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RESUMO 

 

 

A mudança nas organizações é entendida sob uma perspectiva contínua, inerente à ação humana 

e resultado da construção social, feita por atores nas organizações, que continuamente 

reconstroem hábitos de ação e redes de crenças. No processo de organizar, pode ocorrer a 

saliência de demandas até então latentes, contraditórias, todavia imbricadas, ao que se dá o 

nome de paradoxos, que dificultam ou encorajam o desenvolvimento das organizações. Tendo 

isto em vista e considerando a importância de estudos sobre paradoxos nas organizações, 

buscou-se focalizar as tensões envolvendo o binômio público-privado de organizações de 

economia mista, mais especificamente compreender as reações de gestores a essas tensões 

paradoxais em contexto de um processo de mudança que revisou a missão e os valores da 

organização. Para tanto, empregou-se abordagem qualitativa, tendo como estratégia de pesquisa 

o estudo qualitativo básico. O levantamento de dados foi realizado em uma empresa de 

economia mista do setor financeiro, a partir de transcrições de vídeos, documentos internos e 

públicos e entrevistas qualitativas com oito gestores de unidades de negócios que atendem 

médias e grandes empresas. Os resultados da análise mostraram três tipos de tensões paradoxais 

relacionadas ao binômio público-privado: de desempenho, pertencimento e aprendizagem, 

construídas por meios de mensagens ambíguas, ciclos recursivos e contradições do sistema. As 

reações às tensões, fruto da interpretação dos gestores a essas tensões, realimentam ciclos 

viciosos, que acabam por olhar para os elementos da de forma separada, por meio de projeções 

ou divisões, que remetem as dualidades a áreas, produtos, práticas, tempos e locais diferentes, 

sem encara-las de forma conjunta. O processo de mudança, acabou por (re)alimentar as tensões 

já existentes, tornando-as cada vez mais imbricadas no sistema organizacional. Como 

contribuições, pôde-se colaborar para o entendimento de tensões paradoxais, especialmente 

tornadas salientes em processos de mudança, além de oferecer aos gestores lente para entender 

as contradições nas organizações. Além disso, mostrou-se que em algumas organizações a 

própria gênese pode favorecer a existência de tensões paradoxais 
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ABSTRACT 

 

 

The change in organizations is understood from a continuous perspective, inherent to human 

action and the result of social construction, made by actors in organizations, who continually 

rebuild habits of action and networks of beliefs. In the process of organizing, the salience of 

latent, contradictory, yet overlapping demands may arise, to what are called paradoxes, which 

hinder or encourage the development of organizations. With this in view and considering the 

importance of studies on paradoxes in organizations, we sought to focus the tensions involving 

the public-private binomial of public-private organizations, more specifically to understand the 

reactions of managers to these paradoxical tensions in the context of a process of which revised 

the mission and values of the organization. For that, a qualitative approach was employed, 

having as a research strategy the basic qualitative study. The data collection was carried out in 

a mixed economy company from the financial sector, from video transcripts, internal and public 

documents and qualitative interviews with eight business unit managers that serve medium and 

large companies. The results of the analysis showed three types of paradoxical tensions related 

to the public-private binomial: performance, belonging and learning, built by means of 

ambiguous messages, recursive cycles and system contradictions. The reactions to the tensions, 

as a result of the managers' interpretation of these tensions, feed into vicious cycles, which end 

up looking at the elements separately, through projections or divisions, which refer to dualities 

to areas, products, practices, times and different places, without facing them together. The 

process of change ended up (re) nourishing the already existing tensions, making them 

increasingly imbricated in the organizational system. As contributions, it was possible to 

collaborate in the understanding of paradoxical tensions, especially made salient in processes 

of change, besides offering managers the lens to understand the contradictions in the 

organizations. In addition, it has been shown that in some organizations the genesis itself may 

favor the existence of paradoxical tensions 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A mudança, como apontam Van de Ven e Poole (1995), é frequentemente objeto de interesse 

de diversas áreas, como geografia, clima, entre outras, e também dos estudos organizacionais. 

O avanço tecnológico e a transformação digital trazem consigo a necessidade de adaptação 

constante das organizações para sobreviverem em um mundo cada vez mais competitivo. No 

decurso dos anos, vêm sendo modificadas constantemente ao passo que também atuam 

transformando o ambiente organizacional. 

 

Weick e Quinn (1999) afirmam, em sua revisão ao fim do século XX, que estudos sobre 

mudança organizacional indicavam já não ser um fenômeno do tipo “liga-desliga”, e que 

tampouco sua eficácia depende do grau em que estão planejadas. Esses autores sugerem que 

uma modificação no vocabulário de “change” para “changing” é capaz de direcionar a atenção 

para a continuidade da mudança e que suas cadeias de causalidade são mais longas e menos 

determinadas do que podemos antecipar.  

 

Corroboram a visão da mudança organizacional como um processo contínuo Tsoukas e Chia 

(2002), ao afirmarem que a “mudança é inerente à ação humana e as organizações são locais de 

constante ação humana” (TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 567). Além disso, esses autores 

entendem que a mudança no âmbito das organizações é construção social, feita por atores nas 

organizações, que continuamente reconstroem suas redes de crenças e hábitos de ação, 

buscando acomodar novas experiências obtidas por meio das interações (TSOUKAS; CHIA, 

2002). 

 

Tsoukas e Chia (2002) entendem o processo de organizing como tentativa de organizar o fluxo 

intrínseco da ação humana. Esses autores argumentam que a mudança não é propriedade das 

organizações, mas que, pelo contrário, essas podem ser vistas como uma propriedade emergente 

da mudança, entendida como construção contínua.   

 

Corroborando a necessidade de abandonarmos a noção de que a mudança é uma jornada suave, 

linear e planejada (GREY, 2004), pesquisadores como Lewis (2000) examinaram, no processo 

de organizar, a saliência de demandas até então latentes, contraditórias, todavia imbricadas, ao 

que ela dá o nome de paradoxos, que dificultam e/ou encorajam o desenvolvimento das 
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organizações. Para ela, organizing denota um processo contínuo de equilibrar forças opostas 

que incentivam o comprometimento, a confiança e a criatividade enquanto procuram manter 

eficiência, disciplina e ordem.  

 

Os bordões da área de gestão, tais como pensar globalmente e agir localmente, ou as ideias de 

que os gestores devem, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência e alimentar a criatividade para 

o sucesso organizacional são representativos de como paradoxos estão presentes nas 

organizações (LEWIS, 2000). 

 

Diferentes tipos de tensões paradoxais (ou paradoxos) foram identificados pelos pesquisadores 

como os de aprendizagem, de pertencimento e de organizar (LEWIS, 2000), bem como o 

paradoxo de desempenho (SMITH; LEWIS, 2011). 

 

Partindo de uma abordagem de mudança no âmbito das organizações que reconhece a existência 

de paradoxos, Smith e Lewis (2011) apresentam um modelo de equilíbrio dinâmico da 

organização, no qual a sustentabilidade de longo prazo é consequência de esforços contínuos 

para lidar com demandas múltiplas e divergentes. As autoras partem do pressuposto de que as 

tensões permeiam a existência organizacional por meio do constante movimento entre forças 

opostas e que saber lidar com elas pode resultar na sobrevivência em longo prazo, o que mostra 

a contribuição de estudos sobre o tema.  

 

Paradoxos, neste estudo, são “elementos contraditórios, ainda que inter-relacionados, que 

existem simultaneamente e resistem ao longo do tempo” (SMITH; LEWIS, 2011, p.366, 

tradução nossa). O entendimento dessa contraposição de fatores é necessário para compreensão 

da dinâmica das organizações. 

 

As tensões paradoxais são formadas por meio de diferentes fontes, entre elas as mensagens 

ambíguas, os ciclos recursivos e as contradições do sistema (LEWIS, 2000). As reações a essas 

tensões formam os paradoxos e à medida que a natureza contraditória e inconsistente delas é 

experimentada pelos atores nas organizações, caracterizando-se enquanto paradoxos (SMITH; 

LEWIS, 2011). 

 

Os paradoxos podem causar ciclos viciosos, que decorrem de fatores como forças 

organizacionais que tendem à inércia, forças cognitivas e comportamentais que buscam 
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consistência e causam ansiedade emocional (SMITH; LEWIS, 2011). Esses ciclos podem 

prejudicar o desenvolvimento das organizações em seu organizar, inibindo que prosperem e 

que obtenham melhor desempenho, justamente por seus membros não atenderem à 

multiplicidade de demandas simultâneas, mas escolherem um dos lados do paradoxo e fomentar 

de forma negativa o ciclo. Por outro lado, por meio dos ciclos virtuosos, quando se responde 

ativamente, abraçando e aceitando o paradoxo, é possível desencadear a criatividade e a 

aprendizagem, alimentando sinergias que permitem que os sistemas prosperem a partir das 

tensões (LEWIS; SMITH, 2014).  

 

Nos últimos anos, há esforços para defender os paradoxos como forças a favor das 

organizações. Marcondes, Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2006), por exemplo, a 

partir do paradoxo “passado versus futuro” buscaram avançar na discussão do modelo 

transformacional de gestão de pessoas estudando uma organização que implementou mudanças 

por meio de estratégias adaptativas.  

 

Há organizações que apresentam dualidades desde sua gênese, como é o caso das sociedades 

de economia mista. No Brasil, a sociedade de economia mista foi definida pelo Decreto-Lei 

200/1967 como “entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei 

para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 

direito a voto pertençam em sua maioria à união ou a entidade da administração indireta”. As 

empresas de economia mista, assim como as públicas, são instrumentos de ação estatal para 

implementar objetivos no interesse da coletividade (MELLO, 2007). Especificamente, no caso 

da sociedade de economia mista, a ação se dá com dois escopos: gerar rentabilidade aos 

acionistas (governo e shareholders privados) e servir como instrumento para implementar 

políticas públicas que atendem a população brasileira.  

 

Há empresas brasileiras de economia mista atuando em diversos setores, notadamente nos de 

óleo e gás, saneamento básico, elétrico e financeiro. Segundo Brasil (2016), três das principais 

sociedades de economia mista de controle federal (Petrobrás, Eletrobrás e Banco do Brasil), em 

2014, empregavam 218.436 pessoas e possuíam ativos totais de R$2,170 trilhões, 

demonstrando a relevância que possuem na economia.  
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Neste sentido, este estudo propõe focalizar o binômio público-privado de organizações de 

economia mista. Como objetivo geral, visa-se mais especificamente, compreender as reações 

de gestores a esse binômio em contexto de mudança. 

 

O problema de pesquisa que orientou este estudo é: quais são as reações de gestores de empresas 

de economia mista ao binômio público-privado?  

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender as reações de gestores ao binômio público-

privado das organizações de economia mista em contexto de mudança.  

 

Para alcançá-lo, são propostos três objetivos específicos: identificar fontes de tensão paradoxal; 

identificar tensões paradoxais relacionadas ao binômio público-privado e analisar as reações 

defensivas e/ou ativas. 

 

Não se encontraram na literatura de estudos organizacionais, artigos de periódicos que 

relacionem paradoxos e empresas públicas ou de economia mista, tampouco em instituições 

financeiras. Pesquisa realizada nas bases Scopus (scopus.com) e Spell (spell.org.br) em 

02/03/2017, utilizando os termos “tensão”, “organização”, “instituição financeira”, “público” e 

“paradoxo” em diversas combinações no campo Título, tanto em inglês quanto em português, 

resultou somente quatro resultados na base Scopus e nenhum na Spell. Dos resultados 

correspondentes, a totalidade relacionava tensões ou paradoxos ao campo da Economia, e não 

ao de Administração. É importante preencher essa lacuna, pois a capacidade de lidar com 

paradoxos pode levar as organizações a serem mais ou menos sustentáveis, conforme Lewis e 

Smith (2011) apontaram e, por conseguinte, em processos de mudança, torna-los bem-

sucedidos ou não. Isso é ainda mais relevante no caso de empresas de economia mista, que tem 

em sua gênese a obrigação de atuarem diretamente para a sociedade.  

 

Para atingirmos os objetivos propostos, empregamos abordagem qualitativa, sob a ótica 

interpretativista, que busca compreender os significados atribuídos pelos sujeitos aos 

fenômenos vivenciados (GEPHART, 1999). Foi realizado um estudo qualitativo interpretativo 

básico (MERRIAM, 1998) o qual busca “descobrir e compreender um fenômeno, um processo, 

ou a perspectiva de visão de mundo das pessoas envolvidas” (GODOI; BALSINI, 2004).  
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Os dados foram levantados por meio de entrevistas qualitativas (GODOI; MATTOS, 2006) 

realizadas com gerentes gerais e gerentes de negócios de unidades de negócios que atendem 

médias e grandes empresas de uma organização de economia mista, aqui denominada Empresa 

Y. Fizeram parte dos materiais discursivos, transcrições de vídeos e documentos para 

complementação das fontes primárias. Empregamos análise textual interpretativa inspirados em 

Flores (1994), na qual os dados não são entendidos como possuindo um único significado, mas 

sim como influenciados por crenças e pressupostos a partir dos quais são considerados.  

 

Pretendemos, com este trabalho, contribuir para o entendimento de tensões paradoxais, tanto 

no que se refere às suas fontes, tipos e reações a elas, compreendendo os paradoxos como 

construções sociais, resultantes da percepção das pessoas e de sua reação às tensões existentes 

nas organizações, especialmente tornadas salientes em processos de mudança. Em segundo 

lugar, mostrar a relevância de compreender que em algumas organizações, a própria gênese 

pode favorecer a existência de tensões paradoxais, como é o caso de empresas de economia 

mista, que precisam lidar com acionistas governamentais e privados que, a priori, possuem 

objetivos diferentes de retorno da organização. Em terceiro lugar, oferecer aos gestores uma 

lente para entender as contradições nas organizações, e colocar luz sobre a necessidade de lidar 

com os paradoxos de maneira ativa, lidando com as tensões de maneira a se obter bons 

resultados a partir delas. 

 

Além desta introdução, esta dissertação é composta pelo referencial teórico, que apresenta 

conceitos de paradoxos e seus correlatos, as fontes, os tipos e as reações às tensões paradoxais. 

Na sequência, são descritos e explicados os procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa e relatado o processo de mudança pelo qual passou a organização. Na sequência, são 

descritas e analisadas as fontes de tensão paradoxal e os tipos de paradoxos encontrados e as 

reações dos gestores ao binômio público-privado. Para finalizar, são apresentadas as 

considerações finais referentes a este estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esta seção traz o arcabouço teórico que serviu de base para esta dissertação, na qual 

apresentamos a definição de paradoxo, sua dinâmica e os tipos de paradoxos nas organizações 

encontrados na literatura.  

 

2.1 PARADOXO E CORRELATOS 

 

O verbete paradoxo é definido como 

 
1. Conceito que é ou parece contrário ao comum; contrassenso, absurdo, 
disparate [...] 2. Contradição, pelo menos na aparência [...] 3. Figura em que 
uma afirmação aparentemente contraditória é, no entanto, verdadeira. [...] 4. 
Filos. Afirmação que vai de encontro a sistemas ou pressupostos que se 
impuseram, como incontestáveis ao pensamento. [...] 5. Lóg. Dupla 
implicação entre uma proposição e sua negação, que caracteriza uma 
contradição insolúvel. [...] 6. Lóg. Dificuldade na conclusão de um raciocínio, 
seja pela vaguidade dos termos das suas proposições, seja pela insuficiência 
dos instrumentos lógicos formais. [...] (FERREIRA, 2010) 

 

Tal definição explicita que paradoxo tem um caráter contraditório e que é constituído por 

afirmações opostas, por aparente incoerência e incompatibilidade entre uma proposição e sua 

negação. Apesar de ser usado vagamente, na linguagem geral, como um guarda-chuva informal 

para contradições de todos os tipos, um paradoxo é algo que chama a atenção, como um quebra-

cabeça que precisa de uma solução (POOLE; VAN DE VEN, 1989). Mas, qual a origem da 

utilização desse termo? Poole e Van de Ven (1989) apresentam o paradoxo como um termo 

com uma longa história em estudos filosóficos e retóricos, além de ser uma chave para entender 

como lidar com contradições teóricas.  

 

Na filosofia, o paradoxo tem um significado restrito: “consiste em duas proposições contrárias 

ou mesmo contraditórias, às quais somos levados por argumentos aparentemente sólidos” 

segundo Van Heigenoort (1972) citado por Poole e Van de Ven (1989, p. 563, tradução nossa). 

Isoladamente cada proposição é incontestável, mas, juntas, elas parecem ser inconsistentes ou 

incompatíveis. Um famoso paradoxo lógico é o do mentiroso, "Estou mentindo" - é uma 

declaração circular: se estou mentindo, então esta afirmação é falsa, implicando que estou 

dizendo a verdade (LEWIS, 2000).  



	
 

19 

Na retórica, o paradoxo apresenta uma oposição entre duas teses aceitas individualmente e 

pretende levar ao questionamento de crenças assumidas: 

 
[p]or exemplo, o retórico elisabetano Sherry escreveu: "Ele sempre é um 
inimigo de seus próprios planos, mas afirma ser amigo dos outros homens". 
Sherry, portanto, questionou a confiabilidade desse homem, mostrando uma 
contradição em seus comportamentos. O paradoxo retórico destina-se a fazer 
com que o público reconsidere as opiniões estabelecidas ou lance em contraste 
presunções assumidas. Seu impacto decorre de seu valor de choque. (POOLE; 
VAN DE VEN, 1989, p.563, tradução nossa) 

 

Paradoxos sempre existiram e estão cada vez mais salientes nas organizações. A globalização, 

as novas tecnologias, as estruturas mais flexíveis e descentralizadas, entre outros fatores, 

aumentam a ocorrência de contradições nas organizações (PUTNAM; FAIRHURST; 

BANGHART, 2016). Para prosperarem em um mundo cada vez mais interconectado, as 

organizações precisam, ao mesmo tempo, inovar e especializar-se naquilo em que se destacam 

(ANDRIOPOULOS; LEWIS, 2009), valorizar o trabalho individual e o resultado produzido 

pela equipe (MURNIGHAN; CONLON, 1991), além de promover flexibilidade  e controle em 

seus processos (ADLER; GOLDOFTAS; LEVINE, 1999). 

 

Lewis e Smith (2014) salientam que demandas conflitantes não são novidade na área de 

administração. Os pesquisadores já têm respondido há muito tempo usando, por exemplo, a 

teoria de contingência, questionando, por meio dela, "em que condições os gerentes devem 

escolher A ou B?" (p.1) ou se as organizações devem focar inovação ou especialização. Por 

outro lado, nas últimas décadas cada vez mais estudos aplicam uma perspectiva de paradoxo, 

mudando a questão para "como podemos escolher simultaneamente A e B?", ou como a 

organização pode trabalhar com inovação e especialização ao mesmo tempo (SMITH; LEWIS, 

2014). Em pesquisa realizada em periódicos de administração, Smith e Lewis (2011) 

verificaram um incremento de 10% ao ano, entre 1998 e 2008, na quantidade de estudos que 

tratavam dessas demandas contraditórias nas organizações.  

 

Paradoxos são definidos por Marianne W. Lewis, uma das principais pesquisadoras nesse tema, 

como “elementos contraditórios, mesmo que inter-relacionados, que parecem lógicos quando 

considerados isoladamente, porém absurdos e irracionais quando aparecem simultaneamente” 

(LEWIS, 2000, p. 760, tradução nossa). Tais elementos contraditórios podem ser perspectivas, 

sentimentos, ideias, mensagens, demandas, identidades, interesses ou práticas (LEWIS, 2000) 

que permanecem existindo ao longo do tempo (SMITH; LEWIS, 2011). 
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Smith e Lewis (2011) afirmam que é necessária clareza conceitual entre diferentes termos que 

se confundem com os paradoxos, vistos como socialmente construídos, quais sejam: 

dualidades, dilema e dialética.  

 

Dualidades são opostos que existem dentro de um todo unificado, como no exemplo do yin 

yang, no qual a borda interna cria distinção e destaca oposição, enquanto a externa estimula 

sinergias construindo o todo unificado (SMITH; LEWIS, 2011). Dualidades referem-se a uma 

unificação filosófica ou síntese de dois conceitos aparentemente opostos ou concorrentes em 

um único paradoxo mutuamente constitutivo (BISEL, 2009). Relaciona-se à interdependência 

de opostos em uma relação que não é reciprocamente exclusiva ou antagônica (PUTNAM; 

FAIRHURST; BANGHART, 2016). 

 

Entre os termos que geralmente são utilizados de forma relacionada a paradoxos, dualidades 

são os que mais se aproximam em sua definição, ao denotar o duplo caráter de algo que não 

possui separação, tanto quanto um paradoxo, sendo em algumas situações entendidos como 

sinônimos (SMITH; LEWIS, 2011), inclusive neste trabalho. 

 

Já dilema é uma situação na qual se está diante de escolhas concorrentes, cada uma delas com 

suas vantagens e desvantagens, devendo-se escolher, por exemplo, entre A ou B (SMITH; 

LEWIS, 2011). Situações que envolvem dilemas podem criar ansiedade, pois implicam ter que 

fazer uma escolha, nas quais os atores pesam prós e contras, porém as alternativas não são 

necessariamente incompatíveis (PUTNAM; FAIRHUST; BANGHART, 2016).  

 

Um dilema pode tornar-se paradoxal quando as opções são tão contraditórias e interligadas que 

qualquer escolha é somente temporária e a tensão ressurgirá no futuro (SMITH; LEWIS, 2011).  

 

Por fim, dialética é um conceito que tem suas raízes na filosofia de Hegel e que é usada para se 

referir a processos sociais como impregnados de conflito, tensão e contradição (LANGLEY; 

SLOAN, 2011). As tensões dialéticas são vistas como aquelas que emergem e evoluem, se 

dissolvem ou se reproduzem no contexto da interação social em curso, dentro e entre os sistemas 

sociais (LANGLEY; SLOAN, 2011). Dialéticas são tensões entre elementos contraditórios 

(tese e antítese), que são resolvidas por meio de uma solução integradora, criando uma síntese 

(SMITH; LEWIS, 2011). São opostos interdependentes, alinhados com as forças que os levam 

a debaterem-se, existindo em uma interação dinâmica. (PUTNAM; FAIRHURST; 
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BANGHART, 2016). Também se referem a sequências recorrentes e descontínuas de confronto 

e síntese entre valores ou eventos contraditórios (VAN DE VEN; POOLE, 1995).  

 

A dialética é vista como paradoxal quando sua síntese, por conter as características dos 

elementos contraditórios que a originaram, acaba por ampliar e reforçar as similaridades e negar 

as diferenças de seus componentes, lançando a semente para sua própria antítese, recriando o 

ciclo (SMITH; LEWIS, 2011). 

 

Putnam, Fairhust e Banghart (2016) apresentaram, além dos termos já tratados por Smith e 

Lewis (2011), conceitos que também se relacionam a paradoxos: dualismo e contradições. 

Dualismo refere-se a uma diferenciação filosófica entre dois conceitos. Muitas vezes, essa 

caracterização posiciona os dois conceitos como opostos, concorrentes e mutuamente 

exclusivos (BISEL, 2009; FARJOUN, 2010).  Dualismo geralmente mostra um contraste claro 

e decisivo, um limite bem definido e nenhuma sobreposição, podendo, às vezes, tornar-se 

sinônimo de oposição e conflito potencial (FARJOUN, 2010). Também estão ligados à 

existência de polos opostos, dicotomias, relações binárias que são capazes de criar tensões, tais 

como as relações micro-macro, ação-estrutura e simbólico-material (PUTNAM; FAIRHURST; 

BANGHART, 2016). 

 

Os dualismos, apesar de estarem no cerne dos paradoxos, na medida em que estabelecem 

relações bipolares que muitas vezes permeiam elementos, não devem ser vistos como sinônimos 

deles, pois nem todo dualismo possui todas as características que constituem um paradoxo. 

 

A contradição pode ser vista como inerente à sociedade humana, servindo tanto como motor de 

desenvolvimento, quanto causadora de rupturas sociais (BENSON, 1977). Além disso, também 

são entendidas como opostos bipolares que são mutuamente exclusivos e interdependentes, de 

tal forma que os opostos definem e potencialmente negam um ao outro (PUTNAM; 

FAIRHURST; BANGHART, 2016). 

 

Contradição refere-se a uma situação fomentadora de paradoxos em que um elemento é uma 

condição necessária para o desenvolvimento de outro elemento (oposto) e requisito suficiente 

para sua transformação, sendo que afetam ações organizacionais e tornam impossível atingir os 

objetivos pretendidos de um modo racional, levando a resultados inesperados, a desequilíbrios 

estruturais e, possivelmente, a crises (ZEITZ, 1980). Em geral, as contradições se referem a 
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polos incompatíveis ou opostos que estão ligados e ainda têm o potencial de negar o outro 

(HOWARD; GEIST, 1995). 

 

Neste trabalho adotaremos a definição de Smith e Lewis (2011) de que paradoxos são elementos 

contraditórios, mas inter-relacionados, que existem simultaneamente e persistem ao longo do 

tempo. O Quadro 1 sintetiza as definições dos construtos tratados neste item. 

 
Quadro 1 – Principais construtos relacionados a paradoxos 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do referencial teórico apresentado. 

 

Como será contemplado adiante, entendemos, a partir de Lewis (2000) que paradoxos podem 

ser construídos no ambiente das organizações. A maneira como os atores nas organizações 

lidam com eles pode sentenciar fracassos ou sucessos, ciclos viciosos ou virtuosos e contribuir 

para a perenidade ou não da organização. 

 

2.2 DINÂMICA DOS PARADOXOS 

 

Uma vez que trouxemos a definição e os termos correlatos a paradoxos, trataremos a seguir de 

sua dinâmica, isto é, sua origem nas tensões paradoxais, os paradoxos que são produzidos e as 

reações dos atores sociais.  

 

 

Conceito Definição 

Paradoxo Elementos contraditórios, mas inter-relacionados, que existem simultaneamente 
e persistem ao longo do tempo 

Dualismo Diferenciação binária entre dois conceitos. Relaciona-se a polos opostos  
capazes de criar tensão mas que podem ser separados. 

Dialética 
Refere-se a processos sociais impregnados de conflito. São tensões entre 

elementos contraditórios (tese e antítese) que são resolvidas por um solução 
integradora (síntese). 

Dilema Situação na qual se está diante de escolhas ambas atraentes, por exemplo, entre 
A e B, com prós e contras nas duas opções. 

Dualidade Interdependência de opostos em uma relação que não é mutuamente excludente. 
São opostos dentro de um todo unificado (yin yang). 

Contradições 
Opostos bipolares mutuamente exclusivos e interdependentes, em que um 
elemento é condição necessária para o desenvolvimento de outro elemento 

(oposto).  
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2.2.1 Tensões paradoxais e suas origens 

 

Tensões podem ser expressas em termos amplos como choques de ideias, princípios e ações, 

por meio de quaisquer sentimentos subsequentes de desconforto (STOHL; CHENEY, 2001). 

Nas organizações, as tensões se relacionam a situações em que as pessoas se deparam 

provenientes de incompatibilidades, experimentando emoções como estresse, ansiedade, 

desconforto ou pressão na tomada de decisões (PUTNAM; FAIRHURST; BANGHART, 

2016). 

 

Os líderes das organizações ao decidirem o que irão fazer, geram tensões referentes às opções 

não adotadas (SMITH; LEWIS, 2011). Estão presentes, portanto, desde a gênese da 

organização, as tensões referentes às escolhas não adotadas. Ao mesmo tempo em que definem 

o que irão fazer, os líderes definem o que não irão fazer, no processo de organizar, destacando 

metas e estratégias e criando tensões de desempenho (como global versus local e socialmente 

focado versus financeiramente focado), como eles vão operar e como eles não irão operar 

(centralizado versus descentralizado e flexibilidade versus controle) (SMITH; LEWIS, 2011).  

 

Quando os líderes consideram o horizonte de tempo para suas ações, eles enfrentam tensões de 

aprendizado entre hoje e o futuro, ou entre olhar para frente e olhar para trás e ao endereçar 

sobre quem fará o que, acabam por destacar identidades, papeis e valores conflitantes, criando 

tensões de pertencimento (SMITH; LEWIS, 2011). Ou seja,  

 

[t]ensões forjadas através do ato de organizar não são apenas distintas 
uma da outra, mas também são opostas e relacionais (Seo et al., 2004). 
Ao definir A, criamos uma ampla categoria de não A. O resultado é um 
sistema de tensões inter-relacionadas. Clegg e seus colegas explicaram 
essa emergência, observando que “a maioria das práticas gerenciais cria 
seu próprio inimigo” (2002: 491). Enquanto os atores constroem 
organizações, isso inerentemente revela tensões paradoxais materiais. 
(SMITH; LEWIS, 2011, p. 388, tradução nossa) 

A construção do paradoxo emana das reações dos atores às tensões, “quando os atores 

polarizam elementos, ignorando ou mascarando sua interdependência, as tensões são cognitiva 

e socialmente construídas como paradoxais (Ford & Backoff, 1988)” (LEWIS; SMITH, 2014, 

p. 6). As tensões podem ser sentidas pelas pessoas nas organizações em situações com as quais 

se deparam no cotidiano e podem ser entendidas como fontes subjacentes, presentes em todo 

paradoxo (LEWIS, 2000). 
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Ainda que as tensões permaneçam nos sistemas organizacionais, elas podem continuar latentes, 

adormecidas, despercebidas ou ignoradas, até que fatores ambientais ou esforços cognitivos 

acentuem a natureza de oposição e relacional das dualidades (SMITH; LEWIS, 2011). Para 

Smith e Lewis (2011), fatores ambientais tais como a pluralidade, que expande a incerteza, 

processos de mudança, que estimulam novas oportunidades de construção de sentido e a 

escassez, que envolve limitações de recursos materiais, financeiros ou humanos, tornam 

salientes as tendências latentes. À medida que as tensões latentes se tornam mais salientes, a 

natureza contraditória e inconsistente delas é experimentada pelos atores nas organizações, 

caracterizando-se enquanto paradoxos (SMITH; LEWIS, 2011). 

 

Nesse sentido, a pluralidade, a mudança e a escassez desafiam a racionalidade limitada e, como 

resultado, os indivíduos são mais propensos a desmembrar elementos intrínsecos em decisões, 

práticas e compreensão bipolares, obscurecendo sua inter-relação (SMITH; LEWIS, 2011). 

 

Tensões paradoxais foram identificadas em uma série de fenômenos organizacionais e em 

diferentes níveis de análise, tanto ao nível do indivíduo, quanto de pares, grupo, projeto e 

organização e, além disso, os mesmos tipos podem existir em cada um desses níveis (SMITH; 

LEWIS, 2011). 

 

As tensões paradoxais podem ser geradas de várias formas, entre elas, mensagens ambíguas 

(mixed messages), ciclos recursivos (recursive cycles) e contradições do sistema (system 

contradictions) (LEWIS, 2000, 2011; LUSCHER; LEWIS; INGRAM, 2006; PUTNAM; 

FAIRHURST; BANGHART, 2016; TRACY, 2004).  

 

As mensagens ambíguas são incoerências em declarações ou entre ações, verbais e não-verbais, 

que podem aparecer durante interações sociais (LEWIS, 2000). Tais tensões resultam da 

construção de mensagens com duplo significado. As expectativas comunicadas são 

experimentadas pelos indivíduos como demandas conflitantes, ambíguas e equívocas 

(LUSCHER; LEWIS; INGRAM, 2006). Um exemplo de mensagem ambígua é o de um gestor 

que prega a autonomia na atividade de seus colaboradores e, ao mesmo tempo, controla de perto 

as atividades realizadas, interferindo nelas constantemente (LEWIS, 2000).  

 

Por outro lado, há autores que defendem que a comunicação ambígua é um recurso estratégico 

na implementação de processos de mudanças. Ao estudar um caso de mudança organizacional 
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planejada, Sonenshein (2010) buscou entender a construção de significados sobre o processo 

considerando gestores e empregados e as consequências disso para o processo de mudança. 

Utilizando-se de narrativas para levantar dados e interpretar um processo de mudança 

planejada, identificou que os gestores construíram narrativas transformacionais – de que o que 

estava por vir iria afetar profundamente a organização – e preservacionais, ou seja, de que pouco 

impacto seria causado no cotidiano dos empregados.  

 

Um ponto de destaque é que os gestores construíram versões divergentes simultaneamente: de 

um lado, preservacional – apontando somente pequenos ajustes que mantém os significados 

existentes e, do outro, transformacional – falando da mudança como um fenômeno de largo 

escopo, que envolve novos significados (SONENSHEIN, 2010). Durante seu estudo, o autor 

questionou-se por que gestores transmitem significados preservacionais ao lado de 

transformacionais, quando o objetivo da mudança estratégica é convencer os empregados que 

as interpretações existentes não são mais válidas para divisar uma nova e estratégica visão para 

a organização. Ele concluiu que gestores podem ser intencionalmente ambíguos sobre os 

significados para promover uma multiplicidade uniformizada, condição que permite atingir 

empregados com diferentes expectativas em relação ao processo de mudança. Diferentemente, 

Ford, Ford e D’Amelio (2008) entendem que mensagens ambíguas são indesejáveis e 

potencializam a resistência à mudança nos receptores.  

 

Ciclos recursivos, por sua vez, relacionam-se a um duplo vínculo entre atores que se sentem 

presos em um circuito emocional de interações sociais. Isso ocorre, por exemplo, quando um 

indivíduo ao se voltar em direção ao grupo a que pertence teme a perda de sua personalidade e, 

no entanto, ao revelar sua individualidade, corre o risco de ser rejeitado pelo grupo, com um 

lado dessa dinâmica alimentando o oposto e promovendo paralisações emocionais (LUSCHER; 

LEWIS, 2008). 

 

Pesquisas encontradas descrevem a presença de ciclos recursivos nas organizações. Em um 

estudo sobre como enfermeiros de um grande hospital metropolitano davam sentido às 

mudanças ocorridas no modelo de atendimento aos pacientes, Apker (2004) relata os 

enfermeiros como capturados em um duplo vínculo entre aceitar os resultados profissionais 

positivos de um novo modelo de atendimento e resistir aos problemas criados em parte pelas 

mudanças (manter a qualidade de entrega com redução de custos e otimizando o atendimento).  
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Pesquisa-ação realizada por Luscher, Lewis e Ingram (2006) na Lego Company revelou novos 

exemplos de ciclos recursivos. Nesse estudo, os gerentes, apesar de se esforçarem para se 

expressar junto à sua equipe, tinham dificuldade em confiar no grupo o suficiente para começar 

a revelar os desafios na implantação de times de autogestão, resultando em paralisia. Nas 

reuniões, comunicavam-se contraditoriamente, à medida que solicitavam aos subordinados para 

falarem sobre o que os incomodava, mas desde que fosse de forma civilizada e ordenada, 

resultando em participantes silenciosos. Em resumo, os ciclos recursivos ocorrem quando há 

inibição da escolha pelos atores por causa da incapacidade ou relutância emocionalmente 

determinada para enfrentar o próprio contexto que criou o ciclo (LUSCHER; LEWIS; 

INGRAM, 2006). 

 

O termo ciclo recursivo (que alguns autores também denominam como ligação dupla, ou double 

bind) é utilizado para a ocorrência de uma oscilação entre alternativas de ação, um sentimento 

que reflete a situação de ser condenado de qualquer forma: se fizer algo e se não o fizer, em 

uma situação que leva os atores a se sentirem paralisados, ou presos e sem saída (PUTNAM; 

FAIRHURST; BANGHART, 2016).  

 

Essa situação é frequentemente agravada pela proibição, parcialmente explícita de mostrar 

qualquer consciência da contradição ou da questão real envolvida. Ao estar em uma situação 

de dupla ligação é, portanto, provável que o indivíduo seja punido (ou pelo menos levado a 

sentir-se culpado) por percepções corretas, além de poder ser definido como não alinhado por 

insinuar que haja uma discrepância entre o que ele vê e o que ele deveria ver (WATZLAWICK; 

BEAVIN; JACKSON, 1967). Pode-se entender, pelo que foi exposto, que os ciclos recursivos 

têm origem em mensagens ambíguas, com a diferença de que envolvem uma relação emocional 

que prende as pessoas à situação.  

 

Ao longo do tempo, ciclos recursivos e mensagens ambíguas podem entranhar-se nas 

organizações, tornando-se contradições do sistema, enraizadas "dentro dos objetivos, sistemas 

de recompensa, demandas de recursos e divisão de trabalho de uma organização" (PUTNAM, 

1986, p.161, tradução nossa). Ou seja, as contradições do sistema se estabelecem quando ciclos 

recursivos/ ligações duplas e mensagens ambíguas tornam-se embutidos, imbricados nas 

organizações e passam a ser percebidos como existindo independentemente dos atores 

envolvidos (LUSCHER; LEWIS; INGRAM, 2006), apesar de serem eles seus construtores. 
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2.2.2 Tipos de tensões paradoxais 

 

As tensões paradoxais, também chamadas de paradoxos, por Smith e Lewis (2011), se 

manifestem nas organizações de diversas formas. São identificados quatro tipos principais de 

paradoxos, que ocorrem em diferentes níveis de análises: aprendizagem (conhecimento), 

pertencimento (identidade/relações interpessoais), de organizar (processos) e desempenho 

(metas), sendo que as tensões também operam entre essas categorias (SMITH; LEWIS, 2011). 

 

2.2.2.1 Paradoxos de aprendizagem 

 

Paradoxos de aprendizagem estão ligados à mudança, inovação e renovação nas organizações, 

que levam a esforços para construir o futuro e destruir o passado, mediante engajamento em 

novas ideias (SMITH; LEWIS, 2011). Os paradoxos de aprendizagem estão ligados a processos 

de sensemaking1 e de mudança que revelam tensões entre o velho e o novo (LEWIS, 2000).   

 

Lewis (2000) exemplificou o paradoxo de aprendizagem por meio do estudo de Westenholz 

(1993), que mostrou a organização estudada, ano após ano lidando com uma mesma questão 

problemática e sem progresso. A pesquisadora apontou que os atores realizavam o sensemaking 

mediante seus modelos de referência existentes anteriormente, escolhendo interpretações que 

apoiavam, ao invés de desafiarem suas crenças, inibindo a autorreflexão. 

 

Outros exemplos são apresentados por Lewis (2000) como o de Leonard-Barton (1992), que 

apontou as capacidades básicas das organizações como promovendo e frustrando a inovação, 

pois quanto mais os atores destacam suas capacidades principais, mais invocam o seu lado 

oposto, que é a própria inibição de mudanças mais drásticas.  

 

2.2.2.2 Paradoxos de pertencimento 

 

Os paradoxos de pertencimento estão relacionados a tensões de identidade, que surgem nas 

relações indivíduo-coletivo, proveniente da tensão entre a auto expressão e a afiliação a uma 

coletividade. Ao tentarem compreender seu papel em um grupo, organização ou comunidade, 

                                                
1 Sensemaking: envolve indivíduos engajados em pensamentos retrospectivos e prospectivos em ordem 
a construir uma interpretação da realidade (SONENSHEIN, 2010). 
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os membros tentam artificialmente distinguirem-se, diferenciando-se por competências 

pessoais, práticas ocupacionais ou valores étnicos (LEWIS, 2000). O senso de pertencimento a 

uma determinada divisão ou departamento, por exemplo, pode levar a uma tensão entre 

indivíduos de áreas diferentes em uma mesma organização (JARZABKOWSKI; LE; VAN DE 

VEN, 2013).  

 

Paradoxos de pertencimento também surgem da identificação dos indivíduos com unidades 

organizacionais estruturalmente diferenciadas que são responsáveis por alcançar diferentes 

lados do paradoxo, mesmo que também sejam responsáveis por metas gerais de desempenho 

da organização (SMITH; LEWIS, 2011; JARZABKOWSKY; LE; VAN DE VEN, 2013). 

 

A formação da identidade individual se dá por meio das relações sociais e, ao mesmo tempo, a 

identidade do grupo é formada à medida que seus membros contribuem com suas identidades 

individuais (SMITH; BERG, 1987). Alterar as relações sociais pode desafiar o senso de 

identidade de um indivíduo, pois tensões surgem à medida que lutam para perceber os 

benefícios para si oriundos da adesão ao grupo, ao mesmo tempo em que expressa seus pontos 

de vista pessoais e possivelmente não completamente alinhados aos da coletividade (SMITH; 

BERG, 1987).  

 

As tensões subjacentes aos paradoxos de pertencimento também podem afetar o envolvimento, 

à medida que os atores lidam com o quanto irão se dedicar para investir no grupo (LUSCHER; 

LEWIS; INGRAM, 2006). Um grupo prospera à medida que seus membros ficam imersos em 

dinâmicas coletivas, mas também permanecem capazes de se libertar para serem críticos dos 

processos e resultados do grupo (SMITH; BERG, 1987). 

 

Murnighan e Conlon (1991) em sua pesquisa sobre os quartetos de cordas britânicos estudaram 

o paradoxo indivíduo-coletivo. Esses pesquisadores basearam-se nas tensões existentes 

naqueles grupos, nos quais o talento individual é imprescindível para o sucesso do grupo ao 

mesmo tempo em que a participação em busca do sucesso no coletivo faz com que cada grupo 

obtenha uma interpretação única e uma apresentação enérgica (MURNIGHAN; CONLON, 

1991). 
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2.2.2.3 Paradoxos de desempenho 

 

A pluralidade de stakeholders ligados a uma organização pode resultar em estratégias diversas 

e metas concorrentes entre si. Tensões surgem das diferentes e muitas vezes conflitantes 

demandas de distintas partes interessadas, tanto internas quanto externas à organização, 

(SMITH; LEWIS, 2011), que leva os indivíduos a exercerem múltiplas e, às vezes, conflitantes 

tarefas (LUSCHER; LEWIS, 2008). 

 

O estudo de Apker (2004), citado anteriormente, exemplifica um paradoxo de desempenho: ao 

mesmo tempo em que os enfermeiros deveriam prestar cuidados com qualidade, era necessário 

que gerenciassem custos garantindo que o novo modelo implantado tivesse viabilidade. Do 

mesmo modo, em determinadas situações os gestores podem ser estimulados a aplicar a 

recomendação de práticas concorrentes, como aumentar a responsabilidade individual por meio 

de autonomia aos colaboradores e, simultaneamente, iniciar ações conjuntas com 

entendimentos compartilhados (BEECH; HUXHAM, 2003).   

 

Se pensarmos no binômio público-privado presente nas organizações de economia mista, a 

princípio, poderia ser caracterizado como um paradoxo de desempenho, em decorrência da 

necessidade de atendimento aos objetivos de diferentes stakeholders: do governo, principal 

acionista que espera ações que favoreçam a população, e de acionistas privados que esperam 

que as atividades desempenhadas gerem alta rentabilidade, justificando seu investimento.  

 

2.2.2.4 Paradoxos de organizar 

 

Projetos concorrentes originados por forças dinâmicas e opostas que coexistem nas 

organizações estão na origem dos paradoxos de organizar. Esse tipo de paradoxo “denota um 

processo contínuo de equilibrar forças opostas que incentivam o compromisso, confiança e 

criatividade, mantendo a eficiência, disciplina e ordem” (LEWIS, 2000, p.767).  

 

Um exemplo foi apresentado por Sundaramurthy e Lewis (2003), ao tratarem do paradoxo 

colaboração e controle contrapondo duas perspectivas. Para a perspectiva que enfatiza o 

controle, a tendência humana é voltada para o individualismo e oportunismo, enquanto a da 

colaboração dá ênfase ao coletivismo e à cooperação (SUNDARAMURTHY; LEWIS, 2003). 

Para as perspectivas ligadas ao controle, as relações entre proprietários e gestores são baseadas 
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em conflito de objetivos e desconfiança, e o papel principal do board é de disciplina e 

monitoramento, enquanto para aquelas ligadas à colaboração, as relações são baseadas em 

alinhamento de objetivos e confiança, e o papel dos principais executivos é de serviço e 

aconselhamento (SUNDARAMURTHY; LEWIS, 2003). 

 

O paradoxo existente entre flexibilidade e eficiência, igualmente, é subjacente a diversas 

organizações. Ao estudar o sistema de produção da Toyota, Adler, Goldoftas e Levine (1999) 

buscaram descrever a relação entre os elementos desse binômio, apresentando argumentos de 

teorias que enfatizam a burocracia como condição essencial para a eficiência, em contraponto 

às que preconizam a burocracia como um entrave para a flexibilidade. Os autores ressaltam que 

para se obter eficiência é necessária padronização de produtos e processos, formalização e 

hierarquia, levando à burocratização nas organizações, enquanto para a flexibilidade é 

indispensável a fluidez e possibilidade de ajustes constantes (ADLER; GOLDOFTAS; 

LEVINE, 1999). 

 

Paradoxos de organizar surgem ao se criarem projetos e processos concorrentes para alcançar 

o resultado desejado (SMITH; LEWIS, 2011). Estudos sugerem que o próprio processo de 

organizar é paradoxal. O'Connor (1995) apresentou os esforços de mudança destinados a 

aumentar a participação dos funcionários, mas destacou que, ao mesmo tempo, havia práticas 

conflitantes de capacitação e controle. Notadamente, a retórica da participação pode contrariar 

práticas organizacionais profundas e enraizadas, como acesso limitado a informações e 

autoridade hierárquica para a tomada de decisões (O'CONNOR, 1995). 

 

Um outro exemplo seriam os estudos sobre exploitation-exploration, ou seja, a tensão existente 

entre a inovação radical, criação de novos produtos e serviços, identificação e utilização de 

novas ideias e ferramentas, desenvolvimento de conhecimento, de um lado, e a gestão do 

conhecimento existente, a busca pela eficiência e especialização, além de aperfeiçoamentos que 

viabilizem a inovação incremental, de outro (ANDRIOPOULOS; LEWIS, 2009). A habilidade 

de lidar com essa tensão é chamada ambidestria organizacional. As organizações ambidestras 

são capazes de, simultaneamente, estimular a imaginação, invenção e experimentação para criar 

oportunidades futuras e aprimorar as habilidades atuais, especialização e capacidade para 

atender às demandas de negócios de hoje. (ANDRIOPOULOS; LEWIS, 2009; 

ANDRIOPOULOS; LEWIS, 2010). O design ambidestro permite a formação de arquiteturas e 

culturas internas capazes de lidar com esse paradoxo (SMITH; TUSHMAN, 2005). 
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O conceito de paradoxo de organizar parece encontrar-se na origem de toda organização. Nesse 

sentido, organizing paradoxes (LEWIS, 2000) poderiam ser tratados como paradoxos de 

estrutura, uma vez que, por serem vistos como processos macro (LUSCHER; LEWIS, 2008) 

podem representar tensões enraizadas estruturalmente nas organizações. 

 

Em vista disso, é difícil isolar tensões paradoxais. Em geral, tensões de diferentes tipos 

coexistem e interagem. Smith e Lewis (2011) dão exemplos de tensões que operam entre essas 

categorias, por exemplo, as existentes entre aprendizagem e pertencimento que refletem 

conflitos entre a necessidade de mudança e o desejo de manter um senso desenvolvido de 

identidade e propósito. Também apresentam paradoxos de organizar e aprendizagem, nos quais 

as tensões surgem em capacidades organizacionais que buscam foco e eficiência ao mesmo 

tempo em que possibilitam mudança e agilidade. Por seu turno, tensões de pertencimento e 

desempenho surgem quando a identidade e os objetivos colidem, muitas vezes aparentes nos 

esforços para negociar identidades individuais únicas com demandas sociais ou ocupacionais. 

 

2.2.3 Reações aos paradoxos 

 

Tão importante quanto a compreensão das fontes e tipos de tensão nas organizações é 

entendermos as diferentes reações que sua percepção pode causar nos atores. Poole e Van de 

Ven (1989) apresentam “quatro maneiras genéricas” (p.565) para se lidar com paradoxos: (i) 

oposição, que consiste em aceitar o paradoxo e aprender a viver com ele; (ii) separação espacial, 

que significa situar A e B em dois níveis ou locais diferentes; (iii) separação temporal, que 

significa manter um lado do paradoxo um período de tempo e o outro durante outro período 

diferente; e (iv) síntese,  na qual se busca encontrar alguma nova perspectiva que elimine a 

oposição entre as contradições.  

 

Também há reações ligadas à psicanálise, como as apresentadas por Lewis (2000), que se 

dividem em defensivas e ativas, tratadas a seguir.  

 

2.2.3.1 Reações defensivas  

 

As tensões paradoxais estimulam defesas que podem inibir ou afetar negativamente a mudança 

e estimular ciclos de reforço contraproducentes, que as perpetuam e exacerbam (LEWIS, 2000). 

Sundaramurthy e Lewis (2003) acrescentam que    
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[a] maioria dos indivíduos aplica lógica formal baseada na consistência 
interna, polarizando os elementos para enfatizar distinções em vez de 
interdependências. Enfatizar uma polaridade exacerba a necessidade de outras 
defesas, impedindo o aprendizado e engendrando ciclos de reforço 
contraproducentes. (SUNDARAMURTHY; LEWIS, 2003, p. 397, tradução 
nossa) 

 

As reações defensivas ocorrem na tentativa de suprimir as contradições e manter a falsa 

aparência da ordem, o que pode reduzir temporariamente a ansiedade proveniente das tensões, 

porém a tentativa de supressão de um dos lados de uma polaridade intensifica a pressão exercida 

pelo outro lado (LEWIS, 2000).  

 

Lewis (2000) observa que diversos pesquisadores identificaram diferentes tipos de defesas que 

podem operar não só no indivíduo, mas também no grupo e mesmo na organização. A partir de 

Smith e Berg (1987) e Vince e Broussine (1996),  apresenta seis diferentes reações defensivas 

dos atores nas organizações aos paradoxos: (i) divisão, que implica em polarizar ainda mais as 

contradições por meio da formação de subgrupos ou distinções artificiais entre eles; (ii) 

projeção, que implica em transferência de atributos ou sentimentos conflitantes para um bode 

expiatório ou repositório de sentimentos ruins; (iii) repressão, que denota o bloqueio de 

experiências desagradáveis da memória e a recusa a aceitá-las; (iv) regressão, que se relaciona 

a recorrer a ações que tenham proporcionado alguma segurança anteriormente; (v) formação 

reacional, ligado a manifestar excessivamente o sentimento ou a prática oposta à ameaça e (vi)  

ambivalência, que significa tratar emoções conflitantes por meio de reações moderadas, 

aparentemente mais lúcidas e calmas, que acabam por reduzir a vitalidade de extremos, 

constituindo-se em uma reação morna diante do paradoxo. 

 

Quando os atores respondem defensivamente ao desconforto dos paradoxos, os ciclos viciosos 

surgem, porque a aplicação de defesas que proporcionam conforto a curto prazo, ironicamente, 

intensifica as tensões e reforça o pensamento e o comportamento contraproducentes (LEWIS; 

SMITH, 2014). 

 

2.2.3.2 Reações ativas  

 

Trabalhar com paradoxos organizacionais de forma ativa exige uma abordagem de “e” e 

“ambas” diante das tensões (LEWIS, 2000), ou seja, a alteração na forma como se lida com a 

realidade, de uma visão antagônica entre opostos (ou) para a compreensão da necessidade de 
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abarcar a multiplicidade de elementos (e). As reações ativas contempladas por Lewis (2000) 

podem ser de aceitação, confronto e transcendência. 

 

No senso comum, a aceitação pode significar submissão, aquiescência, anulação perante algo, 

e entrega. No entanto, em relação aos paradoxos, a aceitação denota a compreensão de 

inconsistências, conflitos e ambiguidades como condições de trabalho naturais (POOLE; VAN 

DE VEN, 1989). 

 

Lewis (2000), baseada em Schneider (1990), apontou que a aceitação implica em aprender a 

conviver com o paradoxo. Os indivíduos que vivenciam um paradoxo e o aceitam conseguem 

vivenciar o balanceamento das tensões, passando a alterar suas expectativas de racionalidade e 

linearidade para admitir paradoxos como quebra-cabeças persistentes e insolúveis (SMITH; 

LEWIS, 2011); e sua aceitação possibilita aos atores viver e prosperarem com as tensões 

(LEWIS; SMITH, 2014), mas sem discuti-las. 

 

Lewis (2000) a partir de Vince e Broussine (1996) afirma que confrontar o paradoxo significa 

discutir suas tensões, com o objetivo de construir socialmente um entendimento mais 

compreensivo. O confronto se equipara, para Ford e Ford (1994), a reconhecer que se está sendo 

apanhado numa armadilha, paralisado, o que pode ser um sinal para se tentar outra perspectiva 

ou modo de pensar, criando assim uma oportunidade para uma nova abordagem e um curso de 

ação diferente.  

 

A confrontação envolve abordar diretamente e trabalhar através das fontes de tensão, o que 

pode ser feito melhor usando a facilitação externa para gerenciar as respostas emocionais e 

partidárias que surgem (JARZABKOWSKI; LE; VAN DE VEN, 2013). Uma das formas de 

confronto, tida como de baixo risco, é o humor, que oferece aos indivíduos a liberdade de 

aprender a enfrentar a contradição, a incongruência e a incoerência, além de assimilar as 

ambiguidades e paradoxos, sem sentir a necessidade de superá-lo ou alterá-lo, levando algumas 

dessas dificuldades ao conhecimento coletivo (HATCH; EHRLICH, 1993). 

 

A transcendência, por seu turno, implica a capacidade de pensar paradoxalmente. Envolve uma 

mudança para um plano superior de compreensão, em que os elementos paradoxais não são 

mais entendidos como interesses conflitantes, mas sim como interdependentes. 

(JARZABKOWSKI; LE; VAN DE VEN, 2013). Essa reestruturação marca uma mudança 
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dramática no significado atribuído a uma situação, pois as tensões paradoxais são vistas como 

complementares e entrelaçadas (LEWIS, 2000). A transcendência é uma reação que vai além 

da simples aceitação do paradoxo para transformá-lo em algo mais acolhedor e transitável. 

 

Exemplos da transcendência são dados por Abdallah, Denis e Langley (2011), que apontam a 

reformulação do paradoxo no discurso dos líderes organizacionais, ao descreverem a forma 

como as demandas contraditórias se reforçam enquanto propostas explícitas que reestruturam 

uma situação organizacional de maneiras novas, de modo que paradoxos que antes eram vistos 

como intratáveis parecem ser dissolvidos ou superados.  

 

A transcendência também é atraente para gestores que buscam maneiras de gerenciar com 

presteza as contradições organizacionais (BEDNAREK; PAROUTIS; SILLINCE, 2016). 

Nesse sentido, esses autores ressaltam a relevância dos discursos dos gestores e do potencial 

que possuem para a construção de ações que transponham as eventuais barreiras de grupo a 

ponto de transformá-las em ação coletiva. 

 

Ao contrário das reações defensivas, as ativas levam a ciclos virtuosos, com conhecimento das 

tensões e dos elementos contraditórios que lhes dão origem, desencadeando formas de lidar 

com paradoxos ao invés da defensividade (SMITH, LEWIS, 2011). Compreender e aceitar o 

paradoxo requer criatividade e aprendizagem, alimentando ou criando sinergias provenientes 

das tensões, que se tornam complementares ao invés de opostas (LEWIS; SMITH, 2014). 

 

Portanto, a dinâmica dos paradoxos pode ser entendida como apresentado na Figura 1, com as 

tensões paradoxais causando reações defensivas e/ou ativas, levando a ciclos viciosos ou 

virtuosos. Os ciclos viciosos intensificam as tensões e reforçam o pensamento e o 

comportamento contraproducentes (LEWIS; SMITH, 2014). Por outro lado, as reações ativas 

permitem a criação de um ciclo virtuoso, quando o compromisso com ambas as agendas cria 

oportunidades dinâmicas e criativas (LEWIS; SMITH, 2014).  
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Figura 1: Dinâmica dos paradoxos 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do referencial teórico apresentado 

 

A compreensão das tensões organizacionais como inerentes a sistemas complexos, dinâmicos 

e ambíguos, e o paradoxo como construído por meio das reações dos atores, permite abandonar 

uma perspectiva de contingência, que aborda tensões como problemas solucionáveis através de 

análise racional e lógica formal, e adotar uma lente paradoxal que acentua a necessidade de uma 

compreensão holística das tensões e influências cognitivas e sociais na tomada de decisões 

(LEWIS; SMITH, 2014), porque seria este um caminho mais recomendado para as 

organizações tornarem-se sustentáveis ao longo do tempo (SMITH; LEWIS, 2011). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nesta seção são descritos os procedimentos metodológicos seguidos no desenvolvimento deste 

trabalho, o qual adotou o paradigma interpretativista de pesquisa, a abordagem qualitativa e o 

estudo qualitativo interpretativo básico como estratégia de pesquisa. Inclui a forma de 

levantamento, análise e interpretação dos dados. Também serão abordadas algumas 

características dos participantes, bem como da organização que serviu de campo para esta 

pesquisa. 

 

3.1 PARADIGMA E ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

O paradigma de pesquisa adotado neste trabalho é o interpretativista. Gephart (1999) ressalta 

que pesquisas interpretativistas entendem o conhecimento e o significado como atos de 

interpretação e, nesse sentido, não há conhecimento objetivo livre do pensamento e do 

raciocínio humano.  

 

Em consonância com o paradigma que adotamos neste estudo, adequado para responder ao 

problema de pesquisa e alinhado aos objetivos, utilizamos a abordagem qualitativa. Segundo 

Merriam (2002), uma característica central da pesquisa qualitativa é que os indivíduos 

constroem a realidade em interação com o mundo social.  

 

Cabe ressaltar que, segundo Godoy (1995), pesquisadores qualitativos buscam compreender o 

fenômeno estudado a partir da perspectiva dos participantes, sendo a sua preocupação essencial 

o significado que as pessoas atribuem à sua vida e à realidade. Denzin e Lincoln (2005) 

observam que o pesquisador qualitativo tenta dar sentido aos fenômenos de acordo com o 

significado que as pessoas lhes atribuem (DENZIN; LINCOLN, 2005). 

 

Como mencionamos anteriormente, os paradoxos na perspectiva adotada neste estudo são 

construídos socialmente, com os atores tentando dar sentido à realidade, em um mundo 

interconectado, ambíguo e em constante mudança (LEWIS, 2000). Nesse sentido, entendemos 

que a abordagem escolhida é adequada para esta pesquisa, uma vez que auxilia a entender e 

explicar o sentido dos fenômenos sociais. 
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O pressuposto da pesquisa qualitativa está na “ideia de que o significado é construído 

socialmente pelos indivíduos na interação com o seu mundo [...] e que há múltiplas construções 

e interpretações da realidade que estão em fluxo e mudam ao longo do tempo” (MERRIAM, 

2002, p. 3, tradução nossa). Entender os significados do binômio público-privado no contexto 

deste estudo faz parte do nosso interesse.  

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental para sua construção (GODOY, 1995; MERRIAM, 2002; FLORES, 

1994). A pesquisa qualitativa é descritiva, a “palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa 

abordagem, desempenhando um papel fundamental tanto no processo de obtenção dos dados 

quanto na disseminação dos resultados (GODOY, 1995, p.62).  

 

Diante dessas considerações, entendemos que a abordagem qualitativa em uma perspectiva 

interpretativista pode ser adotada para pesquisar paradoxos nas organizações e, mais 

especificamente, neste estudo. Uma vez definida a abordagem, é necessário expor a estratégia 

de pesquisa que utilizamos no trabalho, conforme trataremos no próximo item.  

 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

A estratégia de pesquisa é o plano geral de como o pesquisador responderá às questões de 

pesquisa (SAUNDERS; LEWIS; THORNILL, 2007). Há diferentes possibilidades sob o 

guarda-chuva “qualitativo”, no entanto, cada uma tem focos um pouco diferentes, em função 

de variações na questão da pesquisa, seleção de participantes, construção e análise de dados e 

redação (MERRIAM, 2002). 

 

Enquanto estratégia de pesquisa, optamos pelo estudo qualitativo interpretativo básico 

(MERRIAM, 1998, 2002). Esse tipo de estudo exemplifica todas as características da pesquisa 

qualitativa, quais sejam, que o pesquisador está interessado em como os participantes dão 

significado a uma situação ou fenômeno, e este significado é mediado por meio do pesquisador 

enquanto instrumento, além da estratégia ser indutiva e o resultado ser descritivo (MERRIAM, 

2002). 
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3.3 DEFINIÇÃO DO CAMPO: A EMPRESA Y E O CONTEXTO DE MUDANÇA  

 

Uma empresa de economia mista do segmento financeiro nos serviu de campo, aqui chamada 

de Empresa Y2. Por se tratar de uma companhia listada em bolsa, precisou passar, em 2001, por 

uma reformulação em seu estatuto social, para adequação às exigências da Bolsa de Valores do 

Estado de São Paulo (Bovespa). A nova estrutura administrativa advinda dessas alterações 

permitiu a ampliação da diretoria, para evitar a centralização excessiva nos processos de 

decisão.  

 

Com a reformulação, passaram a operar com o presidente, sete vice-presidentes e 16 diretores, 

todos eles responsáveis perante os órgãos reguladores. Decisões que convergiam para as 

reuniões semanais do Conselho Diretor passaram a ser tomadas em outras instâncias, com mais 

agilidade. Essa nova estrutura foi auxiliada por um sistema de gestão que inclui comitês aptos 

a tomarem decisões colegiadas nos segmentos em que atuam.  

 

A partir do novo modelo de atuação, a Empresa Y passou a trabalhar em quatro pilares de 

negócios: Varejo, Atacado (Diretoria A), Governo e Recursos de Terceiros. Com essa alteração, 

houve o reforço do foco no cliente, com avanços na segmentação. Isso refletiu a preocupação 

com a satisfação dos clientes, mas também a necessidade de os empregados serem cada vez 

mais competitivos à medida que respondessem às necessidades específicas de seus clientes e, 

com isso, tornar a organização mais competitiva no mercado. 

 

A empresa passou por um processo de mudança que culminou na alteração da missão da 

organização. Esse processo teve início durante o ano de 2014, com a revisão da Estratégia 

Corporativa para o quadriênio 2015-2019, em que foram definidos pelo Conselho de 

Administração, pelo Conselho Diretor e pela Diretoria Executiva, orientadores estratégicos, 

objetivos e um conjunto de ações para disseminação e alinhamento interno.  

 

Como parte desse processo de realinhamento estratégico, em função da complexidade e 

interdependência das relações entre a Empresa Y e os seus públicos, iniciou-se em 2014 o 

desenvolvimento de um modelo de gestão da marca, abordando-a como um ativo estratégico 

capaz de gerar diferenciação e valor para o negócio. Naquele processo foi definida a essência 

                                                
2	Todos os termos relacionados à organização que servirá de campo são fictícios. 
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da marca, que expressa a razão de ser da organização, materializada na Crença, Missão, Visão 

e Valores.  

 

A nova missão “Empresa de mercado com espírito público – ser uma empresa competitiva e 

rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto a toda sociedade”, 

refletiu-se em uma nova dinâmica de desdobramento da estratégia, a fim de garantir maior 

alinhamento entre o discurso e a prática. O Quadro 2 apresenta os modelos de princípios, 

anteriores e após 2014. 

 

Quadro 2 – Comparação entre modelos de princípios. 

 Modelo de Princípios 
 Anterior a 2015 2015-2019 
Crença Não definida Um mundo melhor exige espírito público em cada 

um de nós. 
Missão Ser uma empresa competitiva e rentável, 

promovendo o desenvolvimento 
sustentável do Brasil e cumprindo sua 
função pública com eficiência 

Empresa de mercado com espírito público – ser 
uma empresa competitiva e rentável, atuando com 
espírito público em cada uma de suas ações junto a 
toda sociedade. 

Visão  Sermos a primeira empresa dos 
brasileiros, das empresas e do setor 
público, referência no exterior; a melhor 
empresa para trabalhar, reconhecido pelo 
desempenho, relacionamentos duradouros 
e responsabilidade socioambiental. 

Ser a empresa mais relevante e confiável para a 
vida dos clientes, funcionários, acionistas e para o 
desenvolvimento do Brasil 

Valores* Ética e transparência; Espírito Público – Consideramos simultaneamente 
o todo e a parte em cada uma de nossas ações para 
dimensionar riscos, gerar resultados e criar valor. 

 Compromisso com o desenvolvimento 
sustentável das comunidades e do País; 

Ética – Nossa conduta é baseada em princípios e 
valores morais, com responsabilidade e 
transparência. 

 Responsabilidade socioambiental; Unicidade – Nossa identidade nos une, nos 
diferencia e nos orgulha: somos a Empresa Y 

 Respeito ao consumidor; Competência – Buscamos incansavelmente a 
competência necessária para resolver os desafios 
decorrentes de nossa Crença e de nossa Missão. 

 Excelência e especialização no 
relacionamento com o cliente; 

Inovação – Cultivamos uma cultura de inovação 
como garantia de nossa perenidade. 

 Gestão participativa, decisão colegiada e 
trabalho em equipe; 

Potencial Humano – Acreditamos no potencial de 
todas as pessoas e na sua capacidade de se realizar 
e contribuir para a evolução da sociedade. 

 Ascensão profissional baseada no mérito; Sustentabilidade – Somos protagonistas da 
disseminação e da viabilização de um estilo de 
vida baseado nos princípios de sustentabilidade. 
                                                              
 
                                                               Continua 
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Marca como diferencial competitivo; Eficiência – Otimizamos permanentemente os 
recursos disponíveis para a criação de valor para 
todos os públicos de relacionamento. 

 Proatividade na gestão de riscos; Agilidade – Somos simples e assertivos para ter a 
agilidade necessária para competir e encantar os 
clientes. 

 Comprometimento com solidez, 
rentabilidade, eficiência e inovação; 

  

Respeito à diversidade; 
 Compromisso com os acionistas e a 
sociedade. 

 
* Elencados conforme documentos de origem, não apresentando correspondência em sua disposição no 
quadro. 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos documentos Relatório Anual 2013 da Empresa Y e 

Relatório Anual 2014 da Empresa Y 
 

Para o período de 2015-2019, a Empresa Y definiu cinco desafios, considerados de grande 

relevância para a sustentabilidade das operações: Rentabilidade e Gestão do Capital; Cultura 

Organizacional; Gestão de Pessoas e do Conhecimento; Design (Negócios, Processos e 

Organização) e Experiência dos Clientes e Relacionamento com o Ecossistema (RELATÓRIO 

ANUAL 2014). 

 

Tais desafios representavam o foco da Empresa Y em melhorar a experiência dos clientes, 

acionistas e sociedade, proporcionando relacionamentos duradouros e, pautada nos princípios 

da sustentabilidade, em priorizar o aumento da eficiência, das receitas com prestação de serviço 

e da rentabilidade (RELATÓRIO ANUAL 2014). 

 

Segundo o Relatório Anual (2014), em linha com sua missão de ser uma empresa de mercado 

com espírito público, está presente na estratégia da Empresa Y o compromisso de impulsionar 

políticas públicas e promover o desenvolvimento do País, ao mesmo tempo em que mantém a 

busca incessante por resultados sustentáveis.  

 

Conforme Mensagem da Administração, presente no Relatório Anual (2014) e assinada pelo 

presidente da Empresa Y,  

 
Promovemos internamente um amplo processo de revisão da nossa essência e 
estratégia corporativa, apresentado no capítulo Estratégia deste relatório. Com 
o envolvimento de diversas áreas, refletimos sobre a nossa Missão, Visão e 
Valores, posicionando a [Empresa Y] como uma empresa de mercado com 
espírito público. Esse princípio norteador reflete nossa vocação e evidencia o 
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desafio diário e transversal de conciliar interesses públicos e privados, gerando 
resultados sustentáveis aos acionistas e benefícios a todos os públicos com os 
quais nos relacionamos. Mensagem da Administração – 20/04/2015 

 

A comunicação da nova Missão e afins foi realizada por meio de um programa denominado 

Síntese. As principais ações do programa ocorreram nos primeiros meses de 2015, 

contemplando divulgações de notícias na intranet corporativa, distribuição de cartazes com os 

novos dizeres da missão e de agendas a todos os funcionários, em que as primeiras páginas de 

cada mês correspondiam a um item da Missão, Visão ou Valores. Houve ainda a realização de 

reuniões com os gestores de todas as áreas da empresa, para que repassassem aos subordinados 

as alterações na estratégia, além da divulgação de uma série de vídeos para disseminação dos 

valores. 

 

Em 08 de janeiro de 2015 foi publicada notícia em ambiente de Intranet da Empresa Y, 

reproduzida abaixo (com adaptações): 

 

[Empresa Y] e sua síntese: Empresa de Mercado com Espírito Público 
A partir de hoje, 8, o [Síntese] estará diariamente nos canais de comunicação 
por meio de vídeo, notícias, papel de parede e página específica na intranet 
corporativa. O Síntese é o resultado da atitude dos profissionais que atuam na 
[Empresa Y] e está explicitada na Estratégia Corporativa 2015-2019, por meio 
da crença, missão, visão e valores. Com a campanha, a proposta é replicar esse 
posicionamento nas relações com os funcionários, acionistas, clientes e 
sociedade em geral, abrangendo todos os envolvidos na dinâmica 
organizacional. Alguns movimentos de disseminação já estão acontecendo, 
como: entrega da [Agenda], campanha de final de ano, divulgação de frases 
de funcionários, extraídas dos depoimentos gravados nos [Encontros de 
lideranças] que remetem aos Valores da [Empresa Y], e realização de reuniões 
nas Unidades Estratégicas. Durante o mês de janeiro, está prevista a entrega 
de cartazetes da missão, visão, crença e valores e a realização de reuniões nas 
Unidades Táticas, de Negócios e de Apoio. O [Síntese] também estará 
presente nos diversos instrumentos utilizados em processos tais como 
capacitação, comunicação interna e mercadológica e outros. 

 

Do início de 2015 e até o final de 2016, o programa Síntese contou com diversos cursos e 

treinamentos disponíveis na universidade corporativa. Foi distribuído para todos os 

colaboradores uma agenda na qual as primeiras páginas de cada mês faziam referência a um 

dos itens (missão, visão e valores) da Empresa Y. Além disso, foram disponibilizados na 

Intranet corporativa vídeos com os executivos da organização tratando sobre a estratégia e sua 

ligação com os valores disseminados no Síntese. Alguns dos vídeos foram apresentados por 

altos executivos da Empresa, enquanto outros eram apresentados por consultores. Em uma série 
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de dez capítulos, o Espírito Público (EP), que até então não era presente na Missão, foi 

explicado por um consultor. Além disso, foi criada uma campanha de valorização dos 

colaboradores denominada “O Bom da Empresa Y é Você”, na qual os funcionários podiam 

contribuir com depoimentos escritos e/ou gravados, os quais foram disponibilizados em hotsite 

específico. Também foi iniciado um programa de incentivo à Inovação (um dos valores 

disseminados) em que os funcionários sugeriam, a partir de temas pré-definidos de interesse 

das diversas áreas da empresa, melhorias em processos e produtos, que seriam avaliadas e 

implementadas, garantindo o reconhecimento aos criadores. 

 

Portanto, uma empresa de economia mista que explicitou em sua missão, o binômio público-

privado foi, portanto, a organização escolhida como campo para este estudo, mais 

especificamente a Diretoria A. 

 

A Diretoria A foi criada em 2001 como fruto da reestruturação da Empresa Y, tendo sob sua 

responsabilidade os clientes corporativos (médias, grandes e megaempresas) ficaram sob a 

responsabilidade da área de Atacado (Diretoria A). Ao final do ano de sua criação (2001), a 

Diretoria A já possuía vinculada a si 12 escritórios específicos para o segmento corporate, além 

de 55 escritórios empresariais. No início de 2018, a Diretoria A reunia aproximadamente 1.340 

colaboradores, distribuídos em 13 escritórios para o segmento corporate e 69 para o segmento 

empresarial, sendo que 33 do total estão localizadas no estado de São Paulo.  

O Quadro 3 apresenta a forma como se dá a segmentação do atendimento. 

Quadro 3 – Segmentação Diretoria A 

  Diretoria A 

  Segmento Empresarial  Segmento Corporate 
  INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO 
Faturamento 
anual bruto 
(R$) a partir 
de  

25 milhões 25 milhões 25 milhões 400 milhões 400 milhões 600 milhões 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A despeito de ter aproximadamente 1% dos funcionários da Empresa Y sob sua jurisdição, 

representa grande percentual do volume de negócios/resultado e o estado de São Paulo, com 
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mais de 40% das unidades de negócios, representa o maior percentual deste valor. Portanto, por 

ser a praça mais representativa no resultado e devido à sua importância não somente para a 

Empresa Y, mas também para o Brasil, foram selecionados colaboradores dessa diretoria 

vinculados a esse estado. Mais especificamente, focalizamos no segmento da Diretoria A que 

lida com clientes corporate, ou seja, médias, grandes e megaempresas, na qual o autor do 

trabalho atua e, portanto, possui acesso.  

 

As Figuras 2 e 3 mostram a estrutura organizacional dessa diretoria e onde se localiza na 

Empresa Y, respectivamente.  

Figura 2 – Estrutura das unidades de negócios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Gerência	Média

Segundo	Gestor

Primeiro Gestor Gerente	Geral

Gerente de	
Negócios	

Officers	(Gerentes	
de	

Relacionamento)

Assistentes	de	
Negócios	e	
Escriturários

Gerentes	de	
Serviços

Assistentes	de	
Negócios	e	
Escriturários

Gerentes	de	
Negócios

Officers	(Gerentes	
de	

Relacionamento)

Assistentes	de	
Negócios	e	
Escriturários



	
 

44 

Figura 3 – Localização da Diretoria A na estrutura da Empresa Y 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados da pesquisa 

 

 

Foi encaminhado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (versão Organização 

– Apêndice A), para a organização, contendo os objetivos da pesquisa e foi obtida autorização 

para realiza-la. Para a obtenção da autorização, foi enviado e-mail para duas diretorias, a 

Diretoria A (onde trabalham os participantes desta pesquisa) e a Diretoria de Gestão de Pessoas. 

Foi obtida a permissão dessas duas áreas para realização da pesquisa. Os trâmites para a 

obtenção demoraram em torno de 3 meses, um dos motivos pelo qual o tempo de levantamento 

de dados foi estendido.   

 

3.4 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Para o levantamento de dados utilizamos como fontes transcrições de vídeos, entrevistas e 

documentos. 

 

Em relação aos vídeos, ficaram disponíveis a todos colaboradores da Empresa Y no site da 

Universidade Corporativa, por aproximadamente dois anos, tendo ocorrido campanhas para que 

fossem realmente assistidos. A assistência aos programas constava como pré-requisitos para se 
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concorrer a promoções e participar em processos seletivos internos. Além disso, o sistema de 

avaliação de desempenho do corpo funcional passou a conter referências aos valores que 

estavam sendo disseminados. Por exemplo, uma competência hipotética de “relacionamento 

com clientes internos e externos” necessariamente deveria estar ligada a algum dos valores 

anunciados no programa Síntese. Os programas podiam ser acessados durante o expediente de 

trabalho e também via dispositivos móveis, como celular e tablet, sendo possível assisti-los fora 

do ambiente e horário de trabalho. 

 

Neste estudo, focalizamos as transcrições de dez vídeos que estavam disponíveis no site da 

universidade corporativa, sobre o valor ‘Espírito Público’ (V1 a V10), uma vez que é parte do 

binômio aqui estudado “público-privado”. 

 

Realizamos entrevistas qualitativas que, na definição de Godoi e Matos (2006), reúne as 

características de profundidade e tematização. Foi utilizado roteiro (Apêndice B) para guiar as 

entrevistas, observando que o entrevistador tem flexibilidade para formular e ordenar as 

perguntas durante sua realização, considerando as respostas dos participantes (GODOI; 

MATOS, 2006). Esse roteiro sofreu ajustes durante as entrevistas, pois dependendo do que ia 

sendo respondido pelos entrevistados, em dadas ocasiões houve a necessidade de fazer novos 

questionamentos e aprofundamentos, gerando assim adaptações. 

 

Foram tomados cuidados necessários à realização de entrevistas como agendamento, escolha 

de locais adequados para sua realização, visando a evitar ruídos ou interrupções e propiciando 

ao entrevistado conforto necessário para expressar-se livremente.  

 

Os participantes receberam duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(versão Participante – Apêndice C) – do qual constavam os objetivos da pesquisa, autorização 

para gravação e garantia ao participante da pesquisa, quanto ao sigilo, à privacidade e à 

confidencialidade das questões respondidas, no que concerne aos nomes dos participantes e 

com relação ao nome verdadeiro da organização onde trabalham, motivo pelo qual usamos um 

nome fictício. No total, foram feitas dez entrevistas com oito gestores, cujas características 

serão expostas mais adiante.  

 

Para a solicitação de agendamento, o autor do trabalho entrou em contato, via telefone, com os 

primeiros quatro entrevistados. Por trabalhar na organização, já sabia a respeito do perfil destes.  
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O quarto entrevistado colaborou com a indicação dos demais participantes da pesquisa, que por 

sinal trabalhavam na mesma localidade.  

 

Aconteceram diversas dificuldades no agendamento das entrevistas, tais como demora na 

confirmação de agenda por parte de alguns entrevistados (um deles, inclusive, demorou quase 

dois meses para confirmar uma data, e após algumas tentativas frustradas via Skype, obteve-se 

êxito), além de alguns adiamentos realizados, tanto pelo pesquisador quanto pelos 

entrevistados, devido a entregas de certas obrigações corporativas. Esses fatos fizeram com que 

fosse necessário entrar em contato repetidas vezes por telefone e por aplicativo de celular com 

alguns participantes e resultaram na extensão do período dedicado ao levantamento de dados. 

Mesmo assim, nenhum dos participantes contatados se negou a dar entrevista, apesar de um 

deles não autorizar a gravação (GN2); todos disponibilizaram pelo menos uma hora de seu 

tempo para que elas pudessem ser realizadas. O tempo médio de duração das entrevistas foi de 

30 minutos.  

 

A maioria das entrevistas foi feita no local de trabalho dos participantes, na cidade de São Paulo, 

além de uma ter sido realizada em Barueri e outra em Santa Catarina (durante a realização de 

um evento corporativo).  

 

A quantidade de entrevistados se deu mediante saturação do sentido (BAUER; GASKELL, 

2005). Gaskell aponta que  

 
há um número limitado de interpretações, ou versões da realidade. Embora as 
experiências possam parecer únicas ao indivíduo, as representações de tais 
experiências não surgem das mentes individuais; em alguma medida, elas são o 
resultado de processos sociais. Neste ponto, representações de um tema de interesse 
comum, ou de pessoas em um meio social específico são, em parte, compartilhadas. 
Isso pode ser visto em uma série de entrevistas. As primeiras são cheias de surpresas. 
As diferenças entre as narrativas são chocantes e, às vezes, ficamos imaginando se há 
ali algumas semelhanças. Contudo, temas comuns começam a aparecer, e 
progressivamente, sente-se uma confiança crescente na compreensão emergente do 
fenômeno. A certa altura, o pesquisador se dá conta que não aparecerão novas 
surpresas ou percepções. Neste ponto de saturação do sentido, o pesquisador pode 
deixar seu tópico guia para conferir sua compreensão, e se a avaliação do fenômeno é 
corroborada, é um sinal de que é tempo de parar”. (BAUER; GASKELL, 2005, p. 71) 

 

Os entrevistados foram gerentes gerais e gerentes de negócios de unidades de negócios 

vinculadas à Diretoria A, uma vez que implementam a estratégia definida por essa diretoria, ao 

lidarem com clientes que utilizam os produtos e serviços oferecidos pela Empresa Y.  
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Os entrevistados foram, em sua maioria, do sexo masculino, e do segundo nível hierárquico. 

Todos eram pós-graduados, sendo a média de tempo na empresa de 19 anos e, na Diretoria A,  

de 14 anos. As características dos oito gestores entrevistados são apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Perfil dos entrevistados 

  GG1 GN1 GN2 GG2 GN3 GN4 GN5 GG3 

Nível 

Hierárquico 

Primeira 

gestora 

Segundo 

gestor 

Segundo 

gestor 

Primeiro 

Gestor 

Segundo 

gestor 

Segundo 

gestor 

Segunda 

Gestora 

Primeiro 

Gestor 

Sexo Fem. Masc. Masc. Masc. Masc. Masc. Fem. Masc. 

Idade 55 52 51 48 39 38 36 46 

Formação Pós-

grad.  

Pós-

grad.  

Pós-

grad.  

Pós-

grad.  

Pós-

grad.  

Pós-

grad.  

Pós-

grad.  

Pós-

grad.  

Tempo na 

Empresa 

(anos) 

18 16 19 25 15 20 16 25 

Tempo na 

Diretoria A 

(anos) 

15 14 15 17 13 16 5 18 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Além dos vídeos e das entrevistas, foram consultados documentos públicos (Relatórios Anuais 

aos investidores e Demonstrações Financeiras) e internos (notícias em intranet) aos quais foi 

permitido o acesso. 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Em estudos qualitativos, o pesquisador realiza a análise dos dados concomitantemente ao 

levantamento deles. Esse processo, portanto, é recursivo, dinâmico e intuitivo (MERRIAM, 

2002). Godoy (2005), afirma que o próprio ato de transcrever já constitui uma interpretação, 

pois passa pelos filtros de quem a realiza. No processo de ouvir e transcrever, primeiras 

impressões e ideias podem surgir, e é interessante que o pesquisador as anote para posterior 
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investigação, tendo em vista que essas impressões podem ser importantes para a análise e 

interpretação de dados e para o próprio processo de levantamento, nas entrevistas futuras.  

 

As entrevistas foram transcritas integralmente pelo autor do trabalho e utilizando o programa 

NVivo for Mac, versão 11.4, tomando-se, em média, meia hora para cada cinco minutos de 

áudio.   

 

A análise de dados na pesquisa qualitativa é indutiva, processo no qual o pesquisador parte de 

questões ou focos de interesse mais amplos, que podem tornar-se mais diretos e específicos 

durante a investigação, sendo as abstrações construídas a partir dos dados, em um processo 

ascendente (GODOY, 1995). A análise indutiva permite a identificação de padrões recorrentes, 

como de temas comuns ou categorias (MERRIAM, 2002).  

 

O'Connor (1995), ao estudar paradoxos, aplicou técnicas de análise textual para identificar 

tensões paradoxais durante a introdução de um programa de mudança organizacional, 

empregando texto como dados, ela procurou por mensagens ambíguas. Neste estudo, 

inspiramo-nos na análise de dados qualitativos proposta por Flores (1994), denominada análise 

textual interpretativa, que assume os procedimentos de análise de dados como interpretativos 

ao partir do pressuposto, coerente com o que assumimos neste estudo, de que a realidade social 

é subjetiva, múltipla, instável, resultado de uma construção dos participantes da pesquisa 

mediante a sua interação com outros membros da sociedade. A análise dos dados é um processo 

que consiste na detecção de unidades de significado em um texto e no estudo das relações 

existentes entre elas e em relação ao todo (FLORES, 1994).  

 

Nesse tipo de análise de dados as seguintes etapas devem ser seguidas (FLORES, 1994): 

primeiramente, os textos dos documentos e das transcrições das entrevistas são lidos, com 

escopo de apreender o conjunto de informações necessárias ao estudo; em seguida, os dados 

são segmentados, a partir de fragmentos recorrentes nos discursos e documentos; por fim, os 

dados são classificados em unidades relevantes aos objetivos da pesquisa (categorias). Como 

aponta Flores (1994), podemos nos utilizar tanto de categorias a priori, ou seja, com base em 

conceitos que já estão definidos, como os apresentados no Referencial Teórico, quanto de 

categorias a posteriori, isto é, daquelas que emergirem da análise dos dados.  
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A partir do exposto e considerando-se que também faz parte do corpo de materiais discursivos 

as transcrições de vídeos do Programa Síntese, percorremos as seguintes etapas de análise: 

 
1) Foi realizada, primeiramente, uma leitura das entrevistas;  

2) Em seguida, foram ouvidas novamente, concomitantemente à releitura;  

3) Assistiu-se aos vídeos da série Espírito Público, ao passo em que se liam as transcrições; 

4) As transcrições do material foram lidas novamente, e por meio do NVivo os trechos 

foram agrupados em Nós3. Esses nós foram reunidos em categorias mais abrangentes, 

de acordo com o referencial teórico (categorizado a priori).  

5) Feitas essa separação e análise sobre as transcrições dos vídeos e das entrevistas, 

iniciou-se a análise e apresentação dos resultados, tendo como sequência a apresentação 

das fontes de tensão, as reações defensivas e os tipos de paradoxos encontrados.  

 

No Quadro 5 apresentamos um resumo dos procedimentos metodológicos adotados para a 

realização desta pesquisa. 

 

Quadro 5 – Procedimentos metodológicos 

ITEM DESCRIÇÃO 

Pergunta de Pesquisa Quais são as reações de gestores de empresas de economia mista ao 
binômio público-privado em contexto de mudança organizacional? 

Objetivo Geral Compreender as reações de gestores ao binômio público-privado das 
organizações de economia mista em contexto de mudança  

Objetivos Específicos 

identificar fontes de tensão paradoxal  
identificar e analisar as reações ativas frente ao binômio público-

privado 
identificar e analisar as reações defensivas frente ao binômio público-

privado; 
 

Abordagem de Pesquisa Qualitativa interpretativista (GEPHART, 1999) 

Estratégia de Pesquisa Pesquisa qualitativa interpretativa básica (MERRIAM, 1998) 

Fontes de levantamento 
de dados 

Entrevistas qualitativas (GODOI; MATTOS, 2006), documentos 
internos e públicos e transcrições de vídeos  

Participantes da 
Pesquisa 

Gestores (Gerentes Gerais e Gerentes de Negócios) vinculados à 
Diretoria A de uma empresa de economia mista  

Tipo de Análise Análise textual interpretativa (FLORES, 1994) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                
3 Nodes, na nomenclatura original do programa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE E DOS RESULTADOS 

 

 

Nesta seção descrevemos, a partir dos textos obtidos durante a pesquisa de campo (transcrição 

das entrevistas, dos vídeos e documentos) as reações dos gestores ao binômio público-privado 

da Empresa Y, analisando, antes disso, as possíveis fontes de tensão paradoxal, bem como os 

tipos de paradoxo que o compõe.  

 

4.1 FONTES DE TENSÃO 

 

As fontes de tensão, conforme apresentado por Lewis (2000), podem ser encontradas nas 

organizações e estão principalmente nas mensagens ambíguas, ciclos recursivos e contradições 

do sistema. A partir dos dados levantados, foi possível identificar os três tipos de fontes de 

tensão, como veremos a seguir. 

 

Para Lewis (2000), mensagens ambíguas estão presentes em declarações incoerentes. O trecho 

abaixo apresenta de maneira confusa, algumas das diversas características que foram atribuídas 

ao Espírito Público durante a vinculação dos vídeos sobre esse valor: 

 

EP é muito definidor da identidade da [Empresa Y] e dos seus diferenciais 
junto ao mercado. [...] EP é um valor, uma maneira de ver o mundo e atuar 
sobre ele. Todos nós temos EP, e ele vai se manifestando na medida em que a 
gente vai amadurecendo. (EP – V1) 
 
Por isso, o Espírito Público aparece pela primeira vez na Crença da [Empresa 
Y] e reforça a necessidade de ele ser cultivado e estimulado em cada pessoa. 
Não na pessoa jurídica. Não é a pessoa jurídica que tem o Espírito Público, é 
a pessoa física. (EP – V1) 
 
Espírito Público é você pensar mais na coletividade do que no seu próprio Eu, 
né. Então a empresa não pode pensar só em lucro. (GG2) 
 

Os trechos acima apresentam uma contradição, pois ao mesmo tempo em que o consultor, como 

representante da Empresa Y, afirma que quem possui o EP é a pessoa física, também é dito que 

há empresa “de mercado com espírito público” denotando que é uma característica da 

organização.  
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Apesar do objetivo dos vídeos ter sido o esclarecimento sobre o que seria Espírito Público, 

percebemos que, quanto mais se tentava explica-lo, mais contraditórias as mensagens, como 

ilustra o trecho abaixo: 

 
O Espírito Público (EP) mora dentro da gente e influencia o nosso 
comportamento o tempo todo. Por isso, o EP aparece pela primeira vez [a 
partir de 2015] na Crença da [Empresa Y] e reforça a necessidade de ele ser 
cultivado e estimulado em cada pessoa. (EP – V1) 

 

O consultor afirma que o EP reside nas pessoas e influencia o comportamento o tempo todo. 

Igualmente, que deve ser estimulado em cada pessoa. Nesse caso, pode surgir o 

questionamento: se o EP mora nas pessoas e influencia o comportamento todo o tempo, por que 

ele deve ser estimulado? Percebe-se, portanto, ambiguidade nesta mensagem.  

 

Outros exemplos de inconsistências e contradições são: 

 
[...]o Espírito Público está na contramão do instinto natural do ser humano, 
que é o egoísmo. (EP – V1) 
 
Todo empreendedor quer ganhar dinheiro e, para isso, ele precisa de uma boa 
ideia. Para o empreendedor, uma boa ideia é aquela que dá dinheiro. Como ter 
uma boa ideia que dá dinheiro? Resposta óbvia: procure um problema e 
proponha uma solução que as pessoas possam pagar. Isto é, movido pelo 
egoísmo de se enriquecer, resolva o problema dos outros. É por isso que se diz 
que o Espírito Público é a principal inspiração do empreendedor. (EP – V9) 
 
O Espírito Público amplia o olhar para o outro, para a sociedade, para os 
problemas da época, e desperta o espírito empreendedor em busca de soluções. 
É isso que põe a gente para frente. (EP – V9) 

 

Nos trechos acima, primeiramente o apresentador do vídeo afirma que o EP está na contramão 

do egoísmo. Em seguida, diz que o empreendedor é imbuído de egoísmo e que tem como 

objetivo “ganhar dinheiro”. Por fim, após dizer que egoísmo está na contramão do EP e no 

cerne do espírito empreendedor, conclui que o EP é a principal inspiração do empreendedor, 

em uma clara contradição. 

 

Ainda sobre a série de vídeos, outras falas incoerentes do consultor podem ter causado 

estranheza e confusão a quem os assistia: 

 

O EP, como altruísmo, existe na natureza muito antes dos humanos. (EP – V2) 
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Era assim no começo: os insetos machos germinavam as fêmeas e elas iam 
soltando os filhos pelo caminho. Não havia convivência entre pais e filhos 
porque não havia um lugar de parada. Até que a fêmeas resolveram montar 
um ninho num lugar. Aí começou a convivência e a organização social. Era a 
fêmea que distribuía os papeis na colônia: quem ia ser a formiga soldado, 
quem ia ser faxineira, enfermeira e assim por diante. Quer dizer, a rainha 
contrariava o instituto egoísta natural de o soldado querer procriar e perpetuar 
a própria espécie para ir defender os filhos dela, rainha. Para fazer isso, o 
soldado teria que ser altruísta. No caso dos insetos, não havia conflito entre 
egoísmo e altruísmo porque o soldado nascia soldado, não tinha escolha. (EP 
– V2)  
 
Mas o ser humano tem livre arbítrio e pode escolher: Ser egoísta? Cuidar dos 
seus interesses para garantir o seu futuro e o futuro de sua família, seus filhos? 
Ou ser altruísta? Cuidar dos outros, do que é comum, para garantir um 
ambiente legal e um futuro tranquilo para todos? Aí surge o conflito: forças 
opostas que geram tensão criativa. Os cientistas dizem que o que nos faz 
humanos é exatamente essa tensão entre a parte e o todo, porque, ao não 
excluir o outro, a tensão expande a nossa consciência e a nossa capacidade de 
encontrar soluções novas. (EP – V2) 
 
[...] É aqui que o Espírito Público encontra sua morada, numa consciência 
ampliada que consegue ver o todo e a parte ao mesmo tempo. (EP – V3) 

 

Aqui, ao mesmo tempo em que se refere ao EP como algo existindo antes dos humanos, atribui 

sua existência à natureza, relacionando-o aos insetos, ao altruísmo deles como se eles tivessem 

escolha. Ao mesmo tempo, afirma eles não têm escolha, pois as funções já são designadas e 

que respondem por instinto.  Posteriormente, afirma que o que nos torna humano é a capacidade 

de ver o todo e a parte ao mesmo tempo e que nisso reside o Espírito Público, o que é 

contraditório com dizer que o EP já existia na natureza antes dos humanos.  

 

Na busca de esclarecer o que é o Espírito Público (EP), nos vídeos, o consultor contrapunha-o 

ao “Mercado”, quando remetia esse valor ao ator social organização, ao invés do empregado:  

 
[Empresa] de Mercado com Espírito Público, tem uma tensão proposta no 
enunciado [...] Não se trata de considerar os interesses da parte em algumas 
decisões e os interesses do todo em outras decisões. O enunciado é claro e 
desafiador [...] Fugir desta tensão fragiliza a identidade e a competitividade da 
[Empresa Y], porque é aceitar que a [Empresa Y] é duas empresas: uma 
empresa de mercado, que concorre com as privadas, e uma empresa pública, 
que concorre com os empresas públicas. (EP – V2) 
 
 

Nessas falas, ele torna a tensão entre empresa de mercado e empresa pública saliente. Porém, 

ao colocar que há necessidade de se enfrentar a tensão, pois a fuga (aceitação de duas empresas 

separadas) fragilizaria a identidade, o consultor dá a entender que sim, é possível que na prática, 
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existam duas empresas, ao invés de uma empresa que consiga lidar com ambas as pontas do 

paradoxo.   

 

Por sua vez, a conformidade às regras foi apresentada como possível empecilho à tensão que 

deveria ser, a partir daquele momento, em 2015, mantida saliente:  

 
A conformidade mantém a empresa e as pessoas no combinado, porque essa 
é a sua função. A conformidade tira a tensão dos processos de decisão, porque 
as questões são resolvidas conforme a regra, a norma e a lei, e não segundo a 
consciência das pessoas, que é o que faz crescer e inovar. Conheça e use as 
normas, mas não abra mão de criticá-las e aperfeiçoá-las. (EP – V4) 

 

Por outro lado, a Empresa Y é regida por normativas uma vez que faz parte do segmento 

financeiro, o que torna qualquer decisão de quebra de normas algo problemático para os 

empregados, que podem se perguntar sobre qual lado devem atender.  

 

Em suma, foi possível perceber que os conteúdos dos vídeos analisados apresentaram 

ambiguidade, à medida em que foram colocadas diversas definições e exemplos sobre Espírito 

Público. Tais comunicações foram aqui consideradas, portanto, como fontes de tensões 

paradoxais por meio de mensagens ambíguas, conforme Luscher, Lewis e Ingram (2006).  

 

O programa Síntese, como apresentamos, foi implementado para divulgar a nova Missão e afins 

da Empresa Y. Contudo, aos serem questionados sobre esse tema, os participantes apresentaram 

visões diferentes. Para alguns deles, por exemplo, intenção da organização ao propor e divulgar 

uma nova missão e valores com ênfase ao Espírito Público, estava voltada aos diferentes 

públicos externos, já que a empresa que vinha dominando até então, era a de Mercado, o que a 

fazia muito próxima de seus concorrentes: 

 
Eu entendo que era, a [Empresa Y] tinha que dizer ‘qual é a sua identidade 
para o mercado’, aquela questão de uma empresa... de economia mista com 
espírito público. Então assim, empresa de mercado, mas que não poderia 
abandonar o seu espírito público. (GG2) 
 
É, assim, é um programa que eu percebo assim, que tenta caracterizar bastante 
a instituição, é... mostrar qual seria a, quais seriam os fundamentos, os 
princípios da instituição, mas que embora tenha a... uma intenção muito boa, 
na prática no dia-a-dia ela não se diferencia muito, né, então é mais uma, uma 
intenção de mostrar a caracterização da instituição para a sociedade. (GN1) 
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Acho que foi um, uma preocupação de mostrar que a [Empresa Y] precisava 
ser competitiva, né, ser sustentável, mas não perder a sua... a sua... orig... a 
sua natureza. E efetivamente a [Empresa Y] é uma empresa pública, ele é de 
economia mista e que tem essa função também de ser, é... de ser... é... é... 
relevante para a comunidade, né, ser relevante, ser, é... essencial para a 
sociedade. (GG1) 
 
[...] a parte de ser uma empresa sustentável, competitiva e rentável, isso chega 
todos os dias, porque ele vem na forma do resultado que eu tenho que entregar, 
da meta que eu tenho que entregar, semestral, né. Eu tenho que entregar tarifa, 
eu tenho que entregar carteira de crédito, eu tenho que entregar é... Fazer 
negócio com clientes que tenham bons riscos, né, com menor risco possível. 
[...] Então isso é constante, essa parte da empresa de mercado pra gente que tá 
na área comercial, isso aí é o que eu respiro. A gente respira isso 24 horas por 
dia, sete dias por semana. (GG1)  
 
 

Para outro entrevistado, os motivos que levaram às alterações na Empresa Y e comunicadas 

pelo Síntese estavam ligados à cultura organizacional, porém, como resultado de uma resposta 

à sociedade naquele momento: 

 
Então eu lembro que foi um movimento que a empresa queria mudar a cultura 
dela, que tava sendo pressionada talvez até um pouco pelo mercado, um pouco 
pela opinião pública à época [2015] e tudo mais. E a empresa digamos assim 
‘ah.... eu tenho que definir a minha estratégia de atuação’, e na época, definiu-
se que a [Empresa Y] era uma empresa de mercado, com espírito público. Ou 
seja, ela tem a... os acionistas né, pra prestar resultado, mas também tem o 
lado social, que é de utilidade pública, digamos assim. (GN3) 
 

É importante destacarmos que, desde algum tempo antes do processo de mudança divulgado 

pelo Síntese, houve tentativas governamentais de intervenção na economia e trocas no comando 

da presidência da organização. O principal acionista (governo), nos primeiros anos da década 

de 2010, determinou que as empresas controladas balizassem a economia nacional em termos 

do acesso ao crédito, ao reduzir os custos de seus produtos e serviços, incentivando assim, ainda 

que artificialmente, o aquecimento econômico. Entre as medidas adotadas em âmbito geral, 

houve redução nas taxas de juros da economia nacional, nas tarifas de produtos e serviços de 

empresas com participação governamental e um incentivo ao crédito, tentativas de estímulo ao 

investimento em bens de capital e em infraestrutura.  

 

Nesse sentido, podemos pensar que o processo de mudança, que trouxe entre outras, alterações 

nos valores e na missão, foi promovido para reavivar a parte “pública”, que faz parte de toda 

empresa de economia mista, mas que se encontrava “meio perdida”, na percepção dos 

entrevistados:  
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Eu gosto do estilo da [Empresa Y], porém eu acho que nesse momento ela 
quer ser uma empresa de mercado, privado, e tem ainda essa parte de público, 
então, às vezes a gente... eu sinto a empresa meio perdida nessa identidade 
dela. [...] Então eu acho que a [Empresa Y] deveria fomentar um pouquinho 
mais às vezes as partes sociais, já que a gente tem o governo por trás. Então 
eu sinto um pouco isso, meio uma identidade assim perdida dentro da empresa. 
Eu acho que a gente tem que ser uma empresa de mercado, mas a gente fica 
nessa daí, cada vez mais buscando rentabilidade, porém a gente não está 
fazendo a parte social da empresa, de espírito público, que tanto ela também 
prega [no Síntese]. (GN5) 
 
[...] Ou melhor né, tem que ser uma empresa pública que dê resultado, né, 
alguma coisa do gênero né... (GN3) 

 
Por sua vez, os participantes entenderam o Espírito Público como algo característico do ator 

social organização e não uma característica deles mesmos, como atores individuais atuantes na 

Empresa Y, como as mensagens dos vídeos também davam a entender: 

 
[a]cho que Espírito Público talvez tenha mais foco em questão da sociedade. 
Talvez programas que envolvam a sociedade, linhas direcionadas mais para 
crescimento da própria sociedade, do mercado, financiamentos. (GN4) 

 

Espírito público eu entendo como você ajudar a sociedade, como a gente é 
uma instituição financeira, fomentando com taxas mais baixas, para o 
empresário, enfim, pessoa física, conseguir aí ter uma renda, construir seus 
negócios, gerar emprego, enfim, fomentar a economia. (GN5) 

 

As mensagens ambíguas não foram as únicas fontes de tensão observadas nesta pesquisa. 

Também foram percebidos ciclos recursivos, que são entendidos como a ocorrência de uma 

oscilação perpétua entre alternativas de ação, que geram um sentimento que reflete a situação 

de ser condenado se fizer algo e condenado se não o fizer, em uma situação que leva os atores 

a se sentirem paralisados ou presos e sem saída (PUTNAM; FAIRHURST; BANGHART, 

2016). 

 
Então, eu acho que tem conflito. Eu acredito que tenha. É como a gente sente 
isso aqui dentro. Acho que é difícil você ser uma empresa privada e tentar 
querer ser perto do [maior concorrente em resultado], igual o board da 
empresa cita muito, com o lucro lá em cima, o dobro do nosso, e ao mesmo 
tempo você ser uma empresa de espírito público e ajudar aí as pessoas. (GN5) 
 
Eu acho que a empresa está no mercado, e tem que dar satisfação aos 
acionistas sim, só que a empresa não abre mão de ser uma empresa [...] onde 
o maior acionista é o governo, e o governo tem que ter um espírito de 
coletividade um pouco maior. Então a empresa pública, a empresa com 
espírito público é que suas ações, por mais que visem lucro e retorno aos 
acionistas, elas não podem conflitar aí com a necessidade de fomentar a 



	
 

56 

sociedade. (GG2) 
 

 

Os trechos acima (GN5 e GG2) demonstram a tensão público-privado, e um possível ciclo 

recursivo – ser condenado se agir como empresa de mercado e buscar primeiramente o lucro (e 

deixar de cumprir o que o governo determina) e de ser condenado se cumprir a função de 

“fomentar a sociedade” e não estar perto do principal concorrente, como o “board da empresa 

cita muito”. Por serem gestores e possuírem um vínculo emocional decorrente do cargo de 

confiança, eles não podem, abertamente, criticar ou expor determinadas percepções, já que 

poderiam ser definidos como não alinhados ao insinuarem que haja uma discrepância entre o 

que ele vê e o que ele deveria ver. 

 

As fontes de tensão, tais como mensagens ambíguas e ciclos recursivos, podem imbricar-se nas 

organizações, passando a existir independentemente dos atores envolvidos, ao tornarem-se 

contradições do sistema (LUSCHER; LEWIS; INGRAM, 2006). No exemplo a seguir, o 

entrevistado atribui a parte “pública” à ineficiência, ao fato da estrutura ser “muito inchada” e 

por se tratar de empresa de economia mista: 

 
Então assim, você pega uma estrutura da empresa muito inchada, quando você 
compara com empresas particulares é muito mais achatado isso. Então eu 
acredito ainda por causa da nossa ineficiência, por causa dessa parte da 
empresa também de Espírito Público, de ser... espírito público não, de ser 
economia mista eu acredito que ainda, que tem sim essa ineficiência. (GN5) 
 
 

Na fala acima (GN5), o EP aparece como algo ineficiente, e por isso algumas pessoas acabam 

se afastando dessa ideia. Ao mesmo tempo, o EP deve existir, mostrando uma tensão com a 

parte privada do binômio. Em outro trecho, o mesmo entrevistado atribui novamente à 

organização, ao seu modus operandi, encerrar postos de trabalho onde se gera mais resultado, 

ao contrário do que uma empresa privada faria: 
 

Eu acho que a gente é ineficiente, acho que tem uma diretoria, uma cabeça 
muito inchada, e um corpo cada vez mais diminuindo. Quando a gente vê 
todas essas reestruturações a gente vê muito mais na área de baixo, que é quem 
gera resultado basicamente, que faz as vendas, e menos na diretoria. E acho 
que isso sim tem a ver com ser economia mista. A gente tem 37 diretorias, 
acho que é bem inchada, quando a gente pega e compara com outras empresas, 
né. E quantidade de funcionários que a gente vê, cada vez mais as empresas 
particulares diminuindo. E a gente ainda tem o corpo de [dezenas de milhares] 
de funcionários. Eu acho que a gente ainda tem sim bastante ineficiência. 
(GN5) 
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A fala acima apresenta a contraposição da visão de empresa de mercado com a ineficiência. A 

empresa precisa ser eficiente, porém com ineficiência em decorrência do EP: busca resultado, 

mas quando corta custos na base, acaba reduzindo a parte da estrutura que dá mais resultado, 

ou seja, quem vende os produtos da Empresa Y. 

  

No exemplo a seguir, outro entrevistado traz a existência de produtos que cumprem o objetivo 

público, mas não são incentivados em termos de venda, enquanto isso ocorre com os de maior 

retorno: 
Eu entendo que... é... são produtos [ligados a linhas de baixo retorno e 
incentivados pelo governo] que a empresa não procura dar muita ênfase, é, 
mas que não cria barreiras para o acesso a eles. Exatamente para poder cumprir 
a sua missão, cumprir a... esse objetivo de ter esse espírito público, essa 
preocupação com a sociedade. Mas como eu falei antes, o destaque maior ele 
é voltado para o retorno. Então, de alguma forma, é... os produtos que geram 
maior retorno, eles são mais incentivados e são mais destacados pela 
instituição. (GN1) 

 

Dessa forma, podemos dizer que existem diversos tipos de fontes de tensões paradoxais na 

Empresa Y. Os vídeos do programa Síntese mostraram-se como um meio fomentador e 

reforçador de mensagens ambíguas, apesar de, contraditoriamente, ter como objetivo original 

tornar claro o significado dos valores, particularmente, no que tange ao Espírito Público, de 

interesse desta pesquisa. Não foi possível saber se isso foi deliberado ou não, uma vez que os 

vídeos representavam a “voz oficial” da organização e não foram realizadas entrevistas com os 

envolvidos na formulação do programa. 

 

4.2  TIPOS DE PARADOXOS 

 

Foi possível identificarmos não só um, mas a existência de alguns paradoxos relacionados ao 

binômio público-privado. Um deles, o qual classificamos como paradoxo de desempenho, é 

ocasionado pela pluralidade de stakeholders ligados a uma organização, que pode resultar em 

estratégias diversas e metas concorrentes entre si. Nesse tipo, as tensões surgem das diferentes 

e muitas vezes conflitantes demandas de distintas partes interessadas, internas e externas à 

organização (SMITH; LEWIS, 2011).  

 

De fato, vários entrevistados percebiam uma tensão provocada pela necessidade de atender 

objetivos diferentes. O entrevistado GN1, por exemplo, percebe a existência simultânea de 

públicos a serem atendidos com interesses opostos: 
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Se reflete exatamente nessa, nessa busca de um equilíbrio difícil, né, em que 
a sociedade seja atendida a um custo reduzido, mas que, por outro lado, venha 
dar esse retorno que os acionistas esperam. Então há um dilema muito grande. 
E aí a instituição acaba mantendo, mantendo unidades, mantendo produtos, 
mantendo serviços, é... que não são lucrativos. E de alguma forma ela tem que 
recuperar resultado em outros produtos ou em outras praças e mercados para 
atingir um grau de eficiência, um grau de equilíbrio que atenda os acionistas 
como um todo (GN1). 

 

Essas tensões são demonstradas nos exemplos a seguir. O trecho abaixo se relaciona à 

composição da empresa de economia mista, que precisa atender a shareholders com objetivos 

diferentes, mas tem de levar em conta o esperado pela sociedade (paradoxo de desempenho): 

 
[...] vou te dar um exemplo. Concreto. É... A [Empresa Y] tem adotado uma 
política, por exemplo, praças onde há... é... assaltos, violentos, aqueles com 
[...], a Empresa está adotando a política de fechar essas unidades, né. Mas isso 
tem um impacto muito grande nas comunidades. E por força política, de até 
juri... acho que muito mais questões políticas, a [Empresa Y] tem reaberto 
unidades nessas localidades. Que é contra, seria contra a política que a 
empresa está adotando em termos de eficiência, mas, por outro lado, por ela 
estar presente naquelas comunidades, ele está se vendo obrigado a reabrir. 
Então esse é um exemplo claro aí que a [Empresa Y] tem que enfrentar. 
Enquanto que uma empresa que não teria seu principal acionista como o 
governo, ela tem muito mais liberdade de decidir se fecha, abre, onde ele acha 
que é mais adequado estar presente. Então esse é um exemplo concreto. (GG1) 

 

No mesmo sentido, as falas dos entrevistados GN1 e GN2 deixam clara a necessidade de atender 

a dois grupos de stakeholders - os acionistas e a sociedade: 

 

Se formos pensar o bem estar da sociedade, em programas sociais, onde o 
governo utiliza a instituição como uma via, um caminho, é... a gente precisa 
pensar em colocar esses programas com o menor custo possível para as 
pessoas. Quando você reduz o custo para o usuário, para o cliente, de alguma 
forma você afeta o retorno. E essa outra parte que é dos investidores não-
governamentais na instituição, a grande preocupação dela é com o retorno. 
Quanto melhor for o retorno mais interessante é para ela. Então, a oposição 
que eu vejo, embora parcial, né, ela se dá muito nessa linha. (GN1) 

 

Empresa de mercado com EP está ligado a como atender mercado e ser 
lucrativo tendo que desbravar. Isso é o Espírito Público. Espírito Público está 
ligado ao atendimento de políticas, que geram ônus em relação ao resultado. 
(GN2) 

 

Outro participante, por sua vez, não nega que haja tensão entre os diferentes acionistas, 

remetendo ao passado recente, à época do programa Síntese:  
 

Não, eu acho que já foi mais [tenso entre os diferentes acionistas]. No atual 
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momento político-econômico não. Agora se a gente fala dos últimos anos, 
houve sim. Houve um descolamento do mercado. Andar na mão diferente do 
mercado. O mercado [aumenta os preços] e a gente vai e abaixa [...], puxa a 
economia. Porque o maior acionista, governo, entendia que as empresas aí, 
públicas, entre aspas, tinham que puxar [os preços] para baixo. [...] Quando 
teve um momento contrário de subida de [preços] nós também fomos 
descolados do mercado e deixamos de surfar na onda, tá. Mercado imobiliário, 
as empresas privadas entraram muito forte no momento certo. A gente entrou 
muito forte depois, só que entrou no momento errado e teve um problema sério 
também. Então, num passado recente [2015] eu sentia bem esse conflito de 
interesses. Hoje [2018,] eu já acho que um pouco menos (GG2). 

 

Mas, essas tensões não surgiram da inserção do Espírito Público na crença da Empresa Y, que 

possui uma longa história, antes mesmo da República. A sua origem se deu por meio de um 

decreto do governo que uniu duas companhias existentes à época, visando a maior controle 

sobre a área de atuação. Ocorre que, no início do século XX, o governo se tornou acionista 

majoritário da organização e, desde então passou a operar, incentivando setores da economia 

considerados importantes por ele. Somente no fim do mesmo século seu controlador autorizou 

a atuar em todos os segmentos do mercado, passando a oferecer produtos e serviços 

competitivos em relação à concorrência. 

 

Portanto, não foi de início, mas a partir de determinado momento, depois de várias refundações, 

que a Empresa Y passou a atuar como uma organização de economia mista, adicionando o 

componente “mercado” ao seu cotidiano, engendrando, ao longo do tempo, contradições à 

medida que se buscava lidar com os objetivos do público (sociedade, todo) e do privado 

(acionistas, parte). Essa mudança trouxe consigo outras tensões, uma vez que as pessoas na 

organização estavam acostumadas ao componente público, em termos de identidade. O 

mercado, ou seja, a lógica de atuação voltada à obtenção de lucros, à competitividade, à busca 

pelo cliente, fez com que os atores na organização tivessem seu pertencimento abalado (“somos 

‘nós’ – da organização pública - ou somos “eles”, de empresas privadas?) e a necessidade de 

adquirir novos conhecimentos para uma nova forma de trabalhar. Assim, no cerne do binômio 

público-privado, coexistem diferentes tipos de paradoxos, imbricados ao paradoxo de  

desempenho. São eles: de pertencimento e de aprendizagem. 

 

Igualmente foi possível identificar um paradoxo de desempenho-aprendizagem, que está ligado 

à inovação nas organizações, que leva a esforços para construir o futuro e destruir o passado, 

mediante engajamento em novas ideias (SMITH; LEWIS, 2011) e a processos de mudança que 

revelam tensões entre o velho e o novo (LEWIS, 2000). Nas falas de GG2 e GN1, a seguir, 
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notamos que a presença do público e do privado ocasionou uma tensão entre o que era existente 

(burocracia, lentidão, ineficiência) com o que passou a ser solicitado (rapidez, eficiência, 

eficácia):  

 
E desde então [1996], a gente percebe que os funcionários começaram a se 
engajar realmente no encarreiramento dentro da Empresa Y. Acabou aquilo 
dos funcionários antigos que tinham habitualidade e ganhavam mais do que 
gerentes e não tinham perspectiva de ascensão na carreira para o funcionário 
que queria realmente crescer. Estudar... os funcionários deixaram de ser 
funcionários que não tinham nível universitário, começaram a se preparar 
muito mais. [...]a própria gestão de avaliação semestral do funcionário, aonde 
os funcionários que eram mais antigo à época entendiam que tinha uma certa 
estabilidade de emprego, tá, e começaram a mudar muito a visão de entender 
aí a necessidade de ser um pouco mais eficiente, ser produtivo (GG2). 
 
A causa [da lentidão dos processos decisórios], ao meu ver, é, e eu não sou 
um estudioso desse assunto, né, mas a percepção que eu tenho é que é uma 
herança de serviço público, porque, embora seja uma empresa de economia 
mista ela é originariamente uma empresa pública, que foi se tornando de 
economia mista, né. Então há uma tradição muito grande ainda de serviço 
público em algumas áreas. E essa é uma área que tem muita conotação de 
público, com burocracia, com necessidade de responder a diversas áreas e 
órgãos, é... quanto aos, aos movimentos que vem a ser realizados [de redução 
de despesas, reestruturação e inovação](GN1). 

 

Por sua vez, o entrevistado GG1 afirma em outro momento que uma possível tensão de 

identidade –  colaboradores comportarem-se como funcionário público versus colaboradores 

alinhados à competitividade de mercado– pode gerar problemas para o desempenho da empresa, 

causando uma tensão entre as identidades individuais e os objetivos da organização, ou seja, 

um possível paradoxo de desempenho-pertencimento: 

 
Só concluindo, né, que eu acho que realmente o maior desafio são, é... nível 
de pessoas mesmo, né. E que de uma certa forma a gente ser um... ter essa 
estabilidade ele cria uma comodidade nas pessoas. Não tem, não tem como... 
fugir muito disso. Isso é uma realidade. Então a gente vê, assim, depende 
muito de como é a postura individual, né. Se a pessoa traça um objetivo, quer 
um crescimento, né, então ela tem uma postura. Então se a pessoa acomoda 
numa situação, ele fica confortável ali, e de uma certa forma vai perdendo 
produtividade, eficiência, porque ele tá acomodado. Então, esse, eu digo, esse 
é um problema na nossa empresa, certo. Esse é um problema da nossa 
empresa. Porque ele gera muita ineficiência, gera muita ineficiência. Por outro 
lado, a gente tem que gerar muito mais, às vezes, de uma forma assim, muito 
desproporcional para poder compensar esses, essas ineficiências (GG1). 

 

Em suma, a Empresa Y, durante sua história, vem lidando com as tensões criando divisões, 

segregando áreas e produtos. Desde sua “origem” enquanto empresa de economia mista, foram 
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sendo criadas contradições que, provavelmente, ao invés de serem trabalhadas, elucidadas e 

confrontadas, continuaram existindo de forma latente.  

 

A partir da percepção dos diferentes tipos de tensão paradoxal encontradas, quais sejam: (i) de 

desempenho, ligados às diferentes expectativas dos acionistas (governo e privados); (ii) de 

desempenho-pertencimento, decorrente da identificação dos funcionários com as ideias de 

competição de mercado versus os que se identificam como servidores públicos; e (iii) de 

desempenho-aprendizagem, ligados às novas práticas em busca de eficiência que a competição 

de mercado exigem versus a antiga burocracia relacionada às empresas públicas, é possível 

inferir que o binômio público-privado encerra paradoxos de aprendizagem e pertencimento 

imbricados ao paradoxo de desempenho. Como mostram Smith e Lewis (2011), os paradoxos, 

ocorrem, em geral, relacionados uns aos outros. A Figura 4 mostra os tipos de paradoxos 

relacionados ao binômio público-privado. 

 

 

Figura 4 – Binômio público-privado 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3 REAÇÕES A PARADOXOS 

 

Lewis (2000) afirma que as tensões paradoxais podem ser realimentadas pelas reações a elas, 

formando um círculo vicioso (reações defensivas), quanto virtuoso (reações ativas). As 

primeiras reforçam a perspectiva “ou”, separando as partes do binômio que formam a tensão, 

enquanto as segundas desenvolvem uma perspectiva “e”, reconhecendo, mantendo e se 

utilizando de ambas para seu desenvolvimento a longo prazo. 

 

Neste estudo, foram encontradas somente reações defensivas que, para Lewis (2000), são as 

primeiras e mais típicas dos atores. Segundo Argyris (1993) citado por Lewis (2000), as defesas 

são ações que impedem alguém de sofrer constrangimento e ameaça, mas, simultaneamente, 

que corrija suas as causas. 

 

Suprimir as contradições e manter a falsa aparência de ordem, em uma reação defensiva, pode 

reduzir temporariamente a ansiedade, mas suprimir um lado de uma polaridade intensifica a 

força exercida pelo outro (LEWIS, 2000). A Empresa Y tem feito isso ao longo do tempo (e 

parece continuar fazendo). Ora por meio de sua comunicação e políticas ela privilegia Mercado, 

fazendo mais forte a falta do Público, ora o contrário, sem, porém, empregar outras formas de 

lidar com o binômico público-privado. 

 

As pessoas reagem às tensões existentes no ambiente organizacional à medida em que as 

interpretam. Os entrevistados, na maior parte das falas, dificilmente se referiram a ações 

tomadas por eles mesmos em relação ao binômio público-privado. Em geral, o público e o 

privado são interpretados no nível da organização. Ao fazerem isso, os participantes podem 

estar projetando, de maneira a defenderem-se do desconforto que ocorre quando remetidos à 

saliência desse binômio, até por efeito da própria entrevista, como será apresentado a seguir. 

A fala de um dos gerentes gerais mostra que o público e o privado estão em níveis de abstração 

diferentes: o primeiro nas práticas, enquanto o segundo, nos valores: 

 
[...] Então... isso é constante, essa parte da empresa de mercado pra gente que 
tá na área comercial, isso aí é o que eu respiro [...] Agora, a parte de que é uma 
empresa, é... com espírito público, é... isso acho que está nos valores, ele não 
tem esse bombardeamento que a gente tem, da entrega, da meta, né, mas ele 
está nos valores, é... dos valores da empresa. (GG1) 
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Por sua vez, podem estar refletidos na própria estrutura organizacional, em diferentes áreas, 

produtos a serem comercializados, em diferentes praças: 

Eu entendo que... é... são produtos [ligados a linhas de baixo retorno e 
incentivados pelo governo] que a empresa não procura dar muita ênfase, é, 
mas que não cria barreiras para o acesso a eles. Exatamente para poder cumprir 
a sua missão, cumprir a... esse objetivo de ter esse espírito público, essa 
preocupação com a sociedade. (GN1) 
 
E uma empresa público, pegando o exemplo da Empresa C[fictício], assim.... 
Acho que fica mais assistência social, cuidando de programas federais, 
atribuindo ai um Fundo de Garantia, ou um programa de moradia popular... é 
nessa linha mais ou menos. (GN3) 
 
Então há um dilema muito grande. E aí a instituição acaba mantendo, 
mantendo unidades, mantendo produtos, mantendo serviços, é... que não são 
lucrativos. E de alguma forma ela tem que recuperar resultado em outros 
produtos ou em outras praças e mercados para atingir um grau de eficiência, 
um grau de equilíbrio que atenda os acionistas como um todo (GN1). 
 
Então tem vários segmentos que a [Empresa Y] atua mais como braço do 
governo, na parte dos aposentados também, é, então, tem várias ações que a 
[Empresa Y] faz até também representando alguns Fundos que a empresa é a 
única repassadora, de parte de exportação também. Então, além desses pontos 
que a [Empresa Y] atua como quase um braço aí do seu principal acionista, o 
governo, a [Empresa Y] também por outro lado é uma empresa, é... de 
mercado, que atua com portfólio completo, né, tanto na parte de, de mercado 
de capitais, tem presença forte na parte de... é... das suas, das suas subsidiárias 
que o [Empresa Y] atua também como as demais empresas, e tem que ser 
sustentável e tem que ser rentável (GG1). 

 
Como eu me sinto em relação a isso? [a atuar com EP em todas as ações] Ah, 
eu acho que a empresa é muito grande, a gente tem que sair do nosso mundo 
aqui. Quando a gente olha só o nosso mundo da Diretoria A eu entendo que 
como qualquer outra empresa a gente está aí visando o lucro. É, com 
responsabilidade óbvio, mas visando o lucro e fomentando a sociedade aí, 
principalmente na parte empresarial. Agora eu acho que ele [o EP] fica muito 
arraigado aí nas ações da empresa no Varejo, principalmente em relação a 
determinadas localidades, praças. Você percebe que tem praças aí turísticas 
que só tem uma agência lá e da [Empresa Y]. [...] Que está em localidades que 
nenhum outra empresa está, porque é uma localidade que não se paga, né. E 
também as ações aí voltadas de [Agricultura Familiar], de fomento aí a 
sociedades quilombolas e tudo o mais. Eu acho que a empresa está aí, tá, e 
alguns, como a gente pode chamar aí, alguns acordos onde é signatária, que 
outras empresas também são, que trazem aí responsabilidade social, os 
princípios do Equador, acordos aí de Bioma da Amazônia. Então, algumas 
questões aí a [Empresa Y] se enquadra nessa questão aí de fomento à 
sociedade (GG2). 

 
Ou, então, em determinadas práticas da organização:  

Olha, a [Empresa Y] sempre viveu nesse dilema de que a gente precisa se 
comparar ao mercado porque nós temos os stakeholders, né, que são 
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acionistas, clientes, enfim, colaboradores, então a gente tem sempre que estar 
sempre se comparando com o mercado em termos de resultado, em termos de 
ROE [Retorno Sobre o Patrimônio], de rentabilidade, né. Mas também tem 
um lado de sustentabilidade da empresa que é bastante forte, que a empresa 
apoia as ações de governo, em especial no agronegócio, né, a empresa tem 
uma atuação com os micro e pequenos produtores rurais (GG3) 

 
Ou programas: 

[...] todas as agências da empresa, desde 2010, elas criaram um programa que 
está me fugindo o nome aqui que não estou lembrando, mas é programa que a 
gente tinha que fazer algumas ações com a sociedade. Né, vincular a 
sociedade, vincular os principais órgãos, as associações em algum projeto que 
a [Empresa Y] [apoiaria], mas que seria útil para aquela sociedade local ali. 
[...] Então eu participei ativamente de dois, um de catadores de lixo, de 
catadores de papel, perdão, e de produtores de leite na cidade de Itapetininga. 
A gente fez vários eventos, financiamos esses pequenos produtores e as 
cooperativas que representavam, então foi uma ação de espírito público que a 
empresa implementou e que eu participei (GG3). 

 

Ao tentarem lidar com as tensões por meio do que já está posto e considerado taken for granted  

(LEWIS, 2000), os empregados acabam reforçando as fontes de tensão, presentes no sistema, 

ou seja, reforçando as políticas e as práticas organizacionais que tratam de deixar os elementos 

público e privado em polos afastados, ao invés de considera-los conjuntamente. Ao mesmo 

tempo essa reação pode revelar uma forma de evitar eventuais desconfortos, como o de não se 

sentirem dando conta de ambos os lados dos objetivos da Empresa Y, afinal, uma empresa de 

economia mista.  

 

Esse desconforto também foi inferido em função da dificuldade de os entrevistados 

mencionarem exemplos sobre binômio público-privado em suas ações no cotidiano, na 

Diretoria A. As respostas acabavam sempre remetendo ao nível organizacional e deixando claro 

que, por estarem na Diretoria A, o “pedaço” dessa tensão que lhes cabia é o do Privado 

(Mercado), não do Público (Sociedade): 

 
Bom... eu não tenho problema com isso. Eu acho que a empresa tem que ser 
mais de mercado mesmo, senão ela não se sustenta aí, por mais tempo. Ainda 
mais quando você vê essas empresas digitais chegando aí e roubando o 
mercado [tradicional]. Acho que num futuro aí se a gente for ficar com muito 
essa parte de espírito público acho que a gente acaba perdendo a empresa, 
tendo uma rentabilidade muito baixa (GN5). 

 

As poucas falas que ensejam exemplo das atividades cotidianas em que se levam em 

consideração o público e o privado, revelam separação no tempo: quando se criaram programas 
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para lidar com o polo público, mas que eventualmente, deixam de existir em um momento 

subsequente, sempre no passado: 

 
Acho que já atendi [com EP]. Como eu trabalhei um ano na agência de varejo, 
atendia os  [agricultores familiares] digamos assim né, e aí era algo bem 
gostoso que a gente orientava, fazia toda a.... como que eu vou dizer.... A 
condução, explicava como que funcionava, e você via que eram pessoas muito 
carentes, e tudo mais. E as vezes você... eu poderia atender os clientes que 
davam mais retorno para a empresa, mas eu atendia eles ali nessa época, estava 
assim fazendo mais uma empresa pública, [do que] uma empresa de mercado 
talvez (GN3). 
 
Então, assim, como eu trabalhava numa cidade pequena, eu sentia a parte de 
produtor rural, principalmente linhas de [...] agricultura familiar, bem 
próxima, dessa parte, já que a empresa fala de espírito público. Então lá você 
ajudava o pequeno agricultor e isso mudava a vida dele. Então hoje tem uma 
senhorinha que às vezes lá na cidade do interior, e ela fala para mim que a 
gente [a construir] uma estufa para ela e isso mudou a vida dela. Que ela 
conseguiu produzir mais alface e ter uma renda familiar. Então essa parte que 
eu sinto um pouco, né. É... não sei se hoje em dia a [Empresa Y] ainda está 
com essas linhas aí na agricultura, se fomenta ainda, mas eu lembro que era 
uma parte que ajudava muito, que é a parte do espírito público que a empresa 
pregava (GN5). 
 

Podemos pensar que, ao longo dos anos, mensagens ambíguas e ciclos recursivos alimentam as 

contradições do sistema, reforçando as contradições. Quando se estressa muito um dos polos, 

tentando encobrir o outro, o efeito é exatamente oposto. Assim, quer nos parecer que, cada vez 

que a alta cúpula reforça o lado Mercado do binômio, fica a descoberto o lado Público, que 

deve então, ser tratado, por exemplo, mediante um novo processo de mudança, que propõe 

ações justamente para colocar luz no lado que foi subestimado. No entanto, como vimos no 

primeiro item desta seção, ao ser esse processo de mudança comunicado por meio de várias 

ações como os vídeos do programa Síntese, novas mensagens ambíguas são geradas, separando 

ainda mais cada um dos polos e, ao fazê-lo, aumentando ainda mais as diferenças, o que pode 

gerar novos processos de mudança com redefinição de missão, e/ou crença, e/ou valores, 

começando tudo de novo, em um ciclo vicioso: 

 
Eu penso que ele [o Síntese] tenta tirar um pouco daquele peso que é dado às 
instituições financeiras, de serem instituições que visam, de forma até vil, o 
lucro. E mostrar que a instituição tem outras utilidades, outras intenções, outro 
papel na sociedade. Que é um papel de ser participante ativo do 
desenvolvimento das empresas que se relacionam, das pessoas que se 
relacionam com a instituição. (GN1) 
 
É, assim, é um programa que eu percebo assim, que tenta caracterizar bastante 
a instituição, é... mostrar qual seria a, quais seriam os fundamentos, os 
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princípios da instituição, mas que embora tenha a, uma intenção muito boa, a 
prática no dia-a-dia, ela não se diferencia muito, né, então é mais uma, uma 
intenção de mostrar a caracterização da instituição para a sociedade. (GN1) 
 
[...] falando especificamente da empresa, é eu acho que ai depende muito da 
direção, dos presidentes da [Empresa Y]. Eu já trabalhei em épocas que o 
presidente, em meados de 2006 era uma empresa que assim parecia com mais 
cara de mercado, as taxas eram assim não eram muito baratas, tinha cliente 
que até tive relatos que "sua taxa está bem mais cara que outros" e tudo mais. 
[...] Era uma empresa que assim acho que se espelhava muito no setor privado, 
fazendo aquisições de outras, era assim ate um... um... como que eu posso 
dizer.... Querendo crescer bem focado no estilo privado, aí mudou essa 
administração acho que dai quando entrou o novo presidente e tudo mais, aí 
eu achei que ele virou mais uma empresa focado em utilidade pública. (GN3) 
 

Dessa forma, a cúpula da organização passa a agir sempre defensivamente, transferindo a 

“incompreensão” para a sociedade e/ou para os clientes, sem perceber que é ela mesma, por 

meio de suas políticas, práticas e, muitas vezes, assim chamados “processos de mudança”, que 

mantém as tensões de forma latente: 

 
É... a atividade financeira ela é uma atividade bastante caracterizada, quando 
se olha ela em si. A percepção que a sociedade tem dessa atividade ela é um 
tanto quanto distorcida. Então quando se fala que na prática não altera muito 
é porque a prática é aquela mesmo, né. Mas a intenção é tirar as distorções 
que haviam, ou que há na percepção que a sociedade tem do segmento ou da 
instituição. Então é mais isso, né, a... a comunicação aí ela tenta reverter um 
papel que na visão da instituição está... ãh... sendo visto de forma não muito 
realista pela sociedade. (GN1) 
 
É... é porque os clientes tem uma percepção da [Empresa Y], além desse fato 
eles acharem que a [Empresa Y] tem que dar, que as precificações [Empresa 
Y] tem que ser menores, eles enxergam também uma ineficiência, que a 
empresa é ineficiente, que a empresa é lenta, que a empresa é burocrática... 
(GG1) 
 

Notamos também que os gestores da Diretoria A, percebem uma maior ênfase no lado Privado 

frente ao Público (Privado-Público), sem perceber que, ao expressarem e fomentarem isso, 

estão deixando mais forte ainda a contradição, que poderá voltar a “gritar” em breve. O lado 

“público” chega a ser considerado como um custo a ser reduzido: 
 

Eu penso que... é... essa parte de governo, né, essa participação do governo na 
instituição, ela deve, ela pode sim continuar, mas ela deve ser trabalhada na 
forma de causar o menos impacto possível nos resultados. Então, é... 
automatizando os acessos, criando produtos em que as pessoas possam se auto 
atender, reduzindo efetivamente as despesas que essa, esse viés aí podem 
trazer, de forma que a instituição ela possa alocar os seus recursos principais 
naquilo que efetivamente dá resultado, é... E continuar fazendo seu papel 
público de forma bastante automatizada, exigindo menor alocação de despesas 
possível. (GN1) 
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Se reflete exatamente nessa, nessa busca de um equilíbrio difícil, né, em que 
a sociedade seja atendida a um custo reduzido, mas que, por outro lado, venha 
dar esse retorno que os acionistas esperam. Então há um dilema muito grande. 
(GN1) 
 
[...] você tem que trabalhar muito para tirar uma percepção que às vezes até a 
própria organização trabalha para confirmar: essa ineficiência, essa 
burocracia, essa lentidão, esse mau atendimento. (GG1) 

 
Mas como eu falei antes, o destaque maior ele é voltado para o retorno. Então, 
de alguma forma, é... os produtos que geram maior retorno, eles são mais 
incentivados e são mais destacados pela instituição. (GN1) 
 
 

Em função disso, parece-nos que a Empresa Y não escolheu lidar com os paradoxos 

relacionados ao binômio público-privado por meio de uma estratégia ativa (SMITH; LEWIS, 

2011), que leva a ciclos virtuosos, mas sim, por meio de estratégias defensivas, que reforçam 

as diferenças, o que pode, diferentemente do que os gestores pensam, estar minando a 

sustentabilidade da organização em longo prazo. De acordo com Smith e Lewis (2011), a 

sustentabilidade pode ser alcançada por meio de estratégias que reconhecem e tiram proveito 

da tensão, desenvolvendo saídas criativas para que ambos lados andem juntos no tempo e no 

espaço. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, a mudança nas organizações é entendida sob uma perspectiva contínua, inerente 

à ação humana e como construção social, feita por atores nas organizações, que continuamente 

reconstroem hábitos de ação e redes de crenças, buscando acomodar novas experiências obtidas 

nas interações (TSOUKAS; CHIA, 2002). A mudança passa a ser vista não mais como uma 

propriedade da organização, algo sobre o qual possua pleno controle, mas ao contrário, a 

organização pode ser vista como uma propriedade emergente da mudança. O foco deixa de ser 

dado a organization, deslocando-se para organizing, ou seja, o processo de organizar, o qual 

pode ser dificultado ou encorajado mediante a presença de demandas contraditórias, ou 

paradoxos, inerentes a esse processo (LEWIS, 2000).  

 

Tendo isto em vista e considerando a importância de estudos sobre paradoxos nas organizações 

(LEWIS, 2000; LUSCHER; LEWIS; INGRAM, 2006; LUSCHER; LEWIS, 2008; SMITH; 

LEWIS, 2011; LEWIS; SMITH, 2014; PUTNAM; FAIRHURST; BANGHART, 2016), 

buscou-se responder a seguinte pergunta: Quais são as reações de gestores de empresas de 

economia mista ao binômio público-privado em contexto de mudança organizacional? 

 

Para tanto, procurou-se descrever e analisar as reações de gestores de uma empresa de economia 

mista ao binômio público-privado, tendo como recorte de tempo o período posterior a uma 

alteração na Missão, Visão e Valores da organização e o programa de comunicação interna 

utilizado para disseminar as alterações. Nesse sentido, houve esforço do pesquisador autor em 

suspender suas preconcepções sobre os assuntos tratados, uma vez que é empregado da 

organização que serviu de campo para esta pesquisa.  

 

Alcançaram-se os objetivos específicos propostos, tendo em vista que, com este estudo, 

conseguiu-se identificar, primeiramente, fontes de tensão paradoxal, por meio da análise da 

série de vídeos Espírito Público, dos documentos e das entrevistas realizadas. Como resultado, 

as tensões paradoxais, que são “polaridades cognitivas e/ou socialmente construídas que 

obscurecem a inter-relação das contradições” (LEWIS, 2000, p. 762) puderem ser identificadas 

por meio de três fontes, as mensagens ambíguas, os ciclos recursivos e as contradições no 

sistema.  
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As mensagens ambíguas foram identificadas, inicialmente, a partir da análise das transcrições 

dos vídeos. Do mesmo modo, identificamos, após tratar as entrevistas, que as mensagens 

ambíguas são geradas pela incoerência entre o discurso e a prática em determinados assuntos 

na organização. Os ciclos recursivos foram percebidos também, a partir das falas dos gestores, 

situações nas quais sentiam-se presos a respeito das incompatibilidades de demandas. Por fim, 

a atribuição das pessoas de contradições à estrutura da organização ou a práticas que 

independiam dos atores envolvidos levou ao entendimento de estarem presentes contradições 

do sistema. 

 

Entre as reações encontradas, muitas são próximas às apresentadas no Referencial Teórico, tais 

como a separação espacial e temporal (POOLE; VAN DE VEN, 1989) e a divisão, projeção e 

regressão (LEWIS, 2000). Identificamos reações que interpretam a tensão relacionada ao 

binômio público-privado como algo endereçado ao público externo, na sociedade, enquanto 

que internamente continuam a buscar o resultado. Outra reação foi relacionar a tensão a algo 

que está no nível abstrato, no que está escrito, mas não necessariamente, praticado na 

organização. Houve entrevistados que o interpretaram como algo que está no nível da 

organização, enquanto para outros como algo que está no cliente.  

 

Também foram identificadas reações ligadas à separação no tempo ou no espaço, no qual a ação 

ocorre somente em uma das pontas, pública ou privada, e as tensões permanecem separadas. 

Ora se pende para o público, ora para o privado, mas não atendendo aos dois em toda ação. 

Foram encontradas reações de polarizar ou dividir ainda mais as contradições, ou seja, o público 

e o privado são atendidos em unidades/produtos diferentes, porém sem considerá-las 

conjuntamente em uma mesma ação. Houve falas em que o resgate de situações que tenham 

proporcionado alguma segurança anteriormente foi identificada. Os participantes de forma 

variada dividem as partes do binômio nas áreas da empresa, nos produtos e em práticas, e as 

projetam na sociedade ou nos clientes.    

 

Cabe ressaltar algumas limitações deste estudo, como, por exemplo: as entrevistas terem sido 

realizadas apenas com stakeholders internos, uma vez que seria importante entender como 

outros públicos de interesse percebem o binômio público-privado. O fato de as entrevistas terem 

sido realizadas em um contexto de ambiente de trabalho e de servirem para um mestrado 

acadêmico, pode ter criado receio em alguns entrevistados em fornecer informações precisas 

sobre o programa de comunicação realizado ou sobre a missão da empresa, pois uma minoria 
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deles deu a entender que se preocupavam em não demonstrar desconhecimento sobre os 

assuntos conversados (como se estivessem sendo avaliados); notou-se uma preocupação em 

alguns participantes de tratar de temas ligados à política (como troca de chefes de governo, sua 

interferência ou não nos assuntos da organização, etc.) em decorrência de ser uma empresa de 

economia mista e de demonstrarem contrariedade a eventuais linhas ideológicas seguidas por 

partidos políticos. Além disso, exploraram-se somente os vídeos do Espírito Público, e não os 

demais materiais de comunicação do Síntese e limitou-se o estudo a gestores do Atacado, sendo 

que muitas ações relacionadas ao público foram mencionadas no Varejo.  

 

Levando em consideração as limitações deste estudo, elencamos algumas sugestões para 

pesquisas futuras na Empresa Y: abranger outros stakeholders internos que não apenas os 

gerentes gerais de unidades de negócios ligados à Diretoria A, tais como Executivos das Áreas 

de Varejo, e de formulação da estratégia da organização e acionistas, além de gerentes gerais e 

demais colaboradores das unidades de negócio do Varejo. Ainda, ampliar a pesquisa para 

stakeholders como clientes, fornecedores e sociedade; bem como entrevistar ex-funcionários, 

para entender a perspectiva de alguém que já passou pela organização. Além disso, propõem-

se estudos longitudinais acerca da percepção dos colaboradores de diversas áreas da 

organização, além de altos executivos, buscando identificar a possibilidade de tensões 

paradoxais presentes em períodos de tempo posteriores a esta pesquisa e as reações a elas, 

verificando se a exposição a pautas e demandas mais contraditórias altera o tipo de reações, e 

leva ou não a um nível superior de entendimento das pessoas, ou seja, à transcendência. 

Também se sugere que o binômio público-privado continue a ser pesquisado em outras 

empresas de economia mista, principalmente aquelas que não sejam do setor financeiro, para 

estudar os tipos de fontes, tipos de tensão paradoxal, reações defensivas e ativas que 

possivelmente serão encontradas.  

 

Por fim, é importante discutir o papel dos processos de mudança, que no caso da Empresa Y 

são reforçadores das contradições. Quando um dos lados está se tornando mais forte, a 

organização realiza um movimento contrário, no sentido de reforçar o outro. Durante a 

finalização desta pesquisa, houve nova mudança de estratégia corporativa, e tanto a missão da 

organização, assim como os valores sofreram alterações. Ou seja, o lado Mercado (Privado) do 

binômio público-privado está sendo reforçado. Todavia, reforçamos que a sustentabilidade 

pode ser alcançada por meio de estratégias que reconhecem e tiram proveito da tensão, 

desenvolvendo saídas criativas para que ambos lados andem juntos no tempo e no espaço 
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(SMITH; LEWIS, 2011). Quiçá a pesquisa tenha contribuído de alguma forma, a dar um 

primeiro passo nesse sentido, à medida que pode ter provocado a passagem das tensões da 

latência à saliência, pelo menos para os entrevistados. 

    

Por fim, este estudo trouxe contribuições acadêmicas, ao colaborar para o entendimento de 

tensões paradoxais, tanto no que se refere às suas fontes, reações e seus tipos. Compreendendo 

os paradoxos como construções sociais, resultantes da percepção das pessoas e de sua reação 

às tensões existentes nas organizações, especialmente tornadas salientes em processos de 

mudança. As reações encontradas foram além das categorias utilizadas a priori, por exemplo, 

as separações espacial e temporal (POOLE; VAN DE VEN, 1989) foram identificadas, mas, 

além delas, a polarização em produtos/unidades organizacionais distintas.  

 

Além disso, mostrou-se a relevância de compreender que em algumas organizações, a própria 

constituição pode engendrar a existência de tensões paradoxais, como é o caso de empresas de 

economia mista, que precisam lidar com acionistas governamentais e privados que, a priori, 

possuem expectativas diferentes de retorno da organização. A análise de resultados permitiu 

inferir que o binômio público-privado é capaz de engendrar diversos tipos de tensões 

paradoxais. Também foram trazidas contribuições práticas, ao oferecer aos gestores uma nova 

lente para entender as contradições nas organizações, e colocar luz sobre a necessidade de lidar 

com os paradoxos de maneira ativa, ocupando-se com as tensões de maneira a se obter bons 

resultados delas, e não buscando resolvê-las, pois como vimos, quando se escolhe um dos lados 

de uma dualidade, a opção não escolhida acaba por ganhar força e retornar, sendo breve o 

momento de conforto. Aos gestores de empresas de economia mista, é oferecida a possibilidade 

de se enxergar as fontes de tensão paradoxal, no que concerne ao binômio público-privado, 

visando buscar o melhor resultado possível dentro do que se propõe na gênese desse modelo de 

empresa o que, ao fim e ao cabo, é benéfico para a sociedade.        

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

72 

REFERÊNCIAS 

 

 
ADLER, P. S.; GOLDOFTAS, B.; LEVINE, D. I. Flexibility versus efficiency? A case study 
of model changeovers in the Toyota production system. Organization Science, v. 10, n. 1, p. 
43–68, 1999.  
 
 
ANDRIOPOULOS, C; LEWIS, M. W. Exploitation-exploration tensions and organizational 
ambidexterity: managing paradoxes of innovation. Organization Science, v. 20, n. 4, p. 696–
717, 2009.  
 
 
ANDRIOPOULOS, C.; LEWIS, M. W. Managing innovation paradoxes: ambidexterity lessons 
from leading product design companies. Long Range Planning, v. 43, n. 1, p. 104–122, 2010.  
 
 
APKER, J. Sensemaking of change in the managed care era: a case of hospital-based nurses. 
Journal of Organizational Change Management, v. 17, n. 2, p. 211–227, 2004. 
 
 
BAUER, Martin W.; GASKELl, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um 
manual prático. Petrópolis: Vozes, 2005. 
 
 
BEDNAREK, R.; PAROUTIS, S.; SILLINCE, J. Transcendence through Rhetorical Practices: 
Responding to Paradox in the Science Sector. Organization Studies, v. 38, n. 1, p. 77–101, 
2016.  
 
 
BEECH, N.; HUXHAM, C. Cycles of identity formation in interorganizational collaborations. 
Int. Studies of Mgt. & Org, v. 33, n. 3, p. 28–52, 2003. 
 
 
BENSON, J. K. Organizations: a dialectical view. Administrative Science Quarterly, v. 22, 
n. 1, p. 1, 1977.  
 
 
BISEL, R. S. On a growing dualism in organizational discourse research. Management 
Communication Quarterly, v. 22, n. 4, p. 614–638, 2009.  
 
BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Perfil das empresas 
estatais federais: 2014. Brasília, DF, 2016. Disponível em: < 
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/publicacoes/perfil-das-empresas-
estatais/ano-base-2014>. Acesso em: 29 mar. 2017.   
 
 
CRESWELL, J. W. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 
Porto Alegre: Bookman, 2010.  



	
 

73 

 
 
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y.S. Handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage, 
2005. 
 
 
FARJOUN, M. Beyond dualism: stabilty and change as a duality. Academy of Management 
Review, v. 35, n. 2, p. 202–225, 2010.  
 
 
FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. 5. ed. 
POSITIVO.  2010. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/dicionario/home.asp> Acesso 
em: 3 abr 2017. 
 
 
FLORES, J. G. Análisis de datos cualitativos: aplicaciones a la investigación educativa. 
Barcelona: PPU, 1994. p. 7-107.  
 
 
FORD, J. D.; FORD, L. W. Logics of Identity, Contradiction, and Attraction in Change. 
Academy of Management Review, v. 19, n. 4, p. 756–785, 1994.  
 
 
FORD, J.D.; FORD, L.W.; D’AMELIO, A. Resistance to change: the rest of the story. 
Academy of Management Review, v.33, n.2, p.326-377, Apr. 2008.  
 
 
GEPHART, R. Paradigmas and research methods. Research Methods Forum, v. 4, summer 
1999. Disponível em <division.aomonline.org/rm/1999_RMD_Forum_Paradigms_and_ 
Research_Methods.htm>. Acesso em 01 fev. 2017.  
 
 
GODOI, C. K.; MATTOS, P. L. Entrevista qualitativa: instrumento de pesquisa e evento 
dialógico. In: GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. B. (org). Pesquisa 
qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: 
Saraiva, 2006.  
 
 
GODOI, C.; BALSINI, C. A Metodologia qualitativa nos estudos organizacionais: análise da 
produção científica brasileira entre 1997 e 2003. Eneo. Atibaia: ANPAD, 2004. 
 
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
Administração de Empresas, v.35, n.2, p.57-63, Mar./Abr., 1995 
 
 
GREY, C. O fetiche da mudança. RAE, v.22, n.1, p.10-25, jan./mar. 2004.  
 
 
HATCH, M. J.; ERHLICH, S. B. Spontaneous humour as an indicator of paradox and ambiguity 
in organizations. Organization Studies, v. 14, n. 4, p. 505–526, 1993.  



	
 

74 

HOWARD, L. A.; GEIST, P. Ideological positioning in organizational change: The dialectic of 
control in a merging organization. Communication Monographs, v. 62, n. June, p. 110–131, 
1995.  
 
 
JARZABKOWSKI, P.; LE, J. K.; VAN DE VEN, A. H. Responding to competing strategic 
demands: how organizing, belonging, and performing paradoxes coevolve. Strategic 
Organization, v. 11, n. 3, p. 245–280, 2013. 
 
 
LANGLEY, A.; SLOAN, P. Organizational change and dialectic processes. In: The Routledge 
Companion to Organizational Change. Routledge, 2012. p. 624.  
 
 
LEWIS, M. W. Paradox: Toward a more comprehensive guide. The Academy of 
Management Review, v. 25, n. 4, p. 760–776, 2000.  
 
 
LEWIS, M. W.; ANDRIOPOULOS, C.; SMITH, W. K. Paradoxical leadership to enable 
strategic agility. California Management Review, v. 56, n. 3, p. 58–77, 2014.  
 
 
LEWIS, M. W.; SMITH, W. K. Paradox as a metatheoretical perspective: sharpening the Focus 
and Widening the Scope. The Journal of Applied Behavioral Science, v. 50, n. 2, p. 127–149, 
2014. 
 
 
LUSCHER, L. S.; LEWIS, M. W. Organizational change and managerial sensemaking: 
Working through paradox. Academy of Management Journal, v. 51, n. 2, 2008.  
 
 
LUSCHER, L. S.; LEWIS, M.; INGRAM, A. The social construction of organizational change 
paradoxes. Journal of Organizational Change Management, v. 19, n. 4, p. 491–502, 2006. 
 
 
MARCONDES, R. C.; VASCONCELOS, I. F. G.; VASCONCELOS, F. C.; 
MASCARENHAS, A. O. Novos modelos organizacionais: paradoxos e contradições entre o 
discurso e a prática. Revista de Administração de Empresas, v. 46, n. 1, p. 10-13, 2006. 
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Sociedades mistas, empresas públicas e o regime de 
direito publico. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), 
Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, no. 10, maio/junho/julho, 2007. Disponível na 
Internet: <http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 03 mar. 2017.  
 
 
MERRIAM, S. B. Qualitative research and case study applications in education. San 
Francisco: Jossey-Bass, 1998.  
 
 



	
 

75 

________. Qualitative research in practice: examples for discussion and analysis. San 
Francisco: Jossey-Bass, 2002. 
 
 
MURNIGHAN, J. K.; CONLON, D. E. The Dynamics of intense work groups: a study of british 
string quartets. Administrative Science Quarterly, v. 36, n. 2, p. 165–186, 1991.  
 
 
O’CONNOR, E. S. Paradoxes of participation: textual analysis and organizational change. 
Organization Studies, 1995. 
 
 
POOLE, M.S VAN DE VEN, A.H. Using paradox to build management and organization 
theories. Academy of Management Review, 14:562-578, 1989 
 
 
PUTNAM, L. L.; FAIRHURST, G. T.; BANGHART, S. Contradictions, dialectics, and 
paradoxes in prganizations: a constitutive approach †. The Academy of Management Annals, 
v. 10, n. 1, p. 65–171, 2016.  
 
 
SAUNDERS, M.; LEWIS, P.; THORNILL, A. Research methods for business students. 
Harlow: Pearson Education, 2007. 
 
 
SCHNEIDER, K. J. The paradoxical self: toward an understanding of our contradictory 
nature. New York: Insight Books, 1990. 
 
 
SMITH, K. K.; BERG, D. N. A Paradoxical Conception of Group Dynamics. Human 
Relations, v. 40, n. 10, p. 633 – 657, 1987. 
 
 
SMITH, W. K.; TUSHMAN, M. L. Managing strategic contradictions : a top management 
model for managing innovation streams. Organization Science. v. 16, n. 5, p. 522–536, 2014 
 
 
SMITH, W.K.; LEWIS, M.W. Toward a theory of paradox: a dynamic equilibrium model of 
organizing. Academy of Management Review, v.36, n.2, p.381–403, 2011. 
 
SONENSHEIN, S. We´re changing – or are we? Untangling the role of progressive, regressive, 
and stability narratives during strategic change implementation. Academy of Management 
Journal, v.53, n.3, p.477-512, 2010. 
 
 
STOHL, C.; CHENEY, G. Participatory processes/paradoxical practices: communication and 
the dilemmas of organizational democracy. Management Communication Quarterly, v. 14, 
n. 3, p. 349–407, 2001.  
 
 



	
 

76 

SUNDARAMURTHY, C.; LEWIS, M. Control and collaboration: paradaoxes of governance. 
The Academy of Management Review, v. 28, n. 3, p. 397–415, 2003.  
 
 
TRACY, S. J. Dialectic, contradiction, or double bind? Analyzing and theorizing employee 
reactions to organizational tension. Journal of Applied Communication Research, v. 32, n. 
2, p. 119–146, 2004. 
 
 
TSOUKAS, H.; CHIA, R. On organizational becoming: rethinking organizational change. 
Organizational Science, v.13, n.5, p.567-582, Sep.-Oct. 2002. 
 
 
VAN DE VEN, A. H; POOLE, M. S. Explaining development and change in organizations. 
The Academy of Management Review, v.20, n.3; 1995. 
 
 
WATZLAWICK P.; BEAVIN, J.H.; JACKSON, D. J. Pragmatics of humam 
communication: a study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes.. New York, W. 
W. NORTON COMPANY, 1967. 
  
 
WEICK, K. E; QUINN, R. E. Organizational change and development. Annual Review of 
Psychology, v.50, p.361-386, 1999. 
 
 
ZEITZ, G. Interorganizational dialectics. Administrative Science Quarterly, v. 25, n. 1, p. 
72–88, 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

77 

APÊNDICE A – TCLE: ORGANIZAÇÃO 
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA ENTREVISTA  
 
Dados demográficos:  
Idade, sexo e escolaridade; 
Dados funcionais: tempo de empresa, tempo na área e número de funcionários na equipe. 
 
Pontos a serem abordados nas entrevistas:  

• Áreas de atuação e responsabilidades na empresa;  

• Experiência profissional anterior; 

• Experiência profissional na Empresa Y (economia mista); 

• Programa “Síntese” de 2014; 

• Entender o que o respondente entende a partir missão da Empresa Y; 

• Como vivencia isso em seu cotidiano; 

• Como entende a questão do público e do privado (economia mista); 

• O que entende por “empresa de mercado” e por “espírito público”; 

• Entender como o entrevistado percebe que os superiores entendem a mensagem 

(missão) e como essa mensagem lhe é (foi) comunicada; 

• Tentar entender fontes de tensão, se existiram – tentar entender no vir a ser da Empresa 

Y, como foram tratadas contradições ao longo do tempo entre público e privado;  

• Entender como o espírito público faz parte das decisões das quais o gestor participou 

ou tomou em sua área/divisão; 

•    Se era uma empresa de economia mista e todos sabem disso, qual a necessidade de se 

colocar na missão o Espírito Público e desenvolver um programa como o Síntese?   

•    Como se percebe o público e o privado (de mercado)? 
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APÊNDICE C – TCLE: PARTICIPANTE DA PESQUISA 
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