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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo investigar a produção científica nacional sobre o tema 

resiliência e sua aplicação nos estudos organizacionais. Esse termo vem sendo utilizado em 

diversas áreas do conhecimento para abordar a flexibilidade, a capacidade de auto-renovação, a 

adaptação a mudanças, dentre outras características relacionadas à aptidão necessária para 

superar, de forma positiva, situações adversas e de risco. A partir da busca em periódicos com 

maior grau de maturação e relevância, este trabalho pode contribuir para o entendimento da 

abordagem acadêmica acerca da resiliência no contexto organizacional. 

Palavras-chave: Resiliência. Inovação. Estratégias empresariais para a sustentabilidade  

 

1 Introdução 

O momento histórico atual é caracterizado por freqüentes e rápidas transformações de 

tecnologia e de equacionamento econômico demandando mobilização de mudanças nos 

indivíduos e nas instituições (HUTTON; GIDDENS, 2004). A pressão pelo elevado nível de 

competição empresarial e a necessidade de inovação faz com que as empresas busquem ampliar 

o valor econômico da inovação, tanto na criação, quanto - e principalmente - na captura do 

valor, para garantir retorno e lucratividade a seus negócios (RODRIGUES; MACCARI; 

PEREIRA, 2009). 

Em contextos dinâmicos, de alto nível competitivo entre as organizações e crescente 

importância da inovação para a sobrevivência das empresas, a resiliência torna-se importante 

para a aprendizagem e a flexibilidade organizacional. Neste contexto, a resiliência se refere à 

habilidade e capacidade da organização em resistir às mudanças e descontinuidades e, ainda, se 

adaptar aos riscos do ambiente, alinhando de forma efetiva sua estratégia, operações, sistemas 

de gerenciamento, estrutura de governança e tomada de decisão para se ajustar às contínuas 

mudanças ambientais (STARR; NEWFROCK; DELUREY, 2003). 

O estudo terá como objetivo realizar uma meta-análise sobre a produção científica brasileira 

sobre Resiliência nas Organizações. A base empírica utilizada será composta por periódicos 

brasileiros constantes da lista qualis, promulgada pela CAPES, com avaliação igual ou superior 

a B3. Os procedimentos metodológicos terão como referência três pesquisas que realizaram 

investigações de meta-análise no contexto da produção científica brasileira em administração.  

O intuito deste trabalho é analisar a produção científica no âmbito da administração com base 

em estudos que abordam o tema resiliência e sua aplicação nos estudos sobre organizações. 

Observamos como um campo que apresenta um nível de complexidade em termos de 

conceituação científica, a presente pesquisa buscará observar como os estudos do tema vêm 

sendo desenvolvidos no País. Para tanto, este estudo será organizados da seguinte forma:  

- fundamentação teórica, na qual é apresentada a contextualização do tema e conceitos;  

- métodos, sendo explicitados os procedimentos metodológicos adotados;  



- dados e suas respectivas análises, e, por fim,  

- considerações finais. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

2.1 Resiliência: conceitos e aplicação nas organizações 

Segundo Vergara (2008), a teoria da resiliência foi introduzida na física em 1807. De acordo 

com Yunes (2003), o cientista inglês Thomas Young foi um dos precursores do uso do termo 

ao introduzir pela primeira vez a noção de módulo de elasticidade. A palavra resílio, oriunda do 

latim, significa retornar a um estado anterior. Assim, a resiliência consiste na capacidade de um 

material absorver energia sem sofrer deformação plástica ou permanente. (BARLACH, 2005). 

Langvardt (2007) define resiliência como a habilidade de alguma substância retornar ao seu 

estado original depois de ser submetida a alguma deformação ou pressão. Conforme 

Reinmoeller e Baardwijk (2005), o conceito de resiliência é oriundo das pesquisas acerca do 

comportamento infantil e indica que algumas crianças são positivas, focadas, flexíveis e 

proativas, ou seja, resilientes, apesar da exposição aos desafios e ao stress. Para outros autores, 

principalmente da área de psicologia, a resiliência pode ser definida como um processo 

dinâmico que possibilita a adaptação positiva em cenários de grande adversidade (INFANTE, 

2005). Aplicada à análise do contexto das empresas, a resiliência como a capacidade de se 

auto-renovar ao longo do tempo através da inovação (REINMOELLER; BAARDWIJK, 2005). 

Assim, o termo passou a ser utilizado em outras áreas do conhecimento, inclusive nos estudos 

organizacionais.  
Pode-se se dizer, então, que a flexibilidade característica da resiliência é uma 

das competências requeridas pelas dinâmicas da modernidade do trabalho nas 

organizações, capaz de explicar a administração da própria subjetividade 

diante das inúmeras situações de tensão, pressão e ruptura presentes neste 

contexto (BARLACH; LIMONGI-FRANCA; MALVEZZI, 2008, p.102). 

Nos estudos em administração, a resiliência pode ser considerada como um processo que varia 

com o tempo e com as circunstâncias. Sendo assim, períodos de transição tornam-se 

importantes para a resiliência, pois são épocas de muito estresse, onde as pessoas podem 

aprender a identificar o que é estressante e avaliar a ação de terceiros, para assim, adquirir 

competências para lidar com adversidades e alcançar o equilíbrio pessoal, na medida em que 

vão sendo bem-sucedidas (VERGARA, 2008). 

 

2.2 Resiliência, adversidade e adaptação positiva 

A definição do conceito de resiliência está ligada à adaptação positiva, que significa exposição 

a riscos e superação de adversidades. Em resumo, para identificar resiliência é necessário que 

exista adaptação positiva. A adaptação pode ser considerada positiva quando são alcançadas 

expectativas sociais associadas a uma etapa de desenvolvimento ou quando não houve qualquer 

sinal de desajuste. Se a adaptação positiva ocorre apesar da exposição à adversidade, então a 

adaptação pode ser considerada resiliente. Essa adaptação pode ser determinada pelo 

desenvolvimento de algum aspecto do indivíduo ou pela ausência de condutas disruptivas. Em 

ambos os casos, é necessário considerar que o conceito de “desenvolvimento normal” pode 

particularizar cada grupo cultural, que a resiliência pode ser observada em condutas ou áreas 

específicas do desenvolvimento humano e que é necessário fortalecer a resiliência ao longo de 

todo o ciclo da vida. Isto ocorre já que esses aspectos permitirão criar intervenções específicas 



para cada cultura, centrando-se em áreas delimitadas do desenvolvimento humano e 

promovendo a resiliência durante toda a vida (INFANTE, 2005). 

Cabe ressaltar que as definições escritas no parágrafo acima têm foco nos indivíduos, não nas 

organizações. Entretanto, Rodrigues, Maccari e Pereira (2009) destacam o papel do 

“empreendedor corporativo”, uma vez que para os autores “o homem passa a ter um papel 

central, pois é dele que dependem a criatividade, a usabilidade e a funcionalidade das novas 

idéias”. Estes empreendedores visualizam as empresas como seu próprio patrimônio, e dedicam 

todas as suas habilidades, criativas e talentos, fazendo das crises e adversidades desafios para 

competir. Neste aspecto, Conner (1992) destaca os atributos básicos para a resiliência no nível 

pessoal: (1) segurança e autoconfiança; (2) visão clara do que se quer alcançar; (3) flexibilidade 

para responder às incertezas; (4) abordagem estruturada para gerenciar ambigüidades; (5) 

proatividade em relação às mudanças. Assim, por mais que o foco seja o estudo da resiliência 

no âmbito da organização, o papel do indivíduo não pode ser ignorado no contexto aqui 

discorrido.  

 

2.3 Resiliência, estratégia, inovação e modelo de negócios 

Organizações resilientes devem ser capazes de criar uma estrutura e dissolvê-la; proporcionar 

segurança - não necessariamente estabilidade - durante períodos de mudança; gerenciar as 

possíveis conseqüências emocionais no processo de contínua transformação e mudança, como 

ansiedade e tristeza; e, por fim, aprender, desenvolver e crescer (ROBB, 2000 apud 

LANGVARDT, 2007).  

Para Roth (1996), a agilidade estratégica consiste na capacidade de produzir os produtos certos, 

no lugar certo, na hora certa, pelo preço certo. O autor defende que a agilidade estratégica 

somente é viável ao combinar competitividade e capacidades como qualidade, bons canais de 

distribuição, flexibilidade e liderança em preço. Os gerentes, por sua vez, podem usar um ou 

mais recursos para antecipar ou imitar rapidamente seus concorrentes. Conforme McCann 

(2004), a agilidade estratégica de uma organização pode ser definida como a habilidade de 

reconhecer rapidamente oportunidades, assim como ter a capacidade de mudar a direção de 

suas ações e evitar colapsos que possam comprometer suas atividades. O quadro 1 relaciona 

resiliência e agilidade estratégica e seu impacto no desempenho da organização: 



 

Quadro 1 - interações existentes entre resiliência, agilidade estratégica e desempenho organizacional 

Fonte: adaptado de Legnick-Hall e Beck (2009) 
 

De acordo com o quadro 1, o desempenho superior da organização é resultado da combinação 

entre habilidades, recursos e competências da firma com sua capacidade de resiliência e 

agilidade estratégica. Sendo assim, as organizações devem estar preparadas para lidar com 

adversidades e prontas para tirar proveito de oportunidades imprevistas. Juntas, a agilidade 

estratégica e a capacidade de resiliência podem preparar a organização para o dinamismo do 

mercado, recuperar sua vitalidade após eventos conturbados para se tornar assim, mais 

proficiente em função do resultado de experiências adversas, como reflexo do aprendizado 

adquirido em tais situações (LEGNICK-HALL; BECK, 2009). 

Outro ponto importante, destacado por Berté, Rodrigues e Almeida (2008) são as estratégias 

corporativas. Nesse contexto, a organização deve se preparar para a construção da resiliência da 

empresa, ou seja, tornar a organização menos sensível às variações do ambiente por meio da 

capacitação de suas estruturas, mecanismos e domínio tecnológico, para criar um ambiente 

propenso à auto-renovação por meio da inovação.  

Lengnick-Hall e Beck (2009) escrevem que o comportamento resiliente permite que as 

empresas aprendam mais, implementem novas rotinas e utilizem melhor seus recursos em 

condições de incerteza que podem afetar definitivamente o futuro da organização. Dentro do 

comportamento resiliente, o termo resourcefulness - referente à ação efetiva ou imaginativa 

perante situações de dificuldade - aborda a acumulação de práticas e comportamentos para a 

resolução de problemas de forma inovadora, que resultam em altos níveis de engenhosidade, 

inventividade e bricolagem (o uso criativo de materiais para propósito diferentes dos pensados 

originalmente). Comportamentos imaginativos combinam inovação e determinação para a 

resolução de problemas imediatos e as organizações - ao ousarem e inovarem - desenvolvem 

conhecimento, experiência e confiança que constroem a resiliência cognitiva. 



O impacto da resiliência no modelo de negócios de uma organização, passa por quatro desafios, 

listados por Hamel e Välikangas (2003): (1) o desafio cognitivo diz respeito a atitudes que 

podem ser nocivas a uma empresa, como, por exemplo, a nostalgia e arrogância. Sendo assim, a 

organização deve estar consciente do que está mudando e se dispor permanentemente a levar 

em consideração tais mudanças; (2) o desafio estratégico preconiza que a resiliência requer a 

capacidade de criar uma vasta gama de novas opções e atraentes perante as estratégias 

existentes; (3) o desafio político, se refere à capacidade de desviar recursos de produtos e 

programas do passado e realocá-los nos planos futuros da empresa; (4) por fim, poucas 

organizações questionam a doutrina da otimização, mas melhorar um modelo de negócios que 

está se tornando - mesmo vagarosamente - irrelevante, pode não garantir o futuro da empresa. 

Quanto a este desafio, Langvardt (2007) escreve que um dos grandes motivos para o fracasso 

na gestão da mudança organizacional se refere à dúvida entre consertar ou reinventar o modelo 

de negócios. Conforme o autor, essa dúvida (que quase sempre acaba em vitória da primeira 

opção), é uma conseqüência da visão estreita dos diretores executivos da empresa. Muitos 

modelos de negócios inovadores são escritos, mas quase nunca implementados, já que a cultura 

da organização muitas vezes não tem estrutura para apoiar a inovação e sua execução. A 

capacidade de adaptação das empresas torna-se ainda mais urgente diante das crescentes 

exigências quanto à sustentabilidade ambiental nas atividades das organizações. 

Ainda em relação às implicações da resiliência no modelo de negócios de uma organização, 

cabe salientar o que Hamel e Välikangas (2003) escreveram sobre a quebra de empresas nos 

Estados Unidos: das 20 maiores falências ocorridas naquele país nas últimas décadas 10 

ocorreram nos últimos dois anos (à época). Os autores creditaram essa turbulência à associação 

existente entre mudanças rápidas na economia mundial no período e a dificuldade das empresas 

em se tornarem resilientes na mesma velocidade. Desta forma, as organizações devem ser 

capazes de reinventarem seus modelos de negócios antes que as circunstâncias se encarreguem 

de fazê-lo. Enquanto no passado os executivos acreditavam que modelos de negócios poderiam 

ser eternos, atualmente a habilidade de ser resiliente ao reinventar o modelo de negócios e a 

estratégia de forma ágil conforme as circunstâncias mudam, assumiu um papel vital para as 

organizações que desejam sobreviver no dinamismo atual do mercado. Assim, a resiliência 

estratégica não diz respeito a responder a crises pontuais ou perdas momentâneas, mas sim 

antecipar às mudanças a fim de evitar com que elas afetem de forma negativa os negócios de 

uma empresa. A organização verdadeiramente resiliente constrói o futuro, muito mais do que 

defende o passado (HAMEL; VÄLIKANGAS, 2003). 

 

2.4 Síntese dos termos, conceitos e principais autores nos níveis individual e 

organizacional 

O quadro 2 lista os conceitos e autores relacionados aos termos encontrados na pesquisa 

bibliográfica acerca do tema resiliência. Foram suprimidos os conceitos afins às áreas não 

relacionadas à resiliência no âmbito individual e organizacional, uma vez que os conceitos 

excluídos estão relacionados às origens da resiliência, mais precisamente em sua aplicação na 

física. Desta forma, o objetivo da listagem a seguir, é contemplar a resiliência organizacional, 

além de sua abordagem do indivíduo, possuidor de qualidades que têm o potencial de torná-lo 

“empreendedor corporativo”, conforme a definição de Rodrigues, Maccari e Pereira (2009). 

Cada conceito relacionado (segunda coluna) no quadro 2 está relacionado conforme a ordem 

dos autores citados (terceira coluna): 



 

Termo Conceitos relacionados Autor(es) 

Resiliência 

(1) flexibilidade; (2) preparo da organização para tornar-se 

menos sensível às variações do ambiente por meio da 

capacitação de suas estruturas, mecanismos e domínio 

tecnológico; (3) aquisição de competências para lidar com 

adversidades; (4) antecipação às mudanças; (5) capacidade 

de auto-renovação por meio da inovação; (6) processo 

dinâmico que possibilita a adaptação positiva em cenários 

de grande adversidade; (7) resistência às mudanças e 

descontinuidades e adaptação aos riscos do ambiente 

Barlach, Limongi-França e 

Malvezzi (2008); Berte, Rodrigues e 

Almeida (2008); Vergara (2008); 

Hamel e Välikangas(2003); 

Reinmoeller e Baardwijk (2005);  

Infante (2005); Starr, Newfrock e 

Delurey (2003) 

Agilidade 

estratégica 

(1) combinação de habilidades, recursos, competências da 

organização e capacidade de resiliência; (2) rápido 

reconhecimento de oportunidades e capacidade de 

mudança de ações conforme a circunstância; (3) eficácia 

na produção, localização, tempo e preço 

Legnick-Hall e Beck (2009); 

McCann (2004); Roth (1996) 

Adversidade 
(1) períodos de crise; (2) períodos de transição sob 

estresse; (3) situação de risco 

Rodrigues, Maccari e Pereira 

(2009); Vergara (2008); Infante 

(2005) 

Adaptação 

positiva 

(1) expectativas sociais alcançadas associadas à 

determinada etapa de desenvolvimento; (2) nenhum 

desajuste perante situações de adversidade 

Infante (2005) 

Resourcefulness 

(1) ação efetiva ou imaginativa perante situações de 

dificuldade; (2) resolução de problemas de forma 

inovadora 

Legnick-Hall e Beck (2009) 

Bricolagem 
(1) uso criativo de materiais para propósitos diferentes dos 

originalmente pensados. 
Legnick-Hall e Beck (2009) 

 

Quadro 2 - relação dos termos, conceitos e autores relacionados à resiliência 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa  

 

3 Método de Pesquisa 

Este estudo propôs-se realizar um meta-estudo sobre a produção científica brasileira 

compreendida entre o período dos anos de 2000 até 2011 efetivamente publicada em periódicos 

acadêmicos da área de Administração, sobre a temática resiliência.  

O critério adotado para a escolha dos periódicos foi baseado no sistema de avaliação da lista 

QUALIS da CAPES. Optou-se por selecionar periódicos que obtiveram classificação A2, B1, 

B2 e B3. O motivo desta escolha se deu pelo fato de que periódicos com a classificação igual 

ou superior a B3 são considerados com maior grau de maturação, apresentando maior potencial 

em termos de oferecimento de contribuições de maior relevância, quando comparados com os 

periódicos com classificação igual ou inferior a B4, considerados periódicos em vias de 

amadurecimento. 

Dessa maneira foram consultadas as seguintes revistas: BAR –Brazilian Administration 

Review; Produção; Cadernos EBAPE.BR; RAC – Revista de Administração Contemporânea; 

RAE – Revista de Administração; RAM – Revista de Administração Mackenzie; Base; BBR – 

Brazilian Business Review; Organizações& Sociedade; RAUSP – Revista de Administração da 

USP; REAd – Revista Eletrônica de Administração; Revista Eletrônica de Gestão 



Organizacional; RAI – Revista de Administração e Inovação; REGE – Revista de Gestão da 

USP; Revista de Negócios; Revista de Administração FACES; RBGN – Revista Brasileira de 

Gestão de Negócios, e Gestão & Produção. No total, 18 periódicos compõem a base de 

pesquisa para a realização do estudo. 

As buscas foram realizadas nos sites dos respectivos periódicos, através das seguintes palavras-

chaves, identificadas a partir das pesquisas sobre resiliência e indicadas no referencial teórico: 

resiliência, agilidade estratégica, adversidade, adaptação positiva, resourcefulness e 

bricolagem. 

Ao todo foram localizados 12 artigos, os quais passaram por uma análise preliminar para 

verificar se todos se enquadravam na temática estudada. Para isso, houve uma triagem inicial 

dos artigos localizados, que então foram foco da análise documental. Com relação aos critérios 

de análise, a presente pesquisa utilizou como referência os trabalhos de meta-estudo de Paiva, 

Oliveira e Neto (2008) voltado para a produção brasileira sobre empresa familiar, Cappelle et 

al. (2006) que realizaram um meta-estudo sobre a produção brasileira ligada o tema de gênero, 

e, Caldas, Tonelli e Lacombe (2002) que tiveram como foco de interesse a temática dos 

recursos humanos. 

Para tanto, os critérios de análises adotados se basearam nos seguintes argumentos: 

(a) distribuição anual por periódico, este critério foi adotado com base nas pesquisas Cappelle 

et al. (2006) e Paiva, Oliveira e Neto (2008) por permitir a visualização completa dos artigos 

selecionados, servindo como um mapa de busca para pesquisadores da temática resiliência. 

(b) classificação quanto à natureza da análise, este critério é baseado nas sugestões de Creswell 

(1998) para o qual os artigos apresentam três tipos de natureza: teórico, empírico e teórico-

empírico; 

(c) abordagem metodológica utilizada e técnica utilizada na coleta de dados, estes dois critérios 

também se encontram presentes nas três pesquisas de referência, e auxiliam a esmiuçar os 

aspectos metodológicos percorridos por pesquisadores, contribuindo para uma compreensão 

abrangente sobre a evolução das pesquisas sobre resiliência no Brasil. 

Apresentados os passos metodológicos percorridos para a elaboração da presente pesquisa, são 

apresentadas as descrições e respectivas análises dos dados. 

 

4 Resultados da Pesquisa 

Conforme descrito na seção anterior, foram adotados critérios que nortearam as análises. E, 

baseando-se nas estratégias de apresentação dos três artigos de meta-estudo utilizados como 

referência, foram elaboradas tabelas que possibilitam a visualização concentrada e sintetizada 

dos dados. Na tabela 1 são apresentados os periódicos nos quais as pesquisas foram localizadas 

com o respectivo ano de publicação. 

 

Tabela 1 – Total de artigos encontrados por periódico e ano 

Periódico 
Ano 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

BAR. Brazilian Administration Review - - - - - - - - - - - - 



Produção - - - - - - - - - - - - 

Cadernos EBAPE.BR - - - - - - - - - - - - 

RAC Eletrônica - - - - - - - - - - - 1 

RAE - - 1 1 3 1 1 - - 1 - - 

RAM. Revista de Administração 

Mackenzie 
- - - - - - - - - - - - 

Base - - - - - - - - - - - 1 

BBR. Brazilian Business Review - - - - - - - - - - - - 

Organizações & Sociedade - - - - - - - - - - - - 

RAUSP – Revista de Administração da 

USP 
- - - - - - - - - - - - 

REAd. Revista Eletrônica de 

Administração 
- - - - - - - - - - - - 

RAI : Revista de Administração e 

Inovação 
- - - - - - - - - 1 - - 

REGE. Revista de Gestão - - - - - - - - - - - - 

Revista de Negócios - - - - - - - - - - - - 

Faces : Revista de Administração - - - - - - - - - - - - 

Revista Brasileira de Gestão de Negócios - - - - - - - - - - - - 

Gestão & Produção - - - - - - - - - - 1 - 

Revista Eletrônica de Gestão 

Organizacional 
- - - - - - - - - - - -  

 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

Como podemos observar na tabela 1, a partir das palavras-chave selecionadas, foram 

encontrados 12 artigos, distribuídos em cinco periódicos. Podemos ressaltar que não é crescente 

o número de pesquisas, inclusive apresenta baixa quantidade, considerando que o período de 

analise ponderou os últimos 12 anos, e embora os anos iniciais de consulta, 2000 e 2001, não 

apresentem artigos relacionados à resiliência, os anos subseqüentes apresentam uma quantidade 

incipiente de artigos. 

 

Tabela 2 – Classificação quanto à natureza da análise 

Natureza da análise Teórico Empírico Teórico-empírico Total 

Ano N % N % N %  

2000  0%  0%  0% 0 

2001  0%  0%  0% 0 

2002  0%  0% 1 8% 1 

2003  0%  0% 1 8% 1 



2004 1 8%  0% 2 17% 3 

2005  0%  0%  0% 0 

2006  0%  0%  0% 0 

2007  0%  0% 1 8% 1 

2008  0%  0% 1 8% 1 

2009  0%  0% 2 17% 2 

2010  0%  0% 1 8% 1 

2011  0%  0% 2 17% 2 

TOTAL  8%  0%  92% 12 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa  

 

Na Tabela 2 há apresentação dos dados no tocante ao critério da natureza da análise. É possível 

verificar uma elevada predominância, 92% dos artigos selecionados, de pesquisas que adotaram 

a análise teórico-empírica. Também é possível verificar que não foram localizados pesquisas de 

natureza empírica.  

Na Tabela 3 é apresentada a classificação dos artigos quanto à abordagem da pesquisa: 

quantitativa, qualitativa, e mista ou quali-quantitativa. É possível verificar uma predominância 

da abordagem qualitativa, para a qual foram localizados nove artigos, que representam 65% do 

total de artigos relacionados. Para a abordagem quantitativa foi localizado um artigo, enquanto 

para a abordagem quali-quantitativa há dois artigos. 

 

Tabela 3 – Classificação dos artigos quanto à abordagem da pesquisa 

Abordagem Quantitativa Qualitativa Mista 

Ano N % N % N % 

2000  0%  0%  0% 

2001  0%  0%  8% 

2002  0%  0% 1 8% 

2003  0%  0% 1 8% 

2004 1 8% 2 17% 1 0% 

2005  0%  0%  0% 

2006  0%  0%  0% 

2007  0%  8%  0% 

2008  0% 1 8%  0% 

2009  0% 2 17%  0% 

2010  0% 1 6%  0% 

2011  0% 1 8%  0% 

TOTAL  8%  65%  25% 



 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

Os dados da Tabela 3 no tocante à predominância de pesquisas de abordagem qualitativa vão 

ao encontro dos trabalhos de Caldas, Tonelli e Lacombe (2002), Cappele et al. (2006) e Paiva, 

Oliveira e Neto (2008), pois nesses trabalhos também foi verificado que a abordagem de 

pesquisa mais utilizada foi a qualitativa. O número de artigos de abordagem qualitativa 

localizados nesses trabalhos também é maior, quando comparado com as demais abordagens. 

Por isso, os dados da Tabela 3 apontam para um alinhamento com os três meta-estudos 

utilizados como referência, ilustrando a presença da pesquisa qualitativa em estudos 

organizacionais. Por outro lado, os dados também sinalizam para uma possível preferência do 

pesquisador brasileiro pela abordagem qualitativa, pelo menos dentro das temáticas estudadas 

nos três artigos de referência e no presente estudo. 

As técnicas de coleta de dados colaboram para a presente discussão, pois evidenciam os 

recursos utilizados por pesquisadores para obter informações da realidade empírica. Em termos 

gerais, foi possível verificar que alguns artigos utilizaram mais de uma técnica, razão pela qual 

o número total da Tabela 4 é 23 (excedendo o número de 12 artigos). Neste ponto, novamente 

cita-se como exemplo a pesquisa de Cruz et al. (2009), uma vez que foram empregadas as 

técnicas de questionário, levantamento documental e observação. 

 

Tabela 4 – Classificação dos artigos quanto à técnica de coleta de dados 

Técnicas de coleta de dados Levantamento documental Observação Entrevista Questionário Total 

Ano 
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2000  0%  0%  0%  0% 0 

2001  0%  0%  0%  0% 0 

2002 1 4% 1 4% 1 4%  0% 3 

2003 1 4% 1 4%  0%  0% 2 

2004 3 13% 1 4% 2 9% 1 4% 7 

2005 1 6%  0%  0%  0% 1 

2006 1 4%  0%  0%  0% 1 

2007  0%  0%  0%  0% 0 

2008  0%  0%  0%  0% 0 

2009 2 9% 1 4%  0% 1 4% 4 

2010 1 4%  0%  0%  0% 1 

2011 2 9% 1 4% 1 4%  0% 4 



Total 12 53% 5 22% 4 17%  9% 23 

 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

Os dados da Tabela 4 mostram que a técnica de coleta de dados mais utilizada é o levantamento 

documental com 53%, seguido por observação com 22%, entrevista é terceira técnica mais 

utilizada com 17%, enquanto o questionário aparece por derradeiro com 9%. Considerando a 

grande predominância da abordagem qualitativa, esses percentuais podem ser considerados 

como naturais uma vez que o levantamento documental e a entrevista são técnicas de coleta de 

dados comuns em pesquisas de cunho qualitativo (VIEIRA, 2004). O mesmo raciocínio é 

cabido para o percentual de questionários localizados, isto porque na Tabela 2, as pesquisas de 

abordagem quantitativa, que utilizam questionários como técnica de coleta de dados, aparecem 

na última posição. 

A preferência pelo levantamento documental e pela entrevista reflete o aspecto da inovação 

social explicado por Seelos e Mair (2005), pois para compreender o contexto social, e perceber 

o surgimento de um empreendimento de caráter inovador, é necessário analisar documentos 

relacionados ao mesmo, bem como, conhecer a realidade a partir da percepção das pessoas que 

nela vivem. 

 

5 Análise e Discussão dos Resultados 

Para analisar os resultados, o presente artigo buscou entender como foram tratados os termos 

pesquisados nos artigos selecionados dentre os 18 periódicos que compuseram a base de 

pesquisa para o estudo. Dentre os dois artigos encontrados que tratam da temática resiliência, o 

trabalho “Barreiras às novas formas de coordenação no agrossistema do caju na região 

nordeste, Brasil” (FILHO et. al., 2010) mostrou que existe resiliência – baseada na 

funcionalidade e capacidade de reação dos intermediários - na estrutura de governança das 

relações entre produtores, intermediários e processadores de castanha em casca. Apesar de citar 

o termo “resiliência”, não são apresentadas definições e conceitos acerca do mesmo, tampouco 

foi encontrado algum termo dentre os escolhidos no presente artigo para investigação do tema 

resiliência. 

O artigo “Resiliência e socialização organizacional entre servidores públicos brasileiros e 

noruegueses” (CARVALHO et. al, 2011), analisou a relação entre resiliência e socialização 

organizacional. O trabalho apresentou definições congruentes às apresentadas neste estudo, 

principalmente em relação aos termos “resiliência”, “adversidade” e “adaptação positiva”. 

Autores como Vergara (2008) serviram como base teórica para a realização do estudo 

publicado na RAC. O artigo enfatizou que, até o momento de sua realização, não foram 

encontradas pesquisas que tenham examinado a resiliência como um fenômeno que afeta o 

processo de socialização organizacional. 

O termo “adaptação positiva”, encontrado sete vezes exclusivamente na RAE, apresenta artigos 

a serem destacados como o de Rosseto e Rosseto (2005) que analisaram o processo de 

adaptação estratégica organizacional utilizando para sua análise duas abordagens distintas: a 

perspectiva Institucional e da Dependência de Recursos, que apesar de diferentes, podem ser 

complementares, sendo que a perspectiva Institucional afirma que as organizações resistem às 

pressões do ambiente na extensão em que a tradição das empresas, o contexto ambiental, ou 



ambos, suportam tal resistência, já a partir da perspectiva da Dependência de Recursos entende-

se que as organizações adaptam-se às pressões na extensão em que os atores organizacionais 

corretamente percebem e gerenciam as mudanças necessárias e, portanto, os autores concluíram 

ser necessário para a compreensão de como os processos organizacionais que resultam na 

sobrevivência ou não das organizações ocorrem há que se considerar a visão das duas 

perspectivas.  

O termo “bricolagem” retornou dois trabalhos que relacionam o termo à metáfora da 

improvisação. Ambos os trabalhos possuem como tema de fundo a música. Em concordância 

com a definição mostrada no presente artigo, os estudos discorreram sobre a bricolagem no 

contexto da organização no que se refere à importância do administrador saber trabalhar com os 

recursos disponíveis e reorganizá-los de modo a tornarem-se úteis conforme o surgimento de 

dinâmicas e contextos inesperados (FLACH; ANTONELLO, 2011; WEICK, 2002). Sobre este 

termo, os estudos encontrados possuem estrita ligação com a Teoria das Organizações e tratam 

também da inovação, tanto no nível do indivíduo, quanto da organização. 

O termo “agilidade estratégica” retornou trabalhos que, entretanto, não se mostraram relevantes 

para entender como os estudos científicos nacionais sobre as organizações abordam a temática 

resiliência. Esses artigos tratam de assuntos como inovação, agilidade, flexibilidade, risco e 

conflito, mas tais termos servem de apoio aos assuntos centrais concernentes a cada estudo. Os 

termos “adversidade” e “resourcefulness” não retornaram resultados na presente pesquisa, 

sendo que, uma possível explicação para não terem sido identificados estudos sobre 

resourcefulness pode ser devido ao emprego de um termo estrangeiro associado ao fato de que 

os estudos sobre resiliência no Brasil ainda serem incipientes e relativamente recentes, com 

resultados a partir de 2002.  

  

6.  Considerações Finais 
O presente trabalho realizou um meta-estudo sobre a produção científica brasileira 

compreendida entre 2000 até 2011, publicada em periódicos acadêmicos da área de 

Administração, sobre a temática resiliência, para descobrir como e com que frequência o 

assunto vem sendo tratado nos estudos organizacionais. 

Os resultados encontrados demonstraram que a pesquisa sobre resiliência é recente e incipiente. 

Apenas cinco, dos 18 periódicos consultados, retornaram resultados com os termos propostos 

neste estudo. Nesses cinco periódicos, 12 trabalhos têm afinidade com a temática pesquisada. 

Desta forma, foi identificada uma lacuna a ser preenchida neste campo de pesquisa, uma vez 

que a resiliência se mostra importante para a compreensão da flexibilidade, capacidade de auto-

renovação, adaptação a mudanças, além de outras características relacionadas à aptidão 

necessária para superar, de forma positiva, situações adversas e de risco, especialmente nas 

atividades organizacionais e inovativas. 

Cabe destacar que os resultados ora apresentados se encontram limitados aos periódicos de 

onde foram identificados e selecionados os artigos. Possivelmente, se os mesmos critérios 

empregados no presente trabalho fossem utilizados para pesquisar artigos constantes de anais 

de eventos e periódicos com classificação igual ou menor que B4, os resultados poderiam ser 

diferentes. 

Sendo assim, a recomendação para abordagens futuras consiste na investigação do tema em 

periódicos internacionais, para análise da produção sobre a resiliência em outros países. Outra 



sugestão para estudos futuros é aplicação do modelo sugerido no artigo “Resiliência e 

socialização organizacional entre servidores públicos brasileiros e noruegueses” (CARVALHO 

et. al, 2011) em outros tipos de organizações, uma vez que o estudo supracitado abordou a 

resiliência no âmbito acadêmico. Portanto, seria válido investigar outras realidades - 

organizações empresariais, por exemplo - para verificar como ocorre a adaptação do indivíduo 

em um novo ambiente. Ademais, existe a possibilidade de verificar como a resiliência 

influencia a estratégia e o modelo de negócios das organizações em ambientes dinâmicos, onde 

a inovação se configura como fundamental para a sobrevivência das empresas, ao mesmo 

tempo em que traz consigo a possibilidade de se assumir riscos inerentes à atividade inovativa. 

Ou ainda, verificar por meio de pesquisas empíricas, como a capacidade de resiliência das 

organizações se relaciona com as demandas de consumidores, parceiros e órgãos reguladores 

pela sustentabilidade ambiental em suas atividades.  
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