A confluência metodológica no estudo de definição da forma de realizar
P&D
Resumo
O tema de inovação deixou de configurar uma opção para as organizações passando a ser um
requisito obrigatório institucional e legitimizador junto ao setor econômico ao qual a
organização se vincula. O centro do debate foi deslocado para a questão da forma de inovar e
de pesquisar, notadamente do processo decisório no tocante a formas de conduzir P&D que se
restringe a três alternativas – P&D interno, externo ou combinando o interno com o externo,
em virtude do expressivo aumento do custo de realizar destas atividades. Constata-se que o
processo de P&D faculta diversas abordagens à luz de mais relevantes teorias organizacionais,
apoiados em diferentes paradigmas, axiomas e ideologias (visões do mundo), o que, por sua
vez, exige uma reflexão sobre a articulação metodológica do tema em tela. O presente texto
tem por finalidade realizar uma análise das alternativas metodológicas e demonstrar as
possibilidades de sua articulação dentro da pesquisa proposta.
INTRODUÇÃO
No final da década de oitenta e durante os anos noventa, do século passado, foi
verificado o acirramento da competição no ambiente corporativo e a conseqüente redução das
margens operacionais, em virtude da globalização dos mercados. Da produção de altos
volumes as organizações passaram a focar a produção de itens de valor unitário agregado
mais alto, impactando na necessidade de revisão de conceitos de organização industrial.
Novos processos organizacionais foram desenhados, enfatizando características como
flexibilidade, criatividade e descentralização. O novo tipo de organização destacou a
importância do conhecimento especializado como diferencial competitivo, e passou a adotar
estratégias que privilegiam a adaptação contextual e situacional, de acordo com a
estratificação de consumidores em nichos globalmente distribuídos (ORTIZ, 2003).
Destarte evidencia-se a importância do P&D industrial, dentro do qual a inovação
voltada ao portfolio de produtos ou serviços é representada pela incorporação do
conhecimento organizacional para satisfazer as necessidades de seus clientes atuais ou para
criar novas necessidades (MORT, 2001), tipificando, desta forma, a relação entre teoria e
prática (MARDSEN, 2001). Integrada ao ambiente organizacional, a área de P&D passou a
fazer parte do sistema de significados organizacionais, constituindo um de seus elementos
simbólicos e normativos, reforçados por processos regulatórios (SCOTT, 1994). Como uma
das fontes mais destacadas de geração do conhecimento, a área de P&D representa o
repositório do recurso competitivo de valor agregado mais relevante e oferece a condição
ímpar de diferenciação (MADHOK, 1996; LANGLOIS, 2003).
O processo de P&D, bem como as metodologias que o fundamentam, especialmente as
formas de registros sistemáticos do conhecimento adquirido por meio de testes e de seus
resultados, além de manualização de regras e procedimentos, entre outros, mantêm e reforça a
dominação através de características impessoais, baseadas na racionalidade e no
conhecimento técnico (WEBER, 1999). Dentre as demais atividades organizacionais
evidencia-se a característica essencial de criação organizada, pelo reconhecimento dos
elementos mais alinhados com o foco da pesquisa, combinando a ação não estruturada,
mudança, projetabilidade, situação e campo abstrato (COOPER, 1976).
Esta realidade complexa e multifacetada da área de P&D reflete-se no processo
decisório que procura definir a forma de sua realização (externa, interna ou combinada). Ao
mesmo tempo em que são considerados elementos objetivos emergem variáveis subjetivas
que podem alterar a percepção da realidade interpretada com base em fatos e evidências

aparentemente destituídos de subjetividade. Esta constatação baseia-se no reconhecimento de
que o conjunto de normas, valores, regras, rotinas e processos organizacionais, explícitos e
implícitos, vinculados, combinados e permeados em um conjunto de expressões ativas e
afetivas dos indivíduos da organização, suas percepções, tanto de natureza objetiva como
subjetiva, individual ou grupalmente, representam a cultura organizacional.
Em face das evidências da complexidade do ambiente organizacional e, em especial, da
área de P&D, entende-se que a condução de pesquisa do referido processo decisório não pode
se restringir apenas a uma determinada concepção metodológica, quantitativa ou qualitativa,
apoiada em um axioma e paradigma interpretativo, mas, isto sim, exige um tratamento
metodológico que possa representar de forma mais completa a realidade organizacional
permeada tanto por elementos objetivos como subjetivos.
Com o intuito de demonstrar não apenas a necessidade como também a viabilidade de
combinação de métodos de pesquisa, com o fim de atender o propósito de representar de
forma mais fiel possível a realidade estudada, será apresentado na seção um o contexto do
ambiente de inovação nas organizações, na segunda seção será abordado o debate dos
paradigmas na representação da realidade, sendo seqüenciado pelo tema da seção três, que
apresentará diversas correntes teóricas que tratam da possibilidade de confluência dos
diversos métodos de pesquisa. Na seção quatro o tema abordado será finalizado com as
considerações finais do autor.
1. Contexto do ambiente de inovação nas organizações
Inicialmente se faz necessária a apresentação de algumas bases conceituais com o
objetivo de introduzir o tema em análise e facilitar, desta forma, o acompanhamento da
construção argumentativa do presente texto. Com o fim de contextualizar o tema de P&D,
central para o presente ensaio, é importante iniciar pelo tema de inovação para depois retratar
as atividades de P&D.
Do ponto de vista da gestão e com os olhos voltados para o mercado a inovação é
definida por Westwood e Sekine (1988) como o processo pelo qual às vezes as invenções são
transformadas em produtos ou sistemas economicamente sustentáveis. A sustentabilidade
econômica do produto novo está vinculada diretamente ao conceito de utilidade como destaca
Stokes (2005), ao apresentar o Quadrante de Pasteur, fundamentado em pesquisa básica
inspirada na sua utilização, ressaltando quatro questões conceituais relacionadas à pesquisa:
(i) caracterização da pesquisa, (ii) os objetivos que devem ser levados em conta, (iii)
possibilidade de redução das duas dimensões a uma e (iv) tempo até a aplicação.
A abordagem de Stokes (2005) foi complementada por O'Connor e Ayres (2005) que
destacaram três etapas no processo de pesquisa e desenvolvimento de produtos novos para o
mercado: (a) descoberta, centrada em conceito e composta pelas atividades de pesquisa
básica, pesquisa interna e pesquisa externa por meio de licenciamento, aquisição ou
investimento; (b) incubação, focada em experimentação e segmentada em atividades como a
realização de testes técnicos, testes de mercado, criação com base no mercado, alinhamento
estratégico; (c) aceleração, que visa a comercialização do produto no mercado e se caracteriza
por três etapas, a saber, definição do foco, avaliação da resposta do mercado e investimento
na fabricação do produto.
As contribuições de Stokes (2005), O´Connor e Ayres (2005) facultam a percepção da
ampliação da função de P&D dentro da organização, com a inclusão de “uso” ou “utilidade”
que transcende a mera viabilidade econômica, pois permite à organização visualizar novos
benefícios das atividades vinculadas a P&D. Trata-se de novas competências e
conhecimentos, decorrentes das atividades de pesquisa e desenvolvimento, realizadas na
interação com as demais áreas e unidades organizacionais, visão compartilhada por McNulty
e Whittington (1992) que destacam a necessidade de desenvolvimento de competência, dos
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técnicos de P&D, para interagir com clientes e com fornecedores (BOYLE, KUMAR e
KUMAR, 2005).
Um dos autores que analisou a opção de realização externa das atividades de P&D é
Howells (1999) que parte de uma visão mais ampla ao destacar quatro razões para justificar a
decisão: (i) o crescimento, tanto absoluto como relativo da externalização de P&D em países
industrializados, tornando, desta forma, este fenômeno cada vez mais representativo; (ii) a
abordagem de P&D como uma função e atividade corporativa que está em mudança e,
portanto, não pode mais contar apenas com conhecimento interno; (iii) a relevância do papel
de P&D na criação e desenvolvimento do mercado de pesquisa; (iv) o crescimento de
organizações voltadas à execução de contratos de P&D.
Existem evidências de que o tema tem merecido atenção de pesquisadores tanto no
Brasil como no exterior. Autores brasileiros, como Dagnino (2003) e Domingues (2005),
contribuem para o debate ao verificar que as empresas brasileiras têm resistência em investir
no processo de inovação e quando o fazem, preferem incorporar a tecnologia pronta, via
importação de máquinas e equipamentos, reduzindo, desta forma, a incerteza e o risco de
investimento em P&D. Entendem que nesta situação se destaca a importância dos programas
governamentais de fomento por oferecerem a oportunidade para as empresas que vierem a
investir em P&D o compartilhamento dos riscos e redução dos custos.
Cabe destacar que os conceitos até aqui apresentados enfatizam a expansão da função
de P&D e sua integração ao universo organizacional, criando, desta forma, um conceito
multidisciplinar da área, onde cada uma das unidades organizacionais pode contribuir para o
desenvolvimento de novos produtos e processos operacionais. No entanto sabe-se que existem
vantagens estratégicas que esta interação das diversas unidades organizacionais pode oferecer
para a consolidação das competências, da aprendizagem, da estratégia, entre outras.
A primeira e mais recorrente explicação, tecida à luz da teoria de custos de transação,
decorrente de teoria da firma de Coase (1937), recomenda a aquisição de produtos e serviços
no mercado quando os custos internos destes forem superiores aos praticados externamente.
Se o processo decisório for centrado apenas com base em custos de sua realização, será
favorecida a opção de aquisição do serviço de P&D no mercado, ao invés de sua realização
interna. Consequentemente, segundo a mesma vertente teórica, a firma tenderá a ser maior
quando os custos de transações internas forem menores do que as realizadas no mercado.
A firma também deverá optar por fazer P&D internamente quando as transações forem
freqüentes, incertas e vierem a demandar investimentos especiais, ou seja, ativos específicos
(SWEDBERG, 2003). Do contrário será usado o mercado. No entanto, pode se verificar
existência de importantes contrapontos, como, por exemplo, de Alchian e Demsetz (2005) os
quais, com base na teoria de agência identificaram acréscimos de custos internos decorrente
da necessidade de supervisão e controle de processos internos. Katz e Piepoli (1995), Jones
(2000), Anik (2002), Morrison (2002) e Kramer (2002) também evidenciam a predominância
de razões econômicas para a decisão de externalizar P&D apontando, entre outras, para as
vantagens de desoneração da estrutura de pessoal e administrativa, em termos de
envolvimento do gestor.
Bright (1996), Goel (1999), Ulset (1996), Hertog, Thurik e Roy (1993) e Deb (1996)
argumentam que a externalização de P&D proporciona para as empresas as vantagens como a
identificação de oportunidades de desenvolvimento de novos produtos, redução de riscos e de
valores investidos. Deduzem que a organização que externaliza, ao menos parte de P&D,
poderá obter maior lucratividade advinda do menor tempo de desenvolvimento de produtos
inovadores e da possibilidade de gestão simultânea de vários projetos de P&D. Estes seriam
os principais motivos que estariam por trás da transferência de atividades de P&D na área de
software dos Estados Unidos para a Índia (The Economist, 2004) e fazendo com que algumas
das organizações pesquisadas por Blanchard et al (1996) chegassem à participação de oitenta
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por cento do P&D externo dentro do orçamento total para P&D.
Autores que estudam a estratégia, Barney e Hesterly (2004), observam que o
desempenho superior de uma firma se apóia em recursos e capacidades, que devem ser
valiosos, raros, custosos de imitar e sem substitutos, constituindo assim recursos estratégicos
da organização. Ao mesmo tempo verifica-se que a especificidade destes ativos pode
dificultar o processo de externalização conforme destacou Williamson (1996) e apontou para
a necessidade contratual para reduzir o risco do contratado. Esta situação se aplica
diretamente às atividades de P&D pela especificidade das características de infra-estrutura
fundamentais para a condução dos processos de pesquisa podendo, desta forma, constituir
empecilhos reais para sua externalização.
Boath, Hess e Munch (1996) destacam como principais vantagens de externalização de
P&D o uso apropriado de recursos flexíveis e mais eficientes, proporcionando a redução de
custos. Defendem que a empresa deve focar os esforços de P&D interno em pesquisas de
produtos estratégicos e centrais, externalizando os demais desenvolvimentos, no que são
apoiados por Harris et al (1996) que constatam que a externalização de P&D possibilita
atingir maiores índices de produtividade, o que por sua vez implica em riscos de dependência
e novas vulnerabilidades e recomendam que a decisão de externalizar P&D deve ser baseada
em seguintes variáveis: a centralidade e importância da pesquisa para a organização, no papel
estratégico da competência que provêm da pesquisa e no valor agregado da tecnologia
resultante da pesquisa.
Binsacca (2000) e Epstein (2000) argumentam que as empresas devem se dedicar às
atividades como marketing, produção e gestão e aproveitar ao máximo o conhecimento já
consolidado junto a institutos de pesquisa. Neste ponto são corroborados por Woodhouse et
al. (2002) que percebem em organizações que externalizam as atividades de P&D evidências
de níveis mais elevados de qualidade, competência, capacidade, além de melhor infraestrutura em termos de máquinas e equipamentos.
Adotando uma posição mais conservadora, Rajneesh Narula (1999) recomenda uma
“dosagem” adequada de atividades de P&D interno, externo e quase-externo pode prevenir a
empresa não apenas de investimento abaixo ou acima do necessário, mas também pode
auxiliar na manutenção do seu posicionamento competitivo a longo prazo. Para estes autores a
decisão sobre a forma de realizar P&D deverá também considerar: (a) distribuição de tipos de
competências que a empresa possui, (b) evolução de tecnologias individuais e a variação das
características da tecnologia à medida que esta se direciona da tecnologia nova para madura,
(c) assuntos estratégicos e econômicos relacionados com o ambiente competitivo.
Como contraponto aos posicionamentos e argumentos apresentados pode ser citado o
relatório analisado por Johnson (2004), sobre a perspectiva de atividades de P&D em noventa
e oito indústrias associadas a IRI – Industrial Research Institute nos Estados Unidos, no
período de 1999 a 2004, que evidencia que as corporações preferem internalizar a atividade
por entender que se trata de uma importante vantagem competitiva estratégica.
Percebe-se que a teoria econômica e o enfoque estratégico proporcionam uma base
sólida para interpretar os resultados de processo decisório de muitas organizações. No entanto
entende-se que o universo multifacetado das organizações e a complexidade dos processos
decisórios organizacionais exigem uma base teórica mais completa. Sabe-se que o lado
humano das organizações representa a essência da estrutura organizacional e é responsável
por caracterizar, em grande parte, o modo de pensar e de agir dos gestores organizacionais.
Com base nesta constatação vários autores procuraram contribuir para o debate com estudos
da variável confiança, tanto no âmbito intra como inter-organizacional.
A pesquisa empírica conduzida por Noveli (2006) pelo método de estudo de caso
múltiplo demonstrou que as empresas percebem uma série de fatores contrários à
externalização de P&D com destaque para (i) atribuição de propriedade de patentes e
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resultados; (ii) duração de projetos; (iii) diferentes objetivos da universidade e da empresa;
(iv) burocracia envolvida na contratação junto a instituição de ensino; (v) o nível de
envolvimento da universidade no projeto e (vi) grau de incerteza do projeto de P&D proposto.
No entanto os resultados evidenciados não impedem a apresentação de alguns contrapontos
como a difícil generalização de algumas das conclusões, dentre as quais se podem destacar a
diferenciação dos objetivos da universidade e da empresa, que em vários pontos convergem,
em virtude de evidente interesse para desenvolvimento de projetos em conjunto e os trâmites
burocráticos que podem ser verificados tanto junto a instituições de ensino como em várias
empresas privadas de grande porte.
Jonash (1996) e Carayannis et al (2000) constatam que maior parte dos gestores
responsáveis por P&D nas empresas reluta em externalizar P&D devido à falta de controle
sobre o processo de desenvolvimento e falta de confiança na contratada. A pesquisa realizada
com quarenta empresas da Nova Zelândia, sendo 25 de pequeno porte, 10 de porte médio e 5
de porte grande, conduzida por Davenport, Davies e Grimes (1999) revelou que o processo de
externalização de P&D pelas empresas, junto a universidades e institutos de pesquisa, estava
sendo influenciado, negativamente, pela falta confiança na competência dos institutos de
pesquisa para a execução das atividades previstas e sugerem que a externalização de
atividades de P&D seja examinada à luz da confiança multidimensional. Os resultados da
pesquisa de Klofsten, Jones-Evans e Scharberg (1999) destacam a importância do fator de
confiança no processo de interação U-E demonstrando evidências de contratações de serviços
de P&D junto a instituições de ensino e pesquisa em decorrência de contatos informais entre
executivos e pesquisadores. A pesquisa de Vardzel (2000) evidencia a influência do porte da
empresa contratada (quanto maior melhor) para o sucesso de externalização de P&D com base
na confiança e na qualidade de comunicação entre a contratante e a contratada.
A importância da variável confiança é ressaltada também em pesquisas realizadas no
Brasil. Brisolla, Corder, Gomes e Mello (1997), da Unicamp, percebem que o processo de
externalização de P&D com as universidades ocorre em virtude de contatos pessoais dos
alunos e professores com as empresas, como também Dagnino e Gomes (2003) relatam o caso
de interação de uma empresa com a instituição de ensino onde fica evidenciada a valorização,
por parte da empresa, do corpo docente, no tocante ao grau de especialização e titulação que
transmite uma maior segurança e confiança na competência da universidade.
Para solucionar o problema de confiança nas relações entre contratante e possível
contratado, dentro da área de P&D, notadamente na questão de competência técnica, Griest e
Liou (1998) destacam a importância da manutenção de controles do processo de
externalização de P&D para as empresas certificadas pelas normas internacionais de
qualidade e recomendam que as empresas: (i) envolvam as empresas contratadas para a
realização de P&D em processo de normatização da ISO e forneçam as condições e
orientações à empresa contratada para que a mesma tenha condições de cumprir os requisitos
para a implantação e manutenção de processo de qualidade; (ii) compartilhem com as
empresas contratadas os seus objetivos estratégicos, ou seja, a empresa contratada deve
compreender onde a empresa contratante pretende chegar; (iii) estabeleçam políticas internas
de RH com vistas a reduzir possível discriminação e desconforto dos colaboradores em
relação a pesquisadores externos e (iv) exijam o cumprimento de normas e procedimentos
legais no processo de P&D.
A preocupação com a proteção contratual também é verificada no artigo de Chiesa et al
(2000) que sugerem critérios para a seleção e contratação de empresas para a externalização
de P&D, como: (i) identificar uma apropriada unidade de análise, (ii) analisar as
características de colaboração, (iii) eliminar as características não relevantes para o contrato,
(iv) identificar o conjunto de requisitos prioritários e (v) cruzar os requisitos prioritários com
as características organizacionais das diferentes formas de colaboração. As vantagens da
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existência de um instrumento de contratação também são destacadas por Osmond e Coleman
(1999) por entender que o contrato faculta a inclusão de cláusulas de saída, ao mesmo tempo
em que caracteriza a flexibilidade e complexidade de adaptação a fatores e circunstâncias
específicas da parceria.
Com o objetivo de complementar as abordagens teóricas anteriores verifica-se que
vários autores procuram contribuir para o debate com o argumento baseado em gestão do
conhecimento e sua importância para a organização, visando respaldar a opção pela realização
de P&D dentro da organização, ao mesmo tempo em que existem autores que defendem a
opção de externalização das atividades pela mesma razão, ou seja, por perceber que a
interação com os agentes externos favorece o desenvolvimento de competências internas em
P&D.
É importante destacar que totalidade dos autores pesquisados concorda de que a
hipótese de externalização integral das atividades de P&D se pode considerar inviável, por
representar para uma organização a abdicação de um dos recursos centrais da sua operação e
potencial fonte de diferencial competitivo. O conhecimento, para Nonaka e Taqueuchi (1997)
diz respeito a crenças e compromissos e está relacionado a algum fim. Além disso, o
conhecimento refere-se ao significado, ou seja, é específico ao contexto e relacional. No
entanto, o ambiente per se não cria conhecimento sem indivíduos, apenas os apóia ou lhes
proporciona contextos para a criação de conhecimento. A função da informação no processo
de geração de conhecimento é a de proporcionar um novo ponto de vista para a interpretação
de eventos ou objetos, tornando visíveis significados e conexões inesperadas.
A pesquisa realizada por Veugelers (1997) atesta, com base em resultados da pesquisa
realizada com 290 empresas da Bélgica, no período de 1992 a 1993, que a capacidade
absortiva e desenvolvimento de competências técnicas são dependentes de uma sólida infraestrutura interna em P&D. Landau (1999) também apresenta dados empíricos que justificam a
externalização de P&D pela necessidade de acesso a novos conhecimentos para aumento da
competência técnica interna, além de possibilitar o acesso a novos nichos de mercado e
Lokshin, Belderbos e Carree (2005) verificam, a partir da pesquisa com 304 empresas
inovadoras da Holanda, no período de 1996 a 2001, que as empresas com o P&D interno
estruturado apresentam condições mais adequadas para a absorção de resultados de P&D
contratado externamente.
No entanto, por meio da pesquisa conduzida por Mortimer (1995) fica evidente que as
empresas que externalizam P&D têm melhores condições de desenvolver as competências
internas, interagir com o ambiente externo, combinar conhecimentos e trabalhar em rede. Os
resultados da pesquisa conduzida por Hall e Bagchi-Sem (2007) seguiram na mesma direção e
evidenciaram que as empresas com mais altos índices de inovação decorrentes de P&D
percebem que seu sucesso de desenvolvimento de competência interna se deve ao
relacionamento com as fontes de conhecimento externas, como pesquisadores universitários e
outras empresas vinculadas ao setor.
Também Quinn (2000) e Nicholls-Nixon e Woo (2003) percebem os benefícios para a
gestão do conhecimento por meio da interação com os agentes externos via acesso ao vasto
conhecimento externo existente junto a potenciais parceiros, além do potencial estímulo à
estruturação ou reestruturação de P&D interno. Barnes, Pashby e Gibbons (2006) demonstram
que a externalização de P&D também favorece relacionamentos em nível pessoal e em nível
organizacional.
É possível perceber que autores divergem em vários pontos com base em argumentos
apresentados pelas vertentes teóricas analisadas, no entanto entende-se que é possível sugerir
que a adoção da forma de P&D depende do contexto conforme demonstra o estudo de
Cassiman e Veugelers (2005) onde é destacada a relevância do contexto para a combinação
dos conhecimentos de fontes internas e externas. Esta constatação se baseia nos resultados
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decorrentes da pesquisa realizada com 714 empresas belgas destacando a importância da
criação do contexto certo. Ou seja, a gestão cuidadosa do processo de inovação, baseada na
compreensão destes princípios, poderá assim constituir uma vantagem competitiva
sustentável.
Supõe-se que a caracterização contextual do universo organizacional ainda permite a
configuração de situações em que nenhuma das abordagens teóricas é suficiente para explicar
a decisão tomada, abrindo espaço para novas abordagens. Entende-se que duas A abordagem
teórica escolhida para contribuir ao debate refere-se aos valores organizacionais, que fazem
parte da cultura e universo organizacional, onde a área de P&D e as atividades por ela
desempenhadas representam um determinado papel, dentro da intrincada rede de poder
organizacional. Pretende-se assim completar a análise compreensiva do processo decisório
organizacional que procura definir a forma de realizar as atividades de P&D.
Para Souza (1978) a cultura pode ser dividida em três elementos, cada um abrangendo
uma série de fenômenos interdependentes. São eles: (i) preceitos compreendidos como
conjunto de normas, valores, regulamentos, política administrativa, tradições, estilos
gerenciais, questões formais (leis), assim como costumes, rituais, padrões e aspectos
informais que são seguidos tacitamente; (ii) tecnologia, sendo entendida como conjunto de
instrumentos, processos, layout, distribuição de tarefas, divisão de trabalho e fluxo
organizacional subsidiando a função técnica, metodológica científica, racional e operativa da
organização; (iii) caráter como um conjunto de expressões ativas e afetivas dos indivíduos da
organização, manifestações subjetivas, as percepções, os sentimentos e as reações positivas ou
negativas dos sujeitos organizacionais características dos comportamentos grupais.
Os processos e rotinas da área de P&D encontram-se, visivelmente, respaldadas no
conceito apresentado pelo Souza (1978) por se tratar, atualmente, de uma das unidades
organizacionais que está mais sujeita a procedimentos e normatização, dentro da organização,
da mesma forma como a tecnologia compreendida em processos operacionais. O terceiro fator
citado pelo autor, referente a expressões ativas e afetivas está presente em toda organização, e
também na área de P&D, na sua dimensão subjetiva e, portanto, nem sempre reconhecida, em
virtude do foco mais objetivo de seus processos.
Neste sentido se faz importante a contribuição de Shein (1988) que estuda o papel do
grupo de indivíduos que influenciam e moldam a cultura organizacional compreendendo,
desta forma, a cultura organizacional como um conjunto de pressupostos básicos que um
grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de
adaptação externa e integração interna. Estes pressupostos funcionaram bem o suficiente para
serem considerados válidos e assim passam a ser ensinados a novos membros como forma
correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas.
Shein (1988) apresenta, também, o processo, por meio do qual ocorre a aprendizagem
cultural, que segundo ele ocorre em vários níveis: (i) nível dos artefatos visíveis, que são de
fácil percepção, mas de difícil interpretação, como, por exemplo, o comportamento das
pessoas, o layout da empresa, os documentos; (ii) nível dos valores que governam o
comportamento das pessoas onde existem diferenças entre os valores aparentes e os valores de
uso; (iii) nível dos pressupostos básicos, que são geralmente inconscientes, mas demonstram
como os membros de um grupo percebem, pensam e sentem.
2. Os paradigmas e a representação da realidade
A concepção do pensamento complexo por Morin (2002) apresenta a constatação de que
os paradigmas inovadores são fortemente enfocados na visão de totalidade, de interconexão,
de inter-relacionamento, na superação da visão fragmentada do universo e na busca da
reaproximação das partes para reconstituir o todo nas variadas áreas do conhecimento. Morin
(2003) argumenta que uma sociedade é mais que um contexto: é o todo organizador de que
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fazemos parte. O todo tem qualidades ou propriedades que não se encontram nas partes, se
estas não estiverem isoladas umas das outras e certas qualidades ou propriedades das partes
podem ser inibidas pelas restrições provenientes do todo ... é preciso efetivamente recompor o
todo para conhecer as partes.
Ao mesmo tempo percebe-se que o reconhecimento da complexidade do mundo e de
suas características multifacetadas está presente no nosso cotidiano na medida em que os
meios de comunicação de massa se apoderam do tema e propagam através de todas as formas
disponíveis a sua interpretação dos acontecimentos à luz de diversas ideologias a serviço das
quais se encontram. É possível verificar o avanço da ciência social no tocante à cristalização
de correntes de pensamento que permitem o desenvolvimento de estudos e pesquisas sob os
principais paradigmas vigentes e suas dimensões ontológicas, epistemológicas e
metodológicas procurando aperfeiçoar a prática da ciência e minimizar a ocorrência do viés
do pesquisador.
No entanto constata-se que ainda existe uma tendência dos cientistas e pesquisadores
sociais de adotar determinados paradigmas, decorrentes do seu posicionamento ideológico
individual, influenciando, destarte, desde a escolha do problema de pesquisa, passando por
definição do universo de pesquisa, método e até a identificação e mensuração de evidências e
interpretação de resultados. Considerando-se o desafio do pesquisador de representar a
realidade fica evidente a necessidade de concepção metodológica que possa minimizar os
efeitos da influência do posicionamento paradigmático sobre os resultados obtidos.
Cada um dos paradigmas vigentes (positivismo, pós-positivismo, teoria crítica,
construtivismo e teoria participatória) apresenta diferenças significativas nas dimensões
ontológicas, epistemológicas e metodológicas, de difícil conciliação. Conseqüentemente, ao
assumir um determinado posicionamento, o pesquisador opta por um conjunto específico de
métodos de pesquisa, de natureza quantitativa ou qualitativa, muitas vezes percebendo o
problema de pesquisa pelas lentes do método, de forma oposta ao processo científico de
pesquisa, reproduzindo modelos, evidências e resultados. Este tipo de prática de pesquisa não
apenas deixa de contribuir para o conhecimento científico, como também permite
questionamento quanto à sua validade.
Desta forma pode-se afirmar que além da complexidade dos fenômenos sociais a própria
escolha do método de pesquisa constitui um desafio relevante ao se considerar a importância
de lentes teóricas (paradigma) que o pesquisador utilizará para definir o método de pesquisa e
para a interpretação de seus resultados. Diante deste desafio torna-se essencial a competência
do pesquisador de transitar por diversos paradigmas em vigor, quebrando barreiras e préconceitos em relação a dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas, focando a
sua atenção para o problema de pesquisa e adotando o método que apresenta melhores
condições de explicar e compreender o referido fenômeno. Assim poderá ser reduzida a
influência do paradigma subjacente à percepção das variáveis e fatores que fazem parte do
fenômeno social em estudo. Desta forma haverá impacto direto na escolha do método de
pesquisa, influindo tanto na tipificação das evidências encontradas, como da interpretação de
seus resultados.
Esta influência da opção paradigmática e suas respectivas dimensões ontológicas e
epistemológicas estão presentes, notadamente, em processo de pesquisa qualitativa, onde o
pesquisador encontra-se em relação ativa e atuante com o objeto pesquisado, ator e
coadjuvante do processo, com chances reduzidas de uma ingênua neutralidade. Destarte é
possível aquilatar a importância do processo de reflexão compreensiva do tema de condução
do processo de pesquisa, em especial de pesquisa qualitativa, da validade de sua escolha e
operacionalização em face aos fenômenos em estudo. As transformações conceituais das
relações sociais, decorrentes do reconhecimento da estrutura social multifacetada e complexa
presente e evidenciada não apenas na cultura ocidental como em outras culturas, várias delas
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tradicionalmente fechadas e moldadas por princípios religiosos ou políticos, exigem dos
cientistas e pesquisadores adoção de novos posicionamentos metodológicos que possibilitem
a compreensão da realidade e sua representação mais fiel e isenta possível, de pressupostos
individuais do pesquisador.
3. A confluência dos métodos de pesquisa
A evolução da ciência é vista por Kuhn (2001) como que seguindo um modelo geral
dentro do qual se diferenciam duas fases: a pré-paradigmática e a pós-paradigmática. Sob esta
ótica Kuhn (2001) explica o progresso da ciência por revoluções científicas, rupturas radicais
com o modelo teórico vigente até então ou ainda a tradição científica estabelecida em
determinado campo de pesquisa. Esta forma de ver a evolução e o progresso da ciência
contesta a corrente teórica que percebe a evolução da ciência como o processo cumulativo de
conhecimento. De acordo com Kuhn (2001) a observação e a experiência podem e devem
restringir a extensão das crenças admissíveis, mas não podem, por si só, determinar um
conjunto específico de semelhantes crenças.
Já os autores Burrell e Morgan (1979) dividiram o campo da teoria organizacional em
quatro paradigmas (humanista radical, estruturalista radical, funcionalista e interpretativo), de
maneira que o conhecimento do mundo social pode ser concebido como sendo objetivo ou
subjetivo e também em termos de ordem e conflito. As teorias de regulação apresentam a
visão de que as sociedades modernas se caracterizam mais pela ordem do que por conflitos.
Por outro lado, as teorias de mudanças radicais oferecem a interpretação de que as relações
sociais são condicionadas mais por pressões contraditórias objetivando transformações do que
por forças de continuidade e tranformação.
No entanto Guba e Lincoln (2005) apresentam as características dos cinco paradigmas
vigentes, ou seja, o positivismo, pós-positivismo, teoria crítica, construtivismo e
participatório, retratando-os nas dimensões ontológica, epistemológica e metodológica,
destacando suas contradições e analisando as possibilidades da confluência dos mesmos. A
priori fica evidente o distanciamento ideológico dos paradigmas analisados, razão pela qual a
confluência fica obstaculizada por uma série de variáveis e fatores. Apesar desta constatação,
Guba e Lincoln (2005) e Mason (2006) defendem o argumento que acena com a possibilidade
de flexibilização dos limites teóricos entre os paradigmas, verificando a possibilidade de
influência de um sobre o outro.
Com o objetivo similar, isto é, o de defender o argumento de combinação de métodos de
pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa, Mason (2006) parte de duas premissas básicas.
A primeira deriva da constatação de que a experiência social e realidades vividas são
multidimensionais e desta forma se analisados sob apenas um determinado paradigma
resultará numa compreensão muito limitada e, muito provavelmente, inadequada, da
realidade. Isso ocorre em virtude da composição dos relacionamentos por elementos de
natureza emocional, espiritual, imaginária, rotinizada, acidental, sensorial, temporal, espacial,
biogenética, cinestésica, virtual, entre outras, combinados em diferentes graus de intensidade.
A segunda premissa se refere ao dualismo de escalas micro e macro, presentes em construções
científicas incluindo as análises e estudos do público e privado, coletivo versus individual,
entre outros. Constata-se que as dimensões micro e macro estão vinculadas de forma que a
realidade macro pode ser compreendida por meio do processo de análise em nível micro e
vice-versa.
A centralidade dos axiomas (valores) como base para a construção do processo de
pesquisa, presente desde a escolha do problema, passando pela seleção do paradigma é
ressaltada por Guba e Lincoln (2005) por servir de lente filosófica para analisar o problema,
do modelo teórico, da técnica de coleta de dados e dos métodos analíticos, do contexto,
tratamento dos valores já presentes no contexto, até a escolha do modo de apresentação das
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evidências e dos resultados. Mason (2006) contribui para o debate destacando que as divisões
entre os paradigmas não podem ser fixas e estáticas, devido ao fato de que as mesmas não são
tão nítidas e precisas.
Destarte é possível afirmar que a incomensurabilidade paradigmática decorre da
idiossincrasia axiomática e não da incompatibilidade metodológica. Como exemplo pode se
citar o caso da maior afinidade dos métodos de pesquisa qualitativa dentro do paradigma
naturalista justificada pela sua adequação para lidar com o ser humano como instrumento.
Guba e Lincoln (2005) percebem a possibilidade de comensurabilidade e compartilhamento
de modelos e métodos quando existe a similaridade de elementos axiomáticos. Como
exemplo os autores citam a comensurabilidade entre os paradigmas positivista e póspositivista e entre os paradigmas de teoria crítica, construtivista e participatório. Mason
(2006) vai mais além e argumenta que usando os métodos criativamente combinados é
possível reunir dados e informações que podem servir de base para construir teoria social
adequadamente embasada e respaldada em experiência empírica e significativa.
Ao analisar as diversas fontes de controvérsias entre as abordagens paradigmáticas
emerge o papel ativo do pesquisador no processo de pesquisa, o qual é considerado
inaceitável dentro do paradigma positivista e pós-positivista, por representar o potencial risco
de contaminação de dados e de perda de objetividade (GUBA e LINCOLN, 2005). Esta
posição é contestada pelas correntes alinhadas com paradigmas de teoria crítica, construtivista
e teoria participatória, por entender que o papel mais ativo do pesquisador favorece a
compreensão do contexto em estudo. Bourdieu (2001) corrobora este entendimento e
interpreta a relação de pesquisa como sendo uma relação social que exerce efeitos sobre os
resultados obtidos e entende que todo tipo de distorções estão inscritas na própria estrutura na
relação de pesquisa.
No tocante ao controle do estudo Guba e Lincoln (2005) expressam o entendimento que
o mesmo é essencial nas questões de voz, reflexividade e representação textual pós-moderno.
Para os pesquisadores da linha convencional, no entanto, este controle significa o risco
potencial de perda do rigor científico, em especial de objetividade e validade. Vale destacar
que esta percepção não é compartilhada por pesquisadores que seguem os novos paradigmas
para quem o risco está justamente na não intervenção (BOURDIEU, 2001). Pode ser citado, a
título de exemplo, que para Bourdieu (2001) a reflexividade reflexa permite perceber e
controlar no campo, na própria condução da entrevista, os efeitos da estrutura social na qual
ela se realiza.
A questão ontológica de representação da realidade também apresenta posicionamentos
divergentes entre os paradigmas, em particular, no aspecto relativo aos métodos de pesquisa e
de seu impacto sobre a interpretação das evidências e dos resultados, da mesma forma como o
significado do que é a verdade (GUBA e LINCOLN, 2005). Neste ponto a constatação é
corroborada por Mason (2006) que também verifica que as questões de pesquisa encontram-se
vinculadas às perspectivas ontológica e epistemológica que embasam o processo de pesquisa,
além de argumentar que os fenômenos multifacetados dificultam a tomada de seleção entre
métodos qualitativos ou quantitativos.
Contrariamente à percepção à qual tendem muitos pesquisadores sociais, a pesquisa
quantitativa pode oferecer contribuições significativas em pesquisa social, tais como
concepção de modelos teóricos de maior amplitude, além de prever tendências e médias. A
pesquisa qualitativa, por sua vez, oferece melhores condições para explorar em profundidade
os contextos de situações sociais específicas, além de realizar comparações dos processos
similares em outros contextos ou contextos similares e processos semelhantes, com fins de
geração de explanações.
Guba e Lincoln (2005) percebem que a validade não está respaldada em aplicação de um
método apenas ou tampouco é garantida pela combinação de vários métodos. Aliás, o tema de
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validade mereceu uma atenção especial dos autores em virtude de suas possíveis
interpretações, tais como a análise da validade como autenticidade, resistência, transgressão
pós-estruturalista, relacionamento ético e pelo risco de multiplicidade de critérios de pesquisa
que a reconfiguração do conceito de validade pode gerar. Ao analisar a validade como
autenticidade Guba e Lincoln (2005) destacam cinco potenciais critérios de pesquisas sociais,
cada um baseado em paradigmas específicos: assertividade, autenticidade ontológica,
educativa, catalítica e tática.
A validade, de fato, não pode ser entendida como algo imutável, permanente e fixo e
sim deve ser interpretada à luz da complexidade do mundo e de suas várias e possíveis
interpretações, ou seja, é contextual e situacional. Nesta linha, Guba e Lincoln (2005)
conduzem as reflexões da validade como resistência e transgressão pós-estrutural, que se
reflete no embasamento conceitual da validade como o relacionamento ético, ou como os
autores colocam: “... o modo de como sabemos está certamente vinculada ao o que sabemos e
de como nos relacionamos com os participantes de pesquisa” (GUBA e LINCOLN, 2005, pg.
209). Bourdieu (2001) demonstra a mesma preocupação ao recomendar ao pesquisador social
se esforçar para, ao menos, compreender o que pode ser dito e o que não pode, já que a
própria pesquisa pode ser interpretada como uma espécie de intrusão sempre um pouco
arbitrária durante a qual o pesquisado assume uma determinada posição, com base no seu
entendimento do sentido da pesquisa, da situação e da relação com o pesquisador.
Como exemplo pode ser relatada a avaliação de Guba e Lincoln (2005) e Bourdieu
(2001) da questão da voz e sua importância na transcrição, devido a possíveis e diversos
significados na interpretação de lapsos, das pausas, das paradas e reformulações de respostas
constantes das pesquisas qualitativas, como também de suas formas textuais e múltiplas
dimensões. Neste sentido Bourdieu (2001) afirma que a proximidade social e a familiaridade
configuram condições para realização de uma comunicação “não violenta”. Recomenda,
também, recorrer a estratégias como a que consiste em representar papéis, compor identidade
de um pesquisado ocupando uma posição social e cita como exemplo o caso do estudo sobre o
modo de falar dos negros de Harlem, onde o pesquisador pediu a jovens negros conduzir a
pesquisa lingüística.
Na interpretação da importância da reflexividade, ou seja, da necessidade do
pesquisador de se situar dentro do processo de pesquisa Guba e Lincoln (2005) apontam para
a existência de múltiplas identidades do pesquisador como o instrumento humano. É evidente
que o pesquisador, ao mesmo tempo em que influencia, no contexto de pesquisa, também é
influenciado. Esta constatação é corroborada por Foucault (2005) quando o mesmo afirma que
a constituição do sujeito, numa dada cultura, se processa através de determinadas práticas e
discursos. Dentro desta concepção surge a questão do indivíduo como efeito do poder e,
simultaneamente, seu centro de transmissão, ou seja, o poder passa através do indivíduo que
ele constituiu.
Neste sentido cabe analisar melhor as relações de poder que permeiam o ambiente
organizacional. Para Foucault (2002) o poder não se localiza aprioristicamente em uma única
instância, mas se expressa de várias formas – os micropoderes – enquanto práticas sociais, ao
nível do próprio cotidiano. O poder microfísico não está subordinado a nada, manifesta-se em
multiplicidade de formas e é produtor de realidades e coisas. As práticas discursivas se
constituem de elementos teóricos que integram o poder normalizador – discursos científico,
filosófico, religioso, entre outros. As técnicas de controle corporal, regulamentos
administrativos de controle do tempo dos indivíduos e das próprias instituições, técnicas e
métodos de organização espacial, entre outros, representam, por sua vez, os elementos não
discursivos ou práticas desse poder (FOUCAULT, 2005).
Para Bourdieu (2001) deve-se exercer ação sobre a própria estrutura da relação
(estrutura lingüística e simbólica), ou seja, na seleção de pesquisadores e dos pesquisados. Na
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relação entre o pesquisado e o pesquisador verifica-se a possibilidade de surgimento de um
jogo velado, onde cada um joga o jogo do outro, enganando a si e o outro, ao mesmo tempo.
Além disso, existe a possibilidade de falsa autenticidade quando o entrevistado, por várias
razões ou carência, aproveita a oportunidade de ser ouvido, para construir a sua própria
história.
Bourdieu (2001) alerta também para o “jogo de leitura” onde existe o risco de
construção de textos que podem exercer a influência simbólica e paradigmática, exigindo a
intervenção do analista. Atividade, que na percepção do autor, representa um elevado grau de
complexidade.
Considerações Finais
A realidade do mundo, em toda a sua complexidade constitui para os pesquisadores
sociais um desafio relevante. Multifacetada e multidimensional, a realidade permite diversas
interpretações à luz de axiomas predominantes. Axiomas que embasam a edificação dos
principais paradigmas que, por sua vez, orientam a construção das dimensões ontológica,
epistemológica e metodológica da ciência social. No entanto a representação da realidade
percebida, em toda a sua complexidade, sugere que a utilização de lentes teóricas de apenas
um só paradigma reproduz uma versão empobrecida da realidade existente, colocando em
risco as evidências e os resultados da pesquisa realizada.
Com o objetivo de contribuir para o debate sobre novas possibilidades de retratar a
realidade, por meio de combinações de métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa, foram
analisados textos de três autores, com o intuito de identificar as principais tendências e
verificar as perspectivas futuras. Foi possível perceber que existe a comensurabilidade entre
paradigmas que compartilham axiomas semelhantes, como é o caso do positivismo e póspositivismo, e entre a teoria crítica, construtivismo e a teoria participatória. Neste caso as
dimensões ontológica, epistemológica e metodológica apresentam características que
permitem combinações, segundo Guba e Lincoln (2005) e Mason (2006) rompendo barreiras
tradicionais que separavam de forma mais impermeável os paradigmas entre si, abrindo
caminho para conversações entre os paradigmas.
A análise permitiu identificar que as pesquisas de natureza qualitativa e quantitativa
podem contribuir para a prática da ciência social, de acordo com as suas características.
Foram analisados aspectos relacionados ao papel do pesquisador e tendência do mesmo de
adotar certos posicionamentos paradigmáticos que norteam sua ação, desde a escolha do
problema pesquisado, do método de pesquisa, até a identificação de evidências, apuração dos
resultados e sua interpretação à luz do paradigma escolhido.
Foi analisado também o processo de pesquisa qualitativa, onde o pesquisador influencia
e é influenciado e está sujeito a uma série de variáveis decorrentes da relação construída com
o pesquisado. Portadores de identidades múltiplas, o pesquisador e o pesquisado, ambos
colocam dentro da relação uma série de expectativas e recebem a oportunidade de contribuir
para a reconstrução de suas percepções em relação a si e em relação a outro. Constatou-se,
também, que o poder é exercido através de micro-relações que perpassam o cotidiano e os
indivíduos e que o sujeito, como o centro produtor e transmissor de poder, está sempre em
posição de exercer o poder e sofrer a ação deste mesmo poder, a partir da constituição de seus
discursos.
Revisando a literatura percebe-se que provavelmente inexiste a “verdade única” e isto
sim, que todas as verdades são verdades parciais, ou seja, as pesquisas que pretendem
representar a realidade conseguem captar e retratar apenas parcialmente os fatos estudados
contidos na realidade pesquisada. Destarte é possível dizer que não é recomendado trabalhar
dentro de apenas um único paradigma, constituindo o desafio aos pesquisadores e cientistas
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sociais a combinação de vários métodos, com o intuito de ser mais fiel à realidade dos fatos e
evidências estudados.
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