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J ack Welch disse, certa vez, que grandes líderes 
são “implacáveis e tediosos”. Pensadores da 
área de gestão tendem a concordar: os bons 

líderes, afirmam, são consistentes em suas decisões e 
seguem um código próprio, sem “desviar do caminho”. 
O problema é que, por mais que valorizemos o 
comportamento consistente de nossos líderes, não 
vivemos em um mundo que recompensa esse tipo de 
atitude — ao menos não no longo prazo.

Todos nós sabemos que os líderes deparam com 
desafios contraditórios. Eles podem ser pressionados 
a melhorar produtos já existentes, por exemplo, e ao 
mesmo tempo precisam desenvolver outros radical-
mente novos e com base em modelos inovadores de ne-
gócio. Ou devem atender a uma rede global enquanto 
se preocupam com demandas locais. Para alguns CEOs, 
a saída é focar em um desafio de cada vez; para outros, 
chegar a um meio-termo negociando trade-offs, que 
funcionem para todos os envolvidos. O que essas abor-
dagens têm em comum é a busca por uma solução es-
tável para os desafios — a ideia é que estabilidade é exa-
tamente o que organizações precisam para prosperar. 

Discordamos totalmente dessa imagem de lideran-
ça porque toma como base uma má representação do 
mundo dos negócios. Os desafios que discutiremos 
neste artigo não envolvem metas conflituosas, nas 
quais é preciso abrir mão de algo. Eles são paradoxos 
fundamentais e persistentes, sobretudo quando “o lon-
go prazo” de ontem se torna “o curto prazo” de amanhã.

Concentrar-se demais em um único foco cria de-
mandas em outras frentes. E conforme o cenário e os 
players mudam, a estabilidade diminui, muitas vezes 
destruindo o valor construído, e possivelmente cul-
minando em uma crise que leva a liderança a mudan-
ças drásticas — dando início a um novo ciclo.

Ao longo das próximas páginas propomos um 
novo modelo cuja meta da liderança seja manter um 
equilíbrio dinâmico na organização. Executivos com 
esse objetivo não focam em coerência; em vez disso, 
abraçam os paradoxos que surgem com confiança 
e propósito. Equipes experientes criam esse equi-
líbrio dinâmico separando imperativos em conflito 
(por exemplo, criando uma divisão dissociada para 
desenvolver um novo modelo de negócio), o que 

as ajuda a reconhecer e respeitar cada um deles. Ao 
mesmo tempo, isso permite administrar os pontos 
em comum dos dois lados, alavancando sua interde-
pendência e retirando dela os melhores frutos de um 
trabalho em sinergia.

Os paradoxos da liderança
Em mais de 20 anos de trabalho corporativo, notamos 
que numerosos líderes seniores lutam contra os mes-
mos pares de objetivos antagonistas, o que resulta em 
polarização das empresas. Esses paradoxos podem ser 
resumidos em três categorias, relacionadas a três ques-
tões que líderes veem como escolhas  “este ou aquele”:
•	 Estamos gerenciando para “o hoje” ou para 
“o amanhã”? Diante de um prazo, o surgimento 
de tensões é especialmente palpável. Isso porque 
a sobrevivência de longo prazo das empresas de-
pende de experimentar, arriscar-se e aprender com 
os erros de lançamento de novos produtos, serviços 
e processos. Por outro lado, as empresas precisam 
também de coerência, disciplina e atenção constan-
te aos produtos, serviços e processos já existentes. 
Os paradoxos de inovação envolvem tensões entre 

“o hoje” e “o amanhã”, entre o que está disponível 
no presente e o que pode estar no futuro, além de 
estabilidade e mudança. 

No fim dos anos 1990, por exemplo, a lide-
rança da IBM viu a internet como uma grande 
onda prestes e estourar e percebeu que o futuro 
da organização dependia da capacidade de inte- 
grar-se a essa nova tecnologia. Mas ao mesmo 
tempo a IBM estava comprometida em manter seu 
tradicional modelo cliente/servidor. As duas estra-
tégias demandavam diferentes culturas, estruturas, 
métricas e recompensas — o que significava que 
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Ideia em resumo
O prOblema
Esperamos de nossos líderes que tomem 
decisões consistentes, mantenham o barco 
sempre na rota e, claro, aprimorem a 
cultura da organização. mas muitas vezes 
eles deparam com demandas conflituosas 

— e diante delas, não há respostas 
enlatadas.

pOr quê?
Essencialmente, paradoxos estratégicos 
são dilemas que não podem ser resolvidos. 
A tendência é a permanente tensão 
entre “o hoje” e “o amanhã” (paradoxo 
da inovação); entre a integração global 
e os interesses locais (paradoxo da 
globalização); entre missão e pressão 
financeira (paradoxo da obrigação). 

a sOluçãO
Cabe aos gestores empreender uma 
mudança de cultura: não mais “este 
ou aquele, mas sim “este e aquele”, 
abraçando as incoerências; reconhecendo 
que recursos nem sempre são finitos; e 
admitindo que aceitar mudanças — em 
vez de apegar-se à estabilidade — pode 
ter suas vantagens. Na prática, significa 
alimentar os aspectos únicos de 
competição e estratégia e encontrar  
uma maneira de unir os dois lados.

não poderiam ser executadas simultaneamente.  
E contentar os dois lados exigia lidar com um con-
flito entre os executivos da empresa, uma vez que 
tanto a ala jovem quanto a velha guarda se viam 
ameaçadas diante do novo cenário. 

•	 Devemos nos ater aos limites ou ultrapassá-
los? Líderes estão sempre tomando decisões sobre 
limites (sejam geográficos, culturais ou funcionais). 

Uma rede comercial geograficamente dispersa 
pode ser altamente eficiente, mas deixar muito a 
desejar em matéria de flexibilidade. Um setor espa-
lhado de inovação pode resultar em diversidade de 
ideias, mas certos elementos se perdem no caminho 
se uma equipe não está reunida em um único lugar. 
Esses paradoxos de globalização revelam tensões en-
tre conexões globais e necessidades locais, vastidão 
versus profundidade, colaboração versus competição.

Em 2009, o diretor de saúde e desempenho da 
Nasa, Jeff Davis, começou uma campanha para in-
centivar o desenvolvimento de novos conhecimen-
tos por meio de trabalhos interdisciplinares e orga-
nizacionais. Mas, ao longo dos 18 meses seguintes, 
ele deparou com uma enorme resistência de cien-
tistas que preferiam defender seu território indivi-
dual e status de pesquisador independente. Com o 
desenvolvimento de novas tecnologias e colabora-
ções, os cientistas da agência espacial sentiam cada 
vez mais a necessidade de reconhecimento por suas 
conquistas individuais. Colaboração e trabalho indi-
vidual eram necessários para o desenvolvimento de 

novas ideias, mas em nível organizacional e cultural 
eram incompatíveis.

•	 Devemos nos concentrar em criar valor para 
nossos acionistas e investidores ou para um 
público maior? O objetivo de todas as empresas é 
criar valor — mas líderes podem se ver divididos en-
tre maximizar lucros e tentar criar benefícios mais 
abrangentes, seja para investidores, funcionários, 
consumidores, seja para a sociedade. E com o aumen-
to da preocupação global com a pobreza e com as mu-
danças climáticas, essas tensões se intensificaram. 
Isso porque, com o surgimento de novas tecnologias, 
se tornou possível empoderar consumidores, que 
se tornaram ativistas por meio de suas decisões de 
compra, e o capital humano passou a ser reconhecido 
como o principal elemento capaz de promover valor. 

Mas responsabilidade social pode fazer ações 
despencar na bolsa, e priorizar funcionários pode en-
trar em conflito com as demandas de acionistas (no 
curto prazo) e consumidores. Esses paradoxos de obri-
gação são questões que as empresas têm de enfrentar.

Em 2010, por exemplo, o CEO da Unilever, Paul 
Polman, lançou o Plano de Vida Sustentável Uni-
lever, que visava duplicar o tamanho da empresa 
até 2020 enquanto melhoraria a saúde e o bem- 
estar de mais de 1 bilhão de pessoas e reduziria os 
impactos ambientais da empresa pela metade. Para 
Polman, investimentos sociais e ambientais geram 
lucros maiores no longo prazo, enquanto decisões 
com foco reduzido podem levar a ganhos de curto 

Paradoxos nos convidam a pensar em 
alternativas interdependentes e,  
ao mesmo tempo, contrastantes. 
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Praticando a liderança paradoxal

de marketing e vendas, que costumam ter um contato 
maior com clientes, são premiados quando concreti-
zam vendas. No longo prazo, novas ideias permitem 
mais vendas, e mais vendas proporcionam recursos 
para o desenvolvimento de novas ideias. Apesar dis-
so, no curto prazo o departamento de pesquisa e o de 
vendas têm prioridades aparentemente antagônicas. 

E como as pessoas em cada área tendem a se iden-
tificar com um lado do paradoxo, não fique surpre-
so se conflitos de verdade surgirem. É comum que 
e executivos de alto escalão, por exemplo, tenham 
participação acionária, o que os torna vulneráveis às 
pressões de retorno financeiro imediato na bolsa de 
valores. Se numa empresa as vendas dependem em 
grande parte de relações construídas ao longo dos 
anos, os investimentos feitos pela equipe e vistos co-
mo necessários parecerão supérfluos para a direção 
dessa empresa — e o corte desses investimentos será 

prazo, mas têm um custo para a sociedade e para o 
meio ambiente. Apesar de convincente para muitos, a 
estratégia de Polman continua a enfrentar obstáculos 
para a execução. As incertezas e ambiguidades do pla-
no foram responsáveis por uma enorme ansiedade e 
disputas por recursos entre os líderes da organização. 

As perguntas do modelo “este ou aquele” não  
têm uma única resposta. Elas não são preto no branco; 
elas nos convidam a pensar em alternativas interdepen-
dentes e, ao mesmo tempo, contrastantes. Inovação, 
por exemplo, pode entrar em conflito com eficiência 
operacional; mas não é possível desenvolver eficiência 
sem, em algum momento, ser inovador — e sem efici-
ência você nem precisará se preocupar com inovação, 
pois não ficará muito tempo no mercado. Essa interde-
pendência é o que faz dessa tensão um paradoxo estra-
tégico, que por sua vez obriga os líderes a reenquadrar 
as questões: não como trade-offs “este ou aquele”, mas 
como um constante “este e aquele”. (“Como podemos, 
simultaneamente, executar as tarefas X e Y?”)

Adotar a estratégia “este e aquele” é um passo de-
safiador, é claro. O relacionamento entre as fontes de 
conflito tende a mudar de acordo com tempo, ações 
da concorrência e outros fatores externos. Focar em 
desempenho de curto prazo em detrimento da inova-
ção, por exemplo, aumenta o risco de longo prazo de 
não investir em inovação — o que pode resultar tam-
bém na perda de oportunidades e de lucros maiores. 

Para a Unilever, administrar as demandas confli-
tantes de acionistas e stakeholders levou-a a explorar 
as novas possibilidades de um mundo interconectado 
e pesquisar maneiras de balancear benefícios globais 
e necessidades locais — o que originou um debate so-
bre aperfeiçoar produtos existentes versus apostar em 
inovação. A experiência da Unilever demonstra que as 
ações empregadas para lidar com um paradoxo estra-
tégico poderão afetar os já existentes e até criar novos, 
o que significa que visão micro para a resolução de ten-
sões tão interligadas está destinada ao fracasso. 

Além disso, as várias fontes de tensão responsá-
veis por esses paradoxos podem se originar de dife-
rentes áreas da estrutura empresarial — o que torna 
decisões sobre esses paradoxos um possível foco de 
enormes conflitos internos. É normal que uma orga-
nização grande abrigue diversas culturas, o que por 
sua vez reflete a diversidade de identidade, redes, 
competências, incentivos e origem dos profissionais 
que a compõe. Muitos funcionários de P&D são cien-
tistas com background acadêmico habituados a ser 
recompensados por suas novas ideias. Já as equipes 

Entrevista com Terri Kelly, CEO da W. L. Gore & Associados
CEo da organização que produz o tecido Gore-tex e outros produtos inovadores, terri 
Kelly conversou com a jornalista Wendy Smith sobre gestão de paradoxos estratégicos.
Smith: Cite alguns dos paradoxos principais com os quais você lida. 
Kelly: Nós temos alguns que são processos contínuos. Um deles é tentar 
encontrar o equilíbrio entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo. 
outro é criar o foco certo de inovação, sem perder de vista a importância de 
melhorar a eficiência. o terceiro é balancear o que chamamos de “poder das 
pequenas equipes” com as necessidades maiores da organização. todas essas 
tensões têm de tratadas diariamente.

Como CEO, qual é o seu trabalho em administrar essas tensões? 
meu trabalho é trazer esses conflitos à tona para toda a equipe — isso 
ajuda. É importante falar sobre eles não como uma escolha na qual um é 
mais importante e o outro menos, mas como um equilíbrio que precisa 
constantemente ser atingido. Considero um erro as organizações tentarem 
simplificar o processo e investir em apenas um lado esquecendo o outro. por 
exemplo: “precisamos de resultados no curto prazo”. Ao fazer isso, você joga o 
barco de um lado para o outro. Acredito que seja muito mais eficaz falar sobre 
como gerenciar os objetivos de curto e os de longo prazo. Assim, podemos 
ensinar toda a organização a abordar esses paradoxos inevitáveis.

Como é possível criar uma estrutura que tolere esses conflitos? 
Esta é a grande pergunta que nos fazemos a todo momento. De certo modo, estamos 
criando estruturas diferentes. por exemplo, percebemos que é preciso que existam 
duas estruturas diferentes de gerenciamento para que haja ao mesmo tempo inovação 
e manutenção das tarefas padrão. inovação e manutenção requerem abordagem, 
habilidades, focos, prazos e métricas muito diferentes. por isso estabelecemos 
estruturas corporativas diferentes para o gerenciamento de cada uma — mas 
deixamos claro como deve ser o relacionamento e a interdependência de contribuições 
das duas equipes em relação à empresa como um todo. Ao separar os esforços de 
inovação por completo, você corre o risco de produzir algo que será rejeitado pelo 
mercado, além de arriscar a oportunidade de que inovadores se concentrem em 
problemas já existentes no ramo. Enquanto isso, o que esperamos dos nossos líderes é 
que deem valor a ambas — e reforcem essa ideia dentro de suas próprias equipes.
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escolher e defender uma delas pode minimizar a dis-
sonância cognitiva. Não é surpresa que muitos prefi-
ram lidar com tensões de paradoxo escolhendo um 
dos lados e lutando por ele. Mas no topo da cadeia, a 
coerência está longe de ser uma virtude — ela se tor-
na um vício que impede que líderes aprendam a se 
portar diante de paradoxos estratégicos, e isso signi-
fica aprender a lidar com verdades variadas e muitas 
vezes conflitantes. Eles precisam ser consistente-
mente inconsistentes e desenvolver a habilidade de 
focar nessas incoerências. Curiosamente, o estudo 
com comida integral revelou que os funcionários que 
internalizaram os dois lados da missão foram os que 
subiram mais rápido na hierarquia da organização. 

De recursos escassos a recursos abundan-
tes. As visões clássicas de liderança entendem que 
os recursos — como tempo, dinheiro, pessoas e assim 
por diante — são limitados. O que é compreensível 
quando se considera o que um gestor na base da hie-
rarquia tem à sua disposição. Os recursos costumam 
ser limitados pela autoridade encarregada, o que 
tende a não mudar até que você mesmo assuma a 
posição. Mas, até lá, a ideia de limitação de recursos 
já estará há muito gravada na sua mente. É comum 
que executivos busquem sempre localizar fontes de 
limitação, o que rotineiramente encontram nas “ex-
pectativas do mercado” ou “ameaças da competição”. 
Mas simplesmente presumir que recursos são limita-
dos é pensar em uma equação que sempre acaba em 
zero: ao alocar esforços para uma meta, eles não es-
tarão disponíveis para outra — isso é o que alimenta 
as disputas entre gestores com diferentes objetivos.

Por outro lado, líderes que abraçam os paradoxos 
percebem que os recursos, se vistos por outro ângu-
lo, são abundantes e podem ser multiplicados. Em 
vez de tentar cortar o bolo em fatias mais finas, essa 
mentalidade de abundância faz com que seus adeptos 
busquem aumentar o bolo explorando colaborações 
com novos parceiros, usando tecnologias alternativas 
ou adotando prazos diferentes para realocar recursos. 

Com o tempo, alocar esforços para múltiplas 
estratégias pode permitir maiores recursos para 
cada uma delas. Foi o caso da Zensar Technologies, 

motivo de enormes disputas. Do mesmo modo, desig-
ners de uma montadora orgulhosos de seu trabalho 
como grandes projetistas criativos podem se ressentir 
da estandardização da produção para fins de redução 
de custos empreendida pela direção.

As características inerentes aos paradoxos estratégi-
cos fazem com que lidar com eles seja um enorme desa-
fio. Não se trata de escolher entre diferentes alternativas, 
mas reconhecer que ambos os imperativos precisam 
ser reconhecidos. Mudar da cultura “este ou aquele” 
para “este e aquele” exige que líderes constantemen-
te reajustem seu foco de atenção no curto prazo para 
poder atender a demandas de longo prazo. Em vez de 
alternar radicalmente entre forças opostas, essa abor-
dagem pede pequenos e pontuais acertos de rota que 
abrem portas para o crescimento e a sustentabilidade.

 A abordagem paradoxal
Uma liderança paradoxal começa com a revisão de al-
guns subentendidos de liderança — o que coloca toda 
a locomotiva em outra direção.

Da coerência bem-intencionada à consisten-
te incoerência. Aversão a contradições é algo pro-
fundamente enraizado no mundo ocidental. A lógica 
aristotélica trata contradições e tensões como sinais 
de que precisamos de uma resposta mais acertada e 
homogênea. Se uma ideia é a “certa”, sua oposta de-
ve estar errada — e se esse não for o caso, precisamos 
redefinir a ideia inicial para eliminar a contradição. É 
também normal que tenhamos dificuldade em deci-
dir ou agir de maneira contraditória em relação ao que 
aceitamos como verdadeiro ou como falso. O descon-
forto que sentimos é o que o psicólogo Leon Festinger 
chama de “dissonância cognitiva”. O mesmo descon-
forto aparece quando nossos valores entram em con-
flito. Um estudo recente do supermercado de comida 
integral Whole Foods mostrou que seus funcionários 
compreendiam bem a dupla natureza da organiza-
ção — ser lucrativa e tornar o mundo um lugar melhor. 
Apesar disso, a maioria dos empregados se identifica-
va apenas com uma das partes dessa missão — ou no 
lucro ou nas metas sociais e ambientais. 

Quando duas ideias parecem contraditórias, 

No topo da cadeia, a coerência se torna um vício. 
Os executivos precisam aprender a lidar com 
várias — e muitas vezes conflitantes — verdades. 
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alimenta um feedback crítico que facilita o entendi-
mento dos ajustes a serem feitos. 

No começo dos anos 2000, os gestores da Lego 
passavam por dificuldades decorrentes de mudan-
ças internas. Os subordinados estavam inquietos e 
preocupados com a mudança iminente de práticas, 
regras e expectativas com as quais estavam acostu-
mados. Em vez de tentarem responder a essas ques-
tões, os superiores perguntaram aos funcionários 
que aspectos da organização gostariam que não fos-
sem mudados e exploraram formas de integrar o que 
já existia ao que estava por vir. As perguntas abriram 
linhas de comunicação que permitiram que gestores 
e subordinados se desprendessem de soluções per-
manentes e passassem a se concentrar em “certezas 
profissionais” que os ajudariam a prosseguir e se-
riam reconsideradas futuramente.

Administrando o equilíbrio dinâmico
Quando líderes entendem que a verdade não tem um 
lado só, que recursos não são escassos, mas abundan-
tes, e que seu papel é aprender a lidar com a mudan-
ça em vez de combatê-la, eles se tornam capazes de 
fazer sua empresa atingir um equilíbrio dinâmico. É 
esse o núcleo da liderança paradoxal. Mas tentar mu-
dar a mentalidade dos veteranos da equipe pode ser 
um processo demorado e desafiador. Além disso, por 
causa do papel que desempenham, esses veteranos 
muitas vezes se identificam com uma meta ou com 
outra — o que resulta em conflito. Para explorarem o 
poder dos paradoxos, os gestores precisam apoiar o 
desenvolvimento de competências organizacionais 
em suas equipes seniores. E para isso, gestores têm 
de separar e conectar forças opostas.

A separação. Explorar o potencial do parado- 
xo significa acatar o fato de que diferentes grupos têm 
objetivos diferentes. Para isso, é necessário ver atra-
vés das metas da empresa e perceber as necessidades 
de cada um deles. Uma maneira de fazer isso é criar 
unidades de acordo com funções, localizações ou 
produtos, cada uma com seu líder, missão, métrica e 
cultura. Uma equipe forte de vendas e marketing terá 
como meta atender às demandas de seus stakehol-
ders principais (os clientes); já um departamento 

empresa indiana do setor de TI. Seus líderes perce-
beram que um de seus softwares poderia aumentar 
as vendas de outro. Em um caso parecido, o setor de 
café de uma gigante do mercado alimentício euro-
peu superou um receio inicial sobre um sistema de 
porções individuais quando notaram que o nicho 
deu bons resultados e que o design do novo produto 
contribuiu para aumentar as vendas de suas marcas 
já existentes.

Da estabilidade e certezas ao dinamismo e 
mudanças. Muitos líderes procuram reduzir o des-
conforto que mudanças podem gerar entre seus co-
mandados reafirmando que têm tudo sob controle e 
tomando decisões que minimizem processos compli-
cados e deem ênfase à estabilidade. Isso é compreen-
sível, pois a teoria clássica de liderança foi inspirada 
na estrutura militar, que preza a regularidade. Por isso 
líderes de todos os setores normalmente são incenti-
vados a construir uma cultura em comum, em que to-
dos os membros falem a mesma língua, compartilhem 
as mesmas práticas e sigam rumo ao mesmo destino. 

Mas quando o meio muda, essa abordagem pode 
resultar em ações defensivas e prejudiciais. Como 
discutimos anteriormente, os líderes da Nasa resis-
tiram aos planos de inovação aberta porque os cien-
tistas da entidade estavam envolvidos em pesquisas 
individuais e se sentiam ameaçados pela ideia do tra-
balho colaborativo. Outro exemplo é a Polaroid, que 
perdeu a batalha contra o mercado de digitalização 
de imagens porque seus diretores se compromete-
ram a manter as estratégias utilizadas com as câme-
ras analógicas — isto é, lucrar com a venda do filme, 
não da câmera. Exceto que, nesse novo mercado, já 
não havia a necessidade de fotografias impressas. 

Em vez de buscar estabilidade e segurança, a li-
derança paradoxal depende de abraçar um ethos de 
dinamismo e constante mudança. Os líderes preci-
sam estar abertos emocional e cognitivamente para 
o novo, desenvolvendo uma estratégia que ajude a 
lidar com ambiguidades, sem controlá-las ou mini-
mizá-las. Será preciso que se mantenham humildes e 
talvez até vulneráveis, reconhecendo que talvez não 
possam assegurar-se do que os aguarda no futuro. 
Essa abordagem enfatiza o valor de tentar e errar, e 

A liderança paradoxal depende de abraçar 
um ethos de dinamismo e constante mudança.

FOcO GEStão pARA Um fUtURo impREviSívEL
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associada ao objetivo de manter um negócio susten-
tável. Apesar disso, não raro a missão social e as ne-
cessidades financeiras da empresa entram em confli-
to. Por exemplo, quando a chefia considera questões 
estratégicas para contratar funcionários (pessoas mais 
necessitadas versus mais capacitadas) e para decidir 
as regiões por onde expandir (mais empobrecidas ou 
com maiores oportunidades de negócios). Para de-
sembaraçar esse nó e atender à missão dupla da em-
presa, seus executivos desenvolveram duas perguntas, 
cada qual com suas próprias métricas. Em reuniões 
com o conselho, o CEO Jeremy Hockenstein costuma 
perguntar: “Como essa decisão pode impactar a nos-
sa missão social?”, e em seguida: “Como essa decisão 
pode impactar nossos negócios?”, convidando seus 
gestores a considerar as demandas de cada estratégia. 

A conexão. Conectar significa encontrar elos e 
sinergias entre diferentes metas. Um dos modos de 
fazer isso é construir uma identidade empresarial 
abrangente que una as pessoas em prol de um obje-
tivo maior — o que ajuda funcionários e executivos 
a abraçar suas interpendências e estratégias opostas. 

financeiro forte ficará de olho na eficiência econômi-
ca e na imagem da organização no mercado financei-
ro. Até mesmo dentro de uma única função há espaço 
para separações em subgrupos: é comum empresas 
separarem as equipes que desenvolvem produtos 
inovadores ou aperfeiçoam os já existentes.

No entanto, quando as tarefas mais importantes de 
uma empresa estão entrelaçadas, separar as equipes 
talvez não seja uma boa opção. É normal que unida-
des locais tenham de trabalhar por conta própria para 
se integrar globalmente — nesses casos, a separação 
significa delimitar períodos para explorar diferentes 
objetivos, usando novos processos para tomar deci-
sões e desenvolvendo métodos de comunicação que 
permitam dissecar as estratégias necessárias.

Foi o caso da Digital Divide Data (DDD), premiada 
empresa de outsourcing que emprega membros de 
comunidades carentes para administrar dados, fazer 
buscas e pesquisas e executar várias tarefas que exi-
gem contato direto com clientes. A missão social da 
DDD — reduzir a pobreza e oferecer treinamento e 
emprego aos mais necessitados — está estritamente 

dois tipos de liderança para demandas conflituosas
A liderança tradicional difere da liderança paradoxal em suas suposições 
subjacentes sobre verdade, recursos e práticas de gestão. 

LIderAnçA TrAdIcIOnAL 
“este ou aquele” 

LIderAnçA PArAdOxAL
(“este e aquele”)

crençA cOMPOrTAMenTO  
dA LIderAnçA 

crençA cOMPOrTAMenTO  
dA LIderAnçA

O FATO ideias, crenças e 
identidades precisam 
ser consistentes e 
coerentes.

• faz escolhas 
estratégicas

• firma compromissos
• toma decisões 

consistentes com a 
estratégia escolhida

• Alinha uma única 
cultura empresarial

• Age de modo 
consistente.

ideias, crenças 
e identidades 
comumente 
apresentam 
diferentes — e muitas 
vezes conflitantes 
— perspectivas. 

• Aborda estratégias 
conflitantes 
simultaneamente

• Aceita e valoriza a 
existência de várias 
culturas

• Aprende com o que 
cada perspectiva 
pode oferecer

• Age consistentemente 
sem coerência

recurSOS Recursos (tempo, 
dinheiro, pessoas etc.) 
são escassos. 

• Estabelece uma 
agenda clara

• Escolhe trade-offs 
de acordo com 
prioridades

• Estimula competição 
por recursos limitados

Recursos são 
abundantes, podem 
ser expandidos e 
multiplicados. 

• Busca oportunidades 
para expandir os 
recursos além das 
fontes e ferramentas 
atuais

• Explora novas 
tecnologias e 
colaborações

• É flexível com prazos

PráTIcAS Administrar requer 
controlar e buscar 
constantemente 
a estabilidade e a 
segurança. 

• Adota e emprega 
uma identidade 
corporativa constante

• promove boas práticas
• Não complica

Administrar requer 
aprender a lidar 
com dinamismo e 
mudanças.

• Abraça estratégias e 
identidades múltiplas

• tolera incertezas
• Aprende com os erros
• Estabelece prazos e 

soluções temporárias 
e não parar de 
experimentar
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necessidades e valores de cada grupo envolvido, o re-
sultado pode ser uma sinergia fraca e falsa. Pior: um 
dos pontos de vista pode dominar os outros e relegá- 
los ao esquecimento. Muitas empresas sociais e ban-
cos de microfinanciamento já passaram por problemas 
desse tipo. Organizações híbridas como essas buscam 
abordar sua missão social por meio de seus negócios; 
mas, a não ser que esteja claro o quanto de atenção a 
missão realmente necessita, as métricas econômicas 
de curto prazo — que são quantificáveis e objetivas — 
acabam influenciando as grandes decisões. Pressões 
financeiras se tornaram tão prevalentes no mercado 
de microfinanças que Muhammad Yunus, fundador 
do Grameen Bank, lamentou o fato de essas organi-
zações “sacrificarem o microcrédito por megalucros”. 

Para evitarem essas armadilhas, líderes inteligen-
tes desenvolvem métricas e recompensas — e até 
criam demonstrações financeiras particulares, como 
foi o caso na DDD — para cada estratégia. E, ao longo 
do tempo, complementam-nas com outras métri-
cas e recompensas de acordo com o sucesso geral da 
organização. 

Esses líderes criam uma dinâmica de equipe 
que promove a atenção às necessidades de cada es-
tratégia, sem perder de vista a cultura de respeito e 
confiança que permite que o trabalho transcorra de 
forma colaborativa e gere novos aprendizados. Eles 
reconhecem que membros veteranos da equipe de-
sempenham diferentes papéis ao defenderem suas 
próprias necessidades, mas sem deixar de lado as 
necessidades globais da empresa. E, acima de tudo, 
eles demonstram a confiança necessária para abraçar 
os paradoxos e a humildade de saber que, ao fazerem 
isso, terão um desafio e tanto pela frente.

O FÍSIcO e VencedOr dO PrÊMIO nOBeL Niels Bohr 
disse certa vez: “É maravilhoso que tenhamos de-
parado com um paradoxo. Finalmente temos algu-
ma chance de fazer progresso”. Paradoxos têm ocu-
pado um papel central em grandes conquistas, reve-
lando verdades profundas e instigando a criatividade. 
Enormes avanços, como a teoria geral da relatividade 
por Albert Einstein, surgem quando estudiosos con-
seguem compreender elementos conflituosos. Ao 
enfrentarem ambientes cada vez mais imprevisíveis, 
complexos e desafiadores, as empresas com as maio-
res chances de sobreviver e contribuir para o mundo 
terão sob seu comando líderes capazes de abraçar os 
paradoxos estratégicos.   
           HBr reprint R1605D–p 

No caso da Nasa, Jeff Davis conseguiu superar a re-
sistência dos cientistas em trabalhar de forma cola-
borativa ao estabelecer a meta da agência: “Nosso 
objetivo é assegurar que os astronautas estejam 
seguros no espaço”. Tomando como sua a missão 
de garantir a segurança, os cientistas começaram a 
adotar e valorizar práticas de trabalho abertas e co-
laborativas. Na Lego não foi diferente: a empresa 
conseguiu ultrapassar as dificuldades iniciais entre 
inovação e execução reafirmando seu lema: “Criar os 
construtores de amanhã”. Já a DDD conecta as ope-
rações com a missão social por meio de seu compro-
misso com “acabar com o ciclo de pobreza”.

Diretores podem criar papéis e processos que vi-
sem integrar diferentes metas estratégicas. Um líder 
pode designar um gestor a trabalhar como integrador, 
atribuindo a ele a responsabilidade de associar os se-
tores de inovação ao de produtos já existentes. Um 
gerente sênior que recebeu esse trabalho em uma em-
presa social descreveu o cargo da seguinte maneira: 

“Eu era a ponte. Eu era o responsável por aproximar 
duas equipes inimigas”.

Em outras organizações, líderes usam métricas 
integradas e sistemas de recompensa para estimular 
a criação desses laços. Eles também podem instigar 
conversas com perguntas como “De que maneira essas 
duas metas podem se ajudar?”. Esta foi exatamente a 
pergunta feita por Hockenstein, da DDD, para que os 
membros do alto escalão de sua equipe refletissem so-
bre a missão social e as metas financeiras da empresa.

Rumo ao equilíbrio dinâmico. O sucesso de 
uma organização depende tanto de separar quanto 
de conectar — fazer apenas um deles pode ser da-
noso. Apesar de a separação poder evitar tensões a 
curto prazo, por fazer com que os diferentes grupos 
não se beneficiem um do outro no longo prazo ela ini-
be a criação de valor pelo compartilhamento. Como 
exemplo, podemos citar a nova plataforma da Zensar, 
que inicialmente estava tão isolada que não conse-
guia impulsionar o marketing e as vendas da firma. 
Foi graças ao impulso dado pelo CEO, que encorajou 
a equipe a criar elos entre as unidades de desenvolvi-
mento e inovação, que a empresa foi capaz de levar 
essa nova tecnologia aos clientes existentes. 

Conectar sem separar pode ser tão problemático 
quanto o contrário. Com o objetivo de criar sinergia 
entre as equipes, os líderes podem cogitar a criação 
de identidades abrangentes, reiterar a missão da or-
ganização e promover sistemas únicos de medição 
de resultados. Mas sem encorajar a apreciação das 
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