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RESUMO 

 

 

A gestão organizacional, especialmente em organizações multinacionais, enfrenta diversas 

escolhas que envolvem renúncias (trade-offs), como por exemplo flexibilidade vs. Eficiência, lide-

rança em custos vs. diferenciação. O conceito da ambidestria organizacional busca uma forma de 

conciliar estas necessidades antagônicas, de modo que objetivos aparentemente contraditórios pos-

sam ser perseguidos ao mesmo tempo. O presente estudo tem como objetivo geral analisar a influên-

cia que um sistema de gestão exerce sobre os comportamentos individuais dos membros de uma or-

ganização, verificando se tal sistema é capaz de instilar comportamentos ambidestros em indivíduos 

pertencentes à uma mesma organização transnacional. Foi estabelecido um referencial teórico que 

relaciona o conceito de ambidestria à gestão transnacional, determinando antecedentes, consequentes 

e mediadores desta relação, com ênfase no papel do contexto organizacional. Este modelo foi aplicado 

em um estudo de caso em unidades de negócio de uma empresa multinacional brasileira, a partir de 

dados históricos de pesquisa com o corpo de funcionários disponibilizados pela própria empresa. 

Como resultado, verificou-se que a implantação de um modelo de gestão de fato impacta o contexto 

organizacional, porém são necessários mais estudos para aferir a sustentabilidade deste impacto. 

 

Palavras-chave: ambidestria, gestão, internacionalização 

  



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

Organizational management, particularly in multinational organizations, faces several trade-

offs (choices involving relinquishment), such as flexibility vs. efficiency, cost leadership vs. differ-

entiation. The higher order concept of organizational ambidexterity provides ways to reconcile com-

peting needs, thus allowing apparently contradictory goals to be pursued simultaneously. This study 

has as main objective to analyze the influence that a management system has on the individual be-

havior of the members of an organization, in order to determine if that system is able to instill ambi-

dextrous behaviors in individuals working for the same transnational organization. A theoretical 

framework that connects the concepts of ambidexterity and transnational management, determining 

antecedents, consequents and mediators of this relationship, emphasizing the role of the organiza-

tional context, was established. This model was applied in a case study across business units of a 

Brazilian multinational company, using historical research data with the body of employees made 

available by the company. As a result, it was found that the implementation of an effective manage-

ment model does affect the organizational context, but additional research is necessary in order to 

assess the sustainability of this impact. 

 

Keywords: ambidexterity, management, internationalization 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

A gestão de empresas internacionalizadas é permeada por vários dilemas. O primeiro 

deles é de natureza estratégica, e se revela antes mesmo de a operação em um outro país iniciar. 

É fundamental para uma organização com planos de expandir sua atuação para outros contextos 

de negócio ter clareza a respeito dos motivos e oportunidades a serem capturados por esse mo-

vimento de expansão. A literatura relaciona uma gama diversificada de razões pelas quais uma 

empresa se internacionaliza: assegurar recursos críticos, entrada em novos mercados, acessar 

fatores de produção de baixo custo, alcançar maiores graus de economia de escala, diversificar 

investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, encurtar o ciclo de vida de produtos ou, em 

uma visão de longo prazo, desenvolver novas capacidades e competências para a organização 

como um todo (BARTLETT et al, 2008). 

Tomada a decisão, novos dilemas surgem a partir da implementação das operações in-

ternacionais, indistintamente dos motivos que levaram a essa expansão, devidos principalmente 

por implicações resultantes das diferenças culturais entre os diferentes países nos quais uma 

mesma organização atua, que estão muitas vezes solidificadas em leis, regulações e códigos de 

conduta explícitos ou tácitos. Tradicionalmente, estes dilemas são resolvidos por meio de trade-

offs, escolhas que implicam necessariamente na renúncia de um benefício em prol de outro. Os 

processos-chave da internacionalização de empresas são bons exemplos destas escolhas e, con-

sequentemente, das renúncias feitas pelas organizações: a definição da estratégia de entrada em 

um país, a negociação de fusões e aquisições, a formação e gestão de alianças estratégicas, o 

alinhamento estratégico de unidades de negócio, filiais e subsidiárias e a transferência de prá-

ticas gerenciais da Sede para os braços no exterior (RODRIGUES & DUARTE, 2006), dentre 

outros. 

Um estudo de caso clássico na Engenharia de Produção ilustra bem essa questão. Em 

dezembro de 1984, foi formada nos Estados Unidos a empresa New United Motors Manufac-

turing, Inc. (NUMMI), uma joint-venture de duas das principais montadoras do mundo, a Ge-

neral Motors e a Toyota. O que tornou este caso um dos mais emblemáticos sucessos da história 

corporativa recente foi o fato de esta empresa ter sido capaz de eliminar um dos mais tradicio-

nais trade-offs da indústria automobilística, flexibilidade vs. eficiência. Curiosamente, este re-

sultado só foi alcançado graças a concessões feitas por cada um dos sócios, que em uma pri-
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meira análise contrariam seu histórico de fazer negócios. A GM abriu mão de controlar o pro-

cesso produtivo, que havia tornado a empresa uma gigante mas havia sido um estrondoso fra-

casso nessa unidade especificamente. Já a Toyota, por sua vez, fez um investimento financeiro 

e cedeu 50% da produção da fábrica à GM (ADLER et al, 1997). 

Segundo Adler et al (1997), o sucesso da NUMMI se deveu a quatro fatores principais, 

ligados ao gerenciamento dos processos internos: meta-routines (meta-rotinas para melhoria 

contínua dos processos de produção), partitioning (divisão e sequenciamento do trabalho), swit-

ching (alternação das equipes entre rotinas e meta-rotina), suportadas pela capacidade que todos 

os trabalhadores possuíam em atuar tanto nas rotinas quanto nas meta-rotinas (ambidexterity). 

O conceito de ambidexterity, ou ambidestria1 organizacional, portanto, fornece um ca-

minho alternativo para a eliminação de trade-offs na gestão empresarial, um caminho possível 

para que se possa ter “o melhor de dois mundos”. Analisada sob a ótica de uma competência2, 

a ambidestria pode ser entendida como a capacidade de os indivíduos de uma organização de-

monstrarem simultaneamente dois comportamentos aparentemente incompatíveis e até mesmo 

antagônicos, mas que não são mutuamente excludentes per se e, quando conseguem coexistir, 

contribuem de maneira decisiva para o sucesso da organização. De um modo geral, as organi-

zações ambidestras são “alinhadas e eficientes na gestão das demandas atuais do mercado, 

sendo simultaneamente adaptáveis às mudanças no ambiente de negócios” (RAISCH & BIR-

KINSHAW, 2009). 

No campo da gestão organizacional, o termo “ambidestria” foi usado inicialmente no 

contexto da gestão da inovação, para definir empresas que eram igualmente hábeis em perseguir 

simultaneamente tanto a “explotação” (exploitation) – a inovação incremental, ou seja, a me-

lhoria contínua de produtos e serviços existentes – quanto a “exploração” (exploration) – a 

inovação radical, resultando na criação de novos produtos, serviços ou mercados (como nos 

trabalhos seminais de TUSHMAN & O’REILLY, 1996; DUNCAN, 1976; MARCH; 1991). 

Com a comprovação empírica de que empresas ambidestras geralmente apresentam resultados 

superiores e/ou mais sustentáveis do que suas congêneres, o tema passou a ser tratado de ma-

neira mais intensa no meio acadêmico nos últimos anos. Esta efervescência provou o surgi-

mento de algumas outras visões da ambidestria organizacional, expandindo o seu alcance para 

outras áreas da empresa além da inovação tecnológica. 

                                                 
1 Derivação do termo cunhado na biologia, que se refere à habilidade que alguns indivíduos têm de ma-

nejar com o mesmo grau de precisão os lados direito e esquerdo do corpo 
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Uma dessas visões é a chamada ambidestria contextual. Ao invés de exploração e ex-

plotação, este modelo utiliza os construtos “alinhamento” e “adaptabilidade” como os eixos que 

formam o comportamento ambidestro. Alinhamento refere-se à coerência entre todas as ativi-

dades e padrões executados em uma unidade de negócios. Adaptabilidade refere-se à capaci-

dade de que essas atividades e padrões sejam reconfigurados rapidamente de modo a responder 

a novas demandas (GIBSON & BIRKINSHAW, 2004). 

Pode-se exemplificar este conceito fazendo um paralelo de seus preceitos com a gestão 

de processos, especialmente quando considerada sob a ótica da gestão internacional e seus di-

lemas. Nesse sentido, pode-se entender a dimensão “alinhamento” como uma referência às prin-

cipais práticas da gestão de processos: mapeamento de processos, melhoria contínua de proces-

sos e sistematização dos processos melhorados. O ambiente de negócios internacional, contudo, 

requer que as organizações também atuem de maneira a se adaptar às especificidades locais, 

geradas por marcos regulatórios, culturas nacionais e distintas oportunidades de negócio, dentre 

outros fatores. No que tange a gestão de processos, pode-se considerar que a dimensão “adap-

tabilidade” se refere ao grau de leitura do ambiente e prontidão para mudanças que os donos de 

processos precisam ter de modo a garantir que mudanças no ambiente de negócios e operações 

sejam traduzidas para as práticas organizacionais, sem que haja prejuízos aos resultados.  

  

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Alguns fatores de contorno tornam a gestão internacional especialmente complexa e 

dependente de comportamentos ambidestros. A necessidade de controle, por parte da Sede de 

uma organização multinacional, normalmente a leva a adotar um sistema de gestão que traga 

algum nível de padronização e redução da variabilidade na execução de processos internos 

(BENNER, 2009; BENNER & TUSHMAN, 2003). Normalmente, a implementação desse sis-

tema de gestão fica a cargo da alta administração da unidade de negócios; tal responsabilidade, 

via de regra, é entregue a um empregado da mais alta confiança da administração central, ge-

ralmente um expatriado com muitos anos de experiência e serviços prestados à organização 

(O’REILLY & TUSHMAN, 2008; LUBATKIN et al, 2006). Este executivo acaba se tornando 

uma ponte entre a Sede e a unidade que está comandando, que via de regra é formada majori-

tariamente por empregados locais, com cultura, valores e hábitos muitas vezes distintos daque-

les praticados historicamente pela organização. Esse “caldo de cultura” manifesta-se no clima 
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organizacional, ou seja, o ambiente no qual os empregados realizam suas atividades (PRIETO 

& SANTANA, 2012). 

A partir destas correlações, um conflito surge e uma escolha (trade-off) aparentemente 

deve ser feita entre dois caminhos possíveis. A organização deve, por um lado, priorizar a pa-

dronização das atividades, com rigor no controle das operações, a fim de garantir os resultados, 

eventualmente sacrificando oportunidades que surjam em âmbito local? Ou deve, por outro 

lado, permitir que suas unidades internacionais tenham autonomia para melhor se adequar ao 

contexto de negócios locais, com vistas a capturar oportunidades que existem apenas em âmbito 

local e que se transformarão em resultados no longo prazo, ainda que isso signifique menor 

previsibilidade por parte da Sede e, eventualmente, resultados imediatos menores?  

Manter a condução dos negócios dentro da estratégia definida pela Sede, responsabili-

zando-se pelo atingimento das metas, e seguindo processos rigorosamente definidos e contro-

lados são desafios dos gestores dessas empresas. Para vencê-los simultaneamente, é claramente 

necessário que cada um dos indivíduos que faz parte da organização tenha comportamentos 

ambidestros, que por sua vez podem ser estimulados pela adoção de práticas de gestão em nível 

organizacional (JOHNS, 2006).  

O estudo da interação entre gestão e ambidestria organizacional no contexto das empre-

sas internacionalizadas busca avaliar as influências exercidas sobre os comportamentos de in-

divíduos pertencentes à uma mesma organização, mas atuando em cenários muitos distintos, 

para com isso determinar se, e como, é possível harmonizar necessidades tão antagônicas e 

igualmente relevantes para uma organização (como por exemplo a escolha entre controle cen-

tral ou adequação aos mercados locais). Portanto, este projeto de pesquisa busca responder à 

seguinte pergunta: como a implantação de um sistema de gestão contribui para estimular a cri-

ação de um contexto organizacional favorável ao surgimento de comportamentos ambidestros? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral deste trabalho, pretende-se analisar a influência que um sistema de 

gestão exerce sobre os comportamentos individuais dos membros de uma organização, de modo 

a determinar se tal sistema é capaz de instilar comportamentos ambidestros em indivíduos per-

tencentes à uma mesma organização, mas atuando em ambientes de negócios distintos. 

Para atingir o objetivo acima, foram traçados objetivos intermediários: 
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1. Identificar e classificar, por meio de revisão de literatura mais recente, referenciais teóricos 

que relacionem o conceito de ambidestria aos fundamentos da gestão organizacional apli-

cados ao contexto transnacional, identificando antecedentes, consequentes e mediadores 

desta relação; 

2. Identificar um modelo adequado para a avaliação do nível de ambidestria demonstrado 

pelos indivíduos em uma organização ou unidade organizacional, que reflita as relações 

teóricas de causa-efeito identificadas no referencial teórico; 

3. Aplicar este modelo em um estudo de caso, permitindo uma análise sobre a influência do 

sistema de gestão nos comportamentos individuais. 

 

 

1.3 DELIMITAÇÃO 

 

Do ponto-de-vista teórico, o presente estudo está delimitado, em primeiro lugar, a uma 

das acepções do conceito de ambidestria organizacional, a ambidestria contextual, composta 

pelas dimensões de alinhamento e adaptabilidade. Esta limitação exclui do presente projeto 

análises sobre questões como inovação e aprendizado organizacional, outras acepções tradici-

onais deste conceito. Entende-se que o construto ambidestria contextual é o que possui maior 

potencial para atender aos objetivos deste projeto, ao permitir uma análise dos impactos de um 

sistema de gestão no comportamento dos indivíduos de uma organização. 

Em segundo lugar, está sujeito às limitações típicas da metodologia de estudo de caso, 

no que se refere à dimensão espacial, temporal e indústria. Seguindo a tipologia de GIL (2007), 

quanto à delimitação da unidade-caso, este projeto restringe-se a analisar uma empresa multi-

nacional de origem brasileira e algumas de suas unidades internacionais, que adotam o mesmo 

sistema de gestão. Quanto à coleta de dados, a pesquisa utilizará em parte dados já existentes, 

de pesquisas internas realizadas pela organização e obtidos pelo autor. Quanto à seleção, análise 

e interpretação dos dados, o estudo será feito com base em um referencial teórico já existente e 

testado empiricamente, adaptado de modo a refletir com mais precisão as características típicas 

da gestão internacional. Por fim, quanto à elaboração do relatório, este estudo segue os ditames 

do programa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense. 
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1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo pretende avançar na discussão sobre a interdependência da gestão por 

processos e o comportamento individual nas organizações internacionalizadas, tema que se re-

veste de importância na medida em que cada vez mais as empresas se internacionalizam, prin-

cipalmente nos países em desenvolvimento. Com efeito, o total investido por empresas sediadas 

nos BRICs (grupo dos maiores países em desenvolvimento reunindo Brasil, Rússia, Índia e 

China) aumentou mais de 20 vezes entre 2000 e 2012, atingindo a expressiva marca de US$ 

145 bilhões, ou 10% do total investido em operações internacionais no planeta (UNCTAD, 

2013). Gerir bem estas operações, de maneira a manter o alinhamento estratégico e maximizar 

os resultados a partir da adaptabilidade aos diferentes mercados está se tornando rapidamente 

um diferencial competitivo para essas organizações. 

Esta pesquisa também tem o potencial de fornecer mais uma hipótese para avaliação dos 

impactos de um modelo de BPM (Business Process Management, ou Gestão de Processos de 

Negócio) no desempenho organizacional. Ainda que esta análise não esteja entre os objetivos 

deste estudo esta análise, a mensuração dos efeitos das práticas de gestão por processos nos 

resultados organizacionais é um campo fértil na academia, que busca fora da dimensão econô-

mico-financeira outras vantagens para a adoção de tais modelos de gestão. Um modelo de ava-

liação dos comportamentos individuais, portanto, insere-se neste campo, sendo que alguns pes-

quisadores tratam diretamente da relação entre BPM e ambidestria organizacional, como exem-

plificado por BENNER & TUSHMAN, 2003. 

Não obstante, o estudo da ambidestria organizacional vem despertando crescente inte-

resse na comunidade acadêmica internacional, sobretudo nos últimos 5 anos, relacionando-se 

aos mais variados ramos do estudo da gestão. Avançar neste campo, portanto, está em linha 

com o estado-da-arte do estudo sobre o comportamento humano e sua influência no desempe-

nho organizacional. 

 

 

1.5 QUESTÕES E HIPÓTESES 

 

A formulação de um modelo para mensuração da ambidestria organizacional requer ini-

cialmente uma análise dos fundamentos da arquitetura organizacional, disciplina da adminis-

tração que estuda como as organizações se estruturam para gerar valor a seus clientes. Neste 
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ESTRATÉGIA 

 

Missão, visão, go-

vernança, vanta-

gens comparativas 

ESTRUTURA 
  

Poder e autoridade, 

fluxos de informa-

ção, papéis organi-

zacionais 

PROCESSOS DE 

NEGÓCIO 
  

Redes, equipes de 

processos, papéis 

de integração, es-

truturas matriciais 

SISTEMAS DE 

RECOMPENSA 
  

Compensação e re-

compensas 

GESTÃO DE RE-

CURSOS HUMA-

NOS 
  

Recrutamento, sele-

ção, feedback, 

aprendizado 

sentido, como forma de localizar a ambidestria dentro das organizações, é imperioso fazer re-

ferência ao trabalho seminal de GALBRAITH (1995), que lançou o “STAR Model”, um dos 

principais referenciais nesta área ainda hoje. Este modelo preconiza que as organizações devem 

se estruturar a partir de cinco eixos principais. O modelo é representado na figura a seguir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos como este evidenciam que as pessoas, ou melhor dizendo, a forma como as 

pessoas são tratadas dentro do contexto organizacional, constituem um dos pilares da gestão. 

Adequar os comportamentos individuais à estratégia organizacional, portanto, é uma atividade 

da mais alta importância para a geração de valor dentro da organização. 

Uma primeira questão que surge ao avaliar a ambidestria à luz dos princípios da arqui-

tetura organizacional é se práticas de gestão adotadas em nível amplo são capazes de induzir 

determinados comportamentos em nível individual. Por exemplo, um modelo de gestão por 

processos, com sua ênfase característica na diminuição da variabilidade dos resultados, seria 

capaz de gerar atitudes adaptativas ao ambiente de negócios? 

Figura 1 – O Modelo STAR de arquitetura organizacional 

Fonte: Adaptado de GALBRAITH (1995) 

PESSOAS 
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Por outro lado, uma segunda questão seria uma análise de como o sistema de gestão 

influencia os comportamentos individuais. Permanecendo no mesmo exemplo da gestão por 

processos, se adotada, poderia ser percebida uma mudança nas atitudes dos empregados a partir 

da sua implantação. Em caso afirmativo, em qual direção? 

Em complemento a essa, uma terceira questão pode ser investigada: por quais mecanis-

mos se daria essa influência? É certo que a pressão gerencial pela adoção de práticas padroni-

zadas seria um componente fundamental deste processo, mas outros fatores, como por exemplo 

o clima organizacional, a comunicação da estratégia e o processo de gestão da mudança pode-

riam ser influenciadores dos comportamentos individuais? Em qual medida? 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo está estruturado em cinco partes. Na presente Introdução, são estabelecidos 

os objetivos e limites da pesquisa, que se concentrará em uma discussão sobre a ambidestria 

organizacional e sua relação com as práticas de gestão, sob a ótica da gestão multinacional. 

No capítulo de Revisão da Literatura, são traçadas as bases sobre as quais o estudo se 

desenvolverá. A primeira destas bases é a própria gestão organizacional, com destaque, por um 

lado, para as especificidades do ambiente multinacional e, por outro, para a forma como a gestão 

“enxerga” o componente humano das organizações, partindo dos conceitos de arquitetura orga-

nizacional. A segunda base é a gestão por processos, seus princípios, aplicações e efeitos em-

piricamente verificados. A terceira base é o construto de ambidestria organizacional, sua ori-

gem, fundamentos e atual estágio de estudo, com especial ênfase para o conceito de ambidestria 

contextual. 

No capítulo de Metodologia, é descrito o modo pelo qual a pesquisa será realizada, a 

partir das bases estabelecidas na revisão da literatura. Será mostrado em maiores detalhes como 

foi constituído um estudo de caso a respeito das influências de um modelo de gestão por pro-

cessos nos comportamentos individuais num ambiente multinacional. 

No capítulo de Resultados, é apresentada a análise dos dados da pesquisa, buscando 

responder às questões e hipóteses formuladas. A base da análise se dará por país, considerando 

que todos tenham sido submetidos ao mesmo processo de implantação de um sistema de gestão 

e analisados pela mesma métrica. 

Na Conclusão, são retomados os objetivos da pesquisa, listados os resultados da análise 

e sugeridos novos rumos para a continuidade da pesquisa sobre ambidestria organizacional.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

O tema da ambidestria no contexto organizacional não é novo. Do ponto-de-vista teó-

rico, os primeiros usos do termo remontam ao trabalho seminal de DUNCAN (1976), o primeiro 

a usar o termo, e a TUSHMAN & O’REILLY (1996), que retomaram este ponto-de-vista 20 

anos depois. Esta retomada é simbolizada pelo caso citado no capítulo anterior, de ADLER et 

al (1997). Entretanto, nos últimos cinco anos, a produção acadêmica sobre o tema acelerou 

enormemente em todo o mundo. 

Um estudo bibliométrico realizado na base SCOPUS, na primeira semana de junho de 

2014, com o termo amplo “organizational ambidexterity”, retornou 195 artigos, dos quais 77% 

foram publicados a partir de 2010 em todo o mundo, no campo das Ciências Sociais. O gráfico 

a seguir detalha o crescente interesse no tema. 

 

 
Figura 2 – Levantamento bibliométrico sobre o tema “organizational ambidexterity” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Um dos fatores que provavelmente contribuiu para esse aumento expressivo na produ-

ção acadêmica sobre o tema é o fato de a ambidestria organizacional ter relação com os mais 

variados campos da gestão. Uma análise sobre as palavras-chave destes artigos relacionou 20 

áreas do estudo da gestão organizacional que foram analisadas à luz do construto da ambides-
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tria. Excetuando-se as palavras-chave que faziam referência à própria ambidestria, metodolo-

gias, modelos teóricos, países, regiões ou categorias de indústrias, foram contabilizadas 482 

palavras-chave, que foram agrupadas em temas conforme a tabela a seguir: 

 

TEMA QUANT. % 

Inovação 78 16% 

Estratégia e desempenho 57 12% 

Recursos humanos 40 8% 

Estrutura e gestão organizacional 39 8% 

Sistemas de gestão 31 6% 

Gestão do conhecimento e redes 30 6% 

Desenho organizacional e liderança 29 6% 

Gestão de processos 26 5% 

Aprendizado organizacional 25 5% 

Processos de negócio 24 5% 

Comportamento 21 4% 

Capacidades dinâmicas 17 4% 

Fusões, aquisições e alianças 15 3% 

Gestão da mudança 12 2% 

Complexidade 10 2% 

Evolução organizacional 8 2% 

Gestão de projetos 8 2% 

Políticas públicas 5 1% 

Cultura organizacional 4 1% 

Sustentabilidade 3 1% 

Palavras-chave 482 100% 
Tabela 1 – Levantamento de palavras-chave associadas à ambidestria organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Salta aos olhos que a maior parte da produção científica sobre o tema dedica-se a estudar 

a ambidestria sob a ótica da gestão da inovação. Contudo, é forçoso notar que outros campos 

também estão se beneficiando deste conceito para buscar explicações e construir modelos teó-

ricos mais avançados sobre outros ramos da gestão. É significativa a produção científica que 

versa sobre ambidestria, formulação estratégica e desempenho. Há, também, por exemplo, vá-

rias linhas de pesquisa sobre práticas de gestão de recursos humanos ou modelos de estrutura 

organizacional que estimulam ou inibem comportamentos ambidestros. 

Há alguns pontos, contudo, que são comuns. A partir de uma leitura de 19 artigos pu-

blicados entre 2004 e 2012, nas principais publicações científicas que tratam do assunto “am-

bidestria”, excluídas revisões bibliográficas e trabalhos unicamente teóricos, BIRKINSHAW 

& GUPTA (2013) delinearam alguns consensos entre os estudiosos do tema. Primeiro, que a 
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ambidestria pode ser alcançada por meio de capacidades gerenciais desenhadas com este pro-

pósito. Segundo, que ambidestria é um construto que pode ser observado nos mais diversos 

níveis da organização. E terceiro, que as tensões entre objetivos conflitantes podem ser geren-

ciadas de deferentes maneiras. 

Ao longo deste capítulo, será percorrida esta profícua produção científica, estabelecendo 

as bases sobre as quais a presente pesquisa será realizada. A primeira destas bases é a gestão 

organizacional em ambientes multinacionais, com especial ênfase aos desafios enfrentados pe-

los gestores. Derivada desta primeira, uma segunda base que se construirá aprofunda a gestão 

de processos, mecanismo por meio do qual as organizações estruturam-se de forma a gerar valor 

para seus clientes. Busca-se com isso estabelecer as principais ferramentas pelas quais as orga-

nizações multinacionais buscam alinhar e controlar o desempenho de suas unidades internaci-

onais. A terceira base é o próprio construto de ambidestria organizacional. Ao serem apresen-

tadas definições, origens, fundamentos e variações, espera-se tecer o pano de fundo sobre o 

qual a pesquisa investiga as inter-relações entre ambidestria e gestão. 

Concluindo este capítulo, serão conjugadas estas três bases conceituais (gestão multina-

cional, gestão de processos e ambidestria organizacional), construindo um modelo integrador 

destas três visões, por meio do qual será possível medir a capacidade de uma organização lidar 

com diferentes demandas, ao mesmo tempo, mantendo uma unidade operacional e identidade 

organizacional.   

 

 

2.1 GESTÃO MULTINACIONAL 

 

2.1.1 Motivadores da atuação internacional 

As raízes para o entendimento da gestão multinacional estão no estudo do IDE (Inves-

timento Direto Externo) como resultado da exploração de vantagens competitivas por conta das 

organizações. Um dos primeiros autores a estudar os fatores preexistentes que estimulariam 

uma empresa a se internacionalizar, HYMER (1976) sustentava que os ganhos advindos da 

posse de vantagens competitivas únicas poderiam compensar os custos de se iniciar operações 

em países distantes. Ao analisar empresas norte-americanas internacionalizadas, Hymer con-

cluiu que estas vantagens eram originadas, principalmente, do acesso a fatores de produção de 

menor custo, tecnologias e processos superiores, melhores canais de distribuição e produtos 

diferenciados. 
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Estudos posteriores deram origem à Teoria da Internalização. Considerando que há vá-

rias maneiras de uma empresa atender a um mercado externo (entre os extremos da exportação 

de produtos acabados até a constituição de empresas locais, perto do mercado consumidor), 

teóricos como BUCKLEY & CASSON (1993) desenvolveram a noção de que a montagem de 

operações internacionais é resultado de uma tomada de decisão considerando os efeitos da lo-

calização (ou seja, onde a produção pode ser executa ao menor custo) e da propriedade (ou seja, 

ganhos de eficiência ao se organizar internamente as atividades de produção ao invés de re-

passá-las a terceiros). Como cada modelo de produção possui benefícios e custos variáveis e 

específicos, a decisão por instalar operações no exterior está diretamente relacionada à captura 

de vantagens competitivas, que devem ser superiores aos custos decorrentes desta operação. 

O Paradigma Eclético (ou modelo OLI – Ownership, Location, Internalization, ou Pro-

priedade, Localização e Internalização), de DUNNING (1993; 2001), amplia as ideias de Buc-

kley e Casson. O autor sustenta que a decisão sobre o IDE se baseia numa análise destes três 

fatores e mais uma variável contextual. Na sua visão, seriam quatro motivadores principais para 

uma empresa se internacionalizar: a busca por recursos, mercado, eficiência ou ativos estraté-

gicos (manutenção ou ampliação das vantagens competitivas). 

Mais recentemente, é possível perceber uma nova evolução na produção científica sobre 

gestão de negócios internacionais. Estudos como o de KOGUT & ZANDER (1993), GUPTA 

& GOVINDRAJAN (2000) e MADHOK & PHENE (2001) defendem que as organizações 

multinacionais devem possuir uma capacidade singular de transferir conhecimento entre suas 

unidades internacionais ou, dito de outra forma, a capacidade de gerir os fluxos de informação 

entre suas subsidiárias, afiliadas e coligadas é a principal vantagem competitiva que uma orga-

nização deve possuir para atuar internacionalmente. Estes autores defendem, inclusive, que esta 

habilidade de transferir conhecimento é a principal vantagem competitiva e força impulsiona-

dora da atuação internacional. 

 

2.1.2 Estratégias de atuação internacional 

Uma vez tomada a decisão de iniciar a atividade internacional, as organizações depa-

ram-se com o dilema de elaborar uma estratégia de atuação em múltiplos mercados. Um dos 

modelos mais conhecidos é a chamada Escola de Uppsala. JOHANSON & VAHLNE (1977) 

consideram a entrada em um país estrangeiro como sendo um processo de aprendizagem, por 

meio de contínuos processos de feedback. Com uma alocação inicial de recursos, a organização 

mede seus resultados e cria conhecimento sobre, por exemplo, condições do mercado, marcos 

regulatórios, posicionamento da concorrência etc. Este conhecimento serve como insumo para 
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novas decisões de investimento, eventualmente em escala maior do que o aporte inicial, que 

por sua vez irá gerar novos conhecimentos. Após sucessivos ciclos de investimento e feedback, 

a organização enfim se tornará um player relevante naquele mercado, em condições de competir 

em pé de igualdade. 

Outro modelo relevante é o “Integration-Responsiveness Framework”, de PRAHALAD 

& DOZ (1987), que postula quatro estratégias gerais conforme a empresa persiga vantagens 

competitivas de custo (eficiência derivada da integração global) ou de diferenciação (responsi-

vidade às demandas locais de cada mercado). O modelo está sintetizado na figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construindo em cima deste modelo, e retomando a visão evolutiva no pensamento sobre 

a internacionalização das organizações da Escola de Uppsala, BARTLETT et al (2008) sequen-

ciaram as opções estratégicas do modelo I-R, atribuindo para cada estratégia um diferente es-

tágio de “mentalidade” organizacional. Num primeiro nível, está a mentalidade internacional, 

na qual as unidades no exterior servem apenas para pontualmente contribuir com a estratégia 

da organização, como por exemplo aumentos incrementais na venda dos mesmos produtos ma-

nufaturados no país de origem. No segundo nível, está a mentalidade multinacional, no qual as 

diferenças entre mercados de diversos países passam a influenciar a tomada de decisão estraté-

gica. Num terceiro nível, está a mentalidade global, na qual produtos e serviços são pensados 

para atender a muitos, se não todos, os mercados; é onde reina a visão de homogeneização do 

gosto dos consumidores. No quarto e último nível está a mentalidade transnacional, onde a 

Figura 3 – Integration-Responsiveness Framework 

Fonte: PRAHALAD & DOZ (1987) 
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necessidade de adaptação aos mercados locais e a pressão para aumentar a eficiência por meio 

de padronização de produtos e processos devem coexistir.3  

Os autores destacam que vantagens competitivas em organizações internacionais são 

obtidas por meio do atendimento de três objetivos estratégicos, que os próprios autores reco-

nhecem como sendo “por vezes conflitantes” – para eles, a chave da vantagem competitiva 

global está no gerenciamento das interações entre estes objetivos e os meios utilizados para 

alcançá-los (ibidem): 

 

1. A construção de padrões de eficiência em escala global em suas atividades atu-

ais, tanto por meio da redução de custos quanto aumento de receita; 

2. Desenvolver flexibilidade multinacional para gerenciar diversos riscos e opor-

tunidades específicos de um determinado país; e 

3. Criar a habilidade de aprender a partir de sua atuação internacional, sendo ca-

paz de utilizar este aprendizado em escala global. 

 

Estes objetivos conflitantes aparecem também em outros teóricos sobre estratégia inter-

nacional, que exploraram diferentes dimensões dos trade-offs com os quais as organizações 

internacionais costumeiramente se deparam. Por exemplo, arbitragem vs. adaptação (GHEMA-

WAT, 2003), estratégia global vs. estratégia multidoméstica (YIP, 1989), coordenação vs. con-

figuração (PORTER, 1986). A capacidade de lidar com estas escolhas, de tomar a melhor de-

cisão em um conjunto de condições, portanto, é uma das atividades mais fundamentais de uma 

organização internacional. Requer que o corpo de gestores seja capaz de avaliar estas demandas 

contraditórias, alocando os recursos disponíveis de maneira a obter os melhores resultados, 

buscando eventualmente soluções que reconciliem estes conflitos (GHOSHAL & BARTLETT, 

1994). 

Em um estudo sobre inovações em modelos de negócio, MARKIDES (2013) aplicou os 

conceitos da ambidestria organizacional (assunto tratado na seção 2.3) para descrever formas 

de como as organizações podem perseguir dois objetivos estratégicos simultaneamente. Ao 

examinar o construto da ambidestria contextual (seção 2.4), Markides chega à conclusão de que 

“a literatura existente sobre modelos de negócio está olhando para o assunto da competição 

com dois modelos de negócio de uma maneira muito estreita” (ibidem, pg 317). 

                                                 
3 Em que pese existam diferenças entre os termos, por motivo de clareza, será utilizado no presente projeto 

de pesquisa o termo genérico “empresa internacional”, sem que isso implique em uma referência direta à termino-

logia de BARTLETT et al. 
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2.1.3 As competências da gestão multinacional 

Segundo EVANS et al (2002), a definição mais comumente aceita do que são compe-

tências em nível individual foi lançada por David McClelland, tendo sido posteriormente am-

pliada e validada empiricamente por Richard Boyatziz, na década de 1980. Nesta visão, com-

petências são um somatório de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, tratos, motiva-

ções, autoimagem e papel social. Posteriormente, PRAHALAD & HAMEL (1990) fizeram uma 

transposição destes conceitos para o plano organizacional, cunhando a definição de “compe-

tência essencial” – fatores de produção específicos que uma organização vê como essenciais 

para enfrentar a competição ou para direcionar o trabalho de seus empregados. Para serem con-

siderados como competências essenciais, estes fatores devem atender a três critérios fundamen-

tais: não podem ser de fácil imitação, podem ser reutilizados em vários produtos/serviços e 

mercados; e devem contribuir para melhorar a experiência e o valor entregue aos consumidores 

finais. Nesta linha de raciocínio, BARTLETT et al (op cit) propõem três características, ou 

competências, que as organizações transnacionais devem dominar para ter sucesso: 

 

1. A capacidade de desenvolver e legitimar múltiplas e diversas perspectivas in-

ternas. Trata-se da “habilidade de sentir e analisar as numerosas e por vezes 

conflitantes oportunidades, pressões e demandas que a organização enfrenta 

em escala global”. Os autores identificam três níveis de gestores capazes de 

espelhar estas múltiplas perspectivas, cada um com acesso e foco em uma di-

mensão do escopo da organização: os gerentes de subsidiárias nacionais (ne-

cessidades dos consumidores e pressões governamentais), de negócios globais 

(posicionamento dos concorrentes e definição de estratégias de resposta) e de 

funções matriciais (gerir o fluxo do conhecimento organizacional para todas as 

partes). 

2. A capacidade de distribuir internacionalmente seus ativos físicos e recursos 

gerenciais, mantendo a interdependência entre eles. Esta distribuição deve ser 

acompanhada da descentralização do processo decisório, tomando cuidado 

para que não sejam geradas duplicidades de esforços e recursos e para que pes-

soas-chave atuem de maneira integrada, garantindo que informações cruciais 

circulem por toda a organização. 

3. A capacidade de criar e manter processos internos integrativos e flexíveis. O 

sistema de gestão de uma organização internacional deve dar conta da diversi-

dade de interesses e perspectivas internas. “A gestão deve ser capaz de alterar 
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seu processo decisório por função, por negócio, por unidade geográfica, e até 

mesmo ao longo do tempo.  

 

2.1.4 A teoria contingencial 

Para BARTLETT et al (2008), a atuação gerencial necessária para garantir a existência 

destas competências assemelha-se à constituição de um organismo vivo. Esta visão é inspirada 

nos trabalhos do biologista teórico Ludwig von Bertalanffy, que nas décadas de 1950 e 1960 

concebeu as bases da Teoria Geral dos Sistemas “como um meio de interligar diferentes disci-

plinas científicas” (MORGAN, 2006). No plano da administração, este enfoque introduziu al-

gumas questões que hoje são centrais, mas não o eram até aquele momento. Em primeiro lugar, 

evidenciou a importância do contexto no qual a organização está inserida, a partir da caracteri-

zação dos sistemas abertos (com alto grau de interação com elementos externos) e fechados 

(voltada para a articulação de seus recursos internos). Em segundo lugar, a lógica dos sistemas 

pressupõe uma articulação dos recursos internos em subsistemas, que por sua vez também po-

dem ser abertos ou fechados, conforme o grau de inter-relação com elementos externos. É o 

que se conhece atualmente por “equipes”, “unidades de negócio” etc. Em terceiro lugar, desta-

cou a importância dos movimentos de integração e diferenciação (que constituem parte central 

das modernas teorias de estratégia empresarial), ao defender que sistemas abertos devem ser 

tão diversos e complexos quanto for o ambiente com o qual interage, de modo a dar a resposta 

mais eficaz possível (ibidem). Uma síntese destes princípios da Teoria Geral dos Sistemas apli-

cada às organizações está representada na figura a seguir.  
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A importância dada ao contexto pela Teoria dos Sistemas resultou na chamada Teoria 

Contingencial, a partir do trabalho seminal de Tom Burns e G.S. Stalker (apud MORGAN, 

2006), que estabeleceram a distinção entre os enfoques mecanicista e orgânico nas organiza-

ções, e lançaram a ideia de que é possível identificar-se múltiplas formas de desenho organiza-

cional entre estes dois extremos. “O estudo destes autores enfatizou que a adaptação bem-su-

cedida da organização ao meio-ambiente depende da habilidade da alta administração em in-

terpretar as condições que enfrenta a empresa de maneira apropriada, bem como em adotar um 

curso de ação significativo” (MORGAN, 2006, pg 56). 

Anos mais tarde, LAWRENCE & LORSCH (1967) expandiram este entendimento, ao 

enfatizar a importância da diferenciação entre os subsistemas de uma organização de modo a 

dar conta dos diferentes desafios organizacionais enfrentados por elas, expressos em seus res-

pectivos contextos de operação. Os estudos destes autores evidenciaram que “o grau de dife-

renciação requerido para os estilos administrativos e organizacionais entre os departamentos 

variava de acordo com a natureza da indústria e seus ambientes, e que um grau apropriado de 

integração era também necessário para ligar as partes diferenciadas entre si outra vez” (MOR-

GAN, 2006, pg 57). 
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É possível perceber uma aplicação direta da Teoria Geral dos Sistemas e da Teoria Con-

tingencial no trabalho de BARTLETT et al (2008), quando decompõem a atuação gerencial nas 

organizações transnacionais em termos biológicos: anatomia, fisiologia e psicologia. 

 

1. Anatomia: o esqueleto e as costelas da organização transnacional representam 

a estrutura, que deve permitir o balanceamento da atenção dada às opiniões dos 

gerentes de linha e da alta gestão, por vezes conflitantes. Práticas de gestão 

como equipes integrando diferentes unidades, grupos de trabalho e comitês dão 

voz às frentes operacionais da organização. 

2. Fisiologia: o sangue que sustenta o organismo funcionando representa os flu-

xos de informação, que abastecem de nutrientes os tomadores de decisão. Os 

canais formais de comunicação, definidos pelo organograma, não são suficien-

tes, dado o grande volume de informação que circula a todo instante, em todas 

as direções. As organizações transnacionais dependem também dos canais in-

formais, as redes sociais que se formam em grupos humanos. A gestão deve 

reconhecer, legitimar e reforçar estas redes, de modo que contribuam para o 

atendimento dos objetivos organizacionais. 

3. Psicologia: representa o conjunto de crenças compartilhadas e valores corpo-

rativos, implícitos ou explícitos. Em uma organização tão diversa quanto a 

transnacional, esta psique ajuda aos gestores a coordenar suas diversas ativida-

des, sendo mais relevante do que estruturas formais e sistemas. Entre as práti-

cas de gestão que ilustram a psicologia corporativa, os autores destacam: 

a. O claro entendimento da missão, visão e objetivos da organização; 

b. O comportamento visível e ações públicas da alta gestão; e 

c. As políticas, práticas e sistemas difundidas por toda a organização. 

 

A partir destes elementos (objetivos, competências e atuação gerencial), pode-se montar 

o que seria um sistema de gestão das organizações transnacionais, a partir da visão de BAR-

TLETT et al. Este sistema está representado na figura a seguir: 
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2.2 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

2.2.1 O valor agregado pela gestão de processos 

Um dos principais pilares da Teoria das Organizações (Theory of the Firm) é o de que, 

em alguns casos, o custo de delegar a produção de um bem ou serviço a um empreendedor é 

menor do que os custos envolvidos em trocas no mercado para se obter este mesmo produto ou 

serviço (COASE, 1937). Para garantir isso, Coase adverte (ibidem, pg 392), “o empreendedor 

deve executar sua função ao menor custo, levando em consideração o fato de que ele tem acesso 

a fatores de produção a um custo menor do que as transações de mercado que ele substitui, 

porque é sempre possível voltar ao mercado se ele falhar em fazer isso”. Tem-se, portanto, que 

desde a sua origem, as organizações têm a previsibilidade e o controle como uma espécie de 

“cláusulas pétreas”, valores indiscutíveis de sua razão de ser. Mesmo trabalhos mais recentes, 

como o de KOGUT & ZANDER (1992) e BARNEY (1991) por exemplo, que abordam a exis-

tência das organizações sob o ponto-de-vista dos recursos de produção que dominam, não ne-

gam que a pressão por previsibilidade e controle é inerente às organizações. 

Figura 5 – Modelo de um sistema de gestão de uma organização transnacional 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Admitindo-se a complexidade envolvida em transformar matérias-primas em bens de 

consumo ou serviços prontos para usar, é fundamental que as organizações mantenham seu 

sistema produtivo competitivo, adaptando-o às mudanças que ocorrem em seu ambiente de 

operação (PAIM et al, 2009). Neste sentido, são recorrentes na literatura o estudo de supostos 

benefícios da gestão de processos: 

 

 Uniformização do entendimento sobre a forma de trabalho; 

 Melhoria dos fluxos de informação; 

 Padronização de processos em função de uma referência de qualidade; 

 Redução de tempo e custos da execução dos processos; e 

 Aumento da satisfação dos clientes, dentre outros. 

 

De um modo geral, portanto, pode-se dizer que a gestão por processos pode ser enten-

dida como uma abordagem sistemática e estruturada para analisar, melhorar, controlar e geren-

ciar processos, com o objetivo de melhorar a qualidade de produtos e serviços (MOREIRA, 

2010). Esta abordagem pode ser entendida em três etapas genéricas (PAIM et al, 2009): 

 

 Projetar como os processos devem ser realizados; 

 Gerenciar a execução destes processos no dia-a-dia; e 

 Promover o aprendizado e evolução dos processos 

 

A gestão de processos de negócio (BPM) é uma abordagem de alinhamento dos proces-

sos internos de uma organização às necessidades dos clientes. A gestão de processos segue os 

mesmos princípios da gestão pela qualidade total, sendo na experiência prática uma ferramenta 

para a implantação da TQM, na medida em que busca a melhoria contínua da eficiência e efi-

cácia dos processos de geração de valor. A gestão de processos deriva da visão de que os pro-

cessos possuem um ciclo de vida, tendo como objetivo sua melhoria contínua. Entre os benefí-

cios esperados da implantação de uma iniciativa de BPM, podem ser citados: melhor controle 

dos resultados, previsão otimizada de metas, custos e desempenho e maior efetividade no atin-

gimento de metas definidas (MCCORMACK et al, 2009). Contudo, não é consenso na acade-

mia que esses benefícios são realmente experimentados pelas empresas que adotaram tais ini-

ciativas, por uma variedade de motivos (BENNER & TUSHMAN, 2003). 
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2.2.2 Paradigmas da gestão de processos 

Ao longo do tempo, diferentes estudos e aplicações dos ideais da gestão de processos 

suscitaram o surgimento de diferentes paradigmas, diferentes abordagens para a melhoria dos 

processos. 

 

1. Administração científica: Baseado nos trabalhos de Adam Smith (1776) e 

Charles Babbage (1832), que identificaram vantagens econômicas na divisão 

do trabalho, Frederick Taylor defendia a aplicação de métodos científicos para 

a otimização da manufatura, baseados na observação do trabalho, análise dos 

métodos de produção e proposição de padrões mais eficientes de se produzir. 

Para tanto, cunhou quatro princípios gerenciais: a análise da divisão do traba-

lho no maior nível de detalhamento possível, a seleção do trabalhador certo 

para a atividade certa, a obtenção de um acordo cordial entre gerentes e traba-

lhadores e, por fim, a separação entre responsabilidade e execução. (PAIM et 

al, op. cit.) 

2. Sistema Toyota de Produção (STP): Proposto por Shigeo Shingo e Taiichi 

Ohno, baseia-se na identificação e eliminação de perdas durante a execução 

dos processos. Estas perdas podem se dever ao projeto do produto e/ou pro-

cesso, ao transporte desnecessário, ao excesso de estoques, aos movimentos 

desnecessários dos empregados, à superprodução, às esperas de máquina e em-

pregados ociosos e, por fim, à produção de produtos com defeito. São práticas 

típicas do STP a inspeção Poka-Yoke (produção à prova de erros), manufatura 

enxuta, kanban (cartões de sinalização que controlam os fluxos de produção), 

kaizen (melhoria contínua) e 5S (conscientização de toda a empresa para a im-

portância da qualidade total) (ibidem). 

3. Teoria das Restrições (TOC): Introduzida por Eliyahu M. Goldratt em 1984, 

busca o aumento da produtividade por meio da identificação e eliminação de 

restrições, ou gargalos. Um dos principais diferenciais da TOC é o fato de bus-

car os gargalos de produção em qualquer recurso-chave capaz de comprometer 

o atendimento da demanda, não necessariamente no chão de fábrica. Uma de 

suas principais ferramentas são as Cinco Etapas de Foco: IDENTIFICAR as 

restrições do sistema, EXPLORAR estas restrições, SUBORDINAR tudo mais 
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à decisão acima através do alinhamento de todo sistema, ELEVAR as restri-

ções fazendo grandes mudanças para incrementar a capacidade da restrição e 

VOLTAR à Etapa 1 (ibidem). 

4. Gestão pela qualidade total (TQM): A gestão pela qualidade total fundamenta-

se na obra de três autores pioneiros – Deming, Juran e Ishikawa. De um modo 

geral e sintético, a TQM fornece uma abordagem para melhoria da eficiência 

organizacional por meio de mudanças na forma como a empresa opera. Esta 

abordagem está calcada em quatro princípios fundamentais: O primeiro é o 

foco nos processos internos, que são a forma pela qual a organização gera valor 

para seus clientes e “justifica” sua existência no mercado. Nesse sentido, é res-

ponsabilidade dos gerentes não apenas dar uma direção clara dos resultados 

esperados, mas também avaliar, analisar e melhorar continuamente estes pro-

cessos. O segundo princípio é análise da variância, que é vista na TQM como 

a principal causa de problemas de qualidade e deve ser combatida a todo custo. 

O terceiro princípio é o gerenciamento por fatos, que consiste no uso de dados 

coletados sistematicamente a partir do desempenho como matéria-prima para 

identificar pontos críticos de melhoria. O quarto e último princípio é o apren-

dizado e melhoria contínua, que formam a base para o crescimento e saúde 

geral da empresa (HACKMAN & WAGEMAN, 1995). São práticas típicas da 

TQM a análise de processos sob a ótica do PDCA (Plan, Do, Check, Act), CEP 

(Controle Estatístico de Processos) e a certificação por normas internacionais, 

como por exemplo a ISO 9000 (PAIM et al, op. cit.) 

5. Reengenharia de processos (BPR): A reengenharia de processos é comumente 

definida como “uma iniciativa de redefinir as tarefas do negócio, que haviam 

se tornado especializadas e hierarquizadas, em processos enxutos e integra-

dos”. Diferentemente dos demais paradigmas, que se baseiam em ciclos de me-

lhoria contínua, a reengenharia de processos ocorre por meio de uma ruptura 

radical (partindo de uma “folha em branco”), o que na prática implica no re-

projeto do funcionamento da organização como um todo. Um dos princípios 

mais caros à reengenharia é o da flat organization, modelo de desenho organi-

zacional que pressupõe poucos níveis hierárquicos. Segundo Michael Hammer 

e James Champy, este reprojeto deve ser top-down, ou seja, definido no maior 

nível hierárquico e aplicado em toda a organização, estar baseado na identifi-

cação das “razões para agir” (que estimulariam os empregados a tomarem suas 
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próprias decisões), fundamentar-se na análise e adaptação ao ambiente de ne-

gócios e possuir uma visão que explicite as metas a serem perseguidas (PAIM 

et al, op. cit.). 

 

2.2.3 Sistemas Integrados de Gestão (SIGs) 

Dado seu caráter transversal e alcance sistêmico, a gestão de processos possui interação 

com diversas dimensões do quotidiano organizacional. A figura a seguir sintetiza estas inter-

relações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que todas estas inter-relações tenham impacto decisivo no sucesso das organiza-

ções, a interface entre processos e tecnologia da informação requer uma atenção especial4, es-

pecialmente no que tange às organizações transnacionais. Muitos dos benefícios atribuídos aos 

chamados Sistemas Integrados de Gestão5 suprem alguns dos objetivos da gestão transnacional 

                                                 
4 Esta ênfase se deve ao foco do presente trabalho; como não serão tratados em profundidade no decorrer 

da pesquisa, as demais inter-relações com processos não serão detalhadas. 
5 O uso da expressão genérica “Sistemas Integrados de Gestão” faz referência aos diversos tipos de siste-

mas baseados em tecnologia da informação que suportam a gestão de processos, como por exemplo: Enterprise 

Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Supplier Relationship Management (SRM), Partner 

Relationship Management (PRM), Customer Relationship Management (CRM), Product Lifecycle Management 

(PLM), Product Data Management (PDM), Business Intelligence (BI) e Enterprise Information System (EIS) 
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Figura 6 - Elementos conceituais integrados por processos 

Fonte: PAIM et al (2009) 
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que foram examinados anteriormente, tornando-os assim uma ferramenta de especial valor para 

estas empresas. Por exemplo: 

 

 Redução dos problemas advindos da separação geográfica; 

 Descentralização da tomada de decisão; e 

 Aumento da capacidade de comunicação da empresa (adaptado de PAIM et 

al, op. cit)  

 

PAIM & CAMEIRA (apud PAIM et al, op. cit), ao elencar diversas abordagens para a 

implantação de um SIG, identificam que todas elas implicam em uma aplicação da Reengenha-

ria de Processos, ou seja, o reprojeto da organização antes de sua consolidação em um sistema. 

CAMEIRA (2003) identifica que um ponto crucial no desenho de um Sistema Integrado de 

Gestão é o grau de adequação do sistema à organização. A definição do “grau ótimo” de ade-

quação implica, portanto, no impacto que a Reengenharia de Processos terá sobre a organização 

(conforme figura a seguir). Esta decisão é tomada em função de três variáveis principais, a 

serem consideradas no projeto de implantação do SIG: 

 

 Quais pessoas ou processos atuais serão afetados pela implantação do sistema; 

 Quais processos devem ser mantidos e as interfaces requeridas; e 

 Quais sistemas legados e respectivas interfaces com o novo sistema têm que 

ser trabalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira opção, quando os processos da organização são reprojetados para atender 

aos fundamentos do sistema, modelos de referência são utilizados para explicar a forma de 

Figura 7 - Grau de adequação do sistema à organização 

Fonte: CAMEIRA (2003) 
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operação do sistema e influenciar na mudança de como a organização funciona. Estes modelos 

são “obtidos a partir das ditas melhores práticas existentes e a incorporação destes às ferramen-

tas e metodologias de implantação, atuando como ‘pré-customizadores’, visa reduzir o esforço 

necessário à operacionalização dos sistemas” (CAMEIRA, 2003, pg 65). Na segunda opção, 

quando o sistema é configurado para operacionalizar os processos já estabelecidos da organi-

zação, a etapa de Reengenharia enfatiza o levantamento e redesenho dos processos, elaborando 

especificações detalhadas que serão utilizadas na configuração do software. 

A definição do ponto ótimo busca compatibilizar a forma de gerir processos às necessi-

dades estratégicas da organização. O alinhamento da organização ao sistema propiciará maior 

velocidade na implantação do SIG e, consequentemente, os ganhos de padronização e controle 

dele advindos. Por outro lado, a configuração do sistema às práticas da organização possibilita 

a manutenção de vantagens competitivas relacionadas aos processos (CAMEIRA, op. cit.). 

 

2.2.4 Gestão de processos e inovação: o dilema da produtividade 

Em 1978, William J. Abernathy cunhou a expressão Productivity Dilemma (“Dilema da 

Produtividade”), para sintetizar sua conjectura de que a eficiência de curto prazo é inerente-

mente incompatível com a capacidade de a organização se adaptar às mudanças no ambiente a 

longo prazo. “Ao otimizar seus processos para máxima eficiência no curto prazo, as organiza-

ções se tornam frágeis” (ADLER et al, 2009). Estudos mais recentes vêm corroborando esta 

visão, ao encontrar correlações negativas entre a gestão de processos e inovação em estudos de 

caso (por exemplo, BENNER, 2009 e STEIBER & ALÄNGE, 2012).  

O motivo para isso, segundo o Dilema da Produtividade, deve-se à mecânica de rotini-

zação inerente aos ganhos de eficiência e melhoria contínua da gestão de processos. Quando as 

organizações resolvem problemas, elas adquirem conhecimento que pode ser reutilizado para 

resolver problemas similares no futuro. Este conhecimento captura a essência do que funcionou 

(ou não funcionou) no passado, permitindo que as organizações peguem atalhos e evitem becos 

sem saída, encurtando desta forma o processo de solução de problemas. (MARCH & SIMON, 

1993, apud ADLER et al, op. cit.). “Se o ambiente mudou, a localização dos atalhos e becos 

sem saída podem ter mudado, e destinos mais atrativos podem ter surgido ou se tornado aces-

síveis. Para se adaptar às mudanças ambientais, as organizações precisam buscar novos conhe-

cimentos” (ADLER et al, op. cit., pg 100). Outra forma de alcançar estes atalhos, talvez ainda 

mais eficiente do que o aprendizado interno, é alinhando a organização às melhores práticas do 

mercado (best practices), seja por meio de metodologias (por exemplo, TQM e SIX-SIGMA), 
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certificações (por exemplo, ISO 9000) ou plataformas de tecnologia da informação (Sistemas 

Integrados de Gestão – SIG), como discutido anteriormente (BENNER, 2009). 

Estes dois polos (rotinização e adaptabilidade), na literatura sobre inovação, são também 

chamados de “explotação” e “exploração”. BENNER & TUSHMAN (2003) trazem alguns 

exemplos, ao reconhecer que a gestão de processos interfere na inovação dentro das organiza-

ções, facilitando alguns tipos de inovação6 e dificultando outros: 

 

 Ela estabiliza a alocação de recursos e o processo decisório que determina qual 

projeto tecnológico será apoiado; 

 Ela enrijece a comunicação interna e afeta a detecção e tratamento de mudan-

ças tecnológicas; 

 Programas do tipo “Design for Six-Sigma” e ISO 9001 preconizam que as ati-

vidades de gestão de projetos alcancem os processos de design e desenvolvi-

mento de inovações. 

 

Mais recentemente, contudo, o estudo das capacidades dinâmicas (dynamic capabilities) 

vem enfatizando o potencial de se gerar inovação e mudança organizacional a partir de rotinas 

de trabalho – processos. De maneira geral, as capacidades dinâmicas são definidas como a ex-

plotação sistemática de competências adquiridas, geralmente associadas a rotinas, em contextos 

de mudança (ZOLLO & WINTER, 2002). No contexto transnacional, denotam uma capacidade 

distintiva que uma organização possui para criar, empregar e atualizar recursos organizacional-

mente entranhados e geradores de resultado na busca de vantagens competitivas sustentadas 

(LUO & RUI, 2009). 

A ressalva feita por outros autores é de que esse potencial é limitado pelo tipo de inova-

ção buscada: para BENNER (2009), as capacidades dinâmicas contribuem muito para inova-

ções do tipo incremental (aporte de uma característica ou funcionalidade nova em um produto 

ou serviço, sem alterações significativas nas funções básicas originais).  

STEIBER & ALÄNGE (2012) chegaram à mesma conclusão, ao identificar que os prin-

cípios da gestão da qualidade total (TQM) se alinham apenas parcialmente às características de 

empresas altamente inovadoras, sendo necessário um “novo modelo mental” para que os tradi-

cionais ciclos de melhoria contínua possam coexistir com inovações radicais. 

                                                 
6 Diversos autores trabalham com a classificação das inovações como disruptivas, radicais ou incremen-

tais 
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Ao analisar o dilema da produtividade sob a ótica da ecologia organizacional, 

O’REILLY III & TUSHMAN (2008) sustentam que as organizações que sobrevivem são as 

que se adaptam a mudanças no ambiente de negócios. Esta adaptação, por sua vez, pode ser 

alcançada por duas vias diferentes. A primeira via, das capacidades dinâmicas, tem raízes na 

estratégia organizacional e exprime a capacidade de as organizações de reconfigurar seus ativos 

e competências. A segunda via, baseada no desenho organizacional, é a ambidestria organiza-

cional, “a habilidade que as organizações possuem de simultaneamente explorar e explotar”. 

Na próxima seção, será aprofundado o entendimento da ambidestria organizacional. 

 

 

2.3 AMBIDESTRIA ORGANIZACIONAL 

 

O problema das renúncias feitas pelas organizações (trade-offs) não é novo, e perpassa 

várias dimensões da organização. Na seção anterior, foi trazido à baila o exemplo da gestão de 

processos, mais especificamente o desenho de Sistemas Integrados de Gestão e o Dilema da 

Produtividade. Mas há outros, em outros domínios da gestão. PORTER (1996), por exemplo, 

pontua que não é possível uma organização perseguir, ao mesmo tempo, dois objetivos estraté-

gicos antagônicos; ela deve optar entre oferecer produtos e serviços diferenciados (diferencia-

ção) ou ter custos mais baixos que seus concorrentes (liderança em custos), mantendo o mesmo 

patamar de qualidade. Grande parte dos estrategistas organizacionais ainda hoje aceita e segue 

este preceito. Não por acaso, as premissas estratégicas de grande parte das organizações ba-

seiam-se em “grandes escolhas”. 

Vem ganhando força nos últimos anos, contudo, o estudo da ambidestria organizacional. 

O primeiro a utilizar a expressão, adaptada das Ciências Biológicas, foi Robert Duncan, que, 

em 1976, escreveu um capítulo para um livro onde descrevia a tática adotada por algumas or-

ganizações, que envolvia manter duas estruturas separadas (“dual structures”) para lidar com 

diferentes perspectivas temporais e gerenciais em seus processos produtivos7. A evolução do 

conceito no meio acadêmico foi recentemente bem documentada, como por exemplo nos tra-

balhos de RAISCH & BIRKINSHAW (2009), SIMSEK (2009), SIMSEK et al (2009), 

O’REILLY & TUSHMAN (2013) e BIRKINSHAW & GUPTA (2013). Seguindo a linha da 

publicação mais recente, a evolução da pesquisa científica sobre ambidestria organizacional 

pode ser dividida em três momentos: Definição, Crescimento e Consolidação. 

                                                 
7 Este pode ser considerado o embrião do que hoje se entende por ambidestria estrutural – a utilização de 

estruturas separadas para lidar com diferentes aspectos da produção. 
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2.3.1 Definição (1995-2005) 

O tema da ambidestria organizacional voltou a ganhar fôlego nos centros de pesquisa a 

partir da década de 1990. Em 1991, o professor James March publicou outro artigo de grande 

impacto na comunidade acadêmica, retomando a problemática de Duncan e enquadrando-a sob 

a ótica da aprendizagem organizacional. Ao cunhar os conceitos de exploração e explotação, 

March tipificou-os como atividades intrinsecamente diferentes e igualmente fundamentais para 

o sucesso das organizações, alertando para o potencial de destruição de valor caso uma organi-

zação opte por seguir apenas um dos dois caminhos. Em um escrito posterior, LEVINTHAL & 

MARCH (1993) concluem que o sucesso de uma estratégia de negócios depende da capacidade 

de a organização “se envolver em explotação suficiente para garantir a viabilidade no presente 

e, ao mesmo tempo, se envolver em exploração suficiente para assegurar a viabilidade futura 

da organização” (pg 105). Seguir apenas um dos caminhos, alertava March, acabaria por minar 

o futuro da organização, na medida em que limitava sua capacidade de aprendizado e de alternar 

entre ambas atividades. Alguns anos após, e duas décadas depois de Duncan, Mike Tushman e 

Charles O’Reilly III (1996), voltaram ao conceito das dual structures para defender que o con-

flito que se percebia à época, tocante às inovações evolucionárias e revolucionárias, poderia ser 

resolvido pela constituição de unidades de negócio separadas, cada uma responsável por perse-

guir cada uma das linhas.  

O caso utilizado na introdução desta dissertação, a respeito da NUMMI, joint-venture 

da General Motors e a Toyota, ilustra um fenômeno típico desta fase: a diversidade dos trade-

offs analisados sob a ótica da ambidestria. Ainda que as noções de explotação e exploração de 

MARCH (1991) ainda sejam as mais recorrentes, uma série de trabalhos conceituais e teóricos 

abriu o leque para a pesquisa sobre ambidestria organizacional. De forma sintética, SIMSEK et 

al (2009) afirmam que “o conceito de ambidestria tem sido usado extensivamente para se referir 

de maneira ampla à habilidade organizacional de executar ações diferentes e muitas vezes an-

tagônicas entre si ao mesmo tempo” (pg 865). A título de exemplo, a tabela a seguir lista alguns 

dos principais autores do período e o trade-off que examinaram em suas pesquisas. 
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AUTOR  TRADE-OFF 

DUNCAN (1976) Iniciação vs implementação 

TUSHMAN & O’REILLY (1996) Inovação incremental vs descontínua 

ADLET et al (1999) Flexibilidade vs eficiência 

HELFAT & RAUBITSCHEK (2000) Aprendizado incremental vs radical 

SHEREMATA (2000) Forças centrípetas vs centrífugas 

KATILA & AHUJA (2002) Profundidade vs escopo da pesquisa 

RIVKIN & SIGGELKOW (2003) Busca vs estabilidade 

GIBSON & BIRKINSHAW (2004) Alinhamento vs adaptabilidade 

KYRIAKOPOULOS & MOORMAN 

(2004) 

Explotação vs exploração (aplicados à 

estratégia de marketing) 

ROTHAERMEL & DEEDS (2004) Alianças exploratórias vs explotatórias 

SMITH & TUSHMAN (2005) Diferenciação vs integração cognitiva 

HAN (2005) Estratégias de lucro vs de crescimento 

ANDERSEN & NIELSEN (2007) Estratégia de processos central exploita-

tiva vs descentralizada exploratória 

TARAFDAR & GORDON (2007) Visão estratégica vs excelência operaci-

onal 

SWART & KINNIE (2007) Aprendizado acelerado vs planejado 

TIWANA (2008) Alinhamento vs adaptação de alianças 

IM & RAI (2008) Compartilhamento de conhecimento ex-

ploitativo x exploratório 
Tabela 2 – Principais autores e trade-offs estudados 

Fonte: Adaptado de SIMSEK et al (2009) 

 

2.3.2 Crescimento (2005-2009) 

A partir destes trabalhos, a noção de que as organizações de sucesso não mais optam 

por uma estratégia ou outra, mas sim buscam conciliar dois objetivos aparentemente antagôni-

cos, firmou-se como uma hipótese plausível, e vários pesquisadores foram a campo para au-

mentar sua compreensão sobre como esse resultado poderia ser obtido na prática. Com efeito, 

a partir de 2005 foram publicados vários estudos sobre diferentes possibilidades de aplicação, 

suas causas e efeitos e o papel moderador de algumas variáveis (BIRSKINSHAW & GUPTA, 

2013). 



42 

 

  

Ao fazer uma extensa análise da literatura sobre o tema, RAISCH & BIRKINSHAW 

(2009) elaboraram um modelo com as variáveis mais recorrentes nas pesquisas sobre ambides-

tria. Estas variáveis foram agrupadas em antecedentes organizacionais, fatores ambientais, in-

dicadores de resultado e outros moderadores, além do trade-off utilizado na análise. O modelo 

completo está reproduzido a seguir. 

 

Segundo esses autores, a maior parte dos estudos concentra-se ao longo do eixo hori-

zontal do modelo, ou seja, na busca por identificar quais fatores geram comportamentos ambi-

destros nas organizações e, quando presentes, quais os efeitos destes comportamentos nos re-

sultados organizacionais. Os moderadores desta relação, com destaque para os fatores ambien-

tais e de contexto, têm sua influência reconhecida, em alguns estudos com mais intensidade que 

outros. Retornando ao trabalho de SIMSEK et al (2009), são muito frequentes nesta época tra-

balhos empíricos, estudos de casos, construção de modelos e posterior validação por meio da 

aplicação de surveys, com o objetivo de testar antecedentes e resultados da ambidestria. 

 

Figura 8 – Modelo para o entendimento da pesquisa sobre ambidestria organizacional 

Fonte: RAISCH & BIRKINSHAW (2009) 
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2.3.3 Consolidação (2009-2013) 

Em função desta prolífica produção, que expandiu a aplicação do conceito de ambides-

tria e a consolidou como teoria central nos estudos de administração, atualmente a pesquisa 

sobre ambidestria encontra-se em um momento de consolidação dos diversos achados da última 

década e busca de consensos na academia. São frequentes edições especiais sobre o tema em 

importantes periódicos da área, como Organization Science e Academy of Management Pers-

pectives, e trabalhos de revisão da literatura como os que estão sendo citandos (BIRKINSHAW 

& GUPTA, 2013). 

Como fruto desta consolidação, estes autores sintetizaram alguns dos consensos atuais 

sobre o tema, que vêm pautando a pesquisa contemporânea sobre ambidestria nas organizações: 

 

1. A ambidestria é alcançada por meio de capacidades gerenciais. Em seu traba-

lho seminal, MARCH (1991) postulava que comportamentos exploratórios e 

explotatórios representavam padrões que se auto reforçam, o que tornaria pra-

ticamente impossível a coexistência, ou mesmo uma mínima conciliação entre 

ambos – daí a necessidade de se ter estruturas diferentes, incomunicáveis entre 

si, para desempenhar cada um desses padrões. Estudos mais recentes, contudo, 

têm revelado a importância do papel dos gerentes e dos sistemas de gestão no 

estímulo aos comportamentos ambidestros. O’REILLY & TUSHMAN (2013, 

pg 327), a partir de criteriosa revisão da literatura, elencam três formas pelas 

quais a ambidestria é alcançada: por meio do sequenciamento de atividades – 

ora exploratória, ora explotatória (DUNCAN, 1976); por meio da separação 

estrutural das atividades, mas com algum nível de compartilhamento de recur-

sos (TUSHMAN & O’REILLY, 1996); ou por meio do estabelecimento de um 

conjunto de práticas de gestão que capacitem os indivíduos a dividir seu tempo 

entre distintas atividades, conforme julgarem mais produtivo naquele momento 

(GIBSON & BIRKINSHAW, 2004). O fato é que qualquer um destes cami-

nhos pressupõe uma ação gerencial deliberada, em prol do atingimento das me-

tas de uma organização8.  

2. A ambidestria perpassa múltiplos níveis da organização. Considerando que é 

possível que sejam tomadas medidas para estimular o surgimento da ambides-

tria, cabe investigar quem é o responsável por tomar essas decisões. Decisões 

                                                 
8 Curiosamente, este é um dos tópicos menos explorados na pesquisa acadêmica sobre o tema (GIBSON 

& BIRKINSHAW, 2002) 



44 

 

  

sobre direcionamento estratégico e desenho organizacional são tomadas em ní-

veis mais altos da hierarquia. Porém, são operacionalizadas e tomam corpo nos 

níveis mais baixos. “Podemos resolver o dilema da ambidestria no nível orga-

nizacional, mas assim criamos um novo conjunto de dilemas no nível operaci-

onal, quando os gerentes de linha devem decidir sozinhos qual é o ponto de 

equilíbrio entre exploração e explotação” (BIRKINSHAW & GUPTA, 2013, 

pg 294). Como demonstrado por SIMSEK et al (2012) e MACCORMIK & 

PARKER (2010), se é possível destacar diferentes resultados para diferentes 

unidades de uma mesma organização, até mesmo para equipes dentro de uni-

dades, também é plausível assumir que algumas tenham práticas gerenciais dis-

tintas e, portanto, distintos níveis de ambidestria. 

3. A tensão entre objetivos conflitantes pode ser gerenciada de várias maneiras. 

Uma vez que é passível de ser gerenciado, em múltiplos níveis dentro da orga-

nização, o equilíbrio entre exploração e explotação deve atender a uma escolha 

estratégica da organização. Neste sentido, BOUMGARDEN et al (2012) ela-

boraram um modelo a partir do conceito de fronteira da eficiência de PORTER 

(1996), que postula que as organizações escolhem entre vários investimentos 

possíveis que irão gerar com resultado uma combinação de baixo custo e dife-

renciação para o consumidor. Neste modelo, reproduzido a seguir, a perfor-

mance aumenta quanto maior for o nível de ambidestria da organização (sime-

tria entre exploração e explotação). Esta visão difere da concepção de POR-

TER, que defende que a tomada de uma posição mais clara é mais vantajosa 

do que o “caminho do meio”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Modelo de ambidestria e performance organizacional 

Fonte: BIRKINSHAW & GUPTA (2013) 

Ambidexterity, Vacillation, and Organizational Performance 593

Figure 2. Performance landscape

of vacillation (Nickerson and Zenger, 2002). Math-

ematically from these assumptions, we infer that

the cross-partial derivative of performance with

respect to exploration and exploitation within the

relevant range is positive; though, we anticipate

that the overarching performance landscape is con-

cave, implying diminishing returns to scale.6

Given our assumptions, Figure 2 provides a

three-dimensional representation of the relation-

ships among the three variables that satisfies our

assumptions. Specifically, exploration and

exploitation are located along the x- and y-axes,

respectively, and performance, as expected eco-

nomic profitability (a function of such exploration

and exploitation combinations), is positioned ver-

tically on the z-axis.7

Performance trajectories of ambidexterity and
vacillation

Having defined a performance landscape absent

the costs of organization, we now explore how

each theory maps onto the performance landscape

once we account for the costs of organization (see

6 Although our model is not formally analytic in nature, we antic-
ipate in our formulation that a more formal approach will include
assumptions about smoothness and other desirable mathematical
properties. For instance, a concave quadratic function within a
specified relevant range would satisfy our assumed constraints.
7 In this framework, performance is conceptualized as instanta-
neous in that it reflects the short-run performance of an orga-
nization at any given point in time. To understand performance
in the long run, it is necessary to observe movement along this
performance landscape over time.

Figure 1). Two classes of organizational costs are

relevant for our analysis. The first class of costs is

associated with the cost of organizing each com-

plementary set of design elements used to support

either exploration or exploitation. For instance, it

is commonly argued that a centralized organiza-

tional structure is needed to facilitate exploita-

tion. In contrast, decentralized organizations gen-

erate exploration. Each one of these organizational

structures requires some setup costs to configure

the set of design elements, as well as administra-

tive costs to maintain and operate them. For pur-

poses of simplifying exposition, we momentarily

set aside setup costs as well as any administrative

costs to maintain and operate purely complemen-

tary configurations of design elements, such as

either centralization or decentralization. Instead,

we focus on only those costs associated with the

negative externality from mixing competing design

elements with the scope of these costs measuring

the magnitude of negative externalities. As we will

describe, the magnitude of such costs contribute

significantly in differentiating the empirical pre-

dictions of ambidexterity from those of vacillation.

We now turn to describing the magnitude of this

potential negative externality and how it influences

the performance predicted from each theory.

The argument for organizational ambidexterity

achieving high performance hinges on the assump-

tion that the negative externalities that accompany

organizational design choices needed to deliver

exploration and exploitation are moderate or can,

through skillful management, be minimized. Yet,

Copyright ã 2012 John Wiley & Sons, Ltd. Strat. Mgmt. J., 33: 587–610 (2012)

DOI: 10.1002/smj
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Como resultado deste caminho percorrido, ainda que em tão pouco tempo, a definição 

de ambidestria organizacional tornou-se mais abrangente, não ficando restrita ao domínio da 

gestão da inovação – ainda que as noções de “exploração” e “explotação” continuem sendo as 

mais comuns para definir os dois polos que compõe a ambidestria. BIRKINSHAW & GUPTA 

(2013) sintetizam ambidestria como sendo “a capacidade de uma organização executar dois 

objetivos incompatíveis igualmente bem” (pg 291).  

 

2.3.4 Gerando ambidestria 

SIMSEK et al (2009) propuseram uma tipologia de classificação de diferentes formas 

de se gerar ambidestria nas organizações, baseada no cruzamento de um vetor temporal (se 

objetivos conflitantes são perseguidos ao mesmo tempo ou de forma sequencial) e um vetor 

estrutural (se existem distintas unidades de negócio para cada um dos objetivos conflitantes). 

A justaposição destes dois vetores gera quatro quadrantes, conforme a figura a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ambidestria cíclica, também conhecida como sequencial, baseia-se em movimentos 

de adaptação que as organizações empreendem em suas estruturas e processos de modo a me-

lhor responder a mudanças em seu ambiente de negócios, sem que representem uma mudança 

estratégica duradoura. Estes movimentos, em tese mais fáceis do que mudanças na cultura in-

terna da organização, podem ser tão rápidos e contraditórios que alguns autores chamam de 

“vacilações” (BOUMGARDEN et al, 2012). 
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Figura 10 – Tipos de ambidestria 

Fonte: SIMSEK et al (2009) 
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A ambidestria particional, ou estrutural, prega a existência de unidades separadas para 

perseguir cada um dos objetivos conflitantes da organização. A diferenciação entre as unidades 

vai além do organograma, envolvendo todo o sistema de gestão – competências, sistemas, in-

centivos, processos e até mesmo subculturas (O’REILLY III & TUSHMAN, 2008). É consenso 

na literatura que, além da simples existência das diferentes estruturas, são necessários movi-

mentos direcionados de integração de modo a otimizar ativos e fatores de produção, uma visão 

ampla que legitime a necessidade de a organização perseguir ambos objetivos, e uma liderança 

que seja capaz de gerenciar as tensões associadas aos múltiplos alinhamentos organizacionais 

O’REILLY III & TUSHMAN (2013). 

A ambidestria recíproca baseia-se na “fusão sinérgica de correntes complementares de 

explotação e exploração que ocorrem em diferentes unidades, em diferentes tempos” (SIMSEK 

et al, op. cit, pg 887). A ocorrência mais comum deste tipo é em alianças estratégicas e joint 

ventures, nas quais uma organização estende sua experiência para outra, de maneira comple-

mentar.  

Já a ambidestria harmônica muda o foco da estrutura para os indivíduos dentro da orga-

nização. Este modelo, proposto por Cristina Gibson e Julian Birkinshaw em 2002 baseia-se na 

capacidade comportamental que indivíduos podem potencialmente demonstrar alinhamento e 

adaptabilidade em toda uma unidade de negócios. Este comportamento seria estimulado por um 

contexto organizacional caracterizado por uma interação de elementos como extensão, disci-

plina e confiança, de modo a encorajar as pessoas a tomarem decisões em nível individual sobre 

como dividir seu tempo entre demandas conflitantes (GIBSON & BIRKINSHAW, 2002). 

O’REILLY III & TUSHMAN (2013) propõem que estes modelos não são excludentes, 

mas sim oferecem uma perspectiva evolutiva. Na HP, em exemplo citado pelos autores, alguns 

empregados descobriram que uma tinta utilizada em circuitos integrados poderia ser usada para 

impressoras a laser (ambidestria contextual). Esta descoberta levou à criação de uma unidade 

de negócios específica para desenvolver esta ideia (ambidestria estrutural), que acabou levando 

toda a empresa a se reorganizar em torno deste novo produto e sua relação com o negócio de 

computadores pessoais (HOUSE & PRICE, 2009, apud O’REILLY III & TUSHMAN, 2013). 

“Aparentemente, a ambidestria estrutural é crucial para criar o contexto que empresas incum-

bentes podem explorar para desenvolver sua estratégia. Todavia, uma vez que as unidades ex-

ploratórias ganham tração, as empresas podem se beneficiar desta capacidade adquirida, alter-

nando para estruturas mais integradas” (O’REILLY III & TUSHMAN, op. cit., pg 330). 
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2.3.5 Ambidestria em organizações transnacionais 

Para as organizações transnacionais, a ambidestria apresenta um valor especial, na me-

dida em que permite o balanceamento entre metas de curto e longo prazo e a interface com 

distintos ambientes de negócios, desafios típicos da expansão internacional, principalmente nos 

primeiros estágios. Ao analisar empresas transnacionais originadas em países emergentes, LUO 

& RUI (2009) citam alguns fatores que demonstram o valor da ambidestria para a gestão trans-

nacional: 

 

 Permite a geração de vantagens estratégicas, ao estimular o relacionamento de 

empresas entrantes em um novo mercado com parceiros já estabelecidos; 

 Concilia as vantagens estratégicas necessárias para a sobrevivência no curto 

prazo quanto a aquisição de capacidades para a competitividade no longo 

prazo; 

 Fornece insights tanto para a atuação em mercados maduros quanto naqueles 

com condições institucionais e operacionais mais complexas; e 

 Enfatiza o papel preponderante das atitudes individuais e em nível operacional 

para o sucesso da organização (grifo nosso). 

 

Este último tópico encontra eco em diversas linhas de pesquisa. Em um estudo anterior, 

LUO (2002) investigou a correlação entre capacidades dinâmicas e o paradigma Integração-

Responsividade (I-R) de Doz e Prahalad9 em unidades de negócios de empresas transnacionais 

sediadas na China. Como resultado, identificou quais capacidades geram mais integração (por 

exemplo, o estabelecimento de fluxos de informação eficazes) ou responsividade (a força do 

relacionamento com empresas e governos locais). Demonstrou, assim, que o aparente trade-off 

do Paradigma I-R pode ser solucionado por meio de diversas ações gerenciais distintas, que 

gerem ao mesmo tempo ambos comportamentos. 

BOUQUET et al (2008) pesquisaram a problemática da atenção internacional10, avali-

ando como executivos dividem seu tempo limitado entre necessidades conflitantes. Utilizando 

uma perspectiva comportamental, baseada no trabalho de William Ocasio, para quem a atenção 

                                                 
9 Ver seções 2.2.3 e 2.1.2, respectivamente. 
10 Definida pelos autores como o quanto as organizações investem de tempo e esforço em atividades, 

comunicações e discussões direcionadas a melhorar seu entendimento do mercado global. 
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é intrinsecamente ligada ao contexto no qual a cognição e ação estão situados (ibidem, foi en-

contrada correlação positiva entre práticas gerenciais e performance de organizações transnaci-

onais. 

Já KWEE et al (2011) elaboraram um estudo de caso sobre a renovação estratégica na 

Royal Dutch Shell11. Como resultado, identificaram um forte componente cultural no estilo 

gerencial – gerentes originários de regiões anglo-saxães (Europa Ocidental) demonstram atitu-

des mais explotativas, enquanto que seus pares nascidos na Renânia (Centro-Leste Europeu) 

são mais exploratórios – e sua influência nas decisões destes gestores sobre mudanças de rumo 

na organização. Trata-se de um exemplo típico de ambidestria sequencial. 

 

 

2.4 AMBIDESTRIA CONTEXTUAL APLICADA À GESTÃO TRANSNACIONAL 

 

2.4.1 A mediação de comportamentos individuais: contexto, clima e cultura 

Como visto anteriormente, a ambidestria contextual se difere dos demais modelos por 

enfatizar o potencial de indivíduos dentro de uma organização a, ao mesmo tempo, agirem de 

modo alinhado estrategicamente à organização e promoverem adaptações em processos, pro-

dutos e serviços ao seu alcance de modo a melhor atenderem às demandas de mercado (GIB-

SON & BIRKINSHAW, 2004). Ainda que existam componentes de personalidade ou de inte-

ração entre grupos envolvidos, estes comportamentos podem ser entendidos como resultado de 

estímulos e pressões exercidos pela organização12. Este conjunto, muitas vezes invisível, é de-

finido na literatura como “contexto” (BARTLETT & GHOSHAL, 2000). 

Percebe-se claramente, portanto, que o contexto interno de uma organização é resultado 

sobretudo de uma ação gerencial: estes “estímulos e pressões” se manifestam na forma de prá-

ticas de gestão, como por exemplo sistemas, incentivos, controles e a própria atuação dos ge-

rentes (BIRKINSHAW & GIBSON, 2004). Uma iniciativa de gestão por processos termina por 

influenciar na forma como as pessoas agem no dia-a-dia dentro da organização e, por conse-

quência, no seu desempenho (BENNER, 2009; KHAZANCHI et al, 2007; HARGADON & 

SUTTON, 1997). 

JOHNS (2006) corrobora a visão de BARTLETT & GOSHAL, ao enfatizar o impacto 

do contexto sobre o dia-a-dia das organizações, definindo-o como “[conjunto de] oportunidades 

                                                 
11 Empresa formada a partir da fusão, em 1907, de duas grandes empresas da indústria de petróleo, a 

Royal Dutch (originária da Holanda) e a Shell (britânica). 
12 Para exemplos de pesquisas nessa linha, ver KUENZI & SCHMINKE (2014), pg 694-695. 
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e restrições situacionais que afetam a ocorrência e significado do comportamento organizacio-

nal, assim como os relacionamentos funcionais entre variáveis” (pg 386). Ao analisar como 

contextos específicos (“discrete contexts”) influenciam comportamentos, JOHNS identifica três 

conjuntos de características: relacionadas à tarefa (subdivididas em autonomia, incerteza, res-

ponsabilidade, recursos), ao meio social (densidade social, estrutura social e influência social) 

e ao meio físico (temperatura, iluminação, decoração). A figura a seguir mostra alguns exem-

plos de comportamentos individuais influenciados por características do contexto relacionadas 

à tarefa elencados por JOHNS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARMELI & HALEVI (2009), ao analisar o desempenho da alta liderança das organi-

zações13, argumentam que a capacidade de os líderes demonstrarem múltiplos comportamentos, 

por vezes conflitantes, é um elemento-chave na geração de ambidestria. Contudo, esta capaci-

dade depende de um contexto organizacional que enseje estes comportamentos. Por outro lado, 

a própria atuação gerencial contribui a geração deste contexto.  

                                                 
13 TMT – Top Management Teams 

INCERTEZA 

 Processamento individual de informações 

 Processo decisório interno 

 Egoísmo e vaidade 

AUTONOMIA 

 Diferenciação entre indivíduos 

 Motivação 

 Inovação 

 Gerenciamento do stress 

 Empowerment 

RESPONSABILIDADE 

 Definição de papéis 

 Ética 

 Performance 

 Absenteísmo 

 Agenciamento 

RECURSOS 

 Absenteísmo 

 Turnover 

 Satisfação 

Figura 11 – Exemplos de comportamentos influenciados pelo tipo de tarefa 

Fonte: Adaptado de JOHNS (2006) 
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A pesquisa acadêmica sobre clima organizacional reforça esta linha de raciocínio.  

SCHNEIDER & REICHERS (1983), por exemplo, definem clima organizacional como sendo 

um “conjunto de percepções compartilhadas sobre políticas, práticas e procedimentos que uma 

organização recompensa, apoia e espera” – ou seja, como as pessoas reagem ao contexto criado 

pelos gestores, por meio de recompensa e apoio a comportamentos esperados (os “estímulos e 

pressões”)14. Esta definição enseja algumas considerações. KUENZI & SCHMINKE (2009) 

ponderam que ela congrega três características básicas do clima organizacional: 

 

 Clima é um fenômeno perceptual, e não uma variável objetiva; 

 Clima é um fenômeno coletivo, ainda que seja criada a partir de percepções 

individuais; e 

 Clima não é um traço cultural, pois reflete posicionamentos sobre ações geren-

ciais evidentes, tendo pouca relação com mitos e crenças. 

 

No contexto geral de uma organização, existem evidências de que o clima funciona tanto 

como moderador quanto mediador de comportamentos individuais15. KUENZI & SCHMINKE 

(2014) enumeram diversos exemplos de impactos de determinados climas organizacionais: de-

sempenho, inovação, atitudes de segurança, liderança, satisfação e comprometimento, por 

exemplo. SALANOVA et al (2005) demonstraram que o clima organizacional resulta de fatores 

objetivos (por exemplo, práticas gerenciais, sobretudo de recursos humanos) e subjetivos (por 

exemplo, como os empregados se sentem no trabalho e sua motivação). ADLER et al (1999) 

citam especificamente duas ações gerenciais que influenciam de maneira decisiva comporta-

mentos individuais: a existência de meta-rotinas de trabalho (processos cujo produto é a me-

lhoria de processos) e iniciativas de enriquecimento do trabalho (job enrichment), que estimula 

os trabalhadores a serem mais criativos e inovadores. Em um nível mais alto, PRIETO & SAN-

TANA (2012) sustentam que o clima organizacional impacta o intercâmbio de recursos entre 

unidades, inovação e criatividade, a criação de capital intelectual e efetividade em times trans-

versais. 

                                                 
14 A literatura sobre clima organizacional e seus impactos no corpo de empregados de uma organização é 

farta. Apenas nesta última década, diversos estudos analisaram e encontraram correlação positiva entre o clima e 

praticamente todos os aspectos da vida organizacional: atitudes profissionais, cidadania corporativa, ética, segu-

rança, performance individual, inovação, atitudes de consumidores e performance da equipe. Para exemplos de 

como o clima organizacional é influenciado pelas dimensões do contexto de BARTLETT & GOSHAL, ver KU-

ENZI & SCHMINKE (2014), pp 690-694. 
15 O efeito mediador diz respeito a uma variável que recebe influência de uma variável e influencia outra; 

já́ o efeito moderador qualifica uma variável que afeta a relação entre duas outras variáveis (BARON & KENNY, 

1986). 



51 

 

  

Já a cultura organizacional é comumente definida como “conjunto complexo de valores, 

crenças, pressupostos e símbolos que definem a forma como uma organização conduz seus 

negócios” (BARNEY apud BÜSCHGENS et al, 2013). O coração da cultura organizacional é 

formado por valores compartilhados, que, por sua vez, levam a uma congruência entre as metas 

gerenciais e dos empregados; desta maneira, a cultura é outro fator altamente relevante para o 

estudo de comportamentos em nível individual nas organizações, como demonstrado por 

KWEE et al, 2011 (BÜSCHGENS et al, op. cit). Modelos como o de Valores Concorrentes 

(Competing Values Framework)16, de Robert Quinn e John Rohrbaugh, são amplamente utili-

zados para agrupar e comparar diferentes traços culturais, na expectativa de prever comporta-

mentos individuais (BÜSCHGENS et al, op. cit; MACCORMIK & PARKER, 2010). 

Outra aplicação da cultura organizacional é a identificação de normas culturais – pa-

drões socialmente criados a partir dos valores de uma organização; elas ajudam as pessoas a 

interpretar e avaliar vários eventos e determinar seu comportamento de acordo (CHATMAN et 

al, 2014). Os autores destacam a necessidade de se diferenciar o consenso cultural (quando toda 

a organização interpreta as normas de maneira similar, gerando comportamentos uniformes) da 

intensidade das normas (quando as principais normas da organização são seguidas regular-

mente, mesmo que por meio de comportamentos divergentes).  

 

2.4.2 Atributos do contexto 

Fruto de suas pesquisas sobre a gestão de empresas transnacionais, BARTLETT & 

GHOSHAL (2000) analisaram por que algumas organizações sucumbem e outras se fortalecem 

em processos de transformação. São clássicos na literatura sobre gestão os estudos de caso sobre 

a Westinghouse e ABB, que permeiam toda esta obra. Estes casos levaram os autores à conclu-

são de que existem dois modelos de contexto organizacional em voga nas organizações, cada 

um relacionado a um tipo de resultado: o contexto corrosivo (típico das organizações “tradici-

onais”) e o contexto para a renovação, que caracteriza as organizações “individualizadas”. Fica 

evidente que o surgimento e manutenção de um determinado contexto em uma organização é 

resultado direto da ação gerencial. 

No contexto corrosivo, os autores identificaram quatro patologias principais: conformi-

dade, controle, contrato e restrição. 

 

                                                 
16 Este modelo analisa traços culturais sobre dois eixos (flexibilidade/controle e foco interno/foco ex-

terno); os quadrantes formados representam cultura de grupo, desenvolvimentista, racional e hierárquica. Cada um 

deles é descrito em termos de meios e objetivos (“means and ends”) 
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 Conformidade: tendência à observância rígida de políticas comuns e práticas 

uniformes em todas as unidades da organização, de modo a evitar que a em-

presa se desmembre em momentos de rápida expansão, como ocorreu no após 

a II Guerra Mundial. Para os autores, a patologia não estava na política em si, 

mas em seus efeitos sobre o comportamento das pessoas, que ficavam cegas 

para indícios de mudanças no ambiente de negócios que, se não tratadas a 

tempo, poderiam comprometer o futuro da organização. 

 Controle: a delegação de autoridade se dá apenas se for acompanhada de com-

plexos mecanismos de verificação e limitação da autonomia dos subordinadas, 

como por exemplo sistemas de planejamento orçamentário e operacional. No-

vamente, os autores destacam o impacto destes mecanismos nas relações inter-

pessoais, que acabavam por gerar animosidades entre grupos de gerentes, tor-

nando a gestão muito mais pesada do que o necessário. 

 Contrato: nas organizações tradicionais, as relações entre indivíduos e a em-

presa são mediadas fundamentalmente por contratos formais, que realçam a 

recompensa financeira pelo trabalho prestado e a transitoriedade da relação de 

trabalho, que pode ser rompida a qualquer momento. Esta “despersonalização” 

das relações terminava por romper os vínculos afetivos das pessoas com a em-

presa. 

 Restrição: a tendência gerencial em definir estratégias, objetivos e metas com 

a maior clareza e detalhamento possível, desdobrando-as até os menores níveis 

da organização, acabam por confinar a atuação dos profissionais. Neste con-

texto, as pessoas se tornam passivas, avessas ao risco e resistentes à inovação, 

que são percebidas como desalinhadas à estratégia.  

 

Por outro lado, o contexto para a renovação é típico das organizações individualizadas 

– caracterizada pelo envolvimento e distendimento das pessoas, encorajamento da iniciativa 

pessoal e compartilhamento de ideias (BARTLETT & GOSHAL, op. cit), resultado de um 

maior grau de liberdade para a ação individual em comparação às organizações tradicionais. 

Neste contexto, os atributos são: disciplina, apoio, confiança e distendimento (ibidem). 

 

 Disciplina: vai além da mera observância a diretrizes, políticas e normas. Os 

padrões estão tão impregnados que as pessoas agem desta maneira não porque 
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são instadas para tal, mas sim porque tomam como seus estes compromissos e 

assumem a responsabilidade por seus atos. Para se atingir este patamar, os 

meios mais poderosos são a fixação de padrões nítidos a serem seguidos, ciclos 

rápidos de feedback interno e a aplicação consistente de sanções, ou política de 

consequências. 

 Apoio: trata-se do fomento à atividade empreendedora, por meio da geração de 

um ambiente no qual as pessoas sejam capazes de adquirir conhecimentos ne-

cessários para assumir suas responsabilidades e que propicie o desenvolvi-

mento da autoconfiança necessária para a aceitação de riscos. São típicas deste 

contexto a orientação individualizada de gerentes a integrantes de suas equipes, 

a abertura ao feedback e ao questionamento de decisões tomadas por superiores 

e a tolerância ao fracasso e ao erro. 

 Confiança: nestas organizações, as pessoas compartilham informações, trans-

ferem conhecimentos e competências, aceitam responsabilidades maiores do 

que o esperado e assumem riscos em momentos de incerteza e mudança. É 

derivada diretamente de vínculos afetivos das pessoas com a organização; estes 

vínculos podem ser cultivados por meio de transparência e abertura, senso de 

justiça e equidade no processo decisório e o compartilhamento de valores es-

senciais por todos os membros da organização. 

 Distendimento: não se limita ao estabelecimento de metas mais ousadas e de-

safiadoras, mas sim em dar às pessoas o protagonismo da construção do futuro 

da organização, por meio de adaptações nas atitudes e crenças e na elevação 

das expectativas dos empregados em relação a si mesmos. Este alto patamar de 

desempenho é alcançado pela criação de um senso de ambição compartilhada, 

formação de vínculos de identidade coletiva e um sentimento de comprometi-

mento e estímulo à ação pessoal. 

 

A figura a seguir representa o esforço gerencial a ser feito para a criação de um contex-

to renovador nas organizações, baseado nos indivíduos: 
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Como resultado até aqui, pode-se formular um modelo conceitual das influências exer-

cidas sobre membros de uma organização transnacional (figura a seguir). Por um lado, a sede 

da organização estipula estratégias de negócio, define metas, aloca recursos e estipula políticas 

e processos que irão nortear o funcionamento de suas unidades nos diversos países, mantendo 

a unidade, a identidade e a previsibilidade dos resultados. De outro lado, há os estímulos e 

pressões exercidos pelo ambiente de negócios, como por exemplo imposições do marco regula-

tório e legal, condições econômicas e de mercado, posicionamento de concorrentes, disponibi-

lidade de fatores de produção. Este contexto impacta de maneira distinta a cada uma das uni-

dades, exigindo que uma performance ótima seja a mais adaptada possível a essas restrições. 

Muitas vezes, os interesses da organização são contraditos em alguns locais pelas pres-

sões do ambiente de negócios, o que representa uma ameaça potencial os resultados organiza-

cionais. Por outro lado, o enfraquecimento da espinha dorsal de uma organização poderia pro-

vocar perda de sinergias e falta de foco, que poderiam até mesmo custar a existência da orga-

nização. Um modelo teórico que busca conciliar estes objetivos conflitantes como estes é o da 

ambidestria contextual. 

 

 

 

 

 

CONFORMIDADE DISCIPLINA 

 Padrões de desempenho e expectativas claras 

 Democratização da informação 

 Sistema de desafios contínuos 

APOIO CONTROLE 

 Orientação individualizada 

 Abertura ao questionamento de decisões 

 Tolerância ao fracasso e ao erro 

CONTRATO CONFIANÇA 

 Transparência e abertura 

 Justiça e equidade no processo decisório 

 Compartilhamento de valores essenciais 

RESTRIÇÃO DISTENDIMENTO 

 Ambição compartilhada 

 Formação de vínculos de identidade coletiva 

 Estímulo à ação pessoal 

Figura 12 - Atuação gerencial para geração de um contexto renovador 

Fonte: Adaptado de BARTLETT & GHOSHAL (2000) 
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2.4.3 Ambidestria contextual 

TUSHMAN & O`REILLY (1996) identificaram as duas capacidades que as organiza-

ções que sobreviveram a mudanças radicais em suas indústrias apresentam em comum. A pri-

meira delas é o alinhamento, definido como “o balanço entre estratégia, estrutura e cultura”, 

responsável pelas mudanças evolucionárias de curto prazo. Em complemento, argumentam os 

autores, as empresas devem ter uma segunda capacidade, a de “destruir o mesmo alinhamento 

que as tornou um sucesso, [...] de modo a reconstruir uma nova organização, mais adaptada 

para a próxima onda de competição ou tecnologia, alternando ciclos de estabilidade e evolução 

e de mudança e revolução (pg 24). 

Alguns anos depois, GIBSON & BIRKINSHAW (2004) ampliaram estas definições, 

tornando “adaptabilidade” e “alinhamento” os dois vetores de seu modelo de ambidestria con-

textual (já apresentado rapidamente na seção 2.3): 

 

 Adaptabilidade – A habilidade que uma organização demonstra para mover-se 

rapidamente em direção a novas oportunidades, a se ajustar a mercados voláteis 

e a evitar a complacência. Refere-se à capacidade de reconfiguração das ativi-

dades em uma unidade de negócios de modo a satisfazer com agilidade a de-

mandas em constante mutação no ambiente de produção. 

ORGANIZAÇÃO 

TRANSNACIONAL (SEDE) 

UNIDADE 1 

UNIDADE 2 

UNIDADE 3 

UNIDADE n 

AMBIENTE A 

AMBIENTE B 

AMBIENTE C 

AMBIENTE Z 

Processos, 

estratégia, 

metas, 

políticas 
Marco regulatório, 

mercado, concorrentes, 

fatores de produção 

Figura 13 - Modelo teórico de influências nas organizações transnacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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 Alinhamento – A consciência, por parte dos empregados, de como se dá a ge-

ração de valor no curto prazo, e como as atividades devem ser coordenadas e 

sequenciadas de modo a gerar o valor desejado. Refere-se à coerência entre 

todos os padrões de atividades realizadas dentro de uma unidade de negócios, 

trabalhando juntas com os mesmos objetivos. Outra referência possível é ao 

alinhamento estratégico dos processos internos à estratégia da organização, 

como preconizado por metodologias como o BSC – Balanced Scorecard de 

Kaplan & Norton. 

 

Uma das características centrais deste modelo é a premissa de que a ambidestria mani-

festa-se nas ações específicas de indivíduos em toda a organização. “Quando a ambidestria 

contextual é alcançada, cada indivíduo em uma unidade pode entregar valor para seus clientes 

existentes dentro de seu alcance, mas, ao mesmo tempo, estes indivíduos estão na busca por 

mudanças que estejam ocorrendo em seu horizonte, e agem de acordo.” (ibidem, pg 211). Um 

dos pontos nevrálgicos é a forma como estes comportamentos ambidestros podem ser estimu-

lados em nível individual. 

Na ambidestria contextual de GIBSON & BIRKINSHAW (2004), esta mediação fica a 

cargo do contexto, do clima e da cultura organizacionais. Os autores encontraram evidências 

empíricas de que unidades organizacionais altamente ambidestras possuíam também altas me-

didas para as quatro dimensões do contexto organizacional propostas por BARTLETT & 

GOSHAL (apoio, confiança, disciplina e distendimento)17, desenvolvidas por meio de ações 

gerenciais efetivas. Os autores citam um caso em que “um número de mudanças que foram 

introduzidas, primariamente por meio de inciativas top-down” gerou este contexto favorável à 

ambidestria (ibidem, pg 213). Alguns exemplos de ações que interferem significativamente no 

contexto organizacional18: 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ambos autores alertam que estas variáveis são interdependentes; caso haja alguma deles que seja des-

proporcionalmente maior ou menor do que as outras, poderá levar a um contexto disfuncional para a organização. 
18 Adaptado de GIBSON & BIRKINSHAW (2004); mais exemplos podem ser depreendidos a partir do 

modelo de avaliação proposto pelos autores, discutido em detalhe na seção 3 (METODOLOGIA). 
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 APOIO 

o Uso de sistemas para aumentar o conhecimento sobre atividades da or-

ganização (+); 

o Fóruns de cooperação e compartilhamento de boas práticas (+). 

 CONFIANÇA 

o Não punir indivíduos por erros bem-intencionados (+); 

o Mensagens inconsistentes da alta administração (-). 

 DISCIPLINA 

o Objetivos de curto prazo (+); 

o Ausência de acompanhamento na utilização de sistemas (-). 

 DISTENDIMENTO 

o Metas de desempenho (+); 

o Sentimento de que falta ambição e foco à organização (-); 

o Falta de uma visão comum, que inclua todas as áreas de negócio (-). 

 

Em uma análise mais detalhada desta mediação, PRIETO & SANTANA (2012) encon-

traram forte correlação entre práticas de gestão de recursos humanos de alto envolvimento e um 

clima organizacional favorável ao surgimento de comportamentos ambidestros. Estas práticas 

de alto envolvimento se baseiam no comprometimento individual, ao invés do modelo tradici-

onal baseado em controle. A ideia geral é a de que os empregados irão contribuir mais com a 

organização caso tenham a oportunidade de controlar e entender o seu trabalho. “O alto envol-

vimento consiste na coleta de inteligência, ideias e motivação de todos os empregados, cujos 

esforços são orientados para os objetivos da empresa” (ibidem, pg 191). Esta noção de que o 

comprometimento e a autonomia individual geram ambidestria é amparada por HAAS (2010), 

que identificou que equipes de uma organização transnacional que são autônomas e possuem 

acesso a conhecimento externo apresentam um desempenho estratégico superior.  

De forma a atender à situação-problema que ensejou este estudo, pode-se formular um 

modelo conceitual de como um sistema de gestão pode influenciar o surgimento de comporta-

mentos ambidestros em uma organização transnacional (a seguir). As formas pelas quais um 

contexto propício ao surgimento de comportamentos ambidestros pode ser detectado e medido 

serão tratados na próxima seção. 
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ORGANIZAÇÃO 

TRANSNACIONAL (SEDE) 

Figura 14 - Ambidestria contextual em organizações transnacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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2.4.4 Modelo de mensuração da ambidestria contextual 

 

Para o estudo da ambidestria, é necessário que a unidade de análise esteja sujeita a um 

mesmo contexto de maneira uniforme, de modo a garantir-se que as percepções individuais 

estão agregadas de maneira significativa. Neste sentido, a avaliação de unidades de negócio, ao 

invés da organização como um todo, é considerada como o nível ótimo de avaliação de relações 

de causa e efeito entre clima e outras variáveis (MACCORMIK & PARKER, 2010), principal-

mente no que se refere ao estudo de organizações transnacionais. JANSEN et al (2012), LUO 

(2002) e BOUQUET et al (2009), dentre outros, utilizaram esta premissa para mensurar as 

relações entre ambidestria e performance. 

Para a consecução dos objetivos deste projeto, identificou-se que o modelo de ambides-

tria contextual elaborado e testado por GIBSON & BIRKINSHAW (2002) possibilita o estudo 

da influência dos sistemas de gestão em comportamentos individuais em diferentes unidades de 

análise. Neste modelo, os autores demonstram que um contexto organizacional composto por 

determinadas características tem alta correlação positiva com a demonstração de comportamen-

tos ambidestros por parte dos empregados. Em estudo posterior (2004), os autores demonstra-

ram que a ambidestria possui um efeito mediador entre o contexto organizacional e os resulta-

dos organizacionais, novamente validando a premissa de que o contexto influencia os compor-

tamentos individuais.  

Os autores utilizam como base do modelo a definição de contexto organizacionais di-

fundida por BARTLETT & GHOSHAL. Evoluindo nesta linha de raciocínio, os autores subdi-

videm o contexto organizacional em duas dimensões complementares. A dimensão “gerencia-

mento do desempenho (performance management)” dá conta dos estímulos feitos pela organi-

zação para que os empregados atinjam um nível superior de desempenho, gerando resultados 

de alta qualidade e sendo responsáveis por suas ações. Congrega os vetores “Disciplina” e “Dis-

tendimento”. Já a dimensão “apoio social (social support)” relaciona-se com a segurança e vi-

são sistêmica que os empregados necessitam para desempenhar bem seus papéis. Une os vetores 

“Apoio” e “Confiança”. A figura a seguir demonstra o relacionamento teóricos entre contexto 

organizacional, ambidestria e resultados, bem como variáveis observáveis do ponto-de-vista 

metodológico. 
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A existência de um contexto organizacional favorável à ambidestria não é garantia ou 

pré-requisito para que os indivíduos tenham comportamentos ambidestros; contudo, é por meio 

da geração de um contexto organizacional que a gestão pode influenciar nas decisões tomadas 

por seus empregados. Para a caracterização do contexto organizacional, GIBSON & BIRKINS-

HAW (2002) propõem a aplicação de um questionário a todos os membros da organização. Na 

pesquisa, é solicitado que os respondentes avaliem em uma escala de 1 a 5 sua concordância 

em relação às situações apresentadas, que refletem práticas de gestão que podem moldar o con-

texto organizacional de maneira a estimular comportamentos ambidestros. A seguir, é apresen-

tado como os autores montaram o questionário, partindo dos vetores do contexto organizacio-

nal, efeitos esperados e práticas de gestão geradoras destes vetores. 

 

CONTEXTO

(Impactado pelo sistema 
de gestão, clima 

organizacional e cultura)

•Gerenciamento do 
desempenho

•Apoio social

AMBIDESTRIA

(Comportamentos 
observáveis em nível 

individual)

•Alinhamento

•Adaptabilidade

DESEMPENHO DA 
UNIDADE DE 

NEGÓCIOS

(Resultados observáveis 
em nivel organizacional)

Figura 15 – Relações teóricas entre contexto, ambidestria e resultados 

Fonte: Adaptado de GIBSON & BIRKINSHAW (2004) 
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Tabela 3 - Questionário para caracterização do contexto organnizacional 

Fonte: GIBSON & BIRKINSHAW (2002) 

DIMENSÃO  VETOR EFEITO PRÁTICAS DE GESTÃO 
AS PESSOAS DE MEU 

NÍVEL NA ORGANIZAÇÃO 

Gerenciamento 

do Desempenho 

Disciplina  

Induz os membros da organiza-

ção a voluntariamente busca-

rem atender todas as expectati-

vas geradas por compromissos 

explícitos ou implícitos 

 Estabelecimento de padrões 

claros de desempenho e com-

portamento; 

 Um sistema de feedback 

aberto, cândido e rápido; e 

 Consistência na aplicação de 

sansões 

... são recompensadas ou punidas 

baseadas em uma medição ri-

gorosa de desempenho versus 

metas? 

... consideram as pessoas respon-

sáveis por seu desempenho? 

... usam o feedback que recebem 

para melhorar sua perfor-

mance? 

... se esforçam para medir aquilo 

que é mais importante para o 

sucesso do negócio? 

Distendimento 

Induz os membros da organiza-

ção a voluntariamente busca-

rem objetivos mais ambiciosos, 

ao invés de menores. 

 Estabelecimento de uma am-

bição compartilhada; 

 Desenvolvimento de uma 

identidade coletiva; e 

 Gestores com a habilidade de 

dar sentido à maneira pela 

qual os empregados contri-

buem para o propósito geral 

da organização. 

… estabelecem metas desafiado-

ras e agressivas? 

... propões desafios criativos para 

seus subordinados, ao invés de 

tarefas limitadas? 

... são mais focadas em fazer bem 

seu trabalho do que em serem 

promovidas? 

... fazem questão de estimular 

seus empregados a darem o 

máximo de si? 

... recompensam e promovem 

aqueles que constantemente 

inovam e tentam coisas novas? 
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Tabela 3 - Questionário para caracterização do contexto organnizacional (continuação) 

Fonte: GIBSON & BIRKINSHAW (2002) 

DIMENSÃO  VETOR EFEITO PRÁTICAS DE GESTÃO 
AS PESSOAS DE MEU 

NÍVEL NA ORGANIZAÇÃO 

Contexto Social 

Apoio  

Induz os membros da organiza-

ção a prestar assistência e su-

porte a outros.  

 Mecanismos que permitem a 

pessoas acessarem recursos 

disponíveis a outros; 

 Liberdade de iniciativa em ní-

veis mais baixos; e 

 Orientação pessoal de empre-

gados sênior, que priorizam o 

aconselhamento ao exercício 

da autoridade. 

... devotam esforço considerável 

para desenvolver seus subordina-

dos? 

... dão a todos autoridade sufici-

ente para desempenharem bem 

seu trabalho? 

... fazem com que as decisões 

cheguem até o nível apropriado? 

... dão acesso imediato às infor-

mações que outros necessitam? 

Confiança 

Induz os membros da organiza-

ção a confiarem nos compro-

missos assumidos por cada um.  

 Justiça e equidade nos proces-

sos decisórios da organização 

 Envolvimento de indivíduos 

nas decisões que os afetam; e 

 Recrutar pessoas que possuem 

as capacidades – e são reco-

nhecidas como tal – requeri-

das para o posto que assu-

mem. 

... trabalham duro para desenvol-

ver as capacidades necessárias 

para a execução da estratégia e 

visão global? 

... baseiam suas decisões em fa-

tos e análises, não política in-

terna? 

... estabelecem metas realistas? 

... tratam fracasso (em um es-

forço positivo) como uma opor-

tunidade de aprendizado, não 

algo que se deve ter vergonha?  

... estão dispostas e aptas a toma-

rem riscos prudentes? 
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Esta pesquisa foi realizada com 41 unidades de negócios de 10 empresas transnacionais, 

totalizando 4.234 respondentes individuais. Como passo final para a construção das medidas, 

os resultados consolidados de cada unidade de negócios para cada pergunta foram multiplica-

dos, gerando um indicador para cada um dos vetores e das dimensões. Como resultado, os au-

tores concluíram que o contexto organizacional está positivamente correlacionado com com-

portamentos ambidestros, de maneira mais explícita com a adaptabilidade, ao passo que pes-

quisas qualitativas demonstraram que o alinhamento é fruto de ações gerenciais mais diretas – 

abordagem top-down19. 

Para testar seu modelo de ambidestria contextual, GIBSON & BIRKINSHAW (2004) 

aplicaram uma pesquisa em 41 unidades de negócios pertencentes a 10 empresas multinacionais 

de diversas indústrias sediadas na América do Norte, Ásia e Europa, totalizando 4.234 respon-

dentes. A figura a seguir consolida os resultados encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Resultados da aplicação original do modelo de ambidestria contextual 

Fonte: GIBSON & BIRKINSHAW (2004) 

 

A partir deste gráfico, os autores identificaram quatro agrupamentos (clusters) de uni-

dades de negócios. O grupo 1 é composto por 7 unidades de negócio “alinhadas”, com avalia-

ções maiores de alinhamento do que adaptabilidade. O grupo 2 é composto por 11 unidades de 

negócio “adaptativas”, com avaliações maiores de adaptabilidade do que alinhamento. O grupo 

3 traz 18 unidades de negócio “moderadamente ambidestras”, com resultados medianos em 

                                                 
19 O grau de comportamentos ambidestros na organização, bem como uma avaliação sobre o desempenho 

organizacional, foram obtidos por meio de entrevistas com executivos sênior das unidades de negócio pesquisadas. 

1 
2 

 

4 3 
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ambas dimensões, enquanto que o grupo 4 reúne as 5 unidades de negócio “altamente ambides-

tras”, com altos escores em ambas dimensões.  

A partir destes resultados, a literatura revisada aponta que a combinação de disciplina, 

distendimento, apoio e confiança é significativamente menor nas unidades de negócio que pon-

tuaram menos em adaptabilidade. Isto sugeriria que sem um contexto organizacional apoiador, 

as unidades de negócio tendem a ser menos adaptáveis as condições de negócio locais, e por-

tanto menos ambidestras. Outro fator relevante é o de que o contexto de Gestão de Desempenho 

é especialmente baixo no grupo 1, sugerindo que a ausência destes elementos também compro-

mete o equilíbrio ideal entre alinhamento e adaptabilidade. A tabela a seguir correlaciona algu-

mas evidências de práticas de gestão com os resultados da pesquisa: 

 

INDÚSTRIA SEDE RESULTADOS GESTÃO 

Engenharia automo-

tiva 

França Evidências de um 

contexto rico em 

apoio e confiança 

por muitos anos, que 

nos últimos cinco 

anos foi complemen-

tada com um maior 

foco em disciplina e 

distendimento 

Uma nova equipe 

executiva deu foco 

em novos produtos e 

oportunidades, por 

meio de metas mais 

ambiciosas. Foram 

adotadas iniciativas 

top-down de redução 

de custos e aumento 

da qualidade 

Óleo e Gás Estados Unidos Contexto organizaci-

onal claramente ba-

lanceado, funcio-

nando de maneira 

mais autônoma e 

bottom-up 

Metas de desempe-

nho contendo ele-

mentos de distendi-

mento e disciplina. 

Apoio e confiança 

evidenciados por 

exemplos de indiví-

duos que não foram 

punidos por falhas 

bem-intencionadas.  

Produtos industriais 

 

 

Índia Um sentimento ge-

neralizado de que o 

negócio carece de 

ambição e foco, atri-

butos indispensáveis 

para gerar distendi-

mento 

Ausência de uma vi-

são global para a or-

ganização. Cada di-

visão determina sua 

visão e objetivos. 

Mensagens inconsis-

tentes da alta admi-

nistração dificultam 

a criação de confi-

ança. 
Tabela 4 - Resultados da aplicação do modelo de ambidestria contextual 

Fonte: adaptado de GIBSON & BIRKINSHAW (2004) 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 

3.1 QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este projeto de pesquisa pode ser classificado com base em seus objetivos, métodos e 

procedimentos técnicos. 

 

 Quanto aos objetivos: pesquisa exploratória. Segundo GIL (2007), as pesquisas 

exploratórias buscam “proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (pg 41). Normalmente, 

segundo GIL, estas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico e análise 

de exemplos. Neste sentido, é proposto que os objetivos da pesquisa sejam os 

de construir um referencial teórico sobre o tema da ambidestria em organiza-

ções transnacionais, identificar um modelo de mensuração que seja aplicável e 

testá-lo em uma situação real. Ao final, espera-se obter maior compreensão 

sobre a influência que um sistema de gestão exerce sobre os comportamentos 

individuais dos membros de uma organização. 

 Quanto aos métodos: método hipotético-dedutivo. De acordo com MARCONI 

& LAKATOS (2007), este método “se inicia pela percepção de uma lacuna nos 

conhecimentos, acerca do qual se formula hipóteses e, pelo processo de infe-

rência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela 

hipótese” (pg 106). Em nosso caso, a lacuna percebida é sobre a interdepen-

dência entre a gestão de organizações transnacionais e os comportamentos in-

dividuais nas distintas unidades de negócio. A hipótese é a de que os sistemas 

de gestão destas organizações são capazes de estimular ou reprimir comporta-

mentos ambidestros, tidos como ideais para ditas organizações. 

 Quanto aos procedimentos técnicos: estudo de caso. YIN (2010), define estudo 

de caso como uma investigação empírica sobre “um fenômeno contemporâneo 

em profundidade e em seu contexto na vida real, especialmente quando os li-

mites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (pg 39). A 

técnica do estudo de caso, segundo YIN, é muito usado para “contribuir ao 
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nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, so-

ciais, políticos e relacionados” (pg 24), sendo, portanto, de grande valia para 

as pesquisas exploratórias. Em nossa pesquisa, o estudo de caso servirá como 

teste do modelo e da hipótese formulada no modelo hipotético-dedutivo. 

 

A figura a seguir sintetiza a classificação deste projeto de pesquisa e o encadeamento 

de seus diversos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2 ESCOPO DO ESTUDO DE CASO 

 

Para o estudo de caso, foi selecionada uma organização brasileira com atuação transna-

cional20, que adota um modelo estabelecido de gestão por processos em seus negócios interna-

cionais. Esta organização atua no ramo de petróleo e gás, sendo uma das maiores empresas do 

                                                 
20 As informações desta seção foram obtidas em documentos internos públicos da organização em no-

vembro de 2014, e não serão citados diretamente como forma de não permitir a identificação da empresa. 

Lacuna de conhecimento: 
interdependência entre a 
gestão de organizações 

transnacionais e os 
comportamentos individuais 

Hipótese: os sistemas de 
gestão destas organizações 
são capazes de estimular ou 
reprimir comportamentos 

ambidestros

Construir um referencial 
teórico sobre o tema da 

ambidestria em organizações 
transnacionais

Identificar um modelo de 
mensuração que seja 

aplicável

Teste do modelo em uma 
situação real

Estudo de caso. Problerma 
de pesquisa: em que medida 

um sistema de gestão 
estimula comportamentos 

ambidestros?

Figura 17 – Síntese do projeto de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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mundo no segmento21. Em dezembro de 2013, tinha cerca de 85 mil empregados e resultado 

operacional (EBITDA) da ordem de R$ 65 bilhões/ano. Possui operações internacionais há mais 

de 40 anos, estando atualmente presente em 27 países, com um total de aproximadamente 7.500 

empregados próprios. 

Em 2008, foi iniciada a implementação de um modelo de gestão por processos de negó-

cios para as empresas internacionais, governado de forma centralizada e suportado por uma 

solução tecnológica integrada (ERP – Enterprise Resource Planning). Fazem parte do modelo 

oito ciclos de processos:  

 

1. Estratégia, Planejamento e Gestão: da definição de premissas e cenários até a 

divulgação da análise de dados e recomendações; 

2. Administração e Finanças: da aplicação de recursos até a avaliação e análise 

dos resultados; 

3. Compras e Inventários: do planejamento da necessidade até o pós-compra; 

4. Gerenciamento de Projetos: do planejamento do projeto de investimento e gas-

tos até a sua execução, controle e implantação; 

5. Comercial: da elaboração da previsão de venda até o seu recebimento, inclu-

indo atenção ao cliente - da relação até a gestão pós-venda; 

6. Manutenção: da identificação da necessidade de manutenção até seu controle 

e análise;  

7. Planejamento e Controle de Produção: do planejamento da produção até a pro-

gramação da produção da ordem de produção até a disponibilidade do estoque, 

incluindo o inventário físico; e 

8. Recursos Humanos: da identificação das necessidades de pessoal até a gestão 

do capital humano. 

 

O tripé de sustentação do modelo é formado por pessoas (conhecimento, cultura global 

e alinhamento), processos (integrados, documentados, previsíveis, claros e mensuráveis) e tec-

nologia (integrada e atualizada). Suas linhas mestras são: 

 

 

                                                 
21 Considerando o ranking da PIW – Petroleum Intelligence Weekly, que considera não apenas valores de 

mercado mas também indicadores operacionais de empresas de capital aberto e fechado, estatais ou privadas. O 

ranking é público e acessível pelo site: http://www2.energyintel.com/PIW_Top_50_ranking_about 
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 O alinhamento com as diretrizes corporativas da organização; 

 A conformidade com o marco legal dos países e com os requisitos de certifica-

ções das empresas; 

 A gestão integrada e por processos; 

 O aprimoramento continuado e alinhado com soluções de classe mundial; 

 A clareza e rastreabilidade nas informações societárias e gerenciais; e 

 A economia de escala. 

 

Como benefícios do modelo, a organização espera obter:  

 

 Maior integração entre as diversas áreas da organização, com reflexos diretos 

na melhoria da produtividade; 

 Disponibilidade de informação única dos resultados dos processos nas diferen-

tes áreas de negócio, gerando padronização na linguagem gerencial; 

 Otimização de recursos, pela supressão da redundância nos processos; 

 Redução do tempo e dos custos na integração de novas empresas ou negócios; 

 Desenvolvimento de uma cultura uniforme de gestão; e 

 Criação de um canal único para a evolução dos processos e uso mais eficiente 

da tecnologia da informação. 

 

Os pilares do modelo são: 

 

 A Execução tem foco em conformidade dos processos; 

 A Evolução foca a eficiência operacional para o negócio e redução de prazo e 

custo de atendimento; 

 A Manutenção volta-se à melhoria dos níveis de atendimento; e 

 A Informação é fortalecida como instrumento de gestão para as empresas e 

áreas corporativas. 
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Atualmente, este modelo de gestão está implantado em seis países de três continentes 

(Argentina, Chile, Angola, Estados Unidos, Bolívia e Paraguai)22. Juntos, estes países possuem 

cerca de 6.300 empregados próprios e geram lucro operacional (EBITDA) da ordem de US$ 

1,1 bilhão/ano (dados relativos ao ano de 2013). A tabela a seguir detalha alguns indicadores 

destas empresas: 

 

País Negócios 
Empregados 

(dez/2013) 

EBITDA 2013 

(US$ MM) 

Implantação 

do modelo em 

Angola 
 Exploração e 

Produção 
65 6 2009 

Argentina 

 Exploração e 

Produção 

 Refino 

 Distribuição 

2.987 644 2008 

Bolívia 
 Exploração e 

Produção 
618 170 2012 

Chile  Distribuição 1.730 43 2009 

Estados Unidos 
 Exploração e 

Produção 

Refino 

628 234 2010 

Paraguai  Distribuição 271 44 2014 

Tabela 5 - Detalhamento dos países que adotam o modelo de gestão 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa  

 

Com base nas principais interfaces para o modelo, foram estabelecidos espaços de diá-

logo sistemático, visando endereçar, de forma planejada, as principais questões relativas à go-

vernança. Cada interface tem um fórum próprio, com periodicidade definida conforme a natu-

reza das discussões: 

 

 Comitê Executivo: tem caráter estratégico no suporte à decisão. Tem como foco a gestão 

do portfólio e a definição da estratégia e das diretrizes para a evolução do modelo; 

 Fórum dos Ciclos: quinzenalmente, reúne Líderes dos Ciclos de Processos e gestores 

do modelo para tratamento de pontos de integração, acompanhamento da evolução dos 

projetos e avaliação dos indicadores de processos; 

                                                 
22 Eventualmente, as atividades em determinado país podem ser realizadas por mais de uma empresa. 

Entretanto, como há alto grau de compartilhamento de recursos e sinergias entre essas empresas, no presente estudo 

elas serão consideradas de maneira consolidada. 
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 Reunião operacional: voltada à gestão tática/operacional da evolução dos projetos, a 

reunião é realizada semanalmente com a participação de representantes dos gestores do 

modelo; e 

 Reunião com as empresas: realizadas mensalmente, têm como tema a análise crítica da 

manutenção, o acompanhamento da evolução dos projetos e a avaliação dos indicadores 

de processos, com a participação dos Representantes das Empresas, Coordenadores lo-

cais do modelo, Líderes dos Ciclos de Processos, gestores do modelo e gestores das 

unidades de negócio. 

 

Apenas com essa visão superficial, é possível perceber a complexidade inerente para se 

desenhar, implementar e gerir um sistema de gestão desse porte. São diversas culturas, idiomas, 

marcos regulatórios envolvidos, com a premissa de todos seguirem os mesmos processos “in-

tegrados, documentados, previsíveis, claros e mensuráveis”. Por outro lado, estas empresas 

atuam em mercados muito distintos, desde atividade exploratória, produção de petróleo e gás 

em mar e terra, operação de rede de postos de combustíveis, lojas de conveniência e venda para 

pequenos e grandes consumidores de lubrificantes e combustível de aviação. Esta atuação é 

regida pela Sede da organização, de onde saem as orientações estratégicas e metas para cada 

um desses mercados/negócios. Este desenho organizacional reflete o modelo teórico apresen-

tado na Figura 14 (seção 2.4.3). 

 

 

3.3 APLICAÇÃO DO MODELO AO ESTUDO DE CASO 

 

Esta metodologia será utilizada no estudo de caso de uma organização específica, sendo 

que os próprios autores reconhecem esta última como sendo uma das mais comuns formas de 

pesquisa deste gênero. Como o objetivo do presente projeto é pesquisar a influência do sistema 

de gestão sobre os comportamentos individuais, com a mediação do contexto organizacional, 

nossa aplicação do método irá buscar compreender se o sistema de gestão implantado gera um 

contexto capaz de levar a comportamentos ambidestros. Não está no escopo, portanto, a verifi-

cação se de fato existem comportamentos ambidestros na organização. 

Para tanto, serão utilizadas como fonte de dados algumas perguntas de pesquisas de 

clima organizacional, realizadas antes e após a implantação do modelo de gestão na organiza-

ção. A opção pelo uso de dados já existentes é a possibilidade de termos uma perspectiva evo-

lutiva dos resultados, podendo medir com maior precisão o impacto da implantação do modelo 
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de gestão no contexto organizacional. Além disso, como se trata de uma pesquisa já tradicional 

na organização, de maneira sistemática desde 199623, o percentual de respondentes é bastante 

alto, o que eleva a qualidade dos dados e dos resultados obtidos.  

Todos os resultados são confidenciais. A pesquisa é enviada on-line a todos os empre-

gados próprios da organização, em todos os países onde atua, nos idiomas português, inglês e 

espanhol. Todo o tratamento das informações é feito de maneira confidencial por uma empresa 

externa. A confidencialidade é reforçada pela regra de que os resultados da pesquisa somente 

podem ser subdivididos caso o grupo em estudo tenha no mínimo 5 respostas válidas, de modo 

a inviabilizar a identificação indireta dos respondentes.  

Historicamente, o índice de participação é da ordem de 75%, com cerca de 45 mil res-

pondentes. A pesquisa fica disponível para resposta por cerca de 20 dias, entre os meses de 

janeiro e fevereiro.Cada um dos itens do questionário é apresentado na forma de uma afirma-

tiva, seguida por uma escala na qual o empregado assinala o seu grau de concordância com a 

questão. A escala vai de 1 (Discordo Totalmente) até 5 (Concordo Totalmente). 

 

3.3.1 Descrição do projeto de pesquisa 

De maneira a viabilizar a utilização dos dados já disponíveis, foram identificadas as 

perguntas disponíveis que mais se aproximam do conceito de contexto organizacional e da per-

gunta original formulada por GIBSON & BIRKINSHAW (2002). Esta correlação é mostrada 

na tabela a seguir. 

  

                                                 
23 As informações desta seção foram obtidas pelo autor em documentos internos públicos da organização, 

que não serão citados diretamente para evitar a identificação da empresa. 
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PERGUNTA SUGERIDA NA 

LITERATURA (“AS PESSOAS...”) 

PERGUNTA DISPONÍVEL NA 

PESQUISA DA EMPRESA24 

DISCIPLINA 

... são recompensadas ou punidas baseadas 

em uma medição rigorosa de desempenho 

versus metas? 

Sou avaliado de acordo com os resultados 

do meu trabalho. 

... consideram as pessoas responsáveis por 

seu desempenho? 

Na equipe em que trabalho existe coopera-

ção para o alcance dos resultados. 

... usam o feedback que recebem para me-

lhorar sua performance? 

Meu superior imediato me orienta a superar 

as dificuldades. 

... se esforçam para medir aquilo que é mais 

importante para o sucesso do negócio? 

O trabalho que realizo é importante para o 

alcance dos resultados da [empresa].  

DISTENDIMENTO 

… estabelecem metas desafiadoras e agres-

sivas? 

Sinto-me motivado na realização do meu 

trabalho. 

... propõem desafios criativos para seus su-

bordinados, ao invés de tarefas limitadas? 

Trabalhando na [empresa] eu contribuo de 

forma importante para o desenvolvimento da 

sociedade. 

... são mais focadas em fazer bem seu traba-

lho do que em serem promovidas? 

Estou empenhado em contribuir de forma 

ativa para o desenvolvimento e o sucesso da 

organização. 

... fazem questão de estimular seus emprega-

dos a darem o máximo de si? 

Meu empenho em contribuir para o sucesso 

da organização é reconhecido. 

... recompensam e promovem aqueles que 

constantemente inovam? 

Sinto-me valorizado pelo trabalho que rea-

lizo. 

APOIO 

... devotam esforço considerável para desen-

volver seus subordinados? 

Meu superior imediato estimula o desenvol-

vimento da equipe. 

... dão a todos autoridade suficiente para de-

sempenharem bem seu trabalho? 

Recebo delegação necessária para a realiza-

ção do meu trabalho. 

... fazem com que as decisões cheguem até o 

nível apropriado? 

Meu superior imediato fornece as informa-

ções que necessito para realizar meu traba-

lho com eficácia. 

... dão acesso imediato às informações que 

outros necessitam? 

Na equipe em que trabalho existe troca de 

conhecimentos entre as pessoas. 

CONFIANÇA 

... trabalham duro para desenvolver as capa-

cidades necessárias para a execução da es-

tratégia e visão global? 

Os conhecimentos que adquiro em progra-

mas de treinamento e desenvolvimento são 

aplicados em meu trabalho. 

... baseiam suas decisões em fatos e análises, 

não política interna? 

As atividades da minha gerência são realiza-

das de forma ética? 

... estabelecem metas realistas? O meu gerenciamento de desempenho é 

feito de forma negociada. 

... tratam fracasso (em um esforço positivo) 

como uma oportunidade de aprendizado, não 

algo que se deve ter vergonha?  

Meu superior imediato aceita sugestões para 

a melhoria do trabalho. 

Tabela 6 – Adaptação de perguntas para a pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

                                                 
24 Algumas perguntas tiveram sua redação alterada, para impedir a identificação da empresa. 
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Um dos países que possuem o modelo de gestão implantado (Chile) não realizou as 

pesquisas no período pré-implantação; por este motivo, este país não será incluído na análise. 

Da mesma maneira, a implantação no Paraguai ocorreu em 2014, não havendo ainda dados 

disponíveis para comparação, o que também inviabiliza a análise deste país. No caso da Argen-

tina, a primeira pesquisa realizada foi no ano de 2004, utilizando uma versão reduzida do ques-

tionário, o que deixou de fora várias das perguntas a serem utilizadas nesta análise – neste caso, 

a análise do contexto organizacional pré-implantação do modelo se baseia na única pesquisa 

disponível do período, realizada em 2007. A tabela a seguir lista as pesquisas utilizadas na 

análise. 

 

 

PAÍS PESQ 1 PESQ 2 PESQ 3 PESQ 4 PESQ 5 

Angola 2007 2008 2009 2010 2011 

Argentina25  2007 2008 2010 2011 

Bolívia 2010 2011 2012 2013 2014 

Estados Unidos 2008 2009 2010 2011 2012 
Tabela 7 – Pesquisas a serem utilizadas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Ao todo, foram considerados cerca de 16.500 questionários válidos de pesquisa, consi-

derando os dados de respondentes constantes na tabela a seguir. Os resultados completos estão 

nos Anexos 7.1 a 7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Não houve realização da pesquisa neste país nos anos de 2005, 2006 e 2009. Por este motivo, foram 

selecionados os anos mais próximos a fim de manter a base de comparação em relação aos demais países. 

Implantação do modelo 
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PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA 

PAÍS PESQ 1 PESQ 2 PESQ 3 PESQ 4 PESQ 5 TOT 

ANGOLA 42 54 83 77 80 336 

ARGENTINA  5.025 4.679 3.548 3.004 16.256 

BOLÍVIA26 461 494 497 536 558 1.988 

ESTADOS UNIDOS 304 312 658 644 614 2.532 

TOTAL 807 5.885 5.917 4.805 4.256 21.112 

       

RESPONDENTES VÁLIDOS 

PAÍS PESQ 1 PESQ 2 PESQ 3 PESQ 4 PESQ 5 TOT 

ANGOLA 30 36 22 66 61 215 

ARGENTINA  3.651 3.629 2.672 2.495 12.447 

BOLÍVIA 406 379 406 421 445 1.612 

ESTADOS UNIDOS 225 233 399 512 460 1.829 

TOTAL 661 4.299 4.456 3.671 3.461 16.103 

 

% RESPOSTAS VÁLIDAS 

PAÍS PESQ 1 PESQ 2 PESQ 3 PESQ 4 PESQ 5 TOT 

ANGOLA 71% 67% 27% 86% 76% 64% 

ARGENTINA  73% 78% 75% 83% 77% 

BOLÍVIA 88% 77% 82% 79% 80% 81% 

ESTADOS UNIDOS 74% 75% 61% 80% 75% 72% 

TOTAL 82% 73% 75% 76% 81% 76% 
Tabela 8 – Quantitativo de questionários válidos utilizados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

A principal limitação do método utilizado é a opção feita por se utilizar dados de pes-

quisas já existentes, ao invés de ser realizada uma nova pesquisa, nos moldes do modelo idea-

lizado e testado por GIBSON & BIRKINSHAW. Este expediente encontra respaldo na litera-

tura. MOL & BIRKINSHAW (2009) e MACCORMICK & PARKER (2010), por exemplo, 

utilizaram extratos de pesquisas administradas por outros órgãos para teste de hipóteses relaci-

onadas à temática da ambidestria. 

  

                                                 
26 A pesquisa referente ao ano de 2014 está sendo realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2015; os 

dados serão considerados tão logo sejam disponibilizados. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

4.1 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

Para o tratamento dos dados, foi feita uma análise de qual medida de estatística descri-

tiva poderia enfatizar a variação nos resultados de um ano para outro. Foram comparadas três 

medidas: 

 

 Média ponderada: quantidade de respondentes multiplicada pelo peso de cada 

resposta (variando de 1 – Discordo Totalmente a 5 – Concordo Totalmente); 

 Mediana: valor numérico que separa a metade superior de uma amostra de da-

dos, ordenados de forma crescente a partir da metade inferior; 

 Favorabilidade: percentual de respondentes que concordam com a afirmação 

feita na pergunta (responderam Concordo ou Concordo Totalmente). 

 

Para a comparação, foram utilizados três indicadores: coeficiente de variação, desvio 

padrão e variância. A tabela a seguir sintetiza a comparação entre as métricas, considerando as 

perguntas a serem utilizadas na análise. 

 

Medida Coef. de variação Desvio padrão Variância 

Média ponderada 3,7% 0,1430 0,0275 

Mediana 2,1% 0,1111 0,0529 

Favorabilidade 3,7% 0,0315 0,0013 
Tabela 9 – Comparação entre métricas para análise dos dados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Identificou-se que a média ponderada representa melhor a variação entre as respostas 

(maior coeficiente de variação e desvio padrão), sendo, portanto, esta a métrica adotada para 

análise dos resultados da pesquisa. As tabelas a seguir exemplificam a fórmula de cálculo dos 

coeficientes que descrevem o contexto organizacional. 
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PERGUNTA (ANGOLA/2007) 
Absten-

ção 

Dis-

cordo 

total-

mente 

(1) 

Dis-

cordo 

em 

grande 

parte (2) 

Não dis-

cordo 

nem 

con-

cordo 

(3) 

Con-

cordo 

em 

grande 

parte (4) 

Con-

cordo 

total-

mente 

(5) 

29. Sou avaliado de acordo com 

os resultados do meu trabalho. 
0 6 3 10 7 4 

Tabela 10 – Exemplo de pergunta e resultados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Escore  =  (6 x 1) + (3 x 2) + (10 x 3) + (7 x 4) + (4 x 5)  =  3,0 

(6+3+10+7+4) 

 

Para se obter o escore de cada um dos vetores, foi extraída a média aritmética dos esco-

res das perguntas que o compõem. Após, foi calculado o escore de cada uma das duas dimensões 

do contexto organizacional (gerenciamento do desempenho e apoio social), multiplicando-se 

os escores de cada um dos vetores, gerando indicadores que variam de 0 a 25. Por fim, se poderá 

analisar a evolução histórica (antes e depois da implantação do modelo) de cada uma das di-

mensões, de modo a identificar o impacto da implantação de um mesmo modelo em diferentes 

unidades de uma mesma organização, conforme exemplificado a seguir27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Por concisão, os dados aqui apresentados foram arredondados; entretanto, os cálculos foram realizados 

com todos os algarismos. Por este motivo, eventualmente, poderá haver alguma divergência nos cálculos apresen-

tados no exemplo. Para fins da análise, entretanto, serão utilizados os dados mais precisos. 
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DISCIPLINA (ANGOLA) 

PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

29. Sou avaliado de acordo com os resultados 

do meu trabalho. 
3,0 3,1 3,6 3,4 3,3 

11. Na equipe em que trabalho existe coopera-

ção para o alcance dos resultados. 
3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 

24. Meu superior imediato me orienta a superar 

as dificuldades. 
3,4 3,7 4,2 3,7 3,8 

36. O trabalho que realizo é importante para o 

alcance dos resultados da Companhia. 
4,5 4,3 4,5 4,7 4,5 

 MÉDIA 3,7 3,8 4,1 4,0 3,9 

      

DISTENDIMENTO (ANGOLA) 

PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

34. Sinto-me motivado na realização do meu 

trabalho. 
4,0 3,9 4,0 4,2 3,9 

55. Trabalhando na [empresa] eu contribuo de 

forma importante para o desenvolvimento da so-

ciedade. 

4,1 4,0 4,5 4,3 4,1 

50. Estou empenhado em contribuir de forma 

ativa para o desenvolvimento e o sucesso da 

[empresa]. 

4,7 4,8 4,8 4,9 4,6 

53. Meu empenho em contribuir para o sucesso 

da [empresa] é reconhecido. 
3,6 3,2 3,9 3,8 3,5 

30. Sinto-me valorizado pelo trabalho que rea-

lizo. 
3,2 3,1 3,8 3,7 3,2 

 MÉDIA 3,9 3,8 4,2 4,2 3,9 
Tabela 11 – Exemplo de análise dos resultados e construção dos indicadores 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

EVOLUÇÃO DA DIMENSÃO GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO 

ANGOLA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
(3,7 x 3,9) = 14,5 (3,8 x 3,8) = 14,3 (4,1 x 4,2) = 17,2 (4,0 x 4,2) = 16,5 (3,9 x 3,9) = 15,1 

Tabela 12 – Exemplo de evolução dos indicadores pré e pós-implantação do modelo de gestão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

4.2 RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 

Os resultados completos, dos quatro países analisados, estão no Anexo 7.2. A tabela a 

seguir apresenta, de maneira consolidada, a variação nas duas dimensões do contexto organi-

zacional pré e pós implantação do modelo de gestão. 
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Tabela 13 – Resultados consolidados da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

  

 DISCIPLINA      

COD PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

D1 
Sou avaliado de acordo com os resultados 

do meu trabalho. 
3,9 3,4 3,6 3,7 3,8 

D2 
Na equipe em que trabalho existe coope-

ração para o alcance dos resultados. 
4,3 4,2 4,1 4,1 4,2 

D3 
Meu superior imediato me orienta a supe-

rar as dificuldades. 
4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 

D4 
O trabalho que realizo é importante para o 

alcance dos resultados da [empresa]. 
4,7 4,3 4,4 4,3 4,4 

 MÉDIA 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 

       

 DISTENDIMENTO      

COD PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

I1 
Sinto-me motivado na realização do meu 

trabalho. 
4,3 4,0 4,1 3,9 4,1 

I2 

Trabalhando na [empresa] eu contribuo de 

forma importante para o desenvolvimento 

da sociedade. 

4,3 3,4 3,6 3,5 3,6 

I3 

Estou empenhado em contribuir de forma 

ativa para o desenvolvimento e o sucesso 

da [empresa]. 

4,8 4,5 4,5 4,4 4,5 

I4 
Meu empenho em contribuir para o su-

cesso da [empresa] é reconhecido. 
4,0 3,2 3,4 3,2 3,5 

I5 
Sinto-me valorizado pelo trabalho que re-

alizo. 
3,8 3,4 3,6 3,5 3,7 

 MÉDIA 4,2 3,7 3,8 3,7 3,9 
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Tabela 13 – Resultados consolidados da pesquisa (continuação) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

O gráfico a seguir apresenta a variação nos quatro vetores do contexto organizacional 

ao longo do período pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 APOIO      

COD PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

A1 
Meu superior imediato estimula o desen-

volvimento da equipe. 
4,0 3,8 3,8 3,8 4,0 

A2 
Recebo delegação necessária para a reali-

zação do meu trabalho. 
4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 

A3 

Meu superior imediato fornece as infor-

mações que necessito para realizar o meu 

trabalho com eficácia. 

4,1 3,9 4,0 4,0 4,1 

A4 
Na equipe em que trabalho existe troca de 

conhecimentos entre as pessoas. 
4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 

 MÉDIA 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 

       

 CONFIANÇA      

COD PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

C1 

Os conhecimentos que adquiro, em pro-

gramas de Treinamento e Desenvolvi-

mento, são aplicados no meu trabalho. 

4,0 3,7 3,7 3,7 3,8 

C2 
As atividades da minha gerência são reali-

zadas de forma ética. 
4,6 4,3 4,3 4,2 4,3 

C3 
O meu GD (Gerenciamento de Desempe-

nho) é feito de forma negociada. 
3,9 3,5 3,6 3,5 3,7 

C4 
Meu superior imediato aceita sugestões 

para melhoria do trabalho. 
4,3 4,0 4,1 4,1 4,2 

 MÉDIA 4,2 3,9 3,9 3,9 4,0 
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VETORES DO CONTEXTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Disciplina 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 

Distendimento 4,2 3,7 3,8 3,7 3,9 

Apoio 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 

Confiança 4,2 3,9 3,9 3,9 4,0 
Figura 18 - Variação nos vetores do contexto organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Os gráficos a seguir apresentam a variação do contexto organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Evolução da dimensão Gerenciamento do Desempenho por país 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

3,5

4,0

4,5

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

VETORES

DISCIPLINA DISTENDIMENTO APOIO CONFIANÇA

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO

Angola Argentina Bolívia Estados Unidos

PAÍS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Angola 14,3 14,5 17,0 16,4 15,0 

Argentina  13,5 14,3 13,7 15,1 

Bolívia 17,6 17,5 18,0 17,9 17,7 

Estados Unidos 18,1 17,2 17,4 17,1 17,5 
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4.3 RESULTADOS POR PAÍS 

 

A evolução por país dos quatro vetores do contexto organizacional são apresentadas a 

seguir, de modo a permitir a análise da evolução pré e pós-implantação do sistema de gestão ao 

nível das unidades de negócio. 

 

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

CONTEXTO SOCIAL

Angola Argentina Bolívia Estados Unidos

PAÍS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Angola 14,1 14,3 17,1 14,9 14,8 

Argentina  14,5 15,3 15,2 16,2 

Bolívia 17,1 17,3 17,5 17,1 17,0 

Estados Unidos 17,8 16,3 17,1 17,1 17,7 

Figura 20 – Evolução da dimensão Contexto Social por país 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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ANGOLA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Disciplina 3,7 3,8 4,0 3,9 3,9 

Distendimento 3,9 3,8 4,2 4,2 3,9 

Apoio 3,7 3,8 4,1 3,8 3,8 

Confiança 3,8 3,8 4,2 3,9 3,9 

Ger. do Desempenho 14,3 14,5 17,0 16,4 15,0 

Apoio social 14,1 14,3 17,1 14,9 14,8 
Figura 21 - Vetores por país (Angola) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

ARGENTINA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Disciplina  3,8 3,9 3,9 4,0 

Distendimento  3,6 3,7 3,5 3,8 

Apoio  3,8 4,0 3,9 4,1 

Confiança  3,8 3,9 3,9 4,0 

Ger. do Desempenho  13,5 14,3 13,7 15,1 

Apoio social  14,5 15,3 15,2 16,2 
Figura 22 - Vetores por país (Argentina) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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BOLÍVIA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Disciplina 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Distendimento 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 

Apoio 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Confiança 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Ger. do Desempenho 17,6 17,5 18,0 17,9 17,7 

Apoio social 17,1 17,3 17,5 17,1 17,0 
Figura 23 - Vetores por país (Bolívia) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

ESTADOS UNIDOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Disciplina 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3 

Distendimento 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 

Apoio 4,2 4,0 4,1 4,2 4,3 

Confiança 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2 

Ger. do Desempenho 18,1 17,2 17,4 17,1 17,5 

Apoio social 17,8 16,3 17,1 17,1 17,7 
Figura 24 - Vetores por país (Estados Unidos) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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4.4 DISCUSSÃO 

De um modo geral, a principal característica que se identifica é que, em todos os países, 

ambas as dimensões apresentaram crescimento no ano de implantação do modelo de gestão 

(ANO 3), conforme evidenciado nas figuras 19, 20 e 21. Este efeito é notado especialmente na 

Argentina e em Angola. Este resultado é consistente com os conceitos estudados na literatura, 

especialmente no que se refere ao impacto da ação gerencial, representada pelo modelo de ges-

tão, sobre os comportamentos individuais. Por outro lado, na maioria dos países no primeiro 

ano após a implantação do modelo (ANO 4), ambos indicadores apresentaram um sensível de-

clínio (de maneira mais explícita em Angola e Argentina), ficando praticamente estável nos 

Estados Unidos. Nos casos de Angola e Bolívia, esta tendência de queda se confirma no se-

gundo ano após a implantação (ANO 5), ao passo de que na Argentina e Estados Unidos ob-

serva-se uma recuperação em ambas as dimensões. É possível atribuir este efeito a um relaxa-

mento no esforço de implantação do modelo de gestão, que foi muito forte nos dois primeiros 

anos e, gradativamente, vai diminuindo a partir de então. Esta retomada, contudo, restringe-se 

ao vetor Apoio. Nos outros três vetores (Disciplina, Distendimento e Confiança), a percepção 

dos empregados é a de que o contexto organizacional ficou enfraquecido após a implantação 

do modelo de gestão. 

Analisando a variação dos vetores do contexto ao longo dos cinco anos pesquisados, 

percebe-se que os que permaneceram mais estáveis foram Apoio e Confiança, que formam a 

dimensão de Contexto Social. Uma explicação plausível é o fato de estas dimensões dizerem 

respeito ao relacionamento entre as pessoas, menos afetado pelo sistema de gestão, enquanto 

que Disciplina e Distendimento se referem à interface entre as pessoas e a organização, esta sim 

extremamente impactada pelas práticas de gerenciamento empregadas na organização. O vetor 

que mais variou ao longo da pesquisa foi o de Distendimento, ligado diretamente à adaptabili-

dade, inovação e proatividade, sendo um complemento à Disciplina, baseado no alinhamento 

às metas da organização. 

A análise dos resultados de pesquisa por país indica duas situações distintas. Os dois 

países onde a percepção do contexto organizacional era maior no ANO 1 (Bolívia e Estados 

Unidos) experimentaram menor variação ao longo dos cinco anos pesquisados, permanecendo 

no ANO 5 praticamente no mesmo patamar. Já onde a percepção era significativamente menor 

no período pré-implantação (Angola e Argentina), a variação foi maior no decorrer dos cinco 

anos, ainda que ao final do período analisado os resultados tenham ficado mais próximos da 

primeira medição. No primeiro caso, as empresas são muito parecidas entre si, em termos de 
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quantidade de empregados e volume de negócios (EBITDA). Também nestes dois países o mo-

delo entrou em vigor cerca de cinco anos após o roll-out em Angola e Argentina. É preciso 

mais dados, contudo, para ser possível extrapolar uma relação entre estes indicadores e a efeti-

vidade do modelo de gestão em influenciar o contexto organizacional e comportamentos indi-

viduais. 

De todo modo, não pode-se afirmar categoricamente que a implantação de um sistema 

de gestão tenha impacto significativo e duradouro – positivo ou negativo – sobre o contexto 

organizacional, ou seja, seja responsável por uma mudança considerável nos comportamentos 

individuais no longo prazo. Por outro lado, a pesquisa revela indícios de que de fato a implan-

tação de um modelo de gestão altera, ainda que temporariamente, o contexto organizacional, 

sendo que este fenômeno é mais evidente quando existe uma percepção previamente favorável. 

Os dados da pesquisa sugerem que de fato a implantação de um modelo de gestão afeta 

o contexto organizacional e, por consequência, os comportamentos individuais. Contudo, pa-

rece haver um limite para este impacto – nenhum dos países alcançou um grau de elevada per-

cepção positiva do contexto organizacional (no último quartil, ou seja, acima de 18,75 pontos). 

Além disso, a flutuação ao longo do período de implantação sugere uma forte correlação entre 

o contexto organizacional e as práticas de gestão da mudança empregadas.   
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Figura 25 - Dimensão Gerenciamento do Desempenho por quartil 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Figura 26 - Dimensão Apoio Social por quartil 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 

A temática da ambidestria inseriu-se definitivamente na pesquisa acadêmica sobre a 

gestão organizacional. Ao propor uma forma de conciliar escolhas antagônicas, ao invés dos 

clássicos modelos de tomada de decisão e renúncia, a ambidestria abriu um novo caminho para 

pesquisadores do mundo todo, das mais diversas áreas. Fala-se em ambidestria aplicada à ino-

vação, estratégia, gestão de recursos humanos, desenho organizacional, fusões, aquisições e 

alianças, políticas públicas, entre outros temas. 

Ao desenvolvermos este trabalho, buscamos analisar a ambidestria aplicada ao contexto 

da gestão multinacional, cuja relevância para a moderna administração de empresas é inversa-

mente proporcional ao que vem sendo produzido academicamente sobre o tema. Certamente, a 

escassa produção científica sobre o assunto foi um dos principais motivadores deste projeto de 

pesquisa. Outro grande motivador foi a constatação recorrente, em diversos artigos publicados 

anteriormente, de que a ambidestria ocorre em nível individual dentro das organizações. Para 

tornar uma organização ambidestra, portanto, não basta uma escolha estratégica desdobrada 

para todos os níveis da organização. Se os princípios da ambidestria não forem entendidos e 

seguidos por todos, a organização falhará neste objetivo. Fazer com que uma organização se 

torne ambidestra, portanto, é um desafio de gestão que envolve toda a empresa.   

Por este motivo, foi proposto para este projeto de pesquisa o objetivo de se analisar a 

influência que um sistema de gestão exerce sobre os comportamentos individuais dos membros 

de uma organização, buscando determinar se tal sistema é capaz de estimular o surgimento de 

comportamentos ambidestros. Três hipóteses foram inicialmente formuladas: 

 

1. Determinados comportamentos em nível individual podem ser estimulados por 

meio da adoção de um conjunto específico de práticas de gestão. 

2. Uma mudança nas atitudes dos empregados pode ser percebida a partir da im-

plantação de um sistema de gestão. 

3. O contexto organizacional ideal é decisivo para o surgimento de comportamen-

tos ambidestros em uma organização. 
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Em uma revisão da literatura já produzida sobre o tema, comprovou-se que a primeira e 

a terceira hipóteses são, no mínimo, plausíveis para o contexto da gestão multinacional. A partir 

de uma investigação sobre internacionalização, gestão de processos e debates sobre a temática 

de ambidestria, logrou-se estabelecer um modelo de causa e consequência da ação gerencial 

sobre os comportamentos individuais, por meio da manipulação pela gerência do contexto or-

ganizacional. O construto da ambidestria contextual, que busca reconciliar o antagonismo entre 

adaptabilidade e alinhamento, integrou-se perfeitamente a um dos principais trade-offs da ges-

tão multinacional: ou as unidades locais se alinham e restringem às diretrizes emanadas da Sede, 

ou se adaptam ao ambiente de negócios nos quais estão inseridas. O que é visto por algumas 

teorias como uma convivência impossível, é perfeitamente plausível pela ótica da ambidestria, 

desde que o contexto organizacional seja moldado de modo a permitir que os membros da or-

ganização desempenhem ambos papéis. 

A segunda hipótese exigiu que se verificasse, na prática, se é de fato possível ter sucesso 

na adoção desta estratégia. Como metodologia, foi escolhido o desenvolvimento de um estudo 

de caso, que buscou analisar o impacto no contexto organizacional da adoção de um mesmo 

modelo de gestão em quatro unidades de uma mesma empresa, em países diferentes. Os resul-

tados encontrados permitem afirmar que, de fato, a implantação de um modelo de gestão inter-

fere no contexto organizacional. 

Tornar este impacto sustentável, porém, é um desafio adicional que deve ser perseguido 

pelas organizações que desejam alcançar algum nível de ambidestria, sendo esta uma sugestão 

de futuros trabalhos de pesquisa. Outra possibilidade para aprofundar a investigação sobre a 

ambidestria organizacional é o impacto diferenciado nos quatro vetores do contexto organiza-

cional. A identificação de quais práticas de gestão impactam cada vetor seria de grande valia 

para o entendimento de como comportamentos podem ser moldados de modo a produzir me-

lhores resultados para as organizações. 
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7. ANEXOS
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7.1 RESULTADOS COMPLETOS DAS PESQUISAS – ANGOLA 

 

Tabela 14 – Resultados completos das pesquisas – Angola 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

29. Sou avaliado de acordo com os resultados do meu trabalho. 3,0 3,1 3,6 3,4 3,3 

11. Na equipe em que trabalho existe cooperação para o alcance dos resultados. 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 

24. Meu superior imediato me orienta a superar as dificuldades. 3,4 3,7 4,2 3,7 3,8 

36. O trabalho que realizo é importante para o alcance dos resultados da [empresa]. 4,5 4,3 4,5 4,7 4,5 

VETOR DISCIPLINA 3,7 3,8 4,1 4,0 3,9 

      

 PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

34. Sinto-me motivado na realização do meu trabalho. 4,0 3,9 4,0 4,2 3,9 

55. Trabalhando na [empresa] eu contribuo de forma importante para o desenvolvimento da sociedade. 4,1 4,0 4,5 4,3 4,1 

50. Estou empenhado em contribuir de forma ativa para o desenvolvimento e o sucesso da [empresa. 4,7 4,8 4,8 4,9 4,6 

53. Meu empenho em contribuir para o sucesso da [empresa] é reconhecido. 3,6 3,2 3,9 3,8 3,5 

30. Sinto-me valorizado pelo trabalho que realizo. 3,2 3,1 3,8 3,7 3,2 

 VETOR DISTENDIMENTO 3,9 3,8 4,2 4,2 3,9 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

14,5 14,3 17,2 16,5 15,1 
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Tabela 14 – Resultados completos das pesquisas  – Angola (continuação) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

21. Meu superior imediato estimula o desenvolvimento da equipe. 3,8 3,8 4,2 3,5 3,7 

18. Recebo delegação necessária para a realização do meu trabalho. 3,6 3,8 4,2 3,8 3,8 

16. Meu superior imediato fornece as informações que necessito para realizar o meu trabalho com eficácia. 3,6 3,8 4,1 3,8 3,9 

12. Na equipe em que trabalho existe troca de conhecimentos entre as pessoas. 3,9 3,8 4,2 4,1 4,0 

 VETOR APOIO 3,7 3,8 4,2 3,8 3,9 

      

 PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

49. Os conhecimentos que adquiro, em programas de Treinamento e Desenvolvimento, são aplicados no meu trabalho. 3,6 3,3 3,7 3,6 3,4 

66. As atividades da minha gerência são realizadas de forma ética. 4,2 4,0 4,7 4,3 4,2 

L4. O meu gerenciamento de desempenho é feito de forma negociada.28 3,0     

19. Meu superior imediato aceita sugestões para melhoria do trabalho. 4,0 4,1 4,4 4,0 4,0 

 VETOR CONFIANÇA 3,7 3,8 4,3 4,0 3,9 

 

 

 

 

  

                                                 
28 Esta pergunta não foi incluída nas pesquisas realizadas a partir de 2008, inclusive. 

DIMENSÃO APOIO SOCIAL 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

13,8 14,4 17,8 15,1 14,9 



98 

 

  

7.2 RESULTADOS COMPLETOS DAS PESQUISAS – ARGENTINA 

 

Tabela 15 – Resultados completos das pesquisas – Argentina 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

31. Soy evaluado de acuerdo con los resultados de mi trabajo.  3,3 3,5 3,6 3,8 

11. En mi equipo existe cooperación para alcanzar los resultados del área.  3,9 4,0 4,0 4,1 

26. Mi líder me orienta para superar dificultades.  3,7 3,8 3,8 3,9 

38. El trabajo que realizo es importante para alcanzar los resultados de la Compañía.  4,2 4,2 4,1 4,2 

VETOR DISCIPLINA  3,8 3,9 3,9 4,0 

      

 PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

36. Me siento motivado realizando mi trabajo  3,8 3,9 3,7 4,0 

63. Trabajando en Petrobras, contribuyo de forma importante para el desarrollo de la sociedad.  3,5 3,5 3,3 3,5 

58. Estoy comprometido para contribuir al desarrollo y éxito de la Compañía.  4,3 4,4 4,2 4,3 

61. Mi esfuerzo en contribuir al éxito de la Empresa es reconocido.  3,1 3,3 3,0 3,4 

32. Me siento valorado por el trabajo que realizo.  3,2 3,4 3,4 3,6 

 VETOR DISTENDIMENTO  3,6 3,7 3,5 3,8 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

  13,5 14,3 13,6 15,0 
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Tabela 15 – Resultados completos das pesquisas – Argentina (continuação) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

21. Mi líder estimula el desarrollo del equipo.  3,6 3,7 3,7 3,9 

18. Recibo la autonomía necesaria para realizar mi trabajo.  4,0 4,1 4,1 4,2 

16. Mi líder inmediato me brinda la información que necesito para realizar mi trabajo con eficacia.  3,7 3,9 3,9 4,0 

12. En mi equipo podemos intercambiar conocimientos.  4,1 4,1 4,1 4,2 

VETOR APOIO  3,9 4,0 4,0 4,1 

      

PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

51. Aplico en mi trabajo los conocimientos que adquiero en las acciones de formación  3,7 3,7 3,6 3,8 

68. Las actividades de mi área son realizadas en forma ética.  4,2 4,2 4,2 4,3 

24. Estoy satisfecho con la gestión que realiza mi líder en las distintas etapas del Ciclo de Gestión del 

Desempeño (acuerdo de expectativas, seguimiento, evaluación, devolución). 

 3,4 3,6 3,6 3,8 

19. Mi líder acepta sugerencias para mejorar el trabajo.  3,9 4,0 4,1 4,1 

VETOR CONFIANÇA  3,8 3,9 3,9 4,0 

 

 

 

 

  

DIMENSÃO APOIO SOCIAL 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

  14,6 15,3 15,3 16,3 
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7.3 RESULTADOS COMPLETOS DAS PESQUISAS – BOLÍVIA 

 

Tabela 16 – Resultados completos das pesquisas – Bolívia 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

31. Soy evaluado de acuerdo a los resultados de mi trabajo. 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9 

11. En el equipo en que trabajo, existe cooperación entre los integrantes para alcanzar los resultados pro-

puestos. 
4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 

26. Mi superior inmediato me orienta para superar dificultades. 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 

38. El trabajo que realizo es importante para el alcance de los resultados de la Empresa. 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 

VETOR DISCIPLINA 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 

      

 PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

36. Me siento motivado en la realización de mi trabajo. 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 

57. Trabajando en Petrobras Bolivia yo contribuyo de forma importante para el desarrollo de la sociedad. 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 

52. Estoy comprometido en contribuir de forma activa en el desarrollo y el éxito de Petrobras Bolivia. 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 

55. Mi compromiso para contribuir en el éxito de Petrobras Bolivia es reconocido. 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 

32. Me siento valorado por el trabajo que realizo. 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 

 VETOR DISTENDIMENTO 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

17,5 17,5 18,1 18,0 17,7 
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Tabela 16 – Resultados completos das pesquisas – Bolívia (continuação) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 PERGUNTA  ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

21. Mi superior inmediato estimula el desarrollo del equipo.  4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 

18. Recibo delegación necesaria para la realización de mi trabajo.  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

16. Mi superior inmediato brinda la información que necesito para realizar mi trabajo con eficiencia y efica-

cia. 

 
4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 

12. En el equipo en que trabajo, existe el intercambio de conocimientos entre las personas.  4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 

 VETOR APOIO  4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 

       

 PERGUNTA  ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

51. Los conocimientos que adquiero, en programas de Capacitación y Desarrollo, son aplicados en mi tra-

bajo. 

 
4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 

68. Las actividades de mi gerencia son realizadas en forma ética.  4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 

23. Mis metas son negociadas en el proceso GDP (Gestión de Desempeño de Personal).  4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 

19. Mi superior inmediato acepta sugerencias para la mejoría del trabajo.  4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 

 VETOR CONFIANÇA  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

 

 

 

 

  

DIMENSÃO APOIO SOCIAL 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

17,2  17,4 17,5 17,1 17,0 
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7.4 RESULTADOS COMPLETOS DAS PESQUISAS – ESTADOS UNIDOS 

 

Tabela 17 – Resultados completos das pesquisas – Estados Unidos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

34. I am evaluated according to the results of my work. 4,1 3,9 4,0 4,1 4,1 

12. There is cooperation in seeking the achievement of the team's targets. 4,3 4,1 4,1 4,2 4,3 

27. My immediate boss guides me to overcome difficulties. 4,3 4,1 4,1 4,1 4,3 

41. The work I perform is important for the achievement of the Company's results. 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 

VETOR DISCIPLINA 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3 

      

 PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

39. I feel motivated in performing my work. 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 

60. Working at PAI I contribute in a relevant manner to social development. 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9 

55. I make an effort to contribute in an active manner towards the development and success of PAI. 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 

58. My efforts to contribute to PAI's success is recognized. 3,9 3,8 3,8 3,6 3,7 

35. I feel recognized for the work I perform. 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 

 VETOR DISTENDIMENTO 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 

 

 

 

 

 
 

 

DIMENSÃO GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

18,4 17,1 17,2 17,2 17,6  
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Tabela 17 – Resultados completos das pesquisas – Estados Unidos (continuação) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

22. My immediate boss stimulates team development. 4,2 3,9 4,2 4,2 4,3 

19. I am delegated the necessary authority to perform my work. 4,2 4,0 4,1 4,2 4,2 

17. My immediate boss provides the information I need to efficiently perform my work. 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 

13. There is knowledge exchange among team members. 4,2 4,0 4,1 4,1 4,3 

 VETOR APOIO 4,2 4,0 4,2 4,2 4,3 

      

 PERGUNTA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

54. The knowledge I acquire through my Training and Development plan is applied in my work. 4,0 3,6 3,8 3,9 3,9 

71. The activities in my Area are carried out in an ethical manner. 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 

24. My targets are negotiated on my performance evaluation (IPA). 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 

20. My immediate boss accepts suggestions for work improvement. 4,4 4,2 4,3 4,3 4,3 

 VETOR CONFIANÇA 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2 

 

 

 

DIMENSÃO APOIO SOCIAL 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

18,1 16,2 17,1 17,2 17,7 


