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RESUMO 

Este artigo aborda a cultura na aquisição em uma empresa de autopeça e tem como objetivo 

principal descrever e analisar a cultura organizacional antes e após sua aquisição. Para tanto, 

utilizou-se um estudo com abordagem quantitativa, por meio de um estudo de caso com base 

descritiva. A pesquisa ocorreu em dois momentos, possuindo corte temporal, de forma 

longitudinal, em que se acompanharam as mudanças no decorrer do tempo. Para a coleta de 

dados, utilizou-se questionário, desenvolvido por Ferreira et al. (2002) que se baseia nos 

principais elementos constitutivos da cultura organizacional na empresa. Os dados apurados 

tiveram suas estatísticas descritivas e técnicas gráficas usadas para cada dimensão. Como 

embasamento teórico, realizou-se um panorama sobre os processos de fusões e aquisições, 

levantamento sobre cultura, cultura organizacional e os seus elementos. A empresa, nos dois 

momentos de sua gestão, apresentou afinidades nas culturas organizacionais aplicadas. No 

entanto, foi identificado nos dados demográficos e ocupacionais uma mudança na média de 

tempo de empresa dos funcionários após a aquisição, sugerindo uma renovação do quadro de 

funcionários após o processo de aquisição. 
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1 INTRODUÇÃO 

O século XXI foi denominado como a era da informação ou era digital e se apresentou 

como um período de constantes e rápidas mudanças. Dentre elas, destacam-se as inovações 

tecnológicas, econômicas e sociais, gerando pressões sobre os indivíduos e as organizações. 

Nesse cenário, destacam-se a busca pela eficiência a necessidade de otimização dos recursos, 

a competitividade, o alto desempenho e, como não deixaria de ser, a busca por lucratividade 

(CASTRO, 2010).  

Para atender às expectativas desse cenário desafiador, as empresas respondem, com 

flexibilidade, rapidez, baixos custos e alto índice de qualidade. Muitas vezes, uma empresa 



 

busca diversificar ou expandir seu mercado, utilizando a estratégia de alguma forma de junção 

com outra empresa, podendo ser um licenciamento, aliança, joint ventures, fusão ou uma 

aquisição (F&A), sendo as duas últimas mais comuns (CASTRO, 2010). 

Na F&A, o choque cultural entre as organizações é um dos fatores mais importantes 

que contribuem para o fracasso das aquisições, porque, durante um processo de aquisição, a 

diferenciação pode refletir na forma como os grupos percebem todo o processo; e essa 

percepção pode formar subculturas que são mais explícitas quando os grupos das empresas 

adquiridas desempenham suas funções em um ambiente de hostilidade e ameaça constante 

(PARDINI; BRITO, 2014). 

Em um processo de F&A, em que, por muitas vezes, as empresas envolvidas são de 

países diferentes e de tamanhos variados, a integração de duas organizações afeta os padrões 

de gestão, produção e emprego, por todo o mundo, pois, geralmente, as respostas dadas em 

um processo de F&A estão correlacionadas à cultura das empresas inseridas no processo 

(TANURE, 2003). 

Schein (2009) apresenta a cultura como um fenômeno dinâmico, pois ela é criada por 

interações com outros e moldada por comportamento de liderança, por meio de regras, rotinas 

e normas e, quando esta é organizacional, ela representa uma percepção comum mantida pelos 

membros da organização.  Srour (2012) explica que o modo de ser dos habitantes de uma 

organização é o que determinados padrões de comportamento que expressam, conferindo 

sentido aos discursos e às práticas.  

A cultura organizacional é considerada “um sistema de valores compartilhado pelos 

membros de uma organização que a diferencia das demais” (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 

2010, p. 501), e esses valores são modificados no processo de F&A que “envolve uma 

combinação completa de duas ou mais empresas, cada uma deixando de existir legalmente 

para formar uma terceira, com nova identidade” (TANURE; CANÇADO, 2005, p. 11) que, 

geralmente, apresenta um controle por parte de uma das empresas envolvidas: a adquirida ou 

a adquirente. 

Um dos primeiros estudos que comprovam a miscigenação cultural nas 

organizacionais, ao redor do mundo, mesmo após a globalização, foi apresentado por 

Hofstede (1997), quando identificou que as pessoas carregam programas mentais com 

características culturais aprimorados desde o nascimento, possuindo sua origem nos diversos 



 

ambientes sociais presenciados no decorrer da vida, como, a convivência familiar, e a 

interação nos grupos de amigos, de escolas, de empresas e de lazer. Sobre isso, Denison et al. 

(2012, p. 1) explica: “[...] a cultura sempre reflete a sabedoria coletiva que vem das lições que 

as pessoas aprendem à medida que se adaptam e sobrevivem juntas ao longo do tempo”. 

Na resistência às mudanças gerada em um processo de aquisição, surge a problemática 

da pesquisa proposta. No ano de 2012, ocorreu a aquisição pela multinacional canadense 

Magna (divisão Cosma), da multinacional de origem alemã ThyssenKrupp (divisão 

Automotive). Entender o processo de integração cultural empreendido pela adquirente, após a 

aquisição da ThyssenKrupp, é um dos princípios norteadores desta pesquisa, que visa saber 

em que medida a cultura da empresa está presente no atual contexto administrativo, 

influenciando a realidade organizacional.  

Diante do contexto apresentado, formula-se o seguinte problema de pesquisa: Quais 

são as dimensões da cultura organizacional que estão presentes na Magna após o 

processo de integração cultural estabelecido na aquisição pela multinacional alemã 

ThyssenKrupp? 

Para responder ao questionamento apresentado, foram estabelecidos como objetivo 

geral desta pesquisa descrever e analisar a cultura organizacional de uma empresa de 

autopeças antes e após sua aquisição. Para se alcançar o objetivo geral que responde à questão 

problema da pesquisa, têm-se os seguintes objetivos específicos: identificar os elementos da 

cultura organizacional da empresa antes do processo de aquisição; identificar os elementos da 

cultura organizacional da empresa após o processo de aquisição; comparar os principais 

elementos constitutivos da cultura organizacional da empresa antes e depois do processo de 

aquisição. 

O resultado desta pesquisa contribui para outros pesquisadores e acadêmicos da área 

de Administração expandirem seus estudos e conhecimentos sobre o comportamento 

organizacional e sua conduta, em um processo de aquisição, para, inclusive, colocar em 

prática as informações adquiridas, por meio deste trabalho. Entendendo-o, no que diz respeito 

ao cenário em que estão inseridas as empresas em processos de F&A, e se os padrões 

culturais atuais atendem às expectativas. Portanto, esta pesquisa justifica-se de forma 

acadêmica e institucional. 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Um panorama sobre Fusões e Aquisições 

É de grande interesse da área de Administração de empresas, e das próprias empresas 

pesquisar sobre as F&A’s, pois, conforme afirmam Matos e Rodrigues (2000, p.13), “[...] Das 

muitas opções estratégicas ao dispor das empresas, poucas suscitam tanto interesse e tanta 

controvérsia como as fusões e aquisições”. Alvo de vários estudos, as F&A’s podem, de 

acordo com Tanure e Cançado (2005), ser caracterizadas por diferentes tipos de combinações 

estratégicas, com níveis distintos de investimento, com formatos legais próprios, e, inclusive, 

com impactos diferentes nas pessoas envolvidas. 

Conhecer os modelos de negócios possíveis que impactam a cultura existente da 

organização facilitará o entendimento de como as pessoas reagirão a todo o processo. As 

definições aplicadas, na categorização de uma transação entre empresas, podem ser definidas 

com base nos conceitos apresentados pela Pricewaterhouse Coopers - PWC (2016, p. 18), 

conforme apresenta o “Quadro 1”.   

A consultoria empresarial Acquisitions (2008) reforça que, entre as razões para se 

implementar uma F&A, merece destaque o aproveitamento de oportunidades para 

compartilhar com parceiros, reduzindo os riscos e alavancando recursos limitados, como 

exemplo, a obtenção de market-share (produto, serviços, área geográfica, clientes) que, em 

um processo de F&A, leva semanas ou meses; e em um crescimento normal para a 

organização, pode levar anos. Outros pontos de destaque são os ganhos em ativos e bens 

intangíveis, como tecnologia, canais de distribuição, patentes e imagem que pode ser difíceis 

de serem desenvolvidas internamente. 

 

Quadro 1 - Definições de transações de F&A 

Categorização da 

Transação 
Definições Aplicadas 

Aquisição de 

participações 

controladoras 

São definidas por aquelas em que o comprador obtém, na transação, o controle 

da empresa. Enquadram-se, nesta categoria, as transações de compra de 51% a 

100% das ações, possuindo uma participação majoritária, ou qualquer outra 

transação em que fique explícito que o controle foi transferido para o 

comprador. 

Compra de 

participações não-

controladoras 

São transações em que o controle da empresa não é transferido junto com as 

ações tipicamente, são transações com valores inferiores a 50% do capital. 

Joint venture Caracteriza-se por ser um empreendimento de dois ou mais sócios em nova 
empresa, sendo que os sócios continuam a existir com suas operações 



 

independentes.  

Fusão Caracteriza-se por ser um empreendimento de dois ou mais sócios em nova 

empresa, sendo que os sócios continuam a existir com suas operações 

independentes.  

Incorporação Acontece quando uma empresa absorve as operações de outra, que deixa de 

existir. 

Cisão É o tipo de transação em que uma empresa é dividida, surgindo outra. É o caso 

das empresas que querem separar os negócios em unidades independentes. 

Fonte: Adaptado de Pricewaterhouse Coopers, 2016, p.18. 

 

O Brasil apresentou, no ano de 2018, um total de 967 transações de F&A, com leve 

aumento de 11,6% no número de operações ao ser comparado com o ano de 2017, conforme a 

PWC (2019). Para Hoffmann, Vieira e Menezes (2017), o problema gerado nesses processos 

seria agravado pelas diferenças culturais na integração entre empresas nacionais e 

internacionais. Mas, ao verificar as transações de F&A, foi possível identificar que diversas 

empresas internacionais vêm utilizando esta estratégia para entrada no mercado nacional. 

Dessa forma, a F&A pôde ser motivada por objetivos de longo prazo, uma vez que, em sua 

análise de curto ou médio prazo, verificou-se que estes prazos são limitados.  

A Consultoria Acquisitions (2008) compilou as experiências vividas pelas 

organizações que realizaram o processo de F&A e conseguiram mapear os pontos comuns de 

sucesso e de fracasso de uma organização quando esta parte para este tipo de transação. Estes 

pontos foram apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Fatores comuns identificados no sucesso e no fracasso de uma F&A 

FATORES PARA O SUCESSO FATORES PARA O FRACASSO 

• Afinidade de valores; 

• Empatia entre os executivos; 

• Diagnóstico do perfil cultural; 

• Modelo de gestão conjunta; 

• Percepção de um processo integrado; 

• Definição de meios de avaliação e 

remuneração; 

• Identificação de divergências e saber como 

arbitrá-las; 

• Planejamento desde o início: onde e como os 

ganhos serão alcançados; 

• Priorização da integração das áreas que geram 
ganhos rápidos. 

• Falhas na Concepção: 

✓ Estratégia não apropriada de F&A; 
✓ Objetivos da aquisição inadequados e/ou 

critérios equivocados na escolha do alvo. 

✓ “Due diligence” superficial; 

✓ Otimismo em relação às sinergias; 

✓ Superavaliação do projeto. 

 

• Falhas na Implantação: 

✓ Muita dedicação na pré-aquisição e pouco no 

planejamento da transação e integração da pós-

aquisição; 

✓ Dificuldades de integração de culturas distintas 

subestimadas;  

✓ Falta de estrutura efetiva e apropriada para a 
integração; 

✓ Falta de liderança reconhecida, visível e 

acessível; 



 

✓ Falta de comunicação clara com os públicos 

internos e externos; 

✓ Pouca atenção à carteira de clientes existentes; 

✓ Postergação nas decisões e responsabilidades 

não definidas na fase pós-aquisição.  

✓ Conflitos internos; 

✓ Descuido com a administração de pessoal, 

causando desmotivação e perda de pessoal 

chave; 

Fonte: Adaptado de Acquisitions, 2008, p. 2 e 3. 

 

Conforme apresentado no Quadro 2, tanto como ponto de sucesso, como ponto de 

fracasso, a cultura da organização é destacada, sendo o diagnóstico do perfil cultural o ponto 

para o sucesso da F&A, e as dificuldades de integração de cultura distintas, o ponto de 

destaque no fracasso da transação. Um dos desafios das operações de F&A é o 

desenvolvimento adequado das etapas do processo que respeitam as características culturais 

locais, traçando estratégias adequadas a cada realidade (TANURE; CANÇADO, 2005).  

 

2.2 Cultura e Cultura Organizacional 

Na década de 80, os estudos organizacionais passaram a privilegiar o tema cultura 

organizacional como referencial obrigatório em suas análises. Como mostrado no decorrer 

dos anos, provou-se que não era um modismo passageiro, mas uma necessidade fundamental 

na análise e na prática organizacional dando ênfase aos aspectos técnicos e descritivos, em 

que a cultura surgia como um diferencial competitivo, assim como o diagnóstico, sua 

identificação, mudança ou manejo (FREITAS, 2007). 

A definição de cultura aplicada neste trabalho é a mesma apresentada por Lanzer 

(2013, p. 614): 

o conjunto de normas de conduta (geralmente não-escritas) que regem o 

comportamento de um grupo de pessoas, definindo o que é considerado “certo” ou 

“errado”, aceitável e apropriado, ou inaceitável e inapropriado. 

 

Ou seja, ao entender o contexto da empresa pesquisada, espera-se ouvir mais do que 

está sendo dito e ver mais do que está sendo apresentado. A cultura de um grupo pode ser 

apresentada “como um padrão de suposições básicas compartilhadas” (SCHEIN, 2009, p.16) 

que, ao serem implementadas e funcionarem, passam a ser consideradas “válidas” e, portanto, 

devem ser ensinadas a novos membros. Ainda para o autor, as empresas parecem funcionar, 



 

alicerçadas por algumas “suposições”, conforme os grupos que atuam na organização que 

delineiam a cultura organizacional.  

O modelo teórico concebido por Hofstede e seus colaboradores (2010) pressupõe que 

a cultura é a programação coletiva da mente que distingue os membros de um grupo ou de 

categoria de pessoas de outro; um fenômeno coletivo, porque é, pelo menos parcialmente, 

compartilhado com pessoas que vivem no mesmo ambiente social onde foi apreendido. 

Resumidamente, Hofstede (2010) defende que a cultura é aprendida, não herdada, deriva do 

ambiente social e não dos genes de alguém. A cultura deve ser distinguida da natureza 

humana de um lado e da personalidade de um indivíduo no outro, conforme representado na 

Figura 1. 

Como Schein (2009), Hofstede (2010) também acredita que a cultura se manifesta por 

meio de elementos que também diferem em termos de sua visibilidade para o observador. Os 

elementos apresentados por Hofstede (2010) são divididos em quatro: símbolos, heróis, rituais 

e valores. Eles foram retratados como as camadas de uma cebola, indicando que os símbolos 

representam o mais superficial dos níveis e os valores as manifestações mais profundas da 

cultura, com heróis e rituais entre eles. 

As diferenças culturais se manifestam de várias maneiras, em seus símbolos, heróis, 

rituais e valores. Os símbolos, conforme Hofstede (2010), são palavras, gestos, imagens ou 

objetos que possuem um significado particular que é reconhecido apenas por aqueles que 

compartilham a cultura. As palavras, em um idioma ou jargão, pertencem a esta categoria, 

como a vestimenta, penteados, bandeiras. Novos símbolos são facilmente desenvolvidos e os 

antigos desaparecem. Os heróis são pessoas, vivas ou mortas, reais ou imaginárias, que 

possuem características altamente valorizadas em uma cultura e que, portanto, servem como 

modelos de comportamento (HOFSTEDE, 2010). 

Os rituais são apresentados, no conceito de Hofstede (2010), como atividades coletivas, 

tecnicamente supérfluas para atingir os fins desejados, mas que, dentro de uma cultura, são 

consideradas como socialmente essenciais: elas são, portanto, levadas a cabo por sua própria 

causa. Formas de saudação e respeito pelos outros, cerimônias sociais e religiosas são 

exemplos. Símbolos, heróis, rituais podem ser subsumidos sob o termo práticas. Porém, o 

núcleo da cultura é formado por valores que são tendências amplas para preferir certos 

estados de coisas sobre os outros, são sentimentos que agem como uma flecha: eles têm uma 



 

vantagem e um lado negativo. Eles lidam com questões antagônicas como: bem contra mau, 

sujo versus limpo, feio versus bonito, anormal versus normal. 

As pesquisas de Hofstede e todas as outras pesquisas que se seguiram sobre valores e 

cultura possuem um ponto em comum: é a conclusão que não existe um modo “certo” ou 

“errado” de gestão de negócios e/ou pessoas. Sendo que existem modos diferentes de gestão, 

cada um deles congruente com um sistema de valores pré-existente na cultura de um grupo 

social (nacional ou organizacional). Entender esses valores pode ser a informação 

fundamental para uma gestão mais assertiva (LANZER, 2013).  

Esta pesquisa tem também seu embasamento teórico alicerçado pelos estudos 

desenvolvidos por Hofstede e que, apesar de não permitir um resultado conclusivo de como 

deve ser gerenciada a cultura da empresa, permitirá entender o desenho da cultura 

organizacional que está se formando. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 Esta pesquisa é uma abordagem quantitativa, quanto ao tipo de pesquisa em relação a 

seus objetivos, esta caracteriza-se como descritiva, pois tem em vista compreender os 

significados e as relações subjacentes a situações e fatos descritos pelos funcionários da 

organização em que ocorreu o processo de aquisição (RICHARDSON, 1999; COZBY, 2003). 

Com relação aos meios utilizados para a realização desta pesquisa, trata-se de um estudo de 

caso que foi realizado com os gestores e funcionários da empresa ThyssenKrupp/Magna, 

empresa adquirida e adquirente, situadas na cidade de Ibirité (MG). 

Esta pesquisa possui corte temporal, um estudo longitudinal, pois pretende 

acompanhar, as mudanças da empresa, no decorrer do período compreendido entre 2011 e 

2017, portanto, de um período extenso (COOPER; SCHINDLER, 2003). A primeira parte 

desta pesquisa ocorreu em novembro de 2011, antes do processo de aquisição ser anunciada. 

A população, para a primeira parte, foram os funcionários da ThyssenKrupp Automotive – 

unidade Ibirité (MG) que, na época, possuía 113 (cento e treze) funcionários. A amostra 

escolhida foi não probabilística e aleatória. Após a realização da primeira pesquisa, os dados 

foram arquivados e somente apresentados neste estudo. 

A segunda parte da pesquisa foi composta pela população dos funcionários da Magna 

Cosma do Brasil – unidade Ibirité (MG), que mantém, hoje, 89 (oitenta e nove) funcionários. 



 

A amostra escolhida foi também não probabilística e aleatória. Os dados foram coletados no 

decorrer do mês de setembro de 2017 e são compostos pelos funcionários e gestores atuais da 

organização. 

O cálculo da amostra foi realizado com base na fórmula de Barnett (1982). A fim de 

garantir que a amostra contivesse o quantitativo necessário de profissionais que 

representassem tanto os funcionários da empresa ThyssenKrup quanto os da Magna, optou-se 

por utilizar a amostragem aleatória estratificada por empresa. Os resultados encontram-se 

dispostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Estratificação e cálculo da amostra 

Empresa População 
Amostra necessária conforme 

Barnett (1982) 
Amostra obtida 

ThyssenKrup 113 69 73 

Magna 89 59 72 

Fonte: Dados da pesquisa (2011 e 2017). 

 

Observou-se que a pesquisa contou com uma amostra superior ao número mínimo 

necessário. Esse resultado foi interessante, pois possibilitou a realização de todas as análises 

estatísticas com segurança.  

Para a captação de informações que permitissem à pesquisadora uma visão do 

processo de integração e da realidade cultural da antiga unidade da ThyssenKrupp, empresa 

adquirida, e da nova unidade da Magna, empresa adquirente, utilizou-se a aplicação de 

questionário quantitativo já validado para avaliação da cultura organizacional. Primeiro 

aplicou-se um questionário com o intuito de se obter informações acerca do perfil 

demográfico dos entrevistados, em que se verificou: sexo, nacionalidade, faixa etária, 

formação profissional e tempo de atuação na organização.  

Em segundo momento, aplicou-se um questionário desenvolvido por Ferreira et al. 

(2002), o instrumento permitiu a compreensão e posterior descrição acerca dos principais 

elementos constitutivos da cultura organizacional na empresa estudada. Composto por 94 

itens, distribuídos em sete dimensões, o questionário tem quatro dimensões correspondentes a 

valores e três associadas a práticas organizacionais.  

As perguntas relativas aos indicadores de cultura organizacional, baseada em Ferreira 

et al. (2002), foram respondidas com base na escala Likert, em que os entrevistados 



 

especificam seu nível de concordância com uma afirmação proposta em um item do 

questionário, mediante um critério que pode ser objetivo ou subjetivo. Assim, mede-se o nível 

de concordância ou não concordância à afirmação proposta. Portanto, da seguinte forma para 

este questionário, deu-se o peso: (1) não se aplica de modo nenhum a minha empresa; (2) 

aplica-se totalmente a minha empresa; (3) às vezes concordo, às vezes discordo; (4) concordo 

parcialmente; e (5) concordo totalmente. 

Os dados quantitativos tiveram suas estatísticas descritivas, como mínimo, máximo, 

média e desvio padrão e técnicas gráficas que foram usadas para cada dimensão, para 

comparação das variáveis e para a apresentação do perfil dos respondentes. Seguindo as 

mesmas premissas de validação, utilizadas no trabalho de Silveira (2009), quando este aplicou 

o questionário de Ferreira et al. (2002) em outro estudo de integração cultural, esta pesquisa 

também utilizou o coeficiente alpha de cronbach () para a validação da escala utilizada no 

questionário e a verificação da consistência interna das dimensões, identificando se aquela 

questão consegue inferir ou medir aquilo a que realmente se propõe ser medido.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Informações sobre a escala utilizada e perfil dos respondentes 

A escala desenvolvida por Ferreira et al. (2002) é composta por 94 itens, sendo que os 

itens foram agrupados em sete dimensões dos valores e práticas organizacionais que 

expressam a cultura organizacional de empresa, são eles: 

• “Profissionalismo cooperativo” com 23 (vinte e três) assertivas;  

• “Rigidez na estrutura hierárquica de poder” com 13 (treze) assertivas;  

• “Profissionalismo competitivo e individualista” com 8 (oito) assertivas;  

• “Satisfação e bem-estar dos empregados” com 11 (onze) assertivas;  

• “Práticas de integração externa” com 17 (dezessete) assertivas;  

• “Práticas de recompensa e treinamento” com 14 (quatorze) assertivas;  

• “Práticas de relacionamento interpessoal” com 8 (oito) assertivas, 

Quanto às características dos respondentes, 92% dos empregados que responderam à 

pesquisa são do sexo masculino, com abrangência de 63% deste gênero. Apesar de 

apresentarem somente 8% dos empregados pertencentes ao sexo feminino, a abrangência 

desta pesquisa atingiu 85% destes sujeitos. A ThyssenKrupp, divisão Automotive, era 



 

formada essencialmente por homens (94%), sendo que o número de respondentes ficou muito 

próximo do percentual real existente em relação ao gênero (92% masculino). Todos os 

respondentes da pesquisa possuem nacionalidade brasileira, não sendo possível, com esta 

informação, identificar o grau de interferência da gestão alemã na unidade pesquisada.  

Em relação à faixa etária a ThyssenKrupp apresenta uma empresa com 53% dos 

empregados na faixa de 19 a 30 anos e 34% dos empregados na faixa de 31 a 40 anos, 

totalizando 87% dos empregados com menos de 40 anos de idade, podendo ser caracterizada 

por uma empresa relativamente jovem. Os demais respondentes apresentaram idade superior a 

41 anos e apenas 1% acima de 51 anos. Em relação aos níveis de escolaridade, verifica-se 

entre os sujeitos a seguinte ordem: Ensino Médio completo, com 67%, Superior completo, 

com 21%, Pós-graduação, com 11% e com Ensino Fundamental completo, 1% dos 

respondentes. Com relação ao cargo que ocupam na empresa, apresenta-se os três existentes, 

sendo eles, operacional, desempenhado por 65% dos empregados; cargos administrativos, 

desempenhados por 34% dos respondentes e 1% atuando em cargo gerencial. 

Em relação à área de atuação, 55% dos respondentes estão ligados à área de Produção; 

14% possuem atuação na área de Logística, com o mesmo percentual de participação; 10%, 

encontram-se as áreas de Qualidade e Manutenção, os demais respondentes, ou seja, 9 (nove) 

pessoas (12%) possuem atuação em outras áreas. O tempo de atuação dos pesquisados na 

empresa. 49% estão na empresa de 1 a 5 anos, 32% há mais de 6 anos e metade deste grupo, 

12 respondentes, estão na empresa de 11 a 20 anos, 13 funcionários, que correspondem a 18%, 

ingressaram na organização há menos de 1 ano. Chama a atenção o tempo de permanência 

dos funcionários na organização, demonstrando estabilidade dos mesmos. 

 

4.2 Avaliação dos indicadores de cultura organizacional 

Esta seção tem por objetivo verificar existência de diferenças significativas na 

percepção dos pesquisados a respeito das variáveis de estudo em função da empresa em que 

estes realizam suas atividades profissionais: ThyssenKrup ou Magna. Para tanto, inicialmente, 

verificou-se se as variáveis seguem distribuição normal. Essa avaliação foi realizada a partir 

dos resultados dos testes de Anderson Darling (com nível de significância de 5%), dos escores 

de curtose e assimetria, dos histogramas e dos box-plots das distribuições. Os valores P dos 

testes de Anderson Darling encontram-se abaixo do nível de significância empregado, exceto 



 

em um caso (profissionalismo cooperativo) em que este manteve-se, entretanto, bem próximo 

deste; os escores de curtose e de assimetria indicaram que as distribuições são assimétricas, 

platicúrticas ou leptocúrticas; e os histogramas e box plot reiteraram as conclusões anteriores. 

A partir desses resultados concluiu-se que as distribuições das variáveis não seguem 

normalidade, o que motivou a escolha do teste não paramétrico de Mann-Whitney para 

identificação de diferenças significativas na percepção dos pesquisados em relação às 

variáveis de estudo em função da empresa em que estes realizam atividades profissionais.  

Na incorporação de uma empresa a outra, existem duas culturas diferentes, com 

pressupostos, crenças e modos diferentes de trabalho, sendo que, em aquisições, como o caso 

da pesquisa, presume-se a manutenção da alta gerência, com a eventual preservação de alguns 

talentos (TANURE, 2003). 

Nas fusões e aquisições, como um dos meios de alterar a cultura existente, conforme 

exposto, provavelmente uma cultura dominará e, gradualmente, converterá ou excluirá os 

membros da outra cultura. O terceiro e último objetivo desta pesquisa é comparar os 

principais elementos constitutivos da cultura organizacional da empresa, antes e depois do 

processo de aquisição, identificando os pontos que permaneceram inalterados e aqueles que 

mudaram no decorrer dos anos. Para essa análise, serão avaliados os dados demográficos e 

ocupacionais e, depois, os dados obtidos na avaliação da cultura organizacional, conforme 

análise proposta por Ferreira et al. (2002). O Quadro 2 resume os dados demográficos e 

ocupacionais utilizado para a análise dos cenários.   

Quadro 2 – Resumo dos dados demográficos e ocupacionais 

 
Fonte: Dados coletados da pesquisa (2011 e 2017). 

 

A primeira empresa pesquisada refere-se a uma unidade fabril dessas duas 

multinacionais, sendo que até o ano de 2011, desde sua fundação, a empresa pesquisada 

Dados demográficos e ocupacionais ThyssenKrupp Magna

País de origem Alemanha Canadá

Ano de Pesquisa 2011 2017

Número de Funcionários no Período 113 89

Sexo Masculino 94% 81%

Sexo Feminino 6% 19%

Nacionalidade dos funcionários 100% Brasileiros 100% Brasileiros

Faixa etária média 31,0 anos 28,4 anos

Escolaridade média 68% com o 2 grau concluído 67% cursando ou com o 3 grau concluído

Cargo ocupado na empresa 65% possuem cargo operacional 53% possuem cargo operacional

Tempo de empresa 5,2 anos 3,9 anos

Setor 55% da área de produção 39% da área de produção



 

pertencia à ThyssenKrupp, de origem alemã. No ano de 2012, foi adquirida pela empresa 

canadense Magna. Portanto, a segunda parte da pesquisa ocorreu exatamente cinco anos após 

a aquisição da primeira empresa pesquisada. 

Nesse ínterim, a quantidade de funcionários reduziu 21%, período entre a primeira e a 

segunda pesquisa. O motivo para essa retração não foi investigado, não permitindo saber se 

houve um aperfeiçoamento de processos ou, efetivamente, uma retração produtiva devido aos 

desafios econômicos. Porém, ocorreu um crescimento de quase 70% na participação de 

mulheres no quadro funcional da empresa. Como existe um ponto relevante nas análises de 

Hofstede (2009), quanto à existência do masculino versus o feminino, isso demonstra que a 

Magna, mesmo tendo somente 19% do seu quadro formado por mulheres, avançou para uma 

cultura mais “feminina”.  

Hofstede (2009) reforça que a masculinidade indica à medida que os valores 

dominantes de uma sociedade são "masculinos". A masculinidade pertence a sociedades nas 

quais os papéis sociais de gênero são claramente distintos, ou seja, os homens devem ser 

assertivos, duros e focados no sucesso material, enquanto as mulheres devem ser mais 

modestas, ternas e preocupadas com a qualidade de vida.  

Apesar de pesquisas mostrarem que cada nacionalidade possui uma cultura e, mesmo 

após todo o processo de globalização, a cultura do país tende a ser preservada, todos os 

funcionários da empresa estudada são brasileiros, portanto, apesar da existência da matriz em 

outra parte do mundo, isso não descaracteriza a cultura nacional inserida nesta unidade de 

análise. Dentre os dados demográficos e ocupacionais, nenhum foi tão relevante para o estudo 

da cultura quanto o dado de “tempo de empresa”, em que a média de tempo de permanência 

dos funcionários da Magna é de quatro anos, ou seja, inferior ao período na empresa foi 

adquirida. Esse ponto faz grande referência à adaptabilidade da nova cultura, em que os 

funcionários, por não se adaptarem, ou são “excluídos” ou “abandonam” o aprendizado da 

cultura apresentada, em hipótese. 

Os dados demográficos e ocupacionais, apesar de apresentarem sucintamente a 

moldura de pesquisa realizada, não foram suficientes esclarece as diferenças das culturas 

organizacionais da empresa. Portanto, utilizou-se o modelo desenvolvido por Ferreira et al. 

(2002) que estuda o modelo integrado de cultura corporativa, o que permitiu identificar as 

nuances reais das diferenças entre as culturas, em que a cultura de uma organização emerge 



 

por intermédio de pressupostos básicos, de valores e de práticas, tendo os valores estudados 

em quatro dimensões e as práticas, em três dimensões. 

A cultura da empresa, quando possuía administração ThyssenKrupp e quando possuía 

administração Magna, estão resumidas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Resumo das dimensões culturais 

 
Fonte: Dados coletados da pesquisa (2011 e 2017). 

 

A empresa, nos dois momentos de sua gestão, apresentou afinidades nas culturas 

organizacionais aplicadas. Sendo as correlações existentes nas dimensões de valores 

“profissionalismo cooperativo”, “profissionalismo competitivo e individualista” e “satisfação 

e bem-estar dos empregados”, assim como, similaridades nas práticas de “integração externa” 

e “recompensa e treinamento”. Porém, os resultados da pesquisa apontaram divergências para 

as dimensões de “rigidez na estrutura de poder” e na prática de “relacionamento interpessoal”.  

Na gestão da empresa pela ThyssenKrupp, a dimensão de rigidez na estrutura de poder teve 

média de 2,96, na gestão da empresa Magna, essa média foi elevada para 3,00.  

Conforme Hofstede (2009), a distância do poder pode ser definida como a medida que 

os membros menos poderosos das instituições e organizações (o povo ou os funcionários) 

esperam e aceitam a forma como o poder é distribuído, mesmo que seja de forma desigual. 

Essa rigidez na estrutura de poder e sua aceitabilidade podem intervir na cultura 

organizacional, modificando a sua gestão. Apesar de pequena, a diferença nas médias entre as 

gestões apresentadas, já apresenta uma sutil mudança cultural. 

A prática do “relacionamento interpessoal” foi o ponto de maior mudança, em que a 

gestão da empresa alemã apresentava pontuação média de 2,91 e passou a apresentar, na 

gestão da empresa canadense, pontuação média de 3,60. Para Hofstede (2009), o 

individualismo pertence a sociedades em que os laços entre indivíduos são soltos: todos 

devem cuidar de si mesmo e de sua família imediata. O coletivismo, como o oposto, pertence 

Dimensões
Média 

ThyssenKrupp
Aderência

Média 

Magna
Aderência

Profissionalismo cooperativo 3,59 Alta 3,79 Alta

Rigidez na estrutura hierárquica de poder 2,96 Baixa 3,00 Mediana

Profissionalismo competitivo e individualista 3,01 Mediana 3,03 Mediana

Satisfação e bem-estar dos empregados 3,32 Alta 3,64 Alta

Práticas de integração externa 3,65 Alta 3,84 Alta

Práticas de recompensa e treinamento 3,26 Alta 3,39 Alta

Práticas de relacionamento interpessoal 2,91 Baixa 3,6 Alta



 

a sociedades em que as pessoas desde o nascimento são integradas em grupos fortes e coesos, 

que, ao longo da vida, continuam a protegê-los em troca de lealdade inquestionável. Quanto 

maior os laços no “relacionamento interpessoal”, mais preparado o grupo encontra-se para 

vencer desafios e criar nova cultura organizacional. 

O questionário desenvolvido por Ferreira et al. (2002) permitiu a compreensão dos 

principais elementos constitutivos da cultura organizacional da empresa estudada, sendo que 

todas as dimensões resultaram em uma pontuação mais elevada para a gestão atual da 

empresa, ou seja, as mudanças já começaram. Agora, basta desenhar nova estratégia a ser 

seguida. 

 

6 CONCLUSÕES 

A empresa estudada passou por um processo de aquisição, bem como por outros 

processos advindos desta aquisição. As organizações envolvidas neste processo eram de 

países diferentes, de tamanhos distintos, com culturas próprias. 

Entender como essa aquisição acabou afetando a empresa negociada, os seus padrões 

de gestão, processos e produção e quais são as dimensões da cultura organizacional que 

estavam presentes na “Magna”, após o processo de integração cultural estabelecido na 

aquisição da multinacional “ThyssenKrupp”, passou a ser a questão norteadora desta pesquisa.  

Para responder a essa questão, realizou-se um estudo com abordagem quantitativa, método 

um estudo de caso, com tipo descritiva. A pesquisa ocorreu em dois momentos, ou seja, 

possuiu corte temporal, de forma longitudinal, em que se acompanharam as mudanças no 

decorrer do tempo. 

O primeiro objetivo específico era identificar os elementos da cultura organizacional 

da empresa antes do processo de aquisição. Para tanto, utilizou-se a escala desenvolvida por 

Ferreira et al. (2002), composta por 94 itens, sendo que estes foram agrupados em dimensões 

dos valores e práticas organizacionais que expressam a cultura organizacional de empresa, 

sendo eles: “profissionalismo cooperativo”; “rigidez na estrutura hierárquica de poder”; 

“profissionalismo competitivo e individualista”; “satisfação e bem-estar dos empregados”; 

“práticas de integração externa”; “práticas de recompensa e treinamento”; “práticas de 

relacionamento interpessoal”. 



 

Conforme análise, a empresa ThyssenKrupp possuía alta aderência em relação aos 

seguintes elementos da cultura: prática de integração externa, profissionalismo cooperativo, 

satisfação e bem-estar do empregado, na prática de recompensa e treinamento. Porém, 

apresentou baixa aderência, nos seguintes pontos: profissionalismo competitivo e 

individualista, rigidez na estrutura hierárquica de poder e nas práticas de relacionamento 

interpessoal. 

O segundo objetivo foi identificar os elementos da cultura organizacional da empresa 

após o processo de aquisição, utilizou-se da mesma estratégia metodológica. Baseado nos 

dados consolidados nesta segunda fase, os resultados obtidos em relação às sete dimensões da 

cultura organizacional apresentaram de mediana à alta aderência da empresa Magna para 

todas as variárias pesquisadas: profissionalismo cooperativo; rigidez na estrutura hierárquica 

de poder; profissionalismo competitivo e individualista; satisfação e bem-estar do empregado; 

prática de integração externa; prática de recompensa e treinamento; práticas de 

relacionamento interpessoal. 

O último objetivo específico foi comparar os principais elementos constitutivos da 

cultura organizacional da empresa antes e depois do processo de aquisição. A empresa, nos 

dois momentos de sua gestão, apresentou afinidades nas culturas organizacionais aplicadas. 

Nas dimensões de valores “profissionalismo cooperativo”, “profissionalismo competitivo e 

individualista” e “satisfação e bem-estar dos empregados”, assim como, similaridades nas 

práticas de “integração externa” e “recompensa e treinamento”. 

No entanto, os resultados da pesquisa apontaram divergências para as dimensões de 

“rigidez na estrutura de poder” e na prática de “relacionamento interpessoal” da mesma forma 

para todas as dimensões, o resultado apresentou uma pontuação média mais elevada para a 

gestão canadense, que exerce a gestão atual da organização adquirida. Outro fator relevante 

foi identificado nos dados demográficos e ocupacionais, em que a média de tempo de empresa 

dos funcionários da Magna é de quatro anos, ou seja, inferior ao período no qual a empresa 

foi adquirida, o que mostrou renovação do quadro de funcionários após o processo de 

aquisição. Esse ponto mostra mudança na cultura da organização 

Quando uma organização tem um propósito ou estratégia, determinar como a cultura 

impacta na gestão poderá ser o fator de sucesso necessário para o alcance da meta, porque a 

cultura deve ser vista como um fator determinante no desempenho da organização. Para a 



 

descrição correta da cultura, associada ao questionário aplicado, seria necessário se fazer uma 

pesquisa qualitativa, com entrevistas semiestruturadas, que permitiria comparar e contrastar a 

cultura existente na organização com os valores assumidos verbalmente pelos entrevistados, 

sendo esse muito adequado ao mapeamento da cultura e ponto de limitação deste estudo. 

Schein (2009) enfatiza que o uso de questionários ou de um instrumento de 

levantamento de dados culturais pode selecionar dimensões de mensurações pouco relevantes 

para a empresa ou mensurar somente características supervisionais. Outro ponto de limitação 

da pesquisa, por questionário, seria a “padronização” das culturas em um paradigma. Apesar 

das colocações, o autor reforça que muitos dos aspectos apresentados como limitações para o 

questionário, no delineamento da cultura, poderão ocorrer em entrevistas individuais ou em 

grupo, mas sem restringir as dimensões a serem examinadas. 

Novos estudos seriam relevantes nas outras unidades adquiridas no processo entre a 

ThyssenKrupp e a Magna, para analisar como as empresas responderam às mudanças 

culturais pós-aquisição. Outra proposta é analisar outras empresas de ramos diversos antes de 

uma fusão ou aquisição, replicando a pesquisa, alguns anos depois, para entender a 

movimentação cultural. Deve-se dar, à cultura organizacional, grande relevância, visto que 

muitas percepções, pensamentos, sentimentos, ações e reações são reflexos do que existe 

culturalmente enraizado. Sendo o entendimento e a aprendizagem cultural fundamentais no 

mundo crescente de mudanças e em imprevisibilidade. 
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