizados em território brasileiro.De acordo com Rossetti (2001), há 

três dominantes que correspondem a mais de 50%do total. São eles: a) ganhos de 

participação no mercado; b) maior amplitude geográfica de atuação; c) 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). 

Já Barros et al. (2003) afirmam que a literatura sobre aquisições 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 da participação no mercado, no 

prestígio da direção e na redução do nível de incerteza. Nesse estudo, as autoras 

encontraram aspectos similares aos divulgados por Rossetti (2001). 

Segundo elas, 59% das compras foram motivadas por questões de mercado, 

como o aumento de participação, a aquisição de marcas e a penetração em novos 

mercados; e 11,7% por motivos relacionados a ganhos de escala. Outro ponto 
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coincidente entre as duas pesquisas foi o referente a razões tecnológicas. De acordo 

com Barros et al. (2003), apenas 1,3% das empresas alegaram esse motivo para a 

compra, assim como os 8,6% relativos ao aporte de tecnologia, divulgado por 

Rossetti (2001). 

A despeito das similaridades, Barros et al. (2003) mencionam dois fatos 

novos, que podem ajudar a explicar o alto percentual de fracassos nas operações de 

aquisição. Primeiramente, essas autoras constataram que 9,1% das empresas 

adquiriram outras porque as condições relativas ao preço eram muito favoráveis, 

sendo 44,6% do total das empresas adquiridas se encontravam em situação 

financeira precária. Ratificando esses dados, Tanure et al. (2007) ressaltam que 

91% dos presidentes das 500 maiores empresas brasileiras admitem ter adquirido 

negócios pela oportunidade do preço baixo. O segundo ponto relevante está 

relacionado às motivações do corpo diretivo, mais especificamente às necessidades 

de prestígio da direção e ao fascínio que o jogo de poder exerce sobre a alta 

administração. Alguns executivos afirmam que, apesar da racionalidade necessária 

às operações, sentem-se estimulados e desafiados e, a partir de determinado 

momento, comprar a empresa torna-se uma “questão de honra”. Essa razão para a 

compra é também citada por Evans et al. (2002), que a tipificam como desejo 

irracional de executivos; e por Tanure et al. (2007), que a conceituam como 

arrogância executiva. 

Segundo Sayão (2005), existem cinco modalidades de fusões e aquisições 

(F&A). São elas: a) horizontal: ocorre entre duas empresas que pertencem a um 

mesmo ramo de atividade e geralmente concorrem entre si. Para Chandler (apud 

Sayão, 2005, p.25), é quando uma empresa adquire outras de mesmos processos, 
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produtos e mercados, visando a um aumento da produtividade e da capacidade 

organizacional, por meio de economias de escala e escopo; b) vertical: Slack et al. 

(2002) a definem como o grau e a extensão de propriedade que uma organização 

tem da cadeia produtiva da qual faz parte. Numa mesma cadeia, a organização pode 

expandir-se para o lado do fornecimento da rede e/ou para o lado dos clientes. Se 

administradas coerentemente, podem proporcionar melhorias de qualidade, 

agilidade, confiabilidade, flexibilidade e custos; c) conglomerado ou cosseguro: 

ocorre quando empresas de ramos diferentes unem-se para aproveitar 

oportunidades, diversificar e reduzir riscos; d) expansão geográfica: situação em que 

uma empresa adquire unidades de produção em lugares distantes, principalmente 

no exterior, a fim de aproximar-se dos novos mercados ou das fontes de matéria-

prima; espera-se reduzir custos de transporte, distribuição e aprovisionamento; e) 

congênere ou concêntrica: de acordo com Sayão (2005, p.26), trata-se do 

relacionamento entre empresas do mesmo setor, porém proprietárias de linhas de 

negócios diferentes, não existindo prévia relação entre elas, ou seja, relação de 

cliente e/ou fornecedor. Apesar da semelhança com a modalidade horizontal, 

diferencia-se desta por não considerar o relacionamento de cliente e/ou fornecedor. 

Segundo Barros et al. (2003), na grande maioria das operações de F&A, três 

etapas se fazem presentes: due diligence; negociação; e integração. No entanto, as 

autoras reconhecem a existência, em algumas poucas ocasiões, do estágio 

denominado escolha reversa. Na escolha reversa, presente em pouquíssimas 

operações, a fase é caracterizada pelo fato de o vendedor selecionar o seu 

respectivo comprador. A oferta financeira, apesar de importante, não é o principal 

atrativo. Outras motivações estão envolvidas, tais como a percepção do empresário 
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sobre as crenças e os valores dos potenciais compradores que, se muito distintos, 

poderiam causar choques indesejáveis a ambas as partes. Além disso, a existência 

de superposição de operações e a possibilidade de o interessado na compra ser um 

concorrente frontal são fatores que também podem influenciar a decisão de venda 

da empresa. 

Já a etapa da due diligence é o início do processo de aquisição, podendo ou 

não ser realizada sigilosamente. São realizados levantamentos e análises 

sistematizadas sobre a empresa a ser adquirida, no intuito de avaliar a viabilidade da 

aquisição. Costumam-se analisar os aspectos mais objetivos do negócio, ou seja, os 

de caráter financeiro. Dessa forma, em regra, os integrantes da equipe responsável 

pela due diligence têm formação financeira, carecendo o grupo de 

multidisciplinaridade. A ausência de avaliações por diferentes ângulos ajuda a 

explicar o descaso de algumas equipes com aspectos importantes da operação, 

como a qualidade dos recursos humanos, as particularidades da cultura, dentre 

outras.  

A negociação é uma etapa duradoura e estressante, podendo ocorrer de 

maneira profissionalizada. Isso ocorre, quando é conduzida por profissionais 

competentes e experientes da própria empresa ou de instituições especializadas; ou 

quando acontece de modo mais personalizado, com os proprietários pessoalmente à 

frente das negociações. Um dos principais desafios das aquisições é imprimir 

agilidade aos processos de negociação.  

A qualidade das informações obtidas na due diligence, a definição prévia de 

uma estratégia consistente e a identificação de negociadores com base nessa 
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estratégia são algumas medidas que podem contribuir para a redução do tempo 

desta etapa. 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. 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 para minimizar o choque cultural deva ser feito apenas na etapa de 

integração. É imprescindível que a gestão do encontro de culturas seja pensada 

anteriormente.  

2.5.1.1 Principais motivos para o fracasso de uma aquisição 

Segundo Tanure et al. (2007), um estudo da relatou que, em um período de 

dez anos, duas em cada três operações não alcançaram o resultado esperado. 

Barros (2001) constatou que os principais problemas do processo pós-

fusão/aquisição são, para 38,2% dos entrevistados, relacionados à avaliação 

incorreta do negócio; para 32,4%, à expectativa de mercado não atendida e para 

17,6%, a questões culturais. Outros problemas corresponderam a 11,8% do total. 
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Barros et al. (2003) afirmam que as principais razões para o insucesso das 

operações estariam relacionadas: à gestão de pessoas, à complexidade presente no 

encontro de duas culturas, à transferência de habilidades e competências, à 

retenção de talentos e ao clima tenso na empresa adquirida. 

Já Tanure et al. (2007) apontam o atrito entre talento e competências, a perda 

de bens intangíveis (prejuízos na relação com stakeholders), os altos custos de 

transição e coordenação, o travamento da sinergia e a falta de ajuste cultural, como 

os principais motivos para o fracasso das operações de F&A.  

Harding e Rovit (2005), por meio de pesquisa realizada com 250 altos 

executivos norte-americanos, relacionaram os principais motivos de fracasso das 

operações de F&A. Dentre os percentuais mais elevados, destacam-se “os desafios 

de integração ignorados”, com 67%, “as sinergias superestimadas”, com 66%, “os 

problemas na integração de times de gestão”, com 61%, e “a empresa-alvo estava 

maquiada para a venda”, dentre outros. 

2.5.1.2 Fatores chave de sucesso do processo de aquisição 

Migrando dos principais motivos associados ao fracasso para os fatores 

apontados como determinantes para o sucesso, Barros et al. (2003) revelam que os 

empresários brasileiros, de maneira semelhante aos europeus e norte-americanos, 

assinalam como fatores-chaves de sucesso, em 62,8% dos casos, questões 

relacionadas à gestão de pessoas e da cultura.  

Ratificando esses dados, Tanure et al. (2007) apresentam um estudo sobre 

F&A internacionais, feito pela consultoria McKinsey, onde se revela os quatro 

principais fatores de sucesso, segundo as empresas consultadas. São eles: a) 
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retenção de talentos essenciais (66% das empresas consultadas); b) comunicação 

eficiente (71%); c) retenção de executivos (77%); e d) integração cultural (51%). 

Harding e Rovit (2005), de maneira semelhante à pesquisa citada 

anteriormente, questionaram executivos norte-americanos sobre quais seriam os 

fatores-chave de sucesso, para as operações de F&A. O resultado da pesquisa 

sinaliza para: a integração das culturas, desde cedo (83%), a seleção criteriosa de 

líderes (81%), sua respectiva comunicação (74%), as métricas de sucesso 

estabelecidas e monitoradas (70%) e o plano pronto, antes de concluída a transação 

(65%), dentre outros. 

Se o encontro de culturas for bem gerenciado, como fator de sucesso, ou se 

for negligenciado, gerando o fracasso, fica clara sua influência no resultado das 

operações de F&A. Além disso, identificou-se uma incongruência entre o discurso e 

a prática da alta administração, quanto à influência do choque cultural no resultado 

das operações de F&A.  

No discurso, o choque cultural revelou-se como um fator de extrema 

importância, decisivo para o sucesso das transações. Contudo, na ação, grande 

parte dos executivos afirmou ser o processo de integração gerido de forma natural, 

sem dor ou sofrimento e, por isso, mal ou até mesmo não planejado. Dessa maneira, 

justifica-se essa pesquisa, que busca decifrar como ocorre o choque cultural e que 

consequências sua gestão promove efetivamente aos resultados das operações.  

2.5.1.3 Os modelos de integração cultural 

Segundo Barros et al. (2003), a integração cultural entre adquirida e 

adquirente, e os consequentes impactos por elas sofridos variam segundo o tipo de 
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combinação estratégica (parceria, aliança, joint venture, fusão, aquisição ou cisão) e 

o modelo de integração pretendido. 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. A classificação dos modelos de integração assume diferentes formas. 

Todavia, a ideia central é bastante similar. Uma das principais tipologias é 

apresentada por Marks e Mirvis (1998), que propõem os seguintes modelos de 

integração: preservação, movimento reverso, absorção, integração cultural e 

transformação.  

Quanto aos estudos adaptados à realidade brasileira, cabe destacar também 

a classificação proposta por Barros (2001). Segundo essa autora, 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. A integração via mescla cultural, mais comum em 

processos de fusão ou join 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 
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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 termos teóricos, visto que “na prática existirá uma cultura que 

dominará, de forma ostensiva ou sutil” (BARROS et al., 2003, p.34).  

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. 

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. Conforme levantamento realizado por Barros et al. (2003), 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. 

Barros (2001) enfatiza que 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. 
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2.5.1.4 O encontro de culturas 

Analisado o grau de aculturação de cada estratégia de integração cultural, 

identificar-se-ão, a seguir, as etapas do encontro de culturas. As reações por parte 

do corpo funcional a cada etapa serão mais ou menos intensas de acordo com a 

estratégia escolhida. Barros (2001) divide o encontro de culturas em quatro estágios. 

No primeiro deles, no qual as empresas ainda não estão operando conjuntamente, a 

observação se dá a certa distância e há um desejo de aproximação. As diferenças 

não são notadas e a complexidade da gestão do processo é, em geral, subestimada. 

No segundo estágio, as diferenças começam a ser percebidas. Os estilos diversos 

de lideranças, símbolos, heróis e rituais, típicos de cada cultura, revelam as 

disparidades. 

No terceiro estágio, caracterizado pela ampliação das diferenças, cada ato de 

uma pessoa de outra cultura passa a ser interpretado. As ações são criticadas, 

geram surpresa, ou mesmo admiração, mas nunca correm despercebidas. Há uma 

forte tendência de polarização, que torna evidente o conceito de “nós” e “eles”. O 

maior risco de insucesso no processo encontra-se no quarto estágio. É nessa fase 

que as diferenças passam a ser superdimensionadas e estereotipadas. O parceiro 

de uma das companhias tende a colocar-se em posição de superioridade e 

desqualificar o outro. O sentimento de inferioridade gera tensão e 

descontentamento, ampliados pelo temor de perda da cultura genuína. O medo de 

perder a identidade, associado a outros fatores, como o receio da demissão, a 

ameaça de perder espaço e poder, a tensão diante de um novo chefe e a 

necessidade de provar competência, acaba provocando maior resistência à 

integração cultural.  
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Barros et al. (2003) reforçam a resistência à integração provocada pelo 

sentimento de perda. Essas autoras ressaltam que a mudança organizacional 

provoca reações individuais muito próximas à perda de um ente querido e fazem 

uma analogia entre a situação vivida nas organizações e as quatro fases descritas 

por Bowlby (1982) sobre as reações psicológicas do indivíduo à perda. Segundo 

essas autoras, a primeira fase dessa teoria caracteriza-se pelo fato de a pessoa não 

compreender exatamente os impactos do que aconteceu, sendo às vezes 

interrompida por acessos de consternação e/ou raiva intensa. O indivíduo 

responsabiliza outras pessoas ao seu redor e chega até mesmo à negação do fato 

ocorrido. Fazendo um paralelo com a situação vivida na empresa adquirida, os 

empregados tendem a negar, minimizar ou avaliar de maneira exagerada os 

impactos da mudança organizacional ocorrida, podendo identificar e responsabilizar 

outras pessoas e situações distintas. A segunda fase caracteriza-se pela saudade e 

busca da figura perdida. Enxerga-se apenas o lado positivo do “ente querido”.  

Nas organizações, de acordo com Barros et al. (2003), é o momento de 

superestimar o passado ou o antigo líder. É nesta fase que as diferenças começam 

a ser percebidas. A terceira fase é marcada por um profundo momento de 

desespero e desorganização interna. A dor é aguda e parece eterna. No ambiente 

empresarial, as diferenças organizacionais são aguçadas e ampliadas. A polarização 

e o conceito de “nós” e “eles” tornam-se muito fortes. Esse terceiro estágio é o ponto 

crítico do processo. É aqui que a gestão da integração pode fazer a diferença. 

A quarta e última fase é o momento de reorganização, onde todas as 

experiências são colocadas em seu devido lugar. As pessoas conseguem enxergar 

novos desafios e a lembrança torna-se positiva, não impedindo que o investimento 
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emocional do indivíduo seja realizado.  Para Barros et al. (2003), é a hora certa de 

fazer com que as diferenças sejam realmente percebidas, trabalhadas e 

transformadas em oportunidades. Dependendo de como é realizada a gestão do 

processo, as diversidades podem voltar a ser percebidas na escala real. 

Seen (1992) segue pelo mesmo caminho ao relacionar os aspectos da 

mudança com os de caráter emocional. Segundo ele, o processo é formado por 

cinco ciclos: otimismo desinformado; pessimismo informado; determinação e 

compromisso ou desistência; otimismo informado; e conclusão compensadora. 

Por fim, Barros (2001) utiliza a curva de tensão, modelo proposto por Evans et 

al. (1989) para tratar da relação entre a performance e a tensão. Segundo essa 

autora, nas operações de F&A a tensão costuma atingir níveis tão elevados que o 

desempenho dos envolvidos fica aquém de seus potenciais. O grande desafio é 

manter a tensão no nível produtivo/criativo, fato possível apenas através de uma 

gestão consistente do processo de integração. 

Hanashiro et al. (2008) citam algumas vantagens associadas à valorização da 

diversidade: (1) fator crítico de sucesso: incrementa a competitividade; (2) adaptação 

ao perfil do cliente: melhor atendimento de consumidores diferenciados e exigentes; 

(3) desempenho financeiro fortalecido: influenciar o bom desempenho financeiro das 

empresas; (4) rotatividade reduzida: reduz a troca de mão de obra; (5) produtividade 

melhorada: estimula a cooperação e a sinergia entre funcionários; (6) aumento da 

satisfação no trabalho: empregado mais satisfeitos e leais; (7) imagem corporativa 

valorizada: agregar qualidades positivas à imagem da empresa para o mercado; (8) 

maior flexibilidade: favorece a adaptação de novas tendências como fusões e 
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aquisições e; (9) reconhecimento adequado: torna a empresa mais capacitada para 

avaliar e promover os empregados com base em sua efetiva competência. 

2.5.1.5 Administrando o choque cultural 

Apesar da relevância do planejamento da etapa de integração, a maior parte 

dos adquirentes não o faz. Segundo Rourke apud Barros et al. (2003, p. 31) “os 

compradores comportam-se como tubarões no frenesi de se alimentar: uma vez 

apanhada a presa, perdem o interesse em comê-la.” Esta seção apresentará 

algumas medidas, mencionadas com frequência, para a gestão de um dentre os 

diversos problemas da etapa de integração: o choque cultural. Mesmo 

reconhecendo que praticamente todas as ações influenciam a forma como se dá o 

encontro de culturas, sejam elas tomadas na etapa de due diligence, negociação ou 

integração, foram escolhidas as mais comumente relacionadas à gestão desse 

fenômeno. 

Cabe ressaltar, ainda, que esse levantamento não tem intenção prescritiva e, 

como afirmam Tanure et al. (2007, p. 88), “não existe um modelo ideal de gestão de 

recursos humanos e de cultura nas F&A”. Ainda assim, identificam-se algumas 

medidas que podem ajudar a administrar o choque cultural. Em primeiro lugar, cabe 

preparar a alta administração. É inegável o envolvimento emocional dos “donos” nas 

operações de F&A. No entanto, eles precisam tomar consciência de sua parte no 

processo e fazer o melhor para gerenciar a situação (BARROS, 2001).  

A alta administração deve estar engajada e disposta a discutir abertamente as 

diferenças. Ela precisa estar preparada para se comunicar com todos os 

funcionários, geralmente sedentos por informação. Ressalta-se, ainda, que as 
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atitudes da alta administração durante o processo influenciam sobremaneira todos 

os níveis da organização. Como já observava Schein (1992), liderança e cultura são 

dois lados da mesma moeda. O líder tem papel decisivo na formação da cultura 

organizacional, podendo ele criá-la, modificá-la ou mesmo destruí-la. Suas ações 

guiam os outros membros da organização em relação à forma correta de perceber, 

pensar e sentir quanto aos problemas de adaptação ao ambiente e de integração 

interna. Depois, é importante comunicar clara e rapidamente todos os passos do 

processo. De acordo com Barros (2001, p. 136), “não há conhecimento de nenhum 

caso de sucesso de gestão do encontro das culturas em processos de F&A em que 

não tenha havido uma comunicação rápida e aberta”. O processo de comunicação 

torna-se ainda mais relevante e complexo, se considerarmos o conceito de 

subculturas de Schein (1992).  

Segundo ele, cada departamento da organização desenvolve sua própria 

cultura ocupacional. Sendo assim, os diversos funcionários tendem a interpretar as 

informações de diferentes maneiras, conforme suas posições na estrutura 

organizacional, cabendo à empresa moldar a divulgação das informações de acordo 

com as particularidades do grupo em questão. 

Segundo Barros (2001), a comunicação cumpre diferentes objetivos nas 

várias fases das operações de F&A. Em um primeiro momento, o objetivo é informar 

de maneira abrangente a todos, a fim de minimizar especulações. As especulações 

geram insegurança, inquietude e ansiedade, sentimentos estes que podem 

intensificar as reações de tensão, a ponto de prejudicar o desempenho dos 

funcionários. Posteriormente, a comunicação deve sinalizar a direção a ser tomada, 

bem como divulgar os valores, as crenças e os princípios que regerão a nova 
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organização. Essas informações ajudam os funcionários a situarem-se e a 

minimizarem suas tensões frente ao futuro que os espera.  

Outra medida que pode ajudar a administrar o choque cultural é ampliar a 

participação da área de RH. Segundo Evans et al. (2002), em pesquisas realizadas 

nos Estados Unidos e Europa, a área de RH está envolvida no planejamento das 

aquisições em apenas 25% das operações. Na etapa de negociação, o percentual é 

ligeiramente maior e no processo de integração bastante superior (presente em 

cerca de 80% das operações), o que nos permite concluir que a área de RH atua, na 

maioria dos casos, após a efetivação da compra. 

O distanciamento da área se dá, de acordo com os autores, porque a maioria 

das aquisições exige confidencialidade antes de anunciada a oferta ou o acordo. 

Isso ocorre tanto por questões comerciais e regulamentais, quanto devido ao estilo 

gerencial. Não muito diferente, de acordo com Barros et al. (2003), em pesquisa 

realizada no Brasil, a área de RH participou apenas de 20% das operações e, 

especificamente na fase de due diligence, os participantes não ocuparam posição de 

decisão na equipe. Segundo essas autoras, as equipes responsáveis por outras 

etapas que não a de integração, caracterizaram-se pelo caráter exclusivamente 

financeiro. A ausência de multidisciplinaridade faz com que aspectos importantes 

para a operação como, por exemplo, a avaliação da qualidade dos recursos 

humanos, sejam frequentemente deixados de lado. 

Para Tanure et al. (2007), a contribuição mais importante que a área de RH 

pode dar ao planejamento da aquisição é assegurar que o processo de investigação 

(due diligence) cubra todos os aspectos envolvidos na transação, fazendo uma 



73 

 

avaliação da cultura da empresa a ser adquirida e instalando uma auditoria sobre 

seu capital humano. Em quarto lugar, cumpre realizar a due diligence da cultura.  

Segundo Tanure et al. (2007), tem-se como objetivos: examinar e pesar os 

fatores que podem influenciar o ajuste organizacional; prever e entender a futura 

dinâmica cultural ainda na fase de negociação; e preparar um plano para abordar 

essas questões caso a operação seja concretizada. 

Dentre as peculiaridades a serem identificadas e investigadas, destacam-se: 

os valores praticados; os mitos e os ritos organizacionais; as políticas que 

impulsionam e distorcem os princípios existentes; eventuais mudanças ou ajustes de 

cultura feitos no passado; e as características e visões dos líderes. Ademais, cabe 

enfatizar que, para a correta avaliação cultural, não basta apenas conhecer a cultura 

da empresa-alvo. A empresa compradora precisa enxergar claramente sua própria 

cultura e compreendê-la em sua inteireza.  

Para Barros (2003), o impacto das operações de fusões e aquisições na 

gestão de pessoas apresenta características distintas e desafios singulares. Nas 

fusões, quando se espera o aparecimento de uma nova empresa sem 

predominância de nenhuma empresa anterior, qual é o real grau de prevalência das 

características de uma sobre a outra? A fusão entre iguais é rara. Depois que os 

acordos são assinados, a maioria das ditas fusões se revela, na prática, como 

aquisição. A designação da operação como fusão atende, principalmente, a razões 

ligadas ao mercado e à conveniência dos adquiridos, reduzindo o caráter 

depreciativo contido na ideia de venda. O impacto sobre a gestão das pessoas 
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depende do jogo de poder entre as empresas de origem e da estratégia de 

integração adotada, que, por sua vez, vão determinar o novo perfil da empresa. 

Nas aquisições, as alternativas de gestão das pessoas variam conforme as 

estratégias de integração adotadas. O que é comum, independentemente do 

caminho escolhido para incorporar a empresa adquirida, é a diferença entre a visão 

do top management e a dos demais níveis hierárquicos da empresa sobre a 

operação de aquisição e sobre a dinâmica da integração. É possível identificar 

vários olhares sobre um mesmo processo. Na maioria das vezes, a alta cúpula 

percebe a operação como amigável do ponto de vista da gestão e entende que o 

processo de integração se completa de forma natural, sem dor ou sofrimento. As 

pessoas que ocupam outras posições na empresa, no entanto, não veem a 

operação como amigável, avaliam que o processo é lento e, geralmente, traz 

inquietação e sofrimento para os empregados. Para essas pessoas, a existência de 

perdedores e ganhadores não é apenas uma analogia, é uma questão real. O 

sofrimento e a dor são decorrentes de uma complexa gama de fatores que, uma vez 

reconhecidos, requerem intervenção delicada. 

As operações, tanto do ponto de vista de gestão quanto do negócio, podem 

ser consideradas amigáveis ou hostis, dependendo da posição ocupada pelas 

pessoas. Na perspectiva do negócio, as operações hostis são aquelas em que a 

empresa comprada não tem desempenho suficiente para sobreviver e mesmo contra 

a vontade do alta cúpula a aquisição é feita. Nesses casos, todas as fases e 

sentimentos relacionados anteriormente, de dor e sofrimento, da sensação de 

existirem perdedores e ganhadores, são potencializados. 
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Para operacionalizar o encontro das culturas, Barros (2003) amplia a 

compreensão sobre o processo de integração cultural segundo a interpretação de 

alguns autores que identificaram as formas de integração que caracterizam a 

maneira como o processo acontece entre as empresas. Daí, surgem quatro 

possibilidades: independência operacional, absorção, fusão de iguais e 

transformação: 

• Independência operacional: todas as pessoas permanecem na empresa, 

sendo necessário acertar os papéis do top management. 

• Absorção de uma empresa pela outra: presume-se a manutenção da equipe 

de executivos 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. 

Entretanto, há a tipificação das estratégias. Utilizando como referência Mirkis 

e Marks (1994), pode-se notar que a inter-relação entre o grau de mudança da 

empresa adquirida e a empresa adquirente possibilita ainda outras formas de 

atuação frente às fusões ou aquisições. A integração cultural, por exemplo, permite 

melhorias em ambas, pois há o somatório de fatores positivos e, consequentemente, 

pode ocorrer uma queda dos fatores negativos. Por outro lado, pode ocorrer o 

movimento reverso, onde a empresa adquirida dita as regras, pois ela tem alto poder 

de persuasão. Outra possibilidade, é que ocorra a transformação, onde ambas as 
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empresas encontram novas formas de operação, o que normalmente ocorre quando 

duas empresas têm alto poder de persuasão. 

Uma estrutura de transição deve criar um espaço para que os executivos 

mais envolvidos com a operação se reúnam em negociações pré-fusão e possam 

discutir as possíveis sinergias e armadilhas do processo. Deve criar facilidade de 

relacionamento, procurando superar diferenças de estilo e cultura. O processo de 

criação de confiança entre as partes é essencial até que ambas as empresas 

possam revelar detalhes principalmente de seus pontos fracos e de como se 

desenvolve seu respectivo negócio. Por último, ocorre o gerenciamento da transição, 

com a integração das pessoas, dos processos e das culturas. 

Figura 1 - Estratégias de integração, segundo o grau de mudança das empresas envolvidas. 

 
     Fonte: Mirkis e Marks ( 1994) 

 

Daí depreende-se que existe uma estrutura de transição que deve ser 

considerada para se entender melhor os processos de fusões e aquisições. 

Mirks e Marvis (2000) acreditam na formação de uma estrutura de transição 

para organizar a união de duas empresas durante o processo de fusão ou aquisição. 
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Essa estrutura evitaria mal-entendidos e asseguraria que as combinações de ambas 

as empresas se transformem em decisões combinadas. Tal estrutura pode ser 

temporária, podendo durar de três a seis meses ou, então, se prolongar até um ano, 

de modo a favorecer coordenação e suporte durante o processo de mudanças. 

A estrutura de transição normalmente é formada por um comitê dirigente, 

gerentes de transição e forças-tarefas. O comitê dirigente é formado por pessoas de 

ambas as empresas. Esse comitê determina objetivos e diretrizes, oferece análises e 

recomendações e gera ações de integração no grande cenário. Os gerentes de 

transição agem em nome do comitê e trabalham com equipes de transição. As 

forças-tarefas são grupos de gerentes e profissionais que estudam as opções de 

integração e recomendam o desenho da empresa resultante. 

Algumas empresas, mesmo adotando uma estrutura de transição, podem vir a 

falhar financeira e estrategicamente nos processos de F&A, porque conflitos podem 

surgir e destruir qualquer benefício de uma decisão em equipe, ou ainda, as equipes 

podem ter baixo conflito e controvérsias, não produzindo boas recomendações. 

Barros (2003) revela que a maior parte das empresas não planeja a estratégia 

de integração nem debate a questão cultural de modo sistematizado. Na grande 

maioria das vezes, a empresa compradora impõe sua cultura e, em alguns casos, 

busca capturar alguns traços da empresa comprada, na tentativa de inseri-los no 

seu modo de ser ou jeito de agir. Importam-se artefatos, traduzem-se discursos e 

adaptam-se comportamentos. 

Ao longo do tempo uma nova cultura será construída. As prioridades da alta 

cúpula, a decisão pela estratégia de comunicação, o conteúdo e a forma de 
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distribuição das mensagens, o respeito demonstrado na efetivação da mudança e o 

modo de gerenciar desligamentos exprimem os valores da empresa. 

Os resultados das ações praticadas pelos vários atores sociais, durante os 

sucessivos processos de mudança, revelarão a forma correta de perceber, pensar e 

sentir em relação aos problemas de adaptação externa e integração interna. A 

criação de um novo conjunto de pressupostos, que determinará o comportamento 

das pessoas na organização, depende da vontade da liderança, bem como da 

convivência, ao longo do tempo, do conjunto de atores sociais. 

A sinergia necessária nesses momentos é uma das razões mais comentadas 

e mais enganosas. A falta de uma avaliação criteriosa e de um planejamento 

antecipado das diferentes fases da operação leva à perda ou à não identificação do 

mundo competitivo. Muitas vezes a estratégia adotada não soluciona o problema da 

empresa e gera outros de maior grandeza. 

Neste contexto, pode-se afirmar que as pessoas têm papel preponderante 

nos processos de fusões e aquisições e por isso surge uma nova cultura com 

diferentes nuances que determina o sucesso do processo como um todo. 



79 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. ABORDAGEM QUALITATIVA 

O sucesso da pesquisa está diretamente relacionado com a escolha do 

método adequado. Lakatos e Marconi (2000) afirmam que o método é o conjunto de 

atividades sistemáticas que permitem alcançar os objetivos descritos pela pesquisa.     

Assim, a definição por utilizar uma metodologia do tipo qualitativa nesta pesquisa 

deu-se em função do problema, que visou identificar e descrever o tema, em 

profundidade, na busca por novos dados. Segundo Mattar (2000), nesse tipo de 

pesquisa, a preocupação é com a validade das informações coletadas, isto é, se os 

dados transmitem autenticidade e a percepção do entrevistado.  

Godoy (1995, p. 59) também afirma que pesquisas qualitativas são “qualquer 

tipo de pesquisa que chega às suas conclusões por outros meios que não os 

estatísticos ou outros meios de quantificação”. Esse tipo de pesquisa pode ser 

utilizado para “descobrir e entender o que está por trás de fenômenos sobre os quais 

pouco ainda se conhece, ou, para se obter novos pontos de vista sobre coisas das 

quais já se conhece bastante”. 

Ainda segundo Godoy (1995, p. 59), a pesquisa qualitativa “não procura 

enumerar e/ou medir os eventos estudados”. Ela afirma que muitos aspectos 

envolvidos só serão percebidos no transcorrer da pesquisa empírica, ao contrário de 

uma pesquisa quantitativa. 

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (1996, p.46), “trabalha com o 

universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 



80 

 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variável”. Discorre, 

ainda que “esse tipo de pesquisa (qualitativa) não pode basear-se no critério 

numérico, para poder garantir sua representatividade. A amostragem boa é aquela 

que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas 

dimensões." 

Sobre as abordagens, Gil (2002, p. 21-22) esclarece: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito 
particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com 
um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 

Esta pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa. As principais 

características de tal abordagem correspondem à possibilidade de se explorarem 

situações, valores e práticas com base na visão dos próprios atores; da descoberta 

de novos conhecimentos, ao invés de verificar o saber já conhecido; da não 

generalização dos resultados da pesquisa estatisticamente, por trabalhar com 

amostras intencionais e experiências singulares; da exigência de uma habilidade do 

pesquisador para interagir com o interlocutor, conduzindo a entrevista como um 

diálogo, reconduzindo a exploração de temas no decorrer da entrevista e mantendo- 

se atento a desvios relacionados à autenticidade do relato (VERGARA, 2005). 

Ainda segundo Zouain e Torres (2005, p.18): 
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A pesquisa qualitativa geralmente oferece descrições ricas e bem 
fundamentadas, além de explicações sobre os processos em 
contextos locais identificáveis. Além disso, ajuda o pesquisador a 
avançar em relação às concepções iniciais ou a revisar sua estrutura 
teórica. 

 

Creswell (1998) destaca como características importantes da pesquisa 

qualitativa:  

• Comprometimento de tempo com o trabalho de campo: o pesquisador 

gasta muito tempo no campo, coleta evidências extensivas e trabalha em 

questões de campo como acessibilidade, rapport e procura de uma 

perspectiva ‘de alguém de dentro’. 

• Engajamento no processo demorado de análise das evidências: a tarefa 

ambiciosa de peneirar grandes quantidades de evidências e de reduzi-las 

a uns poucos temas ou categorias: é um tempo de solidão e isolamento 

para explorar todas as evidências; a tarefa é desafiadora, especialmente 

porque as bases de dados consistem de textos e imagens complexos. 

• Ter que escrever passagens longas, porque as evidências 

devem substanciar as afirmativas e o autor necessita mostrar múltiplas 

perspectivas. Além disso, a incorporação de citações para fornecer as 

perspectivas dos participantes também aumenta o tamanho do estudo. 

3.2 QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS 

O tipo de estudo será o descritivo, pois busca compreender e descrever as 

principais características de um determinado fenômeno. A pesquisa descritiva é 

apropriada a casos cujos objetivos são obter conhecimento acerca de características 

de determinado grupo, estabelecer e conhecer as relações existentes entre 

variáveis, e avaliar os impactos de implantação de um determinado programa. Os 
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dados obtidos através de uma pesquisa descritiva também fornecem importantes 

direções a serem seguidas em estudos futuros.  

A pesquisa foi embasada, preliminarmente, através de um levantamento 

bibliográfico, onde foram analisados artigos e livros que versam sobre o tema objeto 

desse estudo. De acordo com Gil (2002), a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica consiste no fato de ela permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia se pesquisar 

diretamente.  

3. 3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Seguindo a natureza do método, optou-se pela abordagem de estudo de 

caso. Segundo Yin (2001), essa abordagem é indicada quando o foco se concentra 

em fenômenos contemporâneos em um contexto de vida real e por estar restrito à 

organização pesquisada. Ele afirma que: 

O estudo de caso se permite uma investigação para 
se preservar as características holísticas e 
significativas da vida real, tais como ciclos de vida 
individuais, processos organizacionais e 
administrativos, mudanças ocorridas em regiões 
urbanas, relações internacionais e a maturação de 
alguns fatores (YIN, 2001, p.32). 

 

Complementa, dizendo que o estudo de caso “é apenas uma das muitas 

maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais” (YIN, 2001, p.19). Atribui-se a 

essa abordagem a vantagem de inúmeras fontes para solucionar determinados 

problemas de pesquisa que enfatizam o ‘porquê’ e o ‘como’. 
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Gil (1999) também afirma que o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 

conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros 

tipos de delineamentos considerados.  

Creswell (1998, p. 61) define o estudo de caso como a “exploração de um 

sistema limitado ou um caso (ou múltiplos casos) [...] que envolve coleta de dados 

em profundidade e múltiplas fontes de informação em um contexto”. 

De acordo com Yin (2001), a estratégia de estudo de caso é preferida quando 

“questões ‘como’ ou ‘por que’ são colocadas, quando o investigador tem pouco 

controle sobre os eventos, e quando o foco está em um fenômeno contemporâneo 

dentro de um contexto da vida real”. 

Yin (2001, p. 21) ainda afirma o seguinte sobre os estudos de casos:  

lidam com a situação tecnicamente distintiva na 
qual haverá mais variáveis de interesse do que 
pontos de dados, e como um resultado confia em 
múltiplas fontes de evidência, com os dados 
precisando convergir em uma forma de 
triangulação, e como outro resultado se beneficia 
do desenvolvimento anterior das proposições 
teóricas para guiar a coleta e análise dos dados.  

 

3.4. COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Elas foram obtidas principalmente através de informações coletadas através 

de entrevistas semiestruturadas a partir de um roteiro básico (Apêndice 1). Partiu-se 

de um conjunto de perguntas previamente elaboradas, que podia sofrer alteração, 

com vistas a acompanhar as opiniões, ideias e imagens do entrevistado.  
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Além disso, foram usadas evidências oriundas do acesso a documentos 

públicos de ambos os bancos, bem como de registros internos e das observações 

da própria pesquisadora, a fim de garantir a triangulação dos instrumentos de coleta 

e, com isso, assegurar maior validade à pesquisa de campo realizada.  

As entrevistas foram transcritas, mantendo a íntegra do relato de cada 

entrevistado. Cada transcrição foi analisada minuciosamente para identificar e 

descrever as percepções dos entrevistados com referência à mudança de valores e 

normas organizacionais em função do processo de aquisição do Banco Real pelo 

Banco Santander. 

3.5. SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Por tratar-se de um estudo de caso qualitativo, a amostra intencional é a mais 

recomendada, já que ela utiliza como critério da escolha a riqueza de informação 

que cada sujeito pode proporcionar (PATTON, 2002). 

Os sujeitos da pesquisa foram 10 trabalhadores efetivos, de ambos os sexos, 

com, no mínimo, dois anos de trabalho em agências bancárias nos bancos 

estudados. São eles: 

• Três Gerentes Gerais do Banco Santander 

• Dois Gerentes de Atendimento do Banco Santander 

• Três Gerentes Gerais do Banco Real 

• Dois Gerentes de Atendimento do Banco Real 

3.6 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 
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Segundo Yin (2001), o estudo de caso fornece pouca base para uma 

generalização estatística. Por isso, ele se limita a proporcionar uma possível 

generalização teórica, pois permite confrontar os achados da pesquisa com o que é 

apresentado na teoria. 

Outro ponto observado foi que todas as entrevistas foram feitas nos 

ambientes de trabalho, o que fez com que alguns entrevistados não se sentissem 

plenamente à vontade. Em alguns casos, os entrevistados falavam em tom de voz 

baixo para que ninguém o escutasse. E esse fato pode ter trazido alguma limitação, 

apesar desse ambiente ter sido o único disponível e apropriado para realização de 

das entrevistas. 

A pesquisa foi desenvolvida com os colaboradores que passaram pelo 

processo de aquisição e com isso vivenciaram o antes e o agora, podendo assim, 

conceder informações para atingir os objetivos. Devido a fatores como tempo, 

acesso e, principalmente, disponibilidade dos colaboradores, não foi possível uma 

maior extensão e aprofundamento da pesquisa, bem como sua generalização por se 

tratar de um estudo de caso. 

A pesquisa não teve interesse em explicar um fenômeno com a intenção de 

esgotá-lo; o que se pretende é analisá-lo e entendê-lo. Isso será atingido através da 

análise do conteúdo das entrevistas e da observação direta. 

Existe também a possibilidade de viés nas observações e análises do 

entrevistador, já que os dados coletados através das entrevistas e observação 

direta, muitas vezes refletem juízo de valor, prejudicando assim o processo de 

neutralidade. 
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Vale ressaltar que essas limitações são inevitáveis quando o objeto central de 

estudo é a percepção, visto que esta está ligada à cultura, processos cognitivos e à 

linguagem.  
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4. DESCRIÇÃO DO BANCO SANTANDER 

4.1 O BANCO SANTANDER E SUA HISTÓRIA 

O Banco Santander chegou ao Brasil em 1957 por meio de um acordo 

operacional. Em 1982, abriu as portas ao público com a inauguração da primeira 

agência. A sequência de aquisições de vários e tradicionais bancos brasileiros, a 

partir dos anos 1990 também foi estrategicamente  planejada. 

Em 1957, O Banco Santander assina acordo de parceria com o Banco 

Intercontinental do Brasil, mas apenas em 1970 instala um escritório de 

representação comercial na região do Centro de São Paulo. 

É inaugurada em 1982 a primeira agência do Santander para atendimento ao 

público, na esquina da Av. Paulista com a Alameda Joaquim Eugênio de Lima, em 

São Paulo. 

Em 1991, o Santander opta por atuar apenas como um banco de 

Investimento, encerrando a atividade comercial. Passa a se denominar Banco 

Santander de Negócios e, posteriormente, Santander Investment.  

O Santander adquire o Banco Geral do Comércio em 1997 e, na sequência, o 

Noroeste, banco com 94 agências e cerca de 321 mil clientes. 

Em 2000, ocorre a aquisição do Banco Meridional - Bozano Simonsen, que 

torna o Santander o maior banco estrangeiro na América Latina. Além disso, 

também foi vencedor no leilão de privatização do Banespa. 
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Foi criada, em 2002, uma estrutura para de sustentar e promover a ampliação 

da base de clientes, onde foi iniciada a implantação de uma nova plataforma 

tecnológica cuja função era flexibilizar e agilizar a operação do sistema de 

informática e o lançamento de produtos. O Santander iniciou projetos para 

aperfeiçoar os canais de contato, melhorar a qualidade dos serviços e estabelecer 

padrões de trabalho, buscando a excelência no atendimento. 

Com uma base de clientes diversificada, em função das várias aquisições 

realizadas, o maior desafio estava na conquista e fidelização deste grupo. A 

estratégia foi investir na formação dos funcionários e desenvolver produtos para 

atender às necessidades de todos os segmentos de clientes. A finalização da 

integração tecnológica, com a migração de todos os sistemas de operação para uma 

única plataforma foi concluída em 2006. Após a integração tecnológica, aconteceu a 

unificação das identidades na marca Santander em maio de 2007. Neste mesmo 

ano o consórcio formado pelos bancos Santander, RBS e Fortis adquiriu, no exterior, 

86% por cento das ações do banco holandês ABN Amro, controlador no Brasil do 

Banco Real, por 71 bilhões de euros. 

Em agosto de 2008, foi realizada a incorporação das ações do Banco Real e 

respectivas empresas controladas, que passaram a fazer parte do Santander e em 

30 de abril de 2009, foi realizada a incorporação jurídica do Banco Real e 

respectivas empresas controladas pelo Banco Santander. 
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4.2  MISSÃO E COMPROMISSO DO BANCO SANTANDER 

A missão do Banco Santander é:  

Ser uma equipe capaz de gerar boas ideias que 

satisfaçam nossos clientes, sejam rentáveis para 

nossos acionistas e nos consolide como um líder 

financeiro internacional. (SANTANDER, 2010) 

O Banco Santander apresenta como compromisso: 

Somos prestadores de serviços financeiros e 

acreditamos que a confiança deve ser a base de 

todos os nossos relacionamentos. Criaremos 

vínculos de qualidade entre nós, funcionários, e 

com nossos clientes e fornecedores, para juntos 

buscarmos ideias inovadoras em gestão, produtos e 

serviços que respondam aos desafios da nossa 

época (SANTANDER, 2010). 

 

Para que haja a compreensão de todas as variáveis que envolvem a missão e 

o compromisso do Banco Santander, é utilizado um Modelo de Negócios, que 

envolve valores organizacionais, disciplina de capital e solidez financeira, prudência 

de riscos, orientação comercial, diversificação geográfica, eficiência e a identidade 

corporativa. 

Os valores organizacionais do Banco Santander são: 

• Liderança: vocação de liderança em todos os mercados onde está presente, 

com o objetivo de ser a melhor equipe e ter constante foco em clientes e 

resultados. 
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• Inovação: procura constante de produtos, serviços e processos que atendam 

às necessidades dos clientes e permitam obter aumento de rentabilidade 

superior ao dos seus concorrentes.  

• Dinamismo e Antecipação: iniciativa e agilidade para descobrir e explorar as 

oportunidades de negócios, antes dos seus concorrentes, e flexibilidade de 

adaptação às mudanças do mercado.  

• Fortaleza de balanço: A força do balanço e a prudência na gestão de riscos 

são garantias da capacidade de crescimento e de geração de valor para os 

acionistas, a longo prazo.  

• Orientação ao cliente: O cliente é o foco da estratégia. Queremos melhorar 

de maneira contínua a captação, a satisfação e a vinculação de clientes, por 

meio de uma ampla oferta de produtos e serviços, sempre com a melhor 

qualidade. 

• Ética profissional: Além do estrito cumprimento das Leis, dos Códigos de 

Conduta e das normas internas, exige-se de  todos os profissionais do 

Santander atuar com a máxima honestidade e transparência, considerando-

se sempre o interesse do Grupo e dos clientes acima da posição pessoal.  

Nesse Modelo de Negócios do Banco Santander temos também a Disciplina de 

capital e solidez financeira, que significa tentar ser um dos bancos mais sólidos do 

mundo, tanto pela quantidade quanto pela qualidade de seus fundos próprios. Os 

critérios estratégicos e financeiros aplicados pelo Banco para novas aquisições são 

rígidos e focados em países ou mercados que o Santander conheça bem, que 
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produzam impacto positivo sobre o preço das ações e nos quais as receitas 

superem as despesas de capital pelo menos a partir do terceiro ano após a compra.

 A prudência de riscos se refere ao acompanhamento constante dos níveis 

de inadimplência e de cobertura. O Banco como um todo está envolvido na gestão 

de riscos, desde a operação diária nas agências, nas quais os gerentes comerciais 

também têm objetivos de riscos, até a Diretoria Executiva e o Conselho de 

Administração, cuja Comissão de Riscos é formada por cinco vogais do Conselho e 

se reúne 250 horas por ano.        

 Quanto à orientação comercial, é colocar o cliente no foco das atividades do 

Banco. O cliente deve ficar no centro dos negócios do Banco Santander, que em 

seus principais mercados atende aos segmentos de pessoa física, autônomos, 

pequenas e médias empresas e grandes corporações.    

 No tema diversificação geográfica, o Grupo concentra sua presença em 

nove mercados principais: Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Brasil, 

México, Chile, Argentina e Estados Unidos, organizados em três regiões 

geográficas, cada uma deles com a sua própria moeda de gestão: euro na Europa 

Continental, libra no Reino Unido e dólar na América.    

 A eficiência tem como objetivo transformar a economia de gastos em 

vantagens para os clientes e acionistas. O Santander possui uma plataforma 

tecnológica e de operações que permite conhecer as necessidades financeiras dos 

clientes, o que pode acarretar um aumento da produtividade comercial. 

 A identidade corporativa pode ser considerada como sendo um dos 

assuntos de extrema importância para o Grupo Santander, já que na condição de 

Grupo internacional precisa de uma imagem comum perante os mercados, os 
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clientes e a sociedade em geral. Essa identidade comum reforça o valor e cria 

vínculos internos com sentimentos de pertencer; e externos, de notoriedade, 

confiança e credibilidade. Uma imagem homogênea e consistente, com um único 

código de comunicação, é vista como um ativo estratégico do Santander. 

 A atual identidade visual do Santander concretiza-se no símbolo corporativo 

da chama, a cor vermelha e a palavra “Santander”, num esforço de síntese e 

potencialização tanto dos elementos que compõem a  imagem da organização, 

quanto dos valores que o definem.       

 Os três elementos do logotipo:       

 - A chama: transmite luz, transparência, calor e proximidade.  

 - A cor vermelha: evoca energia, fortaleza, valentia e dinamismo. Por sua vez, 

potencializa a percepção de todos os símbolos gráficos de identidade.  

 - “Santander”: uma marca que se associa a uma história de sucesso. 

 A música corporativa é um elemento que faz parte do código de identidade 

corporativa, do mesmo modo que o logotipo ou a cor vermelha corporativa. A 

identidade sonora serve de apoio à comunicação audiovisual. A música fornece um 

laço emocional que ajuda a reter a marca na memoria.    

 Quanto à publicidade corporativa, o Grupo relata que os valores e atributos da 

marca devem manifestar-se em todas as comunicações publicitárias. No Manual de 

Publicidade foram estabelecidos os parâmetros básicos para que o Banco 

Santander tenha um código de identidade próprio e reconhecível. 
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5 DESCRIÇÃO DO BANCO REAL 

5.1 O BANCO REAL E SUA HISTÓRIA 

A chegada do Banco Real ao Brasil deu-se em 1917 com a chegada do banco 

Holandês da América do Sul às cidades de Santos e do Rio de Janeiro. A 

Cooperativa de Bancários, formada por Clemente Farias em 1925, passou a ser 

chamada de Banco da Lavoura de Minas Gerais após três anos de sua fundação, 

banco antecessor ao Banco Real (KARAM, 2009). 

A Cia. Aymoré de Crédito, ligada aos setores de financiamento de crédito, foi 

adquirida pelo banco Holandês Unido em 1963. O Banco da Lavoura de Minas 

Gerais torna-se Real em 1971.  

Em 1993, o Banco Holandês passa a ser chamado de ABN AMRO BANK, que 

muda sua sede do Rio de Janeiro para São Paulo. Em julho de 1998, o Banco Real 

é adquirido pelo ABN AMRO, tendo a conclusão do processo de integração no ano 

2000. 

Entre fevereiro e junho de 2007 ocorreu a oferta do Barclays e do consórcio 

formado pelo The Royal Bank of Scotland Group (RBS), Santander e Fortis para a 

aquisição do Banco Real, as quais foram formalizadas. Neste mesmo ano, no mês 

de outubro se dá a adesão de 86% dos acionistas do ABN AMRO à oferta realizada 

do Barclays e da ofertas dos outros três bancos citados (KARAM, 2009). 

Em fevereiro de 2008, é anunciado que Fábio Barbosa, então presidente do 

Banco Real, assumiria a presidência do Grupo Santander Brasil. 

5.2 VISÃO E MISSÃO DO BANCO REAL 

O Banco Real descreve sua visão da seguinte forma: 
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Um novo banco para uma nova sociedade. A 
sociedade em evolução, cada vez mais informada e 
consciente, busca a integração do humano e do 
ambiental com o econômico em todas as suas 
decisões. Nós, como organização e como 
indivíduos, somos agentes dessa evolução (REAL, 
2009). 

Ele também descreve sua missão como: 

Ser uma organização reconhecida por prestar 
serviços financeiros de qualidade exemplar aos 
nossos clientes gerando resultados sustentáveis e 
buscando a satisfação de pessoas e organizações, 
que, junto conosco, contribuem para a evolução da 
sociedade (REAL, 2009).   

 

Para se compreender e discutir todos os aspectos que envolvem a visão e 

missão do Banco Real é utilizado um material denominado Modelo Educativo. 

O Modelo Educativo é formado por dois tópicos que direcionam todas as 

ações educativas; o primeiro tópico é denominado Nosso jeito de ser e fazer; que 

apresenta as definições de visão, missão, modelo, valores e princípios de negócios, 

comportamentos, responsabilidade e protagonismo, diversidade e inclusão, 

atribuição da marca, compliance e sustentabilidade.  Ele também é considerado pelo 

Banco Real como Nosso Modelo, que é representado graficamente e explica a 

estratégia utilizada pelo Banco para que sua missão seja cumprida, conforme 

ilustrado na Figura 2. Essa ilustração do modelo pode ser observada em diversas 

áreas do Banco, expostas em quadros e materiais de divulgação, assim como na 

internet e intranet. 
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Fig. 2: Nosso Modelo 

 

Fonte: Modelo educativo – nosso jeito de ser e de fazer, Banco Real, 2009. 

A leitura do gráfico é sempre feita de baixo para cima. Cada ponto descrito na 

figura acima será descrito a seguir. 

• Foco no foco do cliente: entender as necessidades e expectativas do cliente 

com o objetivo de oferecer os produtos e serviços adequados as suas 

verdadeiras necessidades. 

• Pessoal engajado: funcionários motivados e engajados, construindo um 

clima organizacional positivo. 

• Valores compartilhados: traduz a importância do compartilhamento dos 

valores corporativos e valores individuais que são trazidos pelas pessoas 

para o trabalho e para as situações de negócio. 

• Melhores processos e disciplina na execução: descreve a importância no 

cumprimento dos processos, sem que haja qualquer tipo de negligência. 
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• Satisfação Total: descreve a satisfação de todos que se relacionam com a 

organização: funcionários, outras organizações, fornecedores ou clientes. 

• Indivíduo no Centro: busca pela satisfação total do indivíduo, independente 

da sua relação com o banco. 

• Um indivíduo, vários papéis: o objetivo é fazer com que o indivíduo possa 

desempenhar diversos papéis com o Banco. 

• Resultados Sustentáveis: colocado na parte superior do gráfico, significa 

que se todas as condições descritas forem respeitadas será possível ter uma 

performance competitiva e ao mesmo tempo sustentável a longo prazo. 

O segundo tópico é denominado de Nosso jeito de educar que é formado por um 

conjunto de conceitos, métodos e técnicas compartilhadas por aqueles que fazem 

parte do planejamento e execução das atividades educativas. 

O modelo educativo determina que as ações educativas devam respeitar as 

concepções da empresa relativas ao protagonismo, à sustentabilidade e à 

diversidade. Ainda de acordo com esse modelo, as ações educativas devem 

também integrar o pensar, o sentir e o agir. Por isso, recomenda-se que as técnicas 

utilizadas nessas ações devem contemplar a didática (REAL, 2009). 

O Banco Real possui como fornecedores dessas ações educativas instituições 

de ensino superior, consultorias e outros institutos de desenvolvimento humano. 

Todo fornecedor que atua no planejamento e desenvolvimento das ações educativas 

deve se apropriar do Modelo Educativo para desenvolver ações que vão ao encontro 

dos princípios, valores, conceitos e métodos determinados pelo Banco Real. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS      

 Quanto ao processo de entrevistas, os sujeitos selecionados foram 10 

gerentes, sendo cinco do Banco Real e cinco do Banco Santander. Visando 

resguardar a identidade dos entrevistados, optou-se pela utilização de “Entrevistado 

1R”, “Entrevistado 2R”, sucessivamente, para os gerentes do Banco Real; e 

“Entrevistado 1S”; “Entrevistado 2S”, sucessivamente, para os do Banco Santander. 

Será também mencionado o código GG para Gerente Geral e GA para Gerente de 

Atendimento.           

 Após a realização das entrevistas, foi feita uma leitura transversal do seu 

conteúdo, identificando as categorias de maior relevância, para posterior análise. 

Quanto aos entrevistados, foi possível extrair as categorias centrais desse estudo, 

agrupando-as em categorias de relevância. As categorias foram: valorização 

funcional; imagem da organização; relação com a organização anterior; 

transparência na relação; qualidade de vida; crescimento profissional / realização; 

inovação e perspectivas quanto ao futuro profissional.    

 No quesito valorização funcional, verifica-se que os entrevistados acreditam 

na sua valorização por parte do Banco e acreditam na possibilidade de ascensão na 

empresa. O fato ilustra o estudo realizado por Schwartz (1992) que relata a 

compatibilidade entre a realização e o hedonismo.  

Tudo que eu aprendi me fez melhorar bastante, me 
aperfeiçoei mais, porque eu era muito voltado para 
vendas e captação e ganhei vários prêmios com 
isso, passei a me preparar mais, fiz mais cursos de 
análise de balanço, de análise de crédito para que 
eu conseguisse sobreviver (Entrevistado 1S-GG). 
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Bom, eu tenho a ciência de que todos nós somos 
pagos pra gerar resultado! Somos pagos pra formar 
pessoas, formar e agregar valor a organização e de 
certa forma ser reconhecido com promoção ou com 
aumento de nível salarial. Eu tenho dentro de mim 
que eu tenho uma escada longa pra subir e o 
Santander te possibilita, na minha visão - 
diferentemente do Real - que você pule um 
degrau... no Real você tinha que subir um degrau 
por vez... no Santander, me parece que não! 
Parece que é um pouco mais ágil nesse tipo de 
processo... então, assim a gente vê isso com 
bastante positividade e é o que a gente quer: 
agregar valor pra organização como um todo, 
formar pessoas... ver pessoas saírem de 
estagiários a Caixa segundo sua carreira 
profissional; e não só aos outros, mas a gente 
também... subir no Banco (Entrevistado 3R-GA).  

 

Hoje nós temos um RH que valoriza muito o 
funcionário, né... os benefícios, qualidade de vida, 
que eu nunca tive, quero dizer, o banco nunca teve, 
a gente ter a qualidade de vida e a cúpula da 
diretoria com a gente que trabalha no “front office” 
... que trabalha na frente, eu acho que de fato 
mudou muito... (Entrevistado 5S-GA) 

 

Eu entendo que, a partir do momento que você tem 
uma valorização pela empresa, isso faz com que 
você fique motivado. A motivação depende muito 
da gente, né! Mas se tiver algo que nos ajude, é 
sempre bem melhor, até porque somos formadores 
de pessoas, eu sou um formador de opinião dentro 
do banco, se eu não estiver motivado, como vou 
cobrar alguma coisa da minha equipe? Como vou 
cobrar das pessoas que estão aqui dentro? Então, 
de certo modo, o banco viu que, com os 
funcionários motivados, ele ganha muito mais. 
(Entrevistado 5S-GA) 

 

Quanto à imagem da organização, observa-se que os clientes não têm uma 
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percepção positiva do processo de aquisição do Real pelo Santander. No caso dos 

clientes que eram do Banco Real e que passaram a ser do Santander, eles não têm 

uma percepção positiva deste último e isso fica claro na fala do Gerente 

entrevistado: 

 

O cliente já chega aqui com uma imagem ruim do 
Santander, entendeu? Tanto que a gente tenta 
contornar: Não... vai continuar sendo atendido pela 
gente! O funcionário é do banco Real... mas a 
imagem que ele tem do Santander é ruim! Não sei 
se foi por causa da folha da prefeitura do RJ e o 
pessoal fez uma propaganda negativa... a imagem 
do Santander no varejo é ruim (Entrevistado 1R-
GA) 

Quanto à percepção da imagem da organização por parte dos empregados, 

há também controvérsia de opiniões. Pode-se identificar, através da fala do 

entrevistado, de que já existe um domínio dos recursos materiais e da tecnologia. 

Contudo, também é relatada a preocupação com a natureza e a harmonia com o 

meio ambiente, conforme descrito por Tamayo (1996) em seu estudo sobre valores 

através das percepções. 

O Santander é muito mais agressivo que o banco 
Real, o Real era muito mais flexível, era muito mais 
Brasil! Eu estava acostumado desse jeito. O 
Santander é sim ou não e pronto! Por exemplo, nós 
estamos com problemas que no Banco real nunca 
ia acontecer! Nunca! Eu estou com 19 anos de 
banco e nunca aconteceu. Eu tô com problemas no 
ar condicionado desde o dia 04.01, entendeu? Uma 
coisa que não pode acontecer! Aqui tem pessoas 
de idade, INSS, que eles passam mal, você vai ver! 
Começa a encher e eles passam mal... tenho dois 
caixas com problemas de pressão e eles têm que 
trazer ventilador de casa! Não existe isso! A 
imagem está muito negativa! (Entrevistado 1R-GA) 
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Sim, o banco sempre pregou pra gente os valores 
que ele tem... que são, com certeza não deixaram 
de ser... talvez alguns outros foram agregados... 
profissionalismo, ética, trabalho em equipe... isso 
eram os valores que o banco tinha muito forte e 
fazendo essa transição para o Santander cada 
funcionário vai levar isso e junto com os valores que 
o grupo Santander tem a agregar. (Entrevistado 2R-
GA) 

Ele preza muito a transparência pelas informações, 
eu acho que isso a gente tem e tem melhorado 
muito durante esse período... Acho que a solidez 
que esse banco tem, já que a gente passou por um 
momento de crise muito ruim. O banco mostrou a 
solidez... Todo mundo estava com dificuldade e o 
nosso banco estava comprando... Acho que isso é 
fato! O engajamento das pessoas que estão 
trabalhando nas executivas do banco, pelo menos 
grande parte, eu vejo... Acho que ele tem um 
objetivo claro e bem definido... Acho que eles estão 
prezando muito por uma relação de confiança junto 
ao cliente... Estão vendendo muito isso! E também 
a relação com a sustentabilidade... Acho que o foco 
principal é a sustentabilidade e os focos 
recorrentes. (Entrevistado 3S-GG) 

Foi incluída principalmente, a bandeira do Real com 
relação ao verde, a sustentabilidade. Eu acho que a 
gente sempre teve um pouco disso, mas o banco 
não explorava isso e, por isso, a sensação que a 
gente tinha na ponta era que o banco não se 
importava com isso! Inclusive, em 2008, trabalhou 
nesse tema muito mais que o Real na parte de 
investimento. Só que o Santander não fez 
propaganda disso, então as questões das práticas 
de sustentabilidade, acho até que na política de RH 
que chegou pra gente cerca de um ano, que tem 
muita coisa do Real. Acho que o banco ainda tem 
muita coisa, o fato de custear sua academia é muito 
legal! O banco vai melhorar a questão da 
aposentadoria, porque é um benefício que ele tem 
que te dar e vai também ter um retorno com isso! 
São valores, questões que o Real trouxe pra gente 
aqui, eu não tenho dúvida disso! (Entrevistado 4S-
GG) 
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 Um entrevistado inclusive aborda que a marca do Banco é que o há de mais 

significativo: 

A marca do Santander, a marca mundial... O poder 
que esse banco tem... Tem uma história muito 
grande de liderança. Estava vendo uma reportagem 
na internet hoje que o Emílio Botín foi considerado 
o homem mais popular da Espanha pela segunda 
vez, então a gente vê o quanto ele é forte, os 
objetivos que ele tem na América do Sul e 
principalmente no Brasil, já corresponde a um 
número muito importante no que diz respeito à 
rentabilidade... Acho que o que ele tem de mais 
importante hoje é a marca e essa história de 150 
anos de construção e de sempre prezar muito pela 
transparência... (Entrevistado 3S-GG) 

 

O referido entrevistado acredita que a maioria dos empregados tem a mesma 

opinião que ele, quando afirma que: 

Eu acho que grande parte hoje já 
tem esse pensamento... acho que a área comercial 
em si já tem esse pensamento com relação aos 
valores e os mais novos, acho que ainda não... 
Acho que temos que trabalhar isso neles ainda 
mais. Acho que tem que falar ainda mais, a gente 
vem falando sempre nas reuniões mensais, pedindo 
para cada um falar e acho que a gente já tem um 
bom grupo, mas eu tenho a percepção que grande 
parte já está mais atento, mas outros precisam 
ainda de melhorar. (Entrevistado 1R-GA) 

Depois da aquisição, o mesmo entrevistado acredita que a percepção não 

mudou em relação aos valores. 

Não, eu acredito que não... Acredito que o que a 
gente começa a perceber é que algumas coisas lá 
do banco Real já começam a entrar pra dentro de 
casa,então o que a gente pode perceber, igual a 
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agora por exemplo, a gente já começa a receber 
algumas benefícios dessa fusão, como as Clínicas, 
que começou lá; o PANFI, que começou lá e que 
isso pode estar trazendo para nós resultados em 
curto, médio e longo prazo, com certeza é algo 
bastante bem em cima do comportamental e o 
Banco Real  já está dando a contribuição, a fusão já 
está dando essa contribuição... o fato da gente ter 
ido a São Paulo ano passado e agora que tivemos 
a oportunidade de passar dois ou três dias todo 
mundo junto também é muito legal, a gente começa 
a entender um pouco da cultura deles, eles têm a 
necessidade de saber como é a nossa cultura, 
como é que a gente funciona, acho que já está 
percebendo alguma coisa... esse novo modelo 
comercial, essa nova metodologia é importante 
(Entrevistado 1S-GA).  

Aprendi que cada empresa tem a sua cultura e é 
até difícil... porque a cultura é muito difícil você 
enraizar. Então, se você compra uma, compra 
outra, fica muito difícil esse entendimento. 
(Entrevistado 2S-GA) 

 Outros entrevistados acreditam que, com a aquisição, novos valores foram 

agregados e acabam por descrever o problema de estruturação descrito por Tamayo 

(1996), que relata a divergência entre o igualitarismo e a hierarquização.  

que vai ser o maior banco do País! Está na nossa 
mão fazer isso! Acho que foram agregados novos 
valores... principalmente com relação a grandeza! 
Eu acredito efetivamente, que não é balela quando 
você escuta o Pedro Coutinho ou o Wagner Ferrari 
dizerem que seremos o maior banco do País! Ou, 
pelo menos, esse esforço está sendo efetivamente 
praticado por quem abre a boca pra falar! Eu 
acredito nisso! Não só pela nossa qualidade 
profissional, mas também pela expectativa que a 
gente tem, pelo valor financeiro que o banco está 
agregando a isso, pelo valor em treinamento que o 
banco está fazendo, pela linha de produtos que o 
banco está diversificando, pela conquista de 
clientes que estamos fazendo a curto prazo. Eu, 
particularmente,  acredito no valor da grandeza e da 
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realização disso mesmo! O valor que a gente pode 
dizer é sobre a verdade também! Se o cara lá tá 
dizendo que vamos ser! Eu aqui embaixo estou 
sendo muito subsidiado a acreditar! Não é aquele 
discurso... eu falo isso pra você numa boa e não é 
porque está sendo gravado, eu falo! Eu tive uma 
reunião com meu regional e passei pro grupo: esse 
é o banco Oportunidades estão sendo abertas, 
pessoas estão nas prateleiras e estão sendo 
promovidas, então assim, está na nossa mão fazer 
isso! (Entrevistado 3R-GA).  

Os valores mudaram. Primeiro, o Santander fez 
aquisição de um verdadeiro banco. É um banco 
reconhecido no mercado, os próprios funcionários 
vendem muito bem o banco Real. A gente já ouviu 
dizer - e agora está tendo certeza - que o banco 
Real tem um dos melhores Recursos Humanos do 
Brasil, é um banco onde pessoas se preocupam 
com as pessoas, não existe... existe até  hierarquia, 
mas as pessoas se respeitam acima de tudo, não 
há intimidação, não tem mais “quem manda aqui 
sou eu!” Isso a gente também escuta dos próprios 
correntistas, eles falam que as pessoas são 
educadas, animadas, estão sempre bem 
arrumadas. Hoje, para o Santander, a  aquisição do 
banco Real foi a melhor coisa que ocorreu. Tenho 
certeza que, daqui a dois anos estaremos em 
patamares bem maiores. (Entrevistado 5S-GA). 

“A nossa marca quando alguém passar vai ver!” 
Aqui é diferente, temos uma marca muito forte no 
mundo,principalmente na Europa, aqui na América 
Latina está crescendo a cada dia, mas... como 
posso dizer...a construção dos valores que 
devemos seguir é muito clara, é muito transparente 
e faz com que a gente saiba qual caminho deve ser 
tomado. Tem que ser ético para atender o cliente, 
eu posso informar pro cliente que nosso banco é 
muito forte, que ele tem pilares que sustentam ele, 
posso falar que o nosso banco vive se antecipando, 
tem sempre novas ideias... temos essa facilidade 
porque estamos dentro do que o banco quer... está 
na cartilha! (Entrevistado 4S-GG). 

 Outro entrevistado acredita que a empresa se tornou melhor depois da 
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aquisição, citando principalmente a entrada do novo presidente como sendo um dos 

pontos mais relevantes de toda mudança. Essa descrição corrobora o descrito por 

Johann (2004), que diz que a cultura de uma empresa é submetida a forte influência 

do seu herói organizacional. 

Tem sido uma aquisição bem tranquila... por 
enquanto, está sendo bem tranquila, porque as 
outras  eram problemas de sistema, de cultura. 
Quem é do Santander e que veio de outros bancos, 
acho que já está bem adaptado à cultura do 
Santander e a cultura do Real é bem... pelo que 
falam, é bem voltada para cuidar de pessoas, pelo 
menos é o que o Fábio Barbosa prega... isso a 
gente tem visto bastante. (Entrevistado 2S-GA).  

Vai ser melhor agora, porque estão mudando as 
cabeças pensantes! A gente tinha até então uma 
pessoa que não tinha RH, tínhamos o Presidente 
que não tinha o RH, tínhamos um Vice-Presidente 
que era pautado no Presidente que também não 
tinha RH e depois que o Real veio pra cá as 
pessoas começaram a se incomodar. Eu vejo isso 
quando eu vou às festas em São Paulo, na 
presença das pessoas mais influentes do varejo, eu 
vejo que o tratamento tem sido diferente... Eles 
fazem RH. Eu nunca via essa pessoa falar em RH 
nos dois anos que estou aqui. Por quê? Porque é 
um cara que veio do Real, que está no mesmo 
patamar e que todo mundo gosta! Fala em RH o 
tempo todo, em cuidar de pessoas o tempo todo! 
Um cara que está presente na vida dos seus 
funcionários o tempo todo! Se esse aqui está na 
mesma função e não faz a mesma coisa, esse vai 
ficar de fora... funcionário satisfeito gera melhor 
resultado! Isso é fato! (Entrevistado 3S-GG) 
 

Conforme citado por Schwartz (1992), há uma relação de conflito entre 

hedonismo, conformidade e tradição. Podemos identificá-la no relato deste 

entrevistado, que descreve os problemas no direcionamento por parte do banco. 

Acho que falta direcionamento! Pra eu direcionar a 
minha equipe eu preciso ser direcionado pelo 
banco.  O banco está me liberando uma cartilha, 
enfim, a gente agora tem outro método de avaliação 
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de resultado, isso está tudo embolado! Ninguém 
sabe o que é pra fazer! (Entrevistado 4R - GG) 

No que diz respeito a relação com a organização anterior, alguns 

entrevistados não tiveram uma percepção clara da organização na época em que 

começaram a trabalhar. 

Naquela época eu era estagiário, então não 
consegui vivenciar alguma coisa. O que eu posso 
dizer é que muita base do banco de relacionamento 
que o banco Real tem até hoje, vem do Real 
“marronzinho”. Essa parte do apego ao cliente, da 
gente se apegar ao cliente veio daquela época... 
essa é a leitura que eu faço! O ABN embutiu um 
pouquinho mais de profissionalismo, de 
objetividade, de arrojo e aí conseguiu construir um 
banco Real que era um banco muito bem visto, não 
só pelos funcionários, mas também pelos clientes e 
acionistas (Entrevistado 3R-GA). 

 Em contrapartida, outro entrevistado preferia a gestão do Banco anterior: 

Mudou, tipo assim, o Santander é muito mais 
agressivo que o banco Real, o Real era muito mais 
flexível, era muito mais Brasil! Eu estava 
acostumado desse jeito. O Santander é sim ou não 
e pronto! Por exemplo, nós estamos com n 
problemas que no Banco real nunca ia acontecer! 
Nunca! Eu estou com dezenove anos de banco e 
nunca aconteceu. Eu to com problemas no ar 
condicionado desde do dia 04.01, entendeu? Uma 
coisa que não pode acontecer! Aqui tem pessoas 
de idade, INSS, que eles passam mal, você vai ver! 
Começa a encher e eles passam mal... tenho dois 
caixas com problemas de pressão e eles tem que 
trazer ventilador de casa! Não existe isso!A imagem 
está muito negativa! (Entrevistado 1R-GA). 

 

No que tange á transparência nas relações, verifica-se que existe um 

descontentamento por parte dos funcionários, como pode ser visto na fala dos 

mesmos. Esse relato vem ao encontro do estudo feito por Barrett (2006) - 

ampliando a proposta de Maslow ([1954]1999) - sobre a teoria da motivação. 
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Podemos identificar no nível de consciência organizacional o nível 2, que trata 

da harmonia entre o relacionamento com empregados, clientes e fornecedores e 

boa comunicação entre eles. 

Por exemplo, o banco cobra que o serviço seja todo 
feito sem mão-de-obra suficiente e sem gerar hora-
extra! Aí ele quer que você faça omelete sem ovos! 
Eu não concordo com isso! O banco induz o 
funcionário vir trabalhar e não registrar o ponto! No 
compliance e na transparência ele sabe que não é 
pra fazer isso! A transparência na teoria existe, na 
prática não! Entendeu? Isso me desgasta muito! 
(Entrevistado 1R-GA) 

Acho que o banco prega muito a questão da 
confiança, da transparência. Acho que o Santander 
é muito preocupado em vender a imagem para os 
seus colaboradores de uma instituição séria...que 
aqui não tem muito... se o negócio por si só já não 
agrada, por que eu vou participar disso? Não falo 
nem sobre a sustentabilidade, a política do Real, do 
Fábio Barbosa, que se a empresa desmata, eu não 
quero trabalhar com a empresa! Não é isso! É mais 
a questão da instituição de olhar e saber que aquilo 
é certo, não me importa se eu estou no Brasil, na 
Europa ou na América, o que importa é que eu 
tenho que convencer a as pessoas que elas estão 
no caminho certo. (Entrevistado 4S-GG) 

No quesito da qualidade de vida, várias foram as perspectivas, porém todas 

convergem para o estudo de Tamayo (2004), que tem como fundamento os valores 

pessoais básicos dos indivíduos. Neste trecho, pode-se identificar um dos tipos 

motivacionais citados pelo autor: bem-estar (valorização da satisfação do 

empregado mediante a qualidade de vida o trabalho). 

Espero, como disse lá atrás, ter mais qualidade de 
vida, começar a aproveitar um pouco mais. As 
crianças estão ficando maiores, aproveitar, sair um 
pouco mais com a minha esposa, ela tem 
reclamado muito que a gente não sai sozinho, não 
viaja. Esse ano eu quero ir a Buenos Aires, ano que 
vem eu quero ir a Europa, antes do EUA. Como te 
falei, isso tudo inclui qualidade de vida, o importante 
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é você construir as coisas e depois usufruir 
(Entrevistado 1S-GG). 

Eu estou bem determinado a ter qualidade de vida, 
mais muito mesmo... e também construir um terreno 
dentro do banco pra isso. O que eu quero não é 
nem ficar mais próximo da minha casa não, é ficar 
perto da minha família, entendeu? Aquela inveja 
que eu tenho de levar a filha na creche de manhã, 
pegar a filha na creche à tarde. É muito 
desgastante a distância, se já não bastasse o 
estresse do trânsito que cada vez piora. Ontem 
cheguei em casa e minha filha já estava dormindo; 
às vezes você chega num gás danado pra brincar 
com ela e ela está dormindo... dou um beijinho e 
acabou. Eu estou bem definido com isso, é claro 
que isso depende de algumas coisas, cheguei aqui 
agora e preciso construir um nome, ter resultado 
bacana, fazer meu nome, alçar uma posição de 
destaque para poder chegar para os meus gestores 
e falar que o que eu tinha que fazer eu já fiz, “pô, 
me libera pra eu atuar e ter oportunidade em outro 
lugar”...  (Entrevistado 4S-GG). 

Quanto à sustentabilidade, um entrevistado percebe a inclusão dessa visão 

depois da aquisição. 

Foi incluída principalmente, a bandeira do Real com 
relação ao verde, a sustentabilidade. Eu acho que a 
gente sempre teve um pouco disso, mas o banco 
não explorava isso e, por isso, a sensação que a 
gente tinha na ponta era que o banco não se 
importava com isso! Inclusive, em 2008, trabalhou 
nesse tema muito mais que o Real na parte de 
investimento, só que o Santander não fez 
propaganda disso, então as questões das práticas 
de sustentabilidade, acho até que na política de RH 
que chegou pra gente cerca de um ano, que tem 
muita coisa do Real. Acho que o banco ainda tem 
muita coisa, o fato de custear sua academia é muito 
legal! O banco vai melhorar a questão da 
aposentadoria, porque é um benefício que ele tem 
que te dar e vai também ter um retorno com isso! 
São valores, questões que o Real trouxe pra gente 
aqui, eu não tenho dúvida disso! (Entrevistado 4S-
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GG). 

Eu espero reconquistar o espaço que eu perdi lá 
atrás, espero ter a oportunidade de ser 
Superintendente Regional dentro do banco.  

Em trabalho feito por Schwartz (1992) foram apresentados alguns tipos 

motivacionais de valores, onde foi citada a estimulação como sendo de interesse 

individual. O tema inovação, crescimento profissional e realização foi observado 

por um dos entrevistados e ratifica a teoria do autor. 

Eu espero reconquistar o espaço que eu perdi lá 
atrás, espero ter a oportunidade de ser 
Superintendente Regional dentro do banco. Agora, 
com a junção dos dois bancos, eu acredito que vai 
ter oportunidade, já deixei isso claro para o meu 
gestor que, se surgir oportunidade, até fora do Rio 
de Janeiro eu topo pra seguir a minha carreira 
(Entrevistado 1S-GG). 

Porque o nosso banco não fica parado no tempo, 
né. A cada dia a gente percebe que existe uma 
equipe que consegue a cada dia buscar o novo. 
Uma das maiores percepções é a antecipação e 
inovação. Esses são os valores que ele busca 
constantemente, é... eu, que trabalhei em outra 
organização, não via a mesma velocidade nesse 
tipo de trabalho; então, eu acho que a inovação é 
um dos pontos principais e tem feito com que ele 
tenha tido sucesso nesse sistema. A gente percebe 
até pelas ações que ele toma, não só na inovação 
de criar produtos, mas na inovação de sair 
comprando folhas de pagamento, na inovação, de 
repente, de crescer a base deles, ao invés de 
crescer organicamente, crescer por aquisição, nos 
próprios produtos a cada dia ele está buscando 
inovar, isso... nos equipamentos, como se chama? 
Os aplicativos que ele traz a cada dia para um 
melhor controle, uma série de outras coisas. Eu 
acho que outro ponto que a gente percebe muito 
dentro do Santander é a fortaleza de balanço, acho 
que isso é muito claro, salta aos olhos hoje, a gente 
pode ver aí, ele foi considerado o melhor banco do 
mundo e isso tem muito a ver com que ele faz, com 
o pilar que ele tem, embora seja um banco de 
inovação, ele não fica arriscando de qualquer 
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maneira, colocando o dinheiro dos clientes em risco 
lá... Vide a crise, né! A gente passou pela crise sem 
nenhum arranhão... Essa é minha percepção... 
(Entrevistado 1S-GG) 

...amava o banco e o que eu fazia! Hoje, eu adoro o 
Grupo Santander e amo o que faço! Então, se eu 
for comparar, o nível de adoração e expectativa é o 
mesmo! Agora, inegavelmente com a vinda do 
Santander, abrem-se os campos e o universo de 
visão! Se você colocar a faca no meu pescoço e 
pedir pra eu escolher um, eu vou dizer que é o 
banco Santander! Até porque ele está abrindo “n” 
oportunidades não só pra mim, mas pra todo 
mundo!(Entrevistado 5R-GA). 

 

Com relação à opinião dos entrevistados após a aquisição dos bancos, 

observa-se que existe o entendimento que toda aquisição traz aprendizado, como 

pode ser observado nas falas abaixo: 

Toda vez que há uma mudança 
dessa, uma fusão ou aquisição, você aprende muita 
cultura dos outro bancos, a gente aprendeu cultura 
de negócios com o BCN, a cultura do Bradesco era 
de captação e a do BCN era de emprestar, então foi 
uma cultura importante, a gente aprendeu muito 
nas ultimas fusões que foram BCN, BBV e Mercantil 
de São Paulo tivemos a oportunidade de conhecer 
a cultura deles e agregar bastante valores à cultura 
deles, principalmente tirar  da cabeça que a gente 
era vendedor de produto, a gente trabalhava numa 
“perfumaria” onde era só vendas e a gente tinha 
que fazer negócios. Acho que foi mais o que 
aprendi, até então eu nunca tinha tido uma planilha 
para saber o quanto eu tinha emprestado, a gente 
só tinha planilha pra saber o que a gente tinha 
vendido e captado, emprestado nunca ninguém 
tinha me perguntado e com essa cultura do BBV e 
BCN que tinham uma cultura forte nisso, houve 
uma mudança total de conceito (Entrevistado 1R-
GA). 
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Estamos aprendendo, falando em processos, 
coisas mais rápidas, mais práticas, mais ágeis e 
mais corretas! O Santander mostra pra gente, 
talvez um pouquinho mais do que o Real valorizava, 
a formalização das coisas... não que nós não 
formalizássemos, mas o Santander exige um 
pouquinho mais. Falando de pessoas, abrem-se 
novas oportunidades pra todos na rede! Do 
aprendiz ao gerente regional! E falando de 
remuneração, o banco Santander é um banco que 
está entrando com recurso financeiro e pra isso ele 
vai querer o retorno... então, acho que a gente está 
dando esse retorno e sempre temos condições de 
melhora, né! Mas eu acho que estamos gerando 
retorno! (Entrevistado 3R-GA) 

Aprendi que cada empresa tem a sua cultura e é 
até difícil... porque a cultura é muito difícil você 
enraizar. Então, se você compra uma, compra 
outra, fica muito difícil esse entendimento. 
(Entrevistado 2S-GA) 

No que diz respeito às perspectivas para o futuro profissional, observa-se 

esperança por parte dos entrevistados de que a situação melhore com o tempo e 

que haja conquistas. Isso converge para o estudo feito por Oliveira e 

Tamayo(2004), que apontam a realização (valorização da competência) e o domínio 

(valorização do poder, controle das pessoas) como valores pessoais básicos dos 

indivíduos. 

Eu espero reconquistar o espaço que eu perdi lá 
atrás, espero ter a oportunidade de ser 
Superintendente Regional dentro do banco. Agora, 
com a junção dos dois bancos, eu acredito que vai 
ter oportunidade, já deixei isso claro para o meu 
gestor que, se surgir oportunidade, até fora do Rio 
de Janeiro, eu topo pra seguir a minha carreira. 
(Entrevistado 1S-GG) 

O meu objetivo é que eu quero ser Gerente Geral 
num prazo de cinco anos! Então eu tenho 
conversado com minha Gerente Geral, com meu 
gerente regional, tenho pedido direcionamento... 



111 

 

que eu preciso de direcionamento... o que devo 
fazer, como proceder, onde eu devo estar atuando 
pra que eu consiga, em cinco anos, realizar esse 
desejo (Entrevistado 2R-GA). 

Antes, eu não tinha uma visão de futuro dentro do 
banco. Sinceramente, eu achava que ficaria sempre 
GA. Querendo ou não, com essa aquisição, em 
termos de valores o que eu posso dizer é que seria 
o motivo da minha motivação. Sei que agora posso 
ter uma oportunidade. É como uma estação de 
trem, eu sei que minha estação vai chegar, vai ser a 
hora que vou seguir minha carreira. (Entrevistado 
5S-GA). 

Estou tendo algumas oportunidades de 
desenvolvimento dentro do banco, esse ano, que 
ainda não tinha tido. Era Gerente Van Gogh e me 
deram essa oportunidade e isso está sendo muito 
importante nesse momento pra mim! (Entrevistado 
5R – GG) 

Em contrapartida, alguns demonstram não esperar nada da empresa. 

Do banco eu não espero muito não, por que eu 
estou vendo que as coisas no banco não mudam, 
porque o banco é sempre lucro, lucro, lucro! Eu não 
tenho essa visão, não! Eu não vejo só a parte do 
salário, eu quero estar bem. Eu vejo que as 
pessoas querem ganhar mais, mas tomam remédio, 
estão ferrados... eu não quero isso pra mim, não! 
Eu vejo GA ganhando em torno de R$ 10.000,00 e 
tá todo ferrado! Não quero! Eu não tomo nada 
dessas coisas! Eu me cuido: não bebo, não fumo, 
jogo bola! Eu me cuido! Eu vivo bem se tiver um 
salariozinho de R$1.800,00 do INSS, entendeu? Eu 
não tenho essa ambição! (Entrevistado 1R-GA) 

Abaixo, apresenta-se um sumário dos resultados encontrados pelas categorias de 
análise.  

Categoria Referencial teórico Resultado 

Valorização 
Funcional 

Schwartz (1992) Encontrado nos dois bancos 

Imagem da Tamayo (1996) Funcionários do Santander tem uma imagem 
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organização mais positiva do que os funcionários do Real. 

Igualitarismo x 
Hierarquização 

Tamayo (1996) Encontrado nos dois bancos 

Transparência nas 
relações 

Barrett(2006)/ 
Maslow([1954]1999) 

Não foi encontrada em nenhum dos bancos 

Qualidade de vida Tamayo (2004) Encontrado somente no banco Real 

Inovação, 
crescimento 
profissional e 

realização 

Schwartz (1992) Encontrado nos dois bancos 

Perspectivas para o 
futuro profissional 

Tamayo (2004) Encontrado nos dois bancos 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

7.1 CONCLUSÕES 

Buscou-se, nesta dissertação, identificar e descrever a percepção dos 

funcionários quanto aos valores organizacionais no processo de aquisição do banco 

Real pelo banco Santander. 

Em relação á contribuição prática, propôs-se identificar os principais pontos 

da cultura organizacional das duas instituições financeiras, a fim de obter um painel 

de valores comum entre elas. É claro que uma pesquisa dessa natureza gera 

desdobramentos de valores mais complexos dos que os levantados e analisados 

nesse trabalho, embora se acredite que o objetivo final proposto foi atingido.  

Os objetivos intermediários estão relacionados á extração das características 

comuns da cultura organizacional a partir da análise das entrevistas e da 

observação participante. Este objetivo específico foi alcançado, bem como o outro 

objetivo, que era levantar as percepções dos colaboradores das duas instituições 

financeiras a respeito da intensidade da mudança nos valores após a aquisição. 

Embora tenha havido uma preocupação na escolha de entrevistados que 

apresentassem diferenças profissionais, de modo a permitir pesquisar as prováveis 

diferenças internas nas culturas geradas por diferenças individuais, percebeu-se que 

os valores dos grupo pesquisado apresentam basicamente valores organizacionais 

comuns, provavelmente modelados pela história pessoal e coletiva vivenciados nas 

instituições financeiras de origem. 
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Assim, é possível afirmar que indivíduos com diferentes históricos pessoais e 

qualificação hierárquica tendam a descrever a cultura organizacional resultante da 

aquisição em termos semelhantes. 

Isso pode ser fruto dos procedimentos institucionalizados que prescrevem 

comportamentos e ações, e orientam os funcionários para ações padronizadas. 

Assim, tanto o banco Santander quanto o banco Real estão engajados 

administrativamente na criação e definição de valores para regular os 

comportamentos e a organização dos trabalhos, reduzindo as incertezas e criando 

critérios para assegurar a manutenção da ordem estabelecida. 

É importante ressaltar que, por se tratar de uma dissertação qualitativa, as 

conclusões não podem ser generalizadas estatisticamente, mas sim consideradas 

como elementos para discussões futuras. 

Nas respostas relacionadas ao tema ‘cultura organizacional’ constatou-se que 

tanto os entrevistados do banco Santander quanto os do banco Real identificam os 

valores organizacionais e sabem quanto o assunto é importante para as 

organizações, porém no banco adquirente, de acordo com a observação direta do 

entrevistador, houve um maior destaque sobre assunto, já que em quase todas as 

reuniões diárias era obrigatório que se falasse sobre um dos seus valores 

organizacionais, enquanto no banco adquirido não aconteceu o mesmo. 

No que se refere a qualidade de vida, percebeu-se que no Banco Santander o 

tema é muito mais latente do que no Banco Real. Quase todos os entrevistados do 

banco Santander citaram a falta desse elemento no seu dia a dia, enquanto os 

entrevistados do banco Real não o citaram em momento algum. 
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Identificou-se também que, depois da aquisição, os funcionários do Banco 

Santander se sentem muito mais valorizados e participantes do processo de 

integração, isso tudo por conta das modificações feitas pelo novo Presidente do 

banco, oriundo da Presidência do Real, detentor de grande carisma pessoal.  

Percebeu-se que não houve nenhum tipo de modificação de conduta 

naqueles funcionários oriundos do Banco Real, já que continuaram com o mesmo 

líder. Ressalta-se ainda a influência que este líder possui sobre seus subordinados, 

já que quase todos os entrevistados o citaram como elemento preponderante nas 

mudanças ocorridas desde o anúncio da aquisição.  

Finalizando, em resposta ao problema desta dissertação, conclui-se que 

apesar de ser considerado um processo de aquisição, houve uma mescla cultural, 

tentando assim, preservar o que cada cultura tinha de melhor. Portanto, de acordo 

com as entrevistas, percebeu-se que os entrevistados não excluíram nenhum dos 

seus valores, mas adicionaram novos valores ao seu dia a dia. 

7.2. RECOMENDAÇÕES 

Uma das questões que merece futuras análises é o perfil dos entrevistados. 

Recomenda-se que se entrevistem colaboradores de diversas funções, como caixas 

e assistentes, para que se tenha uma visão mais ampla referente ao tema 

selecionado. 

Outro estudo que pode se tornar promissor é quanto ao mito organizacional. 

Essa recomendação é justificada pelas informações colhidas nas entrevistas e na 
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observação da entrevistadora, já que quase todos os entrevistados citaram o líder da 

organização como sendo fundamental em todo o processo da aquisição.  

Cabe reconhecer que a natureza desta dissertação suscita mais indagações 

em aberto do que conclusões, permitindo que muitos outros trabalhos pudessem ser 

feitos por outros pesquisadores. 

Apenas a título de sugestão, recomenda-se ainda: 

- estudos quantitativos com parcela significativa do corpo funcional, já que a 

presente dissertação se limitou ao escalão gerencial das agências; 

- a replicação qualitativa do estudo sobre valores na aquisição do Unibanco 

pelo banco Itaú, ou seja, examinando a realidade de dois bancos com controladores 

brasileiros privados; e 

- o mesmo tipo de estudo na aquisição da Nossa Caixa (banco estadual) pelo 

Banco do Brasil, de modo a contemplar a realidade de dois bancos públicos em 

ambiente competitivo. 
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APÊNDICE 1 

Roteiro utilizado na entrevista semiestruturada 

 

1- Características marcantes da empresa onde trabalha? 

2- Valores da organização. Sabe quais são? 

3- Você percebe que esses valores são diferentes dos outros bancos? 

4- Os valores são diferentes dos outros lugares que você já trabalhou? 

5- Quanto a você, quais são seus valores? 

6- O que importante na sua vida profissional agora? E na pessoal? 

7- E quando começou a trabalhar no banco? O que era mais importante na sua 
vida profissional? E na pessoal? 

8- O que você considera importante para o seu futuro profissional? E pessoal? 

9- Como é que os valores influenciam nas suas atitudes profissionais? E 
pessoais? 

10- Quanto aos seus subordinados, você acha que eles compartilham a mesma 
opinião que você com relação a esses valores? 

11- Depois da aquisição, identificou mudança nos valores do banco?  

12- Sinceramente, você gostava mais antes da aquisição ou prefere agora? 

13- Essa mudança mexeu com seus valores? 

14- Você já passou por outra experiência de fusão ou aquisição? Como se 
sentiu? O que você aprendeu? Acha que isso está servindo agora? 

 


