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RESUMO 

Com base em perspectiva analítica sistémica, onde ressaltam os conceitos de comunicação, cultura 
e clima empresarial, utilizamos metodología de base qualitativa e realizamos estudo comparado 
com entrevistas abertas semiestruturadas em dois grupos de empresas submetidas a processos de 
fusão em Portugal. O processo foi consequência de medida  resultante de Nacionalizações derivada 
de Revolução que instituiu Democracia no país.  Analisamos resultados na comunicação interna e 
no clima empresarial gerado com mudanças provocadas pelas fusões  de 1980, na actividade 

seguradora.  O principal factor que distingue os grupos encontra-se nos momentos da mudança: 
num, o processo é imediato, instantáneo; no outro, longitudional, por fases, planeado ao longo de 
três anos permitindo a preparação da fusão. Como resultados: a confusão inicialmente percebida 
nos processos de fusão encontra-se principalmente na nova empresa que não realiza planeamento 
para a nova constituição; o processo traduz-se bem mais facilitado naquela que programou três anos 
de adaptação.  
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1 O presente trabalho é feito com base na tese de Doutoramento da autora, apresentada e defendida no 
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cujo título se apresenta: “Consecuencias de las fusiones empresariales en la comunicación interna: Empresas 

aseguradoras en Portugal” 
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

  A investigação que apresentamos é caracterizada por uma abordagem analítica de base 

sistémica. Segundo esta abordagem a comunicação é perspectivada como um sistema e tem prioridade 

perante o sujeito integrado nela. É um ponto comum a todos os teóricos que perfilham a perspectiva. 

 O autor cujos estudos se encontram mais relacionados com o nosso tema é Goffman3. Dentro 

das suas preocupações tentou definir uma “teoría sociológica da comunicação interpessoal”, que 

apresentou como tema central da sua tese de Doutoramento. 

 Baseando-nos na perspectiva sistémica, consideramos a própria organização como um 

sistema e, desta forma, pode ser definida como um conjunto de elementos dinamicamente 

interrelacionados que desenvolvem uma actividade comum para alcançar determinados objectivos.
4
 

 Neste âmbito, a comunicação é encarada no seio das organizações por vários autores como o 

mecanismo pelo qual existem e se desenvolvem as relações humanas. Segundo eles, ela traduz-se 

através da comunicação“intrapessoal, interpessoal, intraorganizacional e extraorganizacional.
5

 Perspectiva sistémica esta que já contempla as relações humanas a vários níveis 

organizacionais. Também o ambiente externo é reconhecido – a empresa abre-se ao exterior onde 

encontramos pleno fundamento teórico para a nossa perspectiva, e concretamente a problemática que 

aqui analisamos:  

com o surgimento da teoria geral dos sistemas, o ambiente externo 

adquire uma nova dimensão no estudo do comportamento organizacional e da 

comunicação  organizacional. Exemplos de estudos de comunicação nesta área 

incluem a análise do clima e da cultura organizacional e a actividade de relações 

públicas na criação da identidade da organização e das suas fronteiras.
6
 

 
 Também Sanz de la Tajada7, na linha da nossa investigação, vem enriquecer esta perspectiva 

com a relação entre a cultura, a integração dos colaboradores e a imagem interna da empresa.  

 Mas vários outros contributos fazem parte do quadro conceptual da presente investigação. 

Muitos aspectos se interligam. É a perspectiva sistémica que também aqui se impõe.    

Tendo como cerne da investigação os conceitos Fusão empresarial, Cultura de Empresa e 

Clima Organizacional, que consideramos o núcleo da nossa investigação, dado que à sua volta se 

                                                 
3 GOFFMAN, Erving – Manipulação do Eu na Vida Quotidiana, Ed. Vozes, 1985 cit. por ALMEIDA, Victor - “A 
Comunicação Interna na Empresa”, Praxis, 2000 
4 TEIXEIRA, Sebastião – Gestão das Organizações, McGraw Hill Portugal, 1998, p.22 
5 COOLEY, C., cit. por NGUYEN-THANH, F, ,p.24, desenvolvido por ALMEIDA, V. – op. cit. pp.19/20 
6 JABLIN, F. M., PUTMAN; L.,ROBERTS, K. H., PORTER, L. W.- 1987 in FERREIRA, J. M.C. et al. - “Psicosociologia 
das Organizações”, McGraw-Hill Portugal, 1996,  p.179 
7 SANS de la TAJADA, Luís Angel – Integración de la Identidad y la Imagen de la empresa. Desarrollo Conceptual   Y  
Aplicación  Práctica, Madrid: ESIC, s/d, in MARTINS, Victor M.B, Evolución de la Satisfacción y Comunicación Interna 
– Tese de Doutoramento, UCM,  Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, 2004, p. 99 
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encontra relacionada toda a problemática com o tema em questão - a Comunicação Interna-, outros 

conceitos no campo sociológico e até psicológico se entrecruzam para o presente estudo.  

Desde já os conceitos de Anomia, Entropia e Segurança Ontológica, no caso a falta dela. 

Estados que se vieram a verificar em consequência dos processos operados. Reacções do foro 

emocional que demonstram confusão, distúrbios, instabilidade, insegurança e consequente falta de 

integração na nova situação. Segundo Lakatos: “... a desorganização pessoal, por sua vez, vê-se como 

um reflexo da desorganização social”.
8
    

 Numa outra perspectiva, não podemos deixar de atribuir lugar de relevo a aspectos como a 

Motivação, a Satisfação no trabalho, a Participação no âmbito da organização e da mudança. Nesta 

relação está confirmado que a participação activa dos trabalhadores leva à satisfação de um conjunto 

de necessidades individuais e engloba um conjunto de motivações básicas. Traduz a forma de 

reconhecimento e contribui para a satisfação das  necessidades de afiliação e aceitação por parte dos 

outros, assim como a necessidade de realização; encontra-se na base de gestão por objectivos uma vez 

que contribui para o aproveitamento dos conhecimentos dos trabalhadores na tomada de decisões na 

empresa9. São abordagens que sentimos necessidade de introduzir pela relevância  das emoções e 

situações traduzidas em campo, fruto da realidade que foi a fusão.  

 O conceito de estratégia dos actores surge no âmbito da corrente Análise Estratégica 

apresentada nos anos 70 por Michel Crozier e Erhard Friedberg no livro L’Acteur et le Système. Foram 

os primeiros a propôr o estudo da organização como um fenómeno autónomo e não determinado por 

condicionantes externas
10

. Defendem que os homens têm estratégias pessoais de actuação dentro da 

organização para atingirem os seus objectivos, individualmente ou em grupo, distintos dos objectivos 

da organização formal que se vão traduzir aí em jogos de poder e que se contrapõem ao poder formal, 

tradicionalmente instituído. São estes, aspectos informais dentro da organização, a preocupação 

central da abordagem. Encontra-se assim uma organização formal e uma organização informal onde 

os actores assumem funções ou papeis, consoante as distintas situações.  

 A participação, a que já nos referimos em relação aos conceitos de motivação e satisfação, só 

se começa a traduzir efectivamente em estruturas participativas com a corrente da  Cultura de 

Empresa, ainda que anteriormente já tivesse surgido um prenúncio desta teoría junto das filosofías da 

motivação, como vimos, que se podem considerar originárias dos anos 30, ou em correntes 

organizacionais como a Análise Estratégica.  

                                                 
8 LAKATOS, Eva – Sociologia Geral, S. Paulo, Atlas, 1987, pp. 318/319 
9 TEIXEIRA, S., op. cit. p. 135 
10 BERNOUX, Philippe,  La Sociology des Organizations,  3ª ed., Ed. du Seuil, 1989, p.117 
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 Nos finais dos anos 70, década de 80, o homem passa a ter, na realidade, cada vez mais 

possibilidade de se manifestar a respeito do seu trabalho e da organização, relativamente à concepção, 

acção e reflexão, num todo global, e isto não deixa de ser inovador porque, antes disso, quando existía 

essa liberdade, traduzia-se em posições tomadas individualmente. Como não pode deixar de acontecer, 

os sistemas de informação e de comunição começam a ganhar cada vez mais importância. O conceito 

de qualidade de vida no trabalho surge em consonância. 

 O conceito de Cultura de Empresa aparece para explicar a longevidade e vitalidade de 

determinadas empresas que encontram em si próprias, e não em modelos alheios, o seu êxito. E, 

segundo a moda da época, representada por Ouchi,  autor da Teoria Z,11 constitui a afirmação do 

direito à diferença. Sem dúvida, não podemos esquecer a pouca aplicabilidade que resultou da teoría, 

precisamente pela diferença das culturas em que foi criada e transposta, do Japão para os EUA. 

 Também se encontrará na base das teorías da OD (Desenvolvimento Organizacional) que 

preconizou diversos métodos de evolução programada das organizações e do seu funcionamento.12   

 Não se pode deixar de considerar como marco a obra de principios dos anos 80, famosa em 

todo o mundo In Search of Excellence
13. Publicada nos EUA em 1980, em França em 1985 e em 

Portugal em 1987, o livro, que reflecte essa corrente, acaba, sem dúvida, por não passar de principios 

teóricos (que viríam a saber-se construídos sob dados viciados, segundo a confissão  dos próprios 

autores14),  não tendo deixado de alertar, apesar disso, para a problemática em questão. Na realidade, 

tanto a teoría Z como a OD e a corrente da Excelência revelaram que “a cultura é uma noção 

pertinente na medida em que permite compreender o funcionamento das organizações e resolver os 

seus problemas” e que ela é “o factor de êxito qundo é forte, quer dizer, quando modela os 

comportamentos e as formas de gestão” 
15

. Mas apenas isso. 

 Schein vai ainda mais longe. No seu livro Organizational Culture and Leadership
16, que 

publicou em 1985, apresentou un conceito globalizante: o de Gestão pela  Cultura.  

 A corrente da Cultura de Empresa surge, então, quase simultaneamente, em finais da década 

de  70, principios de 80, sob duas perspectivas diferentes mas complementares, em França e nos EUA. 

                                                 
11 OUCHI, W. -  Revue de Litterature sur la Culture de l’Entreprise, UCLA, 1985, OUCHI, William – Theory Z: How 

Americam Business Can Meet the Japanese Challenge, cit. por TEIXEIRA, S., op. cit.,  p.136 
12 THÉVENET, Maurice – Cultura de Empresa, auditoria e mudança, Monitor, 2ª ed., 1990, p. 18, trad. orig. francés 
“Audit de la Culture d’Entreprise”, Paris, 1986 
13 PETERS, T. & WATERMAN, Jr., ROBERT H:, - In Search of Excelence (Na Senda da Excelência),  Lisboa, Pub. D. 
Quixote, 1987 
14 CUNHA, Miguel P.; REGO, Arménio; CUNHA, Rita C.; CARDOSO, Carlos C. – Manual de  Comportamanto 

Organizacional e Gestão, RH Editora, Lisboa, 2003,  p. 528   
15 THÉVENET, Maurice, op. cit., p. 18 
16 SCHEIN, E. H. – Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, 1985, cit., por THÉVENET, M, op.cit. 
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 O conceito de Identidade, pela mão do francês Renaud Sainsaulieu17 é essencial para entender 

a sua posição, tal como o de Gestão pela Cultura o é  para o  Norte Americano Edgar Schein.  

 Nos anos 70 fazia-se apología das PME (Small is beautifull)18. Passados 10 anos, as novas 

formas de gestão e a globalização da economia em conjunto com as novas tecnologías, entre outros 

factores, levam a reinar as grandes organizações, a criação de uma sociedade de macroorganizações 

flexiveis que actuam à escala mundial19. Um dos autores que se preocuparia com esse aspecto, 

precisamente na perspectiva francesa da cultura de empresa, foi Sainsaulieu. Há que salientar a 

influência que Crozier e a sua teoría da Análise Estratégica tiveram sobre este autor, assim como 

sobre Bernoux. Segundo Bernoux20, a explosão da corrente está relacionada com a multipicação das 

fusões e das dificuldades com elas relacionadas. Por seu lado, este autor segue de perto a perspectiva 

de Sainsaulieu. Em função da nossa investigação esta é uma posição que não podemos deixar de 

considerar, uma vez que o conceito de Cultura de Empresa, indubitavelmente fundamental nos 

processos de fusão, encontra aqui um excelente campo de fundamentação. 

Segundo Bernoux 21:  

 “se duas empresas fabricam num mesmo país um produto idêntico num 

mercado muito competitivo, e se reconhecem as dificuldades e/ou perdas financeiras, a 

lógica implica que elas tentem aproximar-se, podendo ou não chegar à fusão. 
 
 O conceito Clima Organizacional surge relacionado com aspectos psicológicos, de tal forma 

que foi introduzido na literatura organizacional por psicólogos. Mais tarde Goleman vai apresentar um 

conjunto de factores que influenciam o ambiente de trabalho, como flexibilidade, responsabilidade, 

modelos, recompensas, clareza e empenho
22

, e sugerir uma relação com os estilos de liderança. 

 A Mudança caracteriza uma fusão. Todas as empresas devem adaptar-se permanentemente às 

evoluções do ambiente, se se quiserem manter ou desenvolver. A Mudança na organização, e 

principalmente em situações como as da presente investigação, deverá prever uma mudança de 

cultura, simultânea, adaptada à nova organização. A Mudança não é um fim em si mesmo, mas uma 

necessidade para fazer um sistema passar de um estado a outro. Tem lugar sempre que se modifica um 

objectivo, uma norma, uma regra, um comportamento repetitivo ou um processo de transformação23.  

                                                 
17 SAINSAULIEU, R. – L’identité au travail,  Fondation Nationale des Sciences Polítiques, 1977  
18 SCHUMACHER, E.F. - Small is Beautiful – une societé à la mesure de l`homme, Ed. du seuil, Paris, 1978, cit. por  
LOPES, A.lbino; RETO, Luis; “Identidade da Empresa e Gestão pela Cultura”, Colecção Economia e  Negócios, Ed. 
Sílabo, 1990,  p. 16      
19 Não é demais recordar que 85% das PME’s dos anos 70 fusionaram-se ou foram absorvidas por grandes empresas, como 
demonstram estudos realizados.  
20 BERNOUX, Philippe – La Sociologie des Organizations, ed. du Seuil, Paris, 1985 
21 BERNOUX ,  op. cit., p.191,  trad. pessoal 
22 GOLEMAN, D., op. cit., en CUNHA, M. P. et al., op. cit. 
23 BÉRIOT, Dominique -  Mudança na empresa - uma abordagem sistémica - Do microscópio ao macroscópio, Colecção 
Sociedade e Organização, Instituto Piaget, 1997, p. 97 
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 O Desenvolvimento Organizacional (OD) surge como uma abordagem subjacente à mudança 

nas organizações, mas uma mudança em termos de evolução programada do seu funcionamento. 

 A oportunidade da introdução destes conceitos surge porque entendemos que qualquer 

processo de fusão deve ser acompanhado por uma estratégia de mudança realmente programada, com 

base em técnicas de denvolvimento organizacional, já testadas. 

 O papel da liderança  e dos líders, como elementos orientadores de todo o processo, não 

deixa de ser fundamental para a integração dos outros membros, pelo que também lhe dedicamos uma 

referência, alulindo à postura de Schein e de Thévenet. 

 Para encerrar o círculo, o conceito básico ao trabalho: fusão empresarial. De carácter 

pragmático, fundamental a sua definição no presente contexto. Demasiado longas as caracterizações 

existentes que serviram de base à nossa investigação. Ficamo-nos pela sua referência.   

 
 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 Na opção do Objecto de Estudo, tivémos em consideração os dois grupos que na sua 

constituição, após a fusão, se revelaram mais complexos em termos de dimensão e estruturação,  

dedicando prioritária atenção, por ser fundamental para o nosso estudo, ao factor Recursos Humanos. 

 Por outro lado, também se apresentou decisivo o papel que desempenhou o factor antiguidade 

das empresas que caracterizaram os grupos fusionados, especialmente na sua primeira fase, a nível de 

imagem, prioritariamente externa. 

O estudo, comparativo, foi desenvolvido em dois grupos paralelamente: 

 O Grupo A: Companhia de Seguros Bonança, “EP”; “SA”  

 É formado por um conjunto de quatro companhias distintas, anteriores à fusão. Depois da 

fusão, passou a denominar-se Bonança. Após as Nacionalizações em 1978, Bonança, EP, e 

posteriormente, já numa fase de privatização por acções, muda a designação para Bonança, SA. Tudo 

consequência da evolução natural da Revolução de 25 de Abril de 1974, acontecimentos que 

afectaram todos os sectores a nível político, económico e social em Portugal; 

 O Grupo B: Fidelidade Grupo Segurador“E.P”, “S.A” 

 Já antes  da Revolução do 25 de Abril de 1974, que instaurou a Democracia em Portugal, em 

1972, uma unidade maior - SI- absorvera uma outra de menor dimensão – Previsão 

Entre 1972 e 1975 teve lugar uma primeira fusão entre três companhias - Mutualidade, 

Soberana e Aliança Madeirense, realizada faseadamente, tendo-se formado o  Grupo Segurador MSA.  

À data da oficialização das fusões, com a Resolução de 1978, o grupo passou a ser formado 

por estes dois grupos e mais duas unidades, tendo adquirido, tal como o Grupo A, a designação da 
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companhia componente mais antiga, tendo passado por processo idêntico para aí chegar mediante a  

conjuntura política do país e influência na Administração da Companhia: EP; SA.  

 
 Apresentando a hipótese de trabalho que fundamenta a nossa investigação consideramos que 

as fusões das empresas seguradoras terão conduzido a disfunções a nível da comunicação interna 

que, por sua vez, estarão relacionadas com processos anómicos no seu público interno. 

 A razão que nos leva a dissertar sobre a actividade escolhida é o facto da área seguradora se 

inscrever numa das ocorrências mais significativas e representativas de processos de fusão. Trata-se de 

uma realidade amplamente conhecida em Portugal, devido à evolução natural da realidade económica 

generalizada a nível internacional.  

 Hoje, mais do que nunca, assistimos a esta realidade, uma vez que, cada vez mais, há a 

tendência para a unificação de grupos financeiros procedentes de diversas áreas.  

  As mudanças económicas e sociais recorrentes da Revolução de 74, que mudaram o regime 

político de uma ditadura há muito instalada em Portugal para uma nova democracia, tiveram 

consequências nefastas que afectaram a actividade seguradora, concretamente as companhias de 

seguros de pequena e média dimensão. Desde Maio de 1974 a Novembro de 1975, tanto por 

influências externas como por reacções a nível interno das empresas, foi surgindo uma situação 

negativa crescente que afectou empresários e empregados e que culminou num conjunto de medidas 

legislativas que impuseram a concentração por fusões e a reestruturação da actividade Seguradora, 

imediatamente após o resultado da Resolução de 78. Importa esclarecer que a Resolução de 78 se 

traduziu numa consequência directa das Nacionalizações que aconteceram em Portugal, em virtude da 

mudança do regime político que se operou com a dita Revolução. Encontramos, assim, um conjunto 

de factos que podemos definir como elemento desencadeante  de toda uma conjuntura política vigente. 

Mas, no que respeita a esta nova fase, também não se traduziu mais positiva a forma como 

mudou o panorâma empresarial português, afectando as estruturas internas, o funcionamento das 

empresas ao nível de recursos humanos e, particularmente, a comunicação interna subjacente e suas 

consequências ao nível do clima e da cultura empresarial, na reestruturação provocada pelas fusões 

nas empresas estudadas. 

 Nessa linha, importa-nos analisar o papel que desempenhou a comunicação interna nas 

mudanças observadas, e como esta foi afectada; interessa-nos demonstrar  até que ponto, devido às 

mudanças introduzidas na estrutura das empresas, ela manteve eficácia perante a nova definição de 

funções e  conseguiu fluidez ao longo das estruturas, entre organismos e hierarquias, com o objectivo 

de tirar o máximo partido de tais funções.   
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Decorrente do exposto, a investigação apresenta como objectivo principal: 

a) caracterizar o funcionamento das empresas objecto de estudo a nível de recursos humanos e a sua 

comunicação interna interactiva, tanto antes como depois da fusão; 

b) analizar o resultado das reestruturações em termos de equilibrio do clima e coesão da cultura, assim 

como a efectiva participação da comunicação para conseguir o melhor resultado das mudanças. 

 
 No início da investigação a nossa proposta era tentar descobrir até que ponto a Comunicação 

Empresarial poderia contribuir para a estabilização do clima e/ou a coesão da cultura da empresa 

em situações de mudança – representada neste  caso pelas fusões empresarias. 

 Tal questão inicial guiou-nos na definição conceptual do nosso Objectivo de Investigação que 

se situou a nível da comunicação interna enquanto estratégia de gestão no âmbito da empresa. O papel 

da comunicação interna em situações de mudança, representadas pelos processos de fusão 

empresarial em empresas seguradoras, a nível da estabilidade do clima interno e da cultura da 

empresa tornou-se a nossa meta para investigação.  

 Começámos a pesquisa com um Estudo Exploratório onde utilizámos análise documental, 

entrevistas exploratorias a informadores qualificados e conversas informais, a fim de procurar 

conhecimento já existente sobre a actividade seguradora, objecto de investigação, e sua evolução e 

condicionalismos económicos e políticos ao longo do tempo. Também com o objectivo de nos 

inteirarmos ainda mais da área a estudar, apesar de nos ser um assunto relativamente familiar, cujo 

conhecimento empírico nos é permitido por relações próximas com profissionais da área desde há 

bastantes anos. Orientou-nos ainda na formulação do guião da entrevista a aplicar, na eleição do 

objecto de estudo de entre o universo das companhias existentes e na definição dos entrevistados, 

objecto da investigação aplicada. Com os resultados obtidos com o Estudo Exploratório definimos a 

estratégia metodológica da investigação e as técnicas a ela intrínsecas. Desde logo verificámos 

condicionantes inultrapassáveis na utilização de qualquer técnica de tipo Quantitativo, pela dispersão 

espacial dos informadores, consequência do distanciamento temporal em relação às datas da fusões. 

Sem perder de vista o objecto de estudo – a compreensão da mudança operada – demonstrou-

se necessário dividir a investigação em duas fase distintas: antes e depois da fusão formalizada e 

generalizada das empresas seguradoras. Isso, tendo em vista o objetivo final que é tentar entender 

junto dos individuos afectados com o processo de fusão as percepções e sentimentos experimentados 

nos dois distintos  momentos. 

As grandes Dimensões de Análise do tema, cujo objectivo é um maior aprofundamento desses 

níveis, ressaltaram igualmente desta investigação primária, uma vez que são elas que fundamentam a 

estrutura do Guião da investigação, a saber: caracterização dos entrevistados; postura em relação à 
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vida Sindical; percepção sobre as diferenças de Clima Organizacional;  percepção das Culturas da 

Empresa; percepção da Comunicação e utilização dos Canais na estrutura da empresa, formal e 

informalmente; rendimento do trabalho e relações de Autoridade. Todas estas nos dois momentos 

referidos: antes e depois da fusão; percepção da preparação para adaptação à Mudança – ou seja, a 

fusão das Companhias; rendimento do trabalho e relações de Autoridade – após a fusão; percepção da 

auscultação e tentativa de solução pósfusão por parte dos responsáveis dos problemas humanos 

consequentes da fusão. 

Com a informação já obtida, o Objectivo da pesquisa passa a ser tentar responder à seguinte 

questão: como se irá traduzir o papel da Comunicação interna após as fusões nas empresas 

seguradoras, e quais são as consequências que daí derivarão em relação ao clima instalado?  

  O método de investigação através do “Estudo de Casos” e a introdução da “Comparação 

Multicasos” permite-nos a introdução do grupo de controle e a comparação entre os casos com o 

objectivo de verificar se uma situação foi única ou, ao invés, se se podem encontrar  semelhanças que 

permitam estabelecer relações de equiparação com outras situações que sofreram processos idênticos. 

Em termos de técnica, o critério fundamental em que se baseia o estudo é a amostra mediante 

“Bola de Neve”, no âmbito da qual aplicamos o inquérito sociológico. 

Para a recolha dos dados, tentámos reunir uma amostra heterogénea de entrevistados em 

termos de sexo, idade,  distintas categorías hierárquicas no momento da fusão, níveis de formação 

distintos e utilizou-se, com a relatividade possível, o critério da proporcionalidade entre o número de 

trabalhadores pertencentes a cada unidade. Devido às características particulares das situações que 

afectaram cada um dos entrevistados durante o proceso de fusão, independentemente  do seu perfil e 

categoría profissional, todos eles assumem uma mesma condição de informadores qualificados. Não 

podemos deixar de salientar o papel dos quadros intermédios, basicamente subchefes e 

chefes/coordenadores de serviço, em termos de liderança. Realizámos um grupo de entrevistas 

proporcional a cada uma das subunidades em relação ao total de trabalhadores das novas empresas. No 

total efetuámos um conjunto de 38 entrevistas sendo feitas 20 no Grupo A e 18  no Grupo B. 

Através das características da entrevista, semiestruturada, aproveitamos para tentar perceber o 

grau de satisfação dos sujeitos nos momentos estudados em relação à sua posição na estrutura da 

empresa, e também a intervenção de forças de influência política através dos Sindicatos, devido à 

conjuntura que nesse momento ainda se vivia, já que não deixaram de estar alheios à reorganização 

das empresas no processo de mudança, durante as fusões.  

Como técnicas complementares à entrevista semiestructurada presencial realizámos análise 

documental.  
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As questões relacionadas com as dimensões de análise: “Actividade Sindical”, “Percepção do 

Clima em momentos distintos”, “Percepção das Culturas de Empresa”, “Comunicação Interna” e 

“Relações de Autoridade”, acima referidas, vão permitir essa leitura através do discurso ampliado 

apresentado pelos sujeitos. 

O tratamento das entrevistas seguiu os trâmites da  “Análise Temática do Discurso por 

Categorías”, com base nas Dimensões de Análise acima apresentadas.  

  

EM TERMOS DE RESULTADOS… 

 Podemos afirmar que, no final da pesquisa, temos informação suficiente para confirmar 

genericamente a hipótese que levantámos no início da investigação empírica para a generalidade das 

fusões, quando estas se realizam sem algum tipo de preparação, como foi o caso da maior parte das 

fusões ocorridas nas empresas seguradoras em 1980. 

 A fusão do Grupo A, confirma essa realidade. A comunicação formal deixou de existir, os 

fluxos de comunicação informal tornaram-se anómicos: a comunicação informal encontrada no grupo 

depois da fusão passou a fluir de forma desordenada, privilegiando os contactos com os colegas das 

antigas companhias no que respeitava à nova estrutura, provocando “ruídos” e barreiras à 

comunicação com os novos colegas; observava-se inibição de comunicar com estes e até muita falta de 

comunicação interna. Neste sentido, a comunicação demonstrou perda de eficiência devido à 

diminuição dos fluxos de comunicação e informação. Na raíz de tudo isto encontrava-se o aumento da 

dimensão da empresa e a grande complexidade da nova estrutura. Como grandes consequências 

encontramos a falta de coesão e o clima de segregação que se instalou. Neste contexto, vemos 

confirmada a hipótese lateral que construímos em relação com as culturas de empresa, dimensões 

preponderantes para a eficácia da comunicação neste processo de mudança, amplamente justificada, de 

que efectivamente a comunicação interna, formal e informal, passou a ser disfuncional perante o 

confronto de culturas organizacionais distintas. Foi muito difícil comunicar entre novas estruturas. Os 

trabalhadores encontravam “estratégias” para não cumprirem as ordens dos chefes. O “conflito” 

instalou-se na própria empresa. Muitos elementos refugiavam-se nos antigos colegas, tendo-se criado 

um fosso entre níveis hierárquicos, o que levou não só a que os subordinados não acatassem as ordens 

ou recusassem mesmo a autoridade dos novos chefes, mas também a que estes, por seu lado e como 

consequência disso, não conseguissem desempenhar a sua função em plenitude, dado que se sentiam 

constrangidos com qualquer tomada de decisão. E esta é também uma das nossas hipóteses iniciais, 

que vemos confirmada. A demonstração da falta de integração por parte dos subordinados foi o que 

levou a este comportamento de rejeição de autoridade que provocava uma reacção de afastamento a 

nível dos chefes. O que acontece é que tal afastamento em relação aos novos chefes levava a uma 
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aproximação junto dos antigos, como já vimos. Na realidade vários dos elementos que passaram pelo 

processo de fusão do Grupo A nunca esqueceram a sua antiga empresa e o clima familiar que nela 

tinham vivido. Para alguns essa continuou a ser sempre a “sua casa” e nunca chegaram a identificar-se 

com a nova empresa. Não sentiam algum tipo de integração nem conseguiam reconhecer uma cultura 

particular na companhia onde começaram posteriormente a trabalhar. Numa palavra, não a 

conseguiram aceitar como “sua”. Confirma-se o que esperávamos hipoteticamente: a identidade 

organizacional de origem provocou-lhes processos de incompatibilidade com a nova identidade 

organizacional, fruto da fusão. Incompatibilidade que se verificou bem: a rejeição foi total desde o 

início da fusão. Na realidade, depararam-se com um corte radical com o passado; com um passado que 

os fazia sentir bem, num clima familiar onde todos se conheciam, onde o intercâmbio de trabalho era 

intuitivo, as diferentes hierarquias conviviam lado a lado, em sociabilidades extra-laborais e onde a 

comunicação era fácil e estreita. Que encontraram depois? Quatro culturas distintas num mesmo 

espaço sem conhecimento prévio, uma nova estrutura definida, contactos profissionais directos com 

pessoas com quem nunca tinham trabalhado ou visto, trabalho novo e diferente, para a maioria. As 

consequências surgiram: falta de integração, falta de coesão, clima “frio” e de segregação 

provocadas pelas distintas culturas. Num determinado momento, inclusivamente, um clima de fricção 

e de conflito pela rejeição ao trabalho, aos colegas e à empresa. A falta de cumprimento das regras 

estava instalada, pela falta de aceitação da situação e pelas “estratégias” que se começaram a utilizar 

para ultrapassar a nova estrutura. A postura de Dias Baptista24, confirma os resultados que obtivémos a 

partir das informações do Grupo A: “o clima demonstra os reflexos de todas as mudanças 

organizacionais”. Pode assim entender-se que a estrutura oriunda da fusão conduziu a estados de 

anomia pessoal e grupal. Foi a última das hipóteses paralelas que havíamos construído na nossa 

pesquisa e que vimos confirmada com os resultados do estudo neste Grupo mas que, pela dimensão 

que alcançou a situação, acreditamos legítimo e mesmo necessário estender a toda a organização o 

que anteriormente prevíramos para indivíduos e grupos, no que diz respeito a surgimento de estados 

de anomia. 

Mas a curiosadade científica depositada na presente investigação implicou a realização de 

uma análise ampliada. As variáveis que condicionam a fusão de um grupo único nem sempre 

coincidem com aquelas a que um outro está sujeito. E, ainda assim, as reações encontradas podem 

desviar-se de um modelo preconcebido baseado numa mera análise empírica da problemática em 

                                                 
24 BAPTISTA, Renato Dias  -  Comunicação Interna nos processos de Mudança, Universidade Estadual de S. Paulo, 2003, 
in  “Labcom, Laboratório de Conteúdos  on - line 2002”  p. 1   
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questão. Bernoux salvaguarda-nos nesta nossa postura quando defende que as culturas são criadas 

para responder a condições muito concretas nas diferentes empresas. 
25 

No caso concreto do Grupo B deparamo-nos com uma característica que nos levou a 

individualizar toda uma análise para verificar de eventuais desvios em relação aos resultados 

encontrados no Grupo A. O que mais ou menos pode distingui-los é o facto de uma das empresas que 

fazia parte do grupo já ter passado por um processo de fusão anterior a 1980, neste caso por fases ao 

longo  de 3 anos (entre 1972 e 1975), e uma outra ter sofrido uma aglutinacão de uma empresa de 

maior porte no mercado em 1972, embora adiantemos desde já que esta última não resulta tão 

significativa para o nosso estudo e por isso fazemos poucas referências à situacão. 

Imediatamente após a fusão em 1980, as fusões das empresas seguradoras conduziram a 

disfunções a nivel da comunicação interna que, por sua vez, estavam relacionadas com processos 

anómicos no seu público interno. Confirmou-se, em parte, a hipótese que generalizámos para o nosso 

trabalho. A comunicação que prevaleceu foi a informal e produziu-se uma inibição de comunicar com 

os novos colegas, o que demonstrou falta de integração inicial. Mas, insistimos, essa proposição de 

grupo só se verificou em parte. É verdade que existiu inibição de comunicação num primeiro 

momento, o que revelava falta de integração. Por outro lado, a relação com os antigos colegas 

mantinha-se e isso levava a uma desconfiança inicial, o que gerou a criação de subgrupos informais 

baseados nas antigas estruturas, potenciando a comunicação informal que já vinha do período anterior 

à fusão de 1980. Mas, no que diz respeito a processos anómicos, falta de regras de orientação, 

conflitos, nunca foram muito evidentes e essa falta de integração e desconfiança também se 

desvaneceram rapidamente. A facilidade de integração demonstrada por parte dos elementos da 

empresa no momento da fusão contagiou rapidamente os colegas e, progressivamente, a grande 

maioría demonstrou um sentimento de integração total. Sabe-se que, para que haja uma boa 

integração, a eficácia da comunicação é fundamental, isto, ao contràrio do que também pensáramos 

para a nossa hipótese inicial e assim o propusémos, mas agora em conformidade com a relação que 

vimos concretizar-se na empresa: a comunicação interna formal e informal não se tornou disfuncional 

perante o confronto de culturas organizacionales distintas. Porque, com a fusão, as distintas culturas 

das diversas empresas também passaram a fazer parte de uma estrutura para a qual a comunicação 

contribuía, revelando-se eficiente. Na realidade, a estrutura implantada não se revelou fácil: a 

heterogeneidade encontrada é grande, no âmbito de uma estrutura diferenciada onde conviviam 

culturas diferenciadas – aglutinadores e aglutinados – e inclusivamente assim, ao contrário do que 

também puséramos em hipótese, como vimos com pressupostos distintos, a nova estrutura 

                                                 
25 BERNOUX, P. op. cit., p. 194 
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organizacional não levou a constrangimentos na tomada de decisão dos chefes que, com uma natural 

generalização da comunicação informal, numa primeira fase e, mais tarde, com a sua necessidade 

consequente devido à maior complexidade da estrutura, não implicou esse sentimento. Pelo contrário, 

podemos dizer que a aceitação por parte dos subordinados das funções distribuídas pelos seus novos 

chefes foi fácil, e aqueles que possuíam a autoridade passaram a assumir mais uma postura de líderes e 

a comunicação resultava bastante eficaz, implementando a participação dos subordinados.  

Esclarecemos desde já que a nossa proposta de que a estrutura organizacional uriunda da 

fusão conduziu a estados de anomia pessoal e grupal não encontrou fundamento com a investigação, 

como já anteriormente mencionámos. O que encontrámos foi, tal como acabámos de referir, a 

coexistência de culturas diferenciadas, a que concedemos o atributo de aglutinadores e aglutinados (o 

líder, o persistente e os esquecidos). Há que deixar claro que todo este conjunto de aparentes sintomas 

de saúde da nova empresa não a deixou isenta de problemas num mundo ideal de convivência e 

relações pessoais e profissionais. O clima percebido internamente era bastante confuso para o 

conjunto de trabalhadores. O clima interno passou de bom a de confusão e conflito, passando pelo de 

segregação. Em geral muito heterogénio, mas mais negativo do que positivo. Reafirmamos, apesar 

disso, que não consideramos tal situação paralela à que propomos na hipótese apresentada: estados de 

anomia e de confusão contemplam realidades bem distintas.  

Resta-nos justificar a coexistência das culturas diferenciadas, o predomínio da comunicação 

informal depois da fusão que vinha já do período anterior a esta, a facilidade de integração na nova 

empresa depois da fusão, a heterogeneidade do clima posterior à fusão, o bom entendimento entre 

hierarquias, enfim, tudo o que leva à falta de confirmação do conjunto das nossas hipóteses, 

contrariando os resultados encontrados para o Grupo A. No fundo, o núcleo da análise do Grupo B.  

Em poucas palavras, essa diferença encontra-se a nível da experiência anterior que já 

apresentámos, a fusão entre 1972-75, que teve a característica de se ter realizado ao longo de 3 anos. 

Esse foi o facto que permitiu chegar a 1980 com aquelas condições e a aprendizagem de quem já havia 

passado por uma fusão. Também foi esse conhecimento que permitiu a essa nova empresa, fruto dessa 

experiência, conseguir ultrapassar as suas semelhantes, liderando o processo de fusão e a gestão da 

nova empresa. Já desde 1972, se verificava aí uma maior fluidez na comunicação e um aumento dos 

fluxos. Teixeira26 ilustra-nos com seu texto a postura que já acima apresentou: para que os 

subordinados possam saber exactamente o que deles se pretende, que tipos de tarefas devem 

desempenhar para alcançar melhor os objectivos globais da empresa, torna-se fundamental que 

tenham perfeito conhecimento disso. Isto implica a necessidade de uma comunicação eficaz. E, 

                                                 
26TEIXEIRA, S.- op. cit  p.86  



13 
 

também Bavelas27, encontra uma relação entre informação e rentabilidade. Daí que a informação, a 

preparação e a experiência dêem as mãos para conseguirem uma melhor eficácia em campo. 

A comunicação verbal assumiu também um privilégio, acentuado com a Revolução de 74 e a 

influência dos Comités de empresa que potenciam a comunicação a nível descendente. Na fusão de 80 

os canais informais já estão abertos, assim como as relações entre colaboradores. Os processos 

anteriores tinham funcionado como preparação para esta nova mudança.  

Em termos comparativos podemos dizer que o Grupo B superou a fusão de um modo muito 

mais positivo que o Grupo A. Encontrou uma evolução positiva que já vinha de antes de 1980, graças 

ao processo de fusão por que passou uma das empresas sua componente, entre 1972-75. Essa empresa 

foi a que, devido à sua experiência anterior (o líder) acabou por vir a liderar o grupo B, conseguindo,  

relegar para um segundo plano a outra empresa, muito marcada pela imagem da tradição e que contava  

com uma posição de relevo no meio do ramo (o persistente), o que fez com que as outras unidades 

tivessem que encontrar o seu lugar nos espaços que lhes foram por elas permitidos (os esquecidos). A 

comunicação mostrou-se bastante mais eficiente neste grupo, inclusivamente depois de estabilizado. 

A aprendizagem demonstrou-se factor vantajoso perante as restantes empresas que 

enfrentaram pela primeira vez essa situação. “Supranumerário” foi um problema que derivou de 

ambas as fusões mas esta demonstrou saber lidar melhor com ele. Vários elementos denunciaram falta 

de reconhecimento profissional e pessoal. Assim, no Grupo B há quem se manifeste positivamente 

demonstrando enriquecimento com a maior amplitude da empresa e a relação com novos colegas de 

trabalho, e isto é exclusivo do grupo B. Hoffman28  vem afirmar que a circulação da informação é 

fundamental para a criação de laços de solidariedade entre as pessoas e cooperação no trabalho. 

Este é o protótipo da necessidade de comunicação e intercâmbio de trabalho várias vezes por nós 

mencionado. Mas esses aspectos são também fonte de uma confiança no local  de trabalho, sempre 

fundamentais, e mais ainda em situação de mudança. É o que recordamos com a postura de Schein29, 

que defende que a mudança com êxito só poderá ocorrer em ambientes onde as pessoas se sintam 

psicologicmente seguras, condição para a qual é imprescindível um nível adequado de confiança. 

Falta-nos, assim, rejeitar a hipótese ainda não mencionada, baseada nestes últimos argumentos 

comprovados com os resultados da pesquisa que modestamente nos fazem relegar para um segundo 

                                                 
27 Cit. por EVARISTO, F., idem,  p, 147 
28 Idem, ibidem,  p.150 
29 SCHEIN, E. H. – How can Organizations Learn Faster? The Challenge of Entering the Green Room, Sloan   
Management Review Winter, in CUNHA, Miguel Pina  et al – op. cit. 
  
 
.  
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plano as evidências encontradas: no Grupo B, efectivamente, a identidade organizacional de origem 

não provocou processos de incompatibilidade com a nova entidade organizacional, fruto da fusão.  

Generalizando um pouco mais a nossa discussão dos resultados, não podemos deixar de 

ressaltar outros aspectos que ultrapassam as hipóteses que colocámos no início do estudo e se 

demonstraram relevantes ao longo da investigação. Sem autoridade para impugnar os resultados 

obtidos científicamente com o trabalho realizado, e uma vez que todos os passos se deram de forma 

cautelosa de modo a conferir fidelidade ao processo – temos pleno conhecimento e consciência do 

facto porque a conduzimos e executámos desde o início – a formação da nova cultura apresentada pela 

maioría dos elementos do Grupo A não nos parece, no entanto, totalmente credível perante a 

heterogeneidade e tipo de respostas obtidas. A convivência de respostas de “ausência de cultura” e as 

ligações encontradas com uma antiga unidade extinta muito tempo atrás - uma relação emocional que 

se notava ainda perdurar no momento da investigação – fundamentam a nossa postura; a falta de 

consistência encontrada em alguns dos discursos, ilustra a nossa percepção. A ausência de 

comunicação que se encontra na nova empresa em termos pessoais e profissionais, justificando 

inclusivamente conflitos internos e “costas voltadas” entre distintas estruturas, como poderão 

contemplar uma nova cultura? É uma pergunta que se impõe. Se tentamos analisar os factores que 

apresentam a formação da nova cultura, efectivamente traduzida pelo discurso dos entrevistados, 

coloca-se-nos pessoalmente uma questão: perante o panorâma apresentado, quais são os pilares sobre 

os quais se cimenta essa cultura?  

Em relação ao Grupo B, denotamos de imediato a ausência de uma cultura única, antes a 

existência de culturas convivientes - aglutinadores e aglutinados. Uma que domina nítidamente tudo o 

resto. A comunicação verbal informal desempenhou um papel crucial no entendimento que, apesar de 

tudo, se gerou ali. O nosso estudo artibui tal responsabilidade ao factor “fusão anterior” e à 

experiência baseada num processo por fases. E se atendermos aos fundamentos teóricos em que nos 

baseámos para a construção do nosso estudo não podemos deixar de fazer aqui uma justa homenagem 

a Thévenet ao recordar a sua posição bem defendida de que “a fusão de culturas é um mito. Quando 

muito cada uma delas muda e estabelece-se um acordo; no pior dos casos, uma adapta-se à outra”.30 

Uma última curiosidade. Fundamentando-nos na postura de Broms e Gahmberh31: comunicar 

é, antes de tudo, conhecer-se, dominar a sua própria identidade para construir uma política de 

imagem consistente; comunicar será también para o consultor, uma actividade muito significativa de 

cultura da empresa: a cultura real ou a cultura ideal.”. Tentámos ainda investigar a imagem externa 

das empresas depois da fusão. Em situacões tão distintas, e com resultados tão diferentes em cada um 

                                                 
30 THÉVENET, Maurice – Op. cit.,p.160 
31  BROMS, H.; GAHMBERH, H., op. cit, in THÉVENET M., op. cit ., p.42 
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dos grupos, as imagens obtidas são básicamente idênticas. Quer dizer, a imagem externa encontra-se 

dividida, sensivelmente a metade das percepcões. Para uma delas a imagem não reflete a realidade 

para o exterior; a outra metade traduz o contrário. E isto identicamente para ambas as empresas… 

Uma incógnita em termos de resultado prático; talvez não tanto em termos teóricos. Na verdade 

pensamos que esta sería a consequência esperada relativa aos processos por que passaram as empresas. 

No fundo havíamo-la previsto ao realizar o enquadramento teórico relativo, pelo que não hesitamos 

em manter a nossa postura através da abordagem do autor que, pela sua experiência também já acima 

citámos antevendo a fusão prática de culturas de empresa. Na verdade, Thévenet antecipa os 

resultados que aqui encontrámos. Aludindo à importância da comunicação na organização - e entende-

a mesmo como um dos seus desafíos permanentes-, ele atribui-lhe um papel de reforço da imagem 

externa e menciona, precisamente, a sua instabilidade e desorganização, muitas vezes derivada de 

outros problemas, como sejam, curiosamente também, os processos de fusão. 
32
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