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RESUMO 
 

 

 

 

Quando os sentidos que sustentam as respostas para a questão "quem somos nós enquanto 

organização" são desafiados, temos configurado o fenômeno de identidade organizacional 

ameaçada. Ao mergulhar nas pesquisas sobre esse fenômeno, somos colocados diante de uma 

dinâmica complexa, permeada por múltiplas camadas interpretativas e, de acordo com a 

literatura, muitos desses atravessamentos ainda são desconhecidos. As inquietações teóricas 

sobre a vivência de ameaças que levem os membros organizacionais a se questionarem sobre 

quem são, têm sido apresentadas como se essa experiência se desse de maneira linear, em 

etapas subsequentes marcadas por três fases principais: i) de reconhecimento do processo de 

ameaça; ii) elaboração de respostas e, finalmente, iii) outcomes. Nesta tese, desafio essa 

maneira temporalmente delimitada de compreender o fenômeno e assumo a lente teórica de 

identidade organizacional ameaçada para elaborar um estudo longitudinal sobre a crise 

instalada em uma renomada construtora que enfrentou um escândalo de corrupção. Ao 

acompanhar essa experiência por cinco anos, pude mergulhar nas histórias narradas por alguns 

dos executivos que estiveram à frente das decisões organizacionais tomadas diante da crise 

que se instalou na identidade daquela organização. Ao desenvolver esse estudo, pude desvelar 

as sutilezas que marcaram e unem cada uma das etapas vivenciadas em um processo global. 

Como contribuição central desse estudo, apresento evidências empíricas analisadas à luz de 

um modelo teórico para sustentar o argumento sobre a potência de compreender as etapas que 

compõem o processo de identidade organizacional ameaçada considerando uma análise que 

atravesse o tempo e desvele as nuances que ressoam em cada uma desses momentos. Como 

caminho metodológico, assumi a análise temática de narrativas e tomei em consideração as 

interpretações compartilhadas por 34 trabalhadores. As histórias generosamente 

compartilhadas nesse estudo foram coletadas ao longo dos anos em que a organização 

enfrentou o processo investigativo por corrupção. Ao todo, foram realizadas 64 entrevistas 

formais, observações nas sedes da organização, além de uma análise documental. 

 

Palavras-chave: Identidade Organizacional. Identidade ameaçada. Análise Temática de 

Narrativas. 
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When the meanings that support the answers to the question "who are we as an organization" 

are challenged, individuals tend to face the phenomenon of Organizational Identity Threats. 

When diving into research on this phenomenon, we are faced with a complex dynamic, 

permeated by multiple interpretive layers and, according to the literature, many of these 

crossings are still unknown. Theoretical concerns about the experience of threats that lead 

organizational members to question who they are have been presented as if this experience 

occurred in a linear way, in subsequent stages marked by three main phases: i) recognition of 

the threat process; ii) elaboration of responses and, finally, iii) outcomes. In this research, I 

challenge this temporally delimited way of understanding the phenomenon to assume the 

theoretical lens of organizational identity threat to elaborate a longitudinal study on the crisis 

installed in a renowned construction company that faced a corruption scandal. By following 

this experience for five years, I was able to dive into the stories told by some of the executives 

who were at the forefront of organizational decisions taken in the face of the crisis that settled 

in the identity of that organization. By developing this study, I was able to reveal the 

subtleties that marked and unite each of the stages experienced in a global process. As a 

central contribution of this study, I present empirical evidence analyzed in the light of a 

theoretical model to support the argument about the power of understanding the stages that 

make up the process of threatened organizational identity, considering an analysis that crosses 

time and reveals the nuances that resonate in each one of those moments. As a methodological 

path, I assumed the thematic analysis of narratives and took into account the interpretations 

shared by 34 workers. The stories generously shared in this study were collected over the 

years the organization faced the corruption investigation process. In all, 64 formal interviews 

were carried out, observations were made at the organization's headquarters, in addition to a 

document analysis. 

Key Words: Organizational Identity. Organizational Identity Threats. Narrative Analysis. 
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PREFÁCIO 

 

 
Dia desses minha filhinha estava com dificuldades para adormecer. Eu perguntei a ela 

se precisava de ajuda para dormir e convidei-a para dançar a música que embala o nosso ritual 

noturno desde que ela era muito menorzinha. Ela deu uma risada gostosa, como quem diz “é 

isso mesmo que eu preciso, mamãe”! Então se enroscou no meu pescoço, deitou a cabeça no 

meu ombro e adormeceu com muita facilidade. Eu, ali, envolta naquele momento de amor 

sublime, comecei a notar que aquela bebê de um ano já não se encaixava mais no meu corpo 

com tanta facilidade como costumava fazer há tão pouco tempo. 

Lembrei das vezes em que ela, pequenina como um grão, dependia do meu colo para 

adormecer enquanto meu cansaço não me permitia acessar a paz que minha memória deu jeito 

de ressignificar. 

O tempo me fez construir novos sentidos para a nossa história e nossas memórias. 

A vida tem, implacavelmente, transformado a maneira com que minha filha se relaciona 

conosco e com o mundo. Eu vejo ali, estampado no rostinho cada vez mais definido, nas 

travessuras que ela aprende a cada dia. A marca da mudança está no jeito como ela sorri com 

uma boca cada vez mais recheada de dentes branquinhos sabor de leite. 

Somos um sopro! O que hoje parece permanente, amanhã é uma lembrança. 

O que hoje parece imutável, amanhã ornamenta nossa estante em uma fotografia cheia 

de história e saudades. E, durante esse caminhar, vamos colecionando vivências e escrevendo 

nossas marcas. Vamos construindo quem somos. Claro que nem todas as marcas são doces 

como ver uma filha crescer. No caminho há dor, sofrimento, aprendizados duros. Há altos e 

baixos, mudanças e constâncias, movimentos previstos e outros que nos tomam de assalto, 

fazem uma bagunça danada e depois nos convidam a rir ou chorar, como diz Toquinho na 

canção Aquarela. 

Como é que atravessamos essa caminhada de instabilidade e ameaças à zona de 

conforto? 

Já pela manhã do outro dia, sentada em frente ao meu computador, enquanto tomava 

vagarosamente meu café e me despedia do estado sonolento ao som baixinho de um piano que 

fazia uma melodia bonita e alegre, deixei que as emoções da noite anterior tomassem conta de 

mim. 

A ideia da minha filha estar mudando tanto tomava conta dos meus pensamentos. Ela 

estava em um processo de transformação. Eu estava em um processo de transformação. Nossas 



 

vidas estavam acompanhando essa dança bonita em um malemolejo que escapa ao nosso 

controle. 

Eu tinha me proposto a escrever esse prefácio naquela semana, mas estava impedida 

pelo famoso “bloqueio de escrita” que vez ou outra assombra qualquer pesquisadora. 

De repente, meus dedos acertaram o compasso. O ritmo não estava mais marcado pelo 

cursor desafiador piscando em uma tela em branco. No lugar disso, minhas mãos faziam uma 

melodia linda de tec tec. Era o som das teclas dando vida aos meus sentimentos. Enquanto eu 

digitava, inspirada pela transformação viva da identidade de minha filha, comecei a perceber 

que essa pesquisa era exatamente sobre a potência da transformação. Eu passei os últimos cinco 

anos de minha vida acompanhando, de muito perto, a dificuldade, a dor, a beleza, o sofrimento, 

o orgulho e tudo quanto é sorte de vida que atravessa o mais íntimo lugar quando precisamos 

chacoalhar nossas certezas e repensar quem somos. 

Quando a vida bate imponente na porta do nosso conforto e nos exige refletir, doa a 

quem doer, culpe quem quiser culpar. A mudança não vai para lugar algum. Você que trate de 

faxinar aquele lugar empoeirado dentro da sua subjetividade para fazer lugar a outras facetas 

da vida. 

Ela está à porta, imponente, e não vai a nenhum lugar. 

Eu te convido, agora, a mergulhar nas transformações vivenciadas por uma organização 

que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Esta pesquisa foi 

construída durante as investigações da Operação Lava Jato, quando acompanhei de perto a 

maneira como as identidades das pessoas e da organização foram colocadas em xeque, 

demandando que os sujeitos envolvidos nesse processo refletissem sobre suas certezas, sobre 

quem eram e, com o tempo, permitissem que novas formas tomassem lugar. 

Você vai acompanhar como uma ameaça pode provocar mudanças e como as pessoas 

lidam com esse processo de maneira voraz: ora assumindo algumas marcas que o processo 

deixaria, ora lutando contra outras; ora vencendo, ora cedendo. 

É o movimento da vida, puro e simples, diante dos nossos olhos. 

Em cada um dos capítulos, parágrafos e, até mesmo, em cada frase desta tese, espero 

que fique evidente o absoluto respeito e admiração pelas pessoas que participaram deste estudo 

e compartilharam, de maneira generosa, suas fragilidades. Já que nesse trabalho também falo 

sobre esperança, obrigada por acreditarem que é possível aprender com os processos que, 

inevitavelmente, invadem nossas vidas vez ou outra. 



 

Para dar luz a essas experiências, eu resgatei o trabalho de grandes pesquisadores, 

sociólogos e de teóricos de organizações que têm contribuído de maneira consistente com o 

avanço científico de eventos como o que apresento nesta pesquisa. 

O processo de ameaça à Identidade Organizacional tem como fonte de diálogo principal 

o conceito de Identidade Organizacional, campo de pesquisa aquecido nos Estudos 

Organizacionais, mas que ainda é profundamente marcado por uma percepção de que a 

identidade de uma organização é construída em uma via de mão única em que cabe ao poder 

institucional a construção de um framework, enquanto aos sujeitos e à sociedade cabe apenas 

obedecer e aderir ao modelo estipulado pela organização. 

Bom, meus questionamentos sobre as potências dos indivíduos para construir, elaborar, 

repensar a identidade organizacional serão claramente explicitados e sustentados neste trabalho. 

O que proponho nesta pesquisa é uma compreensão do processo como um todo. Em lugar de 

apreciar apenas momentos específicos dessa vivência, quero apresentar a maneira com que, ao 

longo do tempo, essa experiência invadiu os sujeitos. 

O evento da Lava Jato foi, certamente, um acontecimento na história do Brasil e 

produziu efeitos em diversos espaços dentro e fora da organização. Nesta tese, pude apresentar 

apenas uma fração dessa história, contada e apresentada a você. Espero que esta leitura te 

envolva e te inspire a pensar na efemeridade de quem somos. 

Minha expectativa é que esta pesquisa sirva como uma ferramenta de reflexão, 

sustentação teórica e empírica para estender o debate para as salas de aula, para as empresas, 

para novas pesquisas. Espero que todo o sofrimento vivenciado pelos trabalhadores e 

organização contribua com a percepção de que precisamos discutir mais do que o lucro final 

quando tratamos de organizações. 

Aproveite essa dança! 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Essa investigação vai ter perna para andar? Era isso que a gente se perguntava. Se 

tiver, vai até onde? A Odebrecht é "Too big to fail” quem dirá "to jail". E aí com essa 

arrogância empresarial que acabamos demorando demais para reconhecer que não 

tinha pra onde fugir...e quando reconhecemos precisamos mudar demais, fazer uma 

gestão às avessas de tudo o que construímos ao longo de quase 80 anos. Daí que alguns 

agora acham que vão mudar o mundo porque tem complience na firma e outros, como 

eu, sabem que na verdade a Odebrecht está morta (SD02, 2021). 

 

A fala desse executivo ilustra a maneira com que a maior construtora da América Latina 

enfrentou um escândalo de corrupção que levou seus membros a questionarem: afinal de contas, 

quem somos nós enquanto organização. Ao longo de quase sete anos, a Odebrecht atravessou 

um nebuloso caminho para lidar com as ameaças que abalaram o legado de sua história e, ainda 

hoje após o encerramento da Operação Lava Jato, lida com as consequências que se 

desdobraram dessa experiência. Nesta tese, me propus a mergulhar em profundidade nas 

histórias que contam essa vivência à luz dos conceitos produzidos por teóricos do campo de 

identidade organizacional ameaçada (NAG; CORLEY; GIOIA, 2007; RAVASI; SCHULTZ, 

2006). 

A organização eleita como objeto de estudos nessa tese trata-se de uma importante 

construtora brasileira, que desfrutava de uma identidade positiva e uma trajetória de quase 80 

anos. Até que as ameaças da Operação Lava Jato colocassem a construtora em xeque, ela gozava de 

reconhecimentos inéditos quando consideramos as empresas concorrentes. É possível encontrar 

obras importantes assinadas pela Odebrecht espalhadas pelos cinco continentes. Até 2014, ela 

contava com mais de 200 mil trabalhadores formais em sua estrutura de negócios que se 

multiplicava em áreas de construção, energia e meio ambiente. A gigante baiana, teve seu início 

inundado por dívidas, quebrou barreiras para se tornar a primeira construtora nordestina a 

ganhar espaço em um cenário dominado por empreiteiras paulistas. 

Ainda durante a ditadura militar, a Odebrecht venceu concorrências acirradas e assumiu 

contratos cobiçados, como os da Petrobrás. Durante a condução desse estudo, embora o cenário 

já não fosse tão promissor, foi comum ouvir, em off, que: "A Odebrecht era too big to jail". A 

brincadeira, que fazia referência à uma famosa frase usada no mundo dos negócios norte 

americanos "Too big to fail", representava a segurança que os membros depositavam na 

empresa que faziam parte. De fato, a organização escolhida como objeto de análise nesta tese 

era gigante. E, para muitos, fazia sentido que tamanha importância econômica, acompanhada 

de significativa influência política, a tornasse grande demais para que investigações pudessem 

representar riscos ao império Odebrecht. 

Essa percepção pode também ser justificada quando estendemos a análise ao contexto 

brasileiro de investigações que não foram adiante: Anões do orçamento, Banestado, Mensalão. 
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Nenhuma delas teve "pernas para andar" (SD01, 2021). Talvez, esse seja precisamente o ponto 

que torne tão fascinante o caso que apresento neste estudo. Contrariando o histórico de 

investigações por corrupção do país, dessa vez as ameaças foram impostas de maneira 

avassaladora e inesperada. Elas avançaram levando para a cadeia figuras como o ex-presidente 

Lula e importantes empresários. Com as denúncias que invadiam os telejornais do país e do 

mundo, um abismo se formou entre quem a organização argumentava ser e quem a opinião 

pública a acusava ser. 

A Operação Lava Jato foi uma investigação liderada pela Polícia Federal brasileira 

queteve como objetivo desmontar os esquemas de superfaturamento de obras. Nesse processo, 

foram reveladas dinâmicas de corrupção sistemáticas em que as 13 maiores construtoras do país 

aliavam-se aos governos, por décadas, em esquemas de ajustes de preços superfaturados em 

grandes obras. Com o escândalo, empresas como a Odebrecht, que se beneficiavam de uma 

identidade positiva com seus membros, com a sociedade e com o mercado em que participavam 

(DUTTON; ROBERTS; BERNAR, 2009; GLYNN; WALSH, 2009) passaram por profundas 

crises que produziram um cenário de incertezas (PETRIGLIERI; DEVINE, 2016; GIOIA et al., 

2000). Contexto com significativo potencial para que fossem produzidas reflexões contributivas 

ao debate de identidade organizacional ameaçada. 

A despeito de não haver delimitações concretas que deem conta de justificar a 

linearidade das etapas que configuram o processo de ameaça à identidade organizacional, ao 

observar a maneira com que esse fenômeno tem sido debatido no campo, somos confrontados 

com três debates que se ajustam à uma certa ordem temporal dos fatos. Mesmo que não haja 

uma publicação que defenda essa postura de compreender a dinâmica de identidade 

organizacional ameaçada, é possível perceber que as inquietações têm sido delimitadas 

considerando, principalmente, três momentos: Primeiramente há debates sobre o processo de 

reconhecimento da ameaça; o segundo momento refere-se à elaboração de respostas aos eventos 

ameaçadores e, finalmente, os desdobramentos que essa vivência pode produzir para a 

organização e seus membros. 

Dessa maneira, as pesquisas têm sido orientados por uma estratégia metodológica de 

decifrar, isoladamente, as inquietações situadas em cada uma dessas etapas. Escolha essa que 

tem se dado mesmo que em detrimento de uma análise holística que proponha diálogos entre as 

mobilizações que permitam uma análise mais sinérgica desses processos (PETRIGLIERI; 

DEVINE, 2016). Essa lacuna, inclusive, já tem sido apresentada por importantes autores 

(PETRIGLIERI, 2011; PIENING; SALGE; KREINER, 2020). Foi precisamente considerando 

a oportunidade de tecer ressonâncias entre o empírico e o gap teórico que delineei meu caminhar 

nesta pesquisa. 
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1.1 PERGUNTA NORTEADORA E OBJETIVOS DE PESQUISA  
 

Ao me debruçar sobre a literatura, pude entender que para cada delimitação do processo 

de identidade organizacional ameaçada, ainda existem muitas questões a serem respondidas. A 

despeito de essas análises situadas oferecerem mergulhos em profundidade sobre os fenômenos, 

ainda não existem trabalhos que consideram as reverberações que os diferentes momentos do 

processo de ameaça podem produzir. Dessa maneira, diante dessa lacuna de pesquisa, estabeleci 

a seguinte pergunta pesquisa: Como compreender o processo de Identidade Organizacional 

Ameaçada considerando as narrativas que atravessam o fenômeno ao longo do tempo? 

Para me aproximar desse propósito, me dediquei em compreender os processos que 

participaram da experiência vivenciada pela organização estudada. Assim, estabeleci como 

objetivo geral de pesquisa: Lançar um olhar longitudinal ao processo de identidade 

organizacional ameaçada e, com isso, desvelar as diferentes facetas que compõem esse 

fenômeno. Como forma de operacionalizar o objetivo geral, foram estabelecidos, enquanto 

desdobramentos de pesquisa, os seguintes objetivos específicos: 

I- Delinear os temas que configuram a identidade organizacional. 

II- Compreender os atravessamentos que afetam o processo de reconhecimento da 

ameaça à identidade organizacional. 

III- Refletir sobre as mobilizações que se apresentam como respostas à ameaça. 

IV- Tecer reflexões sobre os outcomes que se desdobram dessa vivência. 

V - Propor um modelo que articule as mobilizações que configuraram o processo de 

identidade organizacional ameaçada. 
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CAPÍTULO 2 - IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

Foi a partir de um profundo interesse em compreender o conceito de identidade no 

campo das organizações que defini o campo de estudos que eu mergulharia para a construção 

desta tese. Agora, com a sua licença, gostaria de contar um pouco sobre essa trajetória. No ano 

de 2016, cursei uma disciplina em identidade na Fundação Getúlio Vargas (FGV), ainda como 

aluna avulsa e recém formada no mestrado pela Universidade Estadual de Londrina. Eu me 

recordo que a carga de leitura do curso era densa. O professor Rafael orientou que nos 

debruçássemos sobre autores como Mead (1934) e Goffman (1959), fundamentais para 

entendermos a maneira como os pesquisadores em estudos organizacionais precisaram dialogar 

com trabalhos da psicologia social para que, então, fosse possível construir um campo próprio 

de identidade em organizações. 

Nesse período, eu me vi envolta por curiosidade, motivação e empenho para desbravar 

esse campo que, conforme sugere Pratt (2016), tem despertado grande interesse nos 

pesquisadores contemporâneos em estudos organizacionais. Para mim, a popularidade do 

conceito é justificável: Como é interessante pensar nas ressonâncias que a vida organizacional 

pode produzir na maneira com que percebemos quem nós somos! Conforme avancei nos meus 

estudos, entendi que o espaço de pesquisas em identidade organizacional é amplo e permeado 

por discussões ainda não resolvidas, o que sugere um vasto caminho a ser construído 

(PIENING; SALSE; KREINER, 2020; PETRIGLIERI, 2011). Existem diferentes linhas 

teóricas possíveis para entender como se dá o processo de identidade organizacional, o que nos 

leva ao encontro das diferentes posturas filosóficas que configuram o campo enquanto um 

espaço diversificado e polêmico. 

Portanto, o campo de identidade organizacional é caracterizado por elementos que 

costumam despertar o interesse de pesquisadores em estudos organizacionais: Embate 

filosófico, lançar luz aos vínculos que se estabelecem entre sujeios e organização. Gioia e 

Hamilton ao debaterem esses encontros que configuram o conceito de identidade 

organizacional, nos lembram que: “Great debates take places over great issues. In academia the 

greatest issues often come down to basic philosophical considerations[...] Organizational 

identity, as an important and maturing area of organization study, is not immune from debates 

about these issues” (2016, p. 21). Desse modo, desvendar as particularidades dos grandes 

debates filosóficos pode ser uma chave para compreender as diferentes facetas e 

desdobramentos de um conceito que floresce em uma área tão múltipla (FOREMAN; 

WHETTEN, 2016). Voltarei a esse ponto em breve. 
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Então, nesse capítulo, compartilho um pouco dessa caminhada que percorri para 

desvendar os encontros que configuram o campo de identidade organizacional. Nesse sentido, 

inicio com um recorte conceitual da Social Identity Theory para elaborar as ressonâncias que o 

campo de organizações estabeleceu com esse campo do conhecimento. Para entender a maneira 

com que os desdobramentos filosóficos podem produzir efeitos nos olhares possíveis para a 

identidade organizacional, elegi para o debate três linhas teóricas que têm sido mais 

apresentadas na literatura. Vale ressaltar que não únicas, nesse meu recorte por exemplo, deixei 

de lado a Teoria Institucional que se mostra valiosa para alcançar debates valiosos para o campo. 

 
 

2.1 RESSONÂNCIAS E FUNDAMENTOS CONCEITUAIS EM SOCIAL 

IDENTITY THEORY 
 

 

Para que seja possível compreender, em profundidade, o conceito de identidade 

organizacional é importante que haja, primeiramente, uma preocupação com a base teórica que 

sutenta a lógica dos debates que se apresentam no campo. Isso porque, conforme ficará evidente 

com o caminhar deste estudo, existem algumas noções que são amplamente referenciados no 

campo de identidade organizacional, mas que têm sua origem em diferentes campos de saber. 

Sabemos, por exemplo, a importância que psicologia social têm para a construção de 

importantes debates no campo de estudos organizacionais (conforme sugeria o professor da 

disciplina que cursei em 2016). Portanto, com o objetivo de construir uma discussão 

historicamente embasada e consistente do ponto de vista conceitual, escolhi resgatar algumas 

noções da psicologia social – de tradição sociológica – que têm sido imprescindíveis nas 

reflexões que se apresentam no campo de identidade organizacional. 

Em linhas gerais, os teóricos da Social Identity Theory compõem um grupo de 

psicólogos sociais que assumiram como objeto de estudo a preocupação em compreender a 

maneira com que os indivíduos entendiam a si mesmos a partir de valores socialmenteatribuídos 

a determinados grupos sociais. À vista disso, os pesquisadores em SIT (TAJFEL; TURNER, 

1985; TAJFEL, 1978) conduziram estudos sustentados na premissa de que os indivíduos 

constroem suas identidades a partir da filiação a grupos sociais em uma dinâmica “relational 

and comparative” (TAJFEL; TURNER, 1985, p. 16). Ou seja, para definir quem somos 

precisamos nos relacionar e, nesse processo, nos compararmos a outros. 
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Portanto, podemos pensar que a SIT, apresenta um corpo de estudos que busca explicar 

o comportamento humano considerando a dinâmica entre os diferentes grupos que compõem o 

mundo social. Nesse processo, toma-se em consideração os valores atribuídos pelos membros 

de cada um dos grupos e o desejo de cada indivíduo de ver a si mesmo como parte de um grupo 

social positivamente avaliado. Há um pressuposto teórico de que nossa auto-estima está 

vinculada à nossa auto avaliação que, por sua vez, depende dos valores que nossos grupos 

recebem diante os demais que se apresentem na dinâmica social. Nessa lógica de filiação, 

emerge o elemento central que tem despertado interesse de articulação entre os campos de 

organizações e psicologia: compreender os desdobramentos que se dão a partir do vínclulo 

psicológico que sujeitos podem construir com os grupos (organizações) que participam e, dessa 

maneira, compreender as ressoâncias que tais filiações produzem nas identidades pessoais. 

Portanto, autores da psicologia social contribuíram para elaborar a compreensão de que 

a maneira com que os indivíduos se avaliam está relacionada à filiação de grupos sociais. Essas 

ressonâncias ficarão evidentes, especialmente quando nos aprofundarmos no conceito de 

identidade organizacional ameaçada. Dentre as muitas produções que se estabeleceram nesse 

campo do conhecimento, algumas delas têm sido fundamentais para lançar luz à dinâmica de 

identidade organizacional. Dessa maneira, para considerar essas noções de maneira mais 

situada, elegi dois conceitos populares nas pesquisas contemporâneas em identidade 

organizacional – categorização social e identificação – para explorar nas próximas subseções. 

 
 

2.1.1 A NOÇÃO DE CATEGORIZAÇÃO NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS  
 

O conceito de categorização sugere que os grupos sociais estão organizados em 

categorias. Seria, portanto, a partir da dinâmica de comparação que os sujeitos pasariam a 

computar o autovalor. Com esse conceito, os psicólogos sociais argumentam que a 

autoavaliação acontece quando nos percebemos como parte de grupos e, a partir de então, 

passamos a nos comparar. A dinâmica observada nos estudos de Tajfel e Turner (1985), 

sugerem que, para definir avaliações positivas de si mesmo, um dos caminhos seria a construção 

de avaliações negativas dos grupos sociais que não participamos, ao mesmo tempo em que 

passamos a valorizar os atributos dos grupos sociais dos quais fazemos parte, enaltecendo os 

atributos positivos e negligênciando os problemas que podem deteriorar o valor social. 

A construção da identidade social, portanto, é configurada quando é possível estabelecer 

um processo de comparação moralmente valorativo em relação às demais categorias 

(GOFFMAN, 1959). No campo das organizações, essa percepção tem sido interessante para 
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compreender as diferentes dinâmicas interpessoais que podem se dar diante de grupos internos 

(intragrupo) e grupos externos (extragrupo). Elsbach e Kramer (1996), por exemplo, 

investigaram as respostas de administradores de oito escolas de negócios do ranking da 

Business Week. Os autores constataram que os gestores que passaram por avaliações 

desenvolviam uma comparação seletiva com seus pares para criar sentidos sobre os 

desempenhos avaliados: aqueles que faziam parte do mesmo departamento que o avaliador 

(intragupo) tendiam a ser mais bem avaliados do que aqueles de departamentos diferentes 

(extragrupos). 

A configuração de uma dinâmica de proteção de grupo pode refletir também 

comportamento de proteção. Isso tem sido notado em pesquisas que se dedicam a compreender 

a maneira com que, em posições de trabalho consideradas como trabalho sujo (FRAHER, 2014; 

SLUTSKAYA, 2016; WEN, 2014), as pessoas lidam com o estigma que atravessa a profissão. 

Assim, algumas pesquisas vêm sugerindo que pode haver a construção de uma forte cultura 

ocupacional que funcionaria como um mecanismo de defesa, construindo uma relação de "us 

against the world" (CONROY et al., 2017; PRATT, 2000). Nessa busca por defender a 

identidade do grupo que participa, os indivíduos lançam mão de estratégias para garantir que o 

grupo que fazem parte seja positivamente avaliado quando comparado com outros. 

 
 

2.1.2 IDENTIFICAÇÃO ORGANIZACIONAL  
 

Fundamental para entender o vínculo psicológico que amarra a identidade individual aos 

valores coletivos de um grupo organizacional, talvez o conceito de identificação seja a maisnobre 

das noções que se desdobram dos de SIT (PRATT, 2012). Essa dinâmica se configura quando 

um um indivíduo toma para si as atribuições utilizadas para definir a identidade do grupo a que 

está filiado. Quando pensamos no espaço organizacional, o processo de identificação nos ajuda 

a compreender o vínculo que leva os sujeitos a se compreenderem comoparte integrante de suas 

organizações. Nas palavras de Conroy et al (2017) trata-se de "An individual’s perception of 

oneness with his or her organization" (p. 184). 

Tajfel argumenta que, para que seja estabelecido o processo de identificação, são 

necessárias duas condições; diz o autor: "A cognitive one, in the sense of awareness of 

membership; and an evaluative one, in the sense that this awareness is related to some value 

connotation" (TAJFEL, 1983, p.2). Portanto, mais uma vez resgatamos a lógica da construção 

da identidade considerando o processo comparativo entre os diferentes grupos que configuram 

o tecido social. A identificação seria estabelecida a partir de um diálogo resultante da relação 
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de pertencimento e comparação. Nesse processo, assumimos como referência de identidade os 

atributos que são utilizados para definir, diferenciar e identificar o grupo ao qual estamos 

filiados. 

No campo das organizações, a definição do conceito de identificação organizacional é 

atribuido a Ashforth e Mael que publicam, em 1989, um importante estudo e popularizam o 

conceito no campo dos estudos organizacionais. A partir do trabalho intitulado "Social Identity 

Theory and the Organization", as noções de identificação social definidas pela SIT passam a 

ser elaboradas no cotidiano organizacional considerando, especificamente, um olhar sobre os 

vínculos estabelecidos entre os indivíduos e suas organizações. A dinâmica apresentada por 

Ashforth e Mael (1989) levaram os pesquisadores em organizações a considerarem fenômenos 

em que os membros passariam a adotar os atributos que definem a identidade de suas 

organizações como elementos fundamentais para a construção da percepção de si mesmos. 

Dizem os autores: 

 

According to social identity theory, the individual defines him- or herself partly in 

terms of salient group memberships. Identification is the perception of oneness with 

or belongingness to a group, involving direct or vicarious experience of its successes 

and failures. Group identification and favoritism tend to occur even in the absence of 

strong leadership or member inter-dependency, interaction, or cohesion. Identification 

is associated with groups that are distinctive, prestigious, and in competition with, or 

at least aware of, other groups, although it can be fostered by even random assignment 

to a group. (ASHFORTH; MAEL, 1989, p. 34). 

 
Portanto, os autores argumentam que o processo de identificação nos leva a uma 

percepção de unicidade ou pertencimento com determinado grupo social e independe de uma 

forte relação de liderança, uma vez que o indivíduo está vinculado com os atributos que definem 

a organização de maneira ampla. Nesse processo de identificação organizacional, para Ashforth 

e Mael (1989), os trabalhadores passam a assumir para si os fracassos e vitórias da organização 

da qual fazem parte. Com o tempo e a popularidade desse trabalho, a partir dessas construções 

conceituais iniciais, foram emergindo estudos que contribuíram para a ampliação desse debate 

e apresentaram novos olhares sobre a maneira com que essa dinâmica se estabelece na vida 

organizacional. 

Elsbach (1999), por exemplo, sugeriu três diferentes olhares para compreender o 

processo de identificação: dis-identification, schizo-identification e neutral identification. Dis- 

identification seria um estado cognitivo no qual um indivíduo deriva sua identidade ao se 

distanciar da organização; schizo-identification, por outro lado, refere-se ao estado de 

identificação em conflito no qual o indivíduo se identifica com determinados atributos enquanto 

discorda de outros elementos que definem a organização; neutral identification configura uma 
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relação intencionalmente imparcial entre o indivíduo e a organização. Portanto, o autor 

argumenta que existem diferentes maneiras de configurar o vínculo por meio da identificação 

organizacional. Avançando no campo, novas discussões se apresentaram intensificando a ideia 

de que o conceito de identificação organizacional é potente para contribuir com a compreensão 

da dinâmica organizacional. 

Em um clássico trabalho etnográfico com distribuidores da Amway, Pratt (2000), 

dedicou-se a compreender as práticas que envolviam o gerenciamento da identificação 

organizacional dos membros de uma corporação. O autor nos mostra que a organização se valia, 

fundamentalmente de duas estratégias: conduzia um processo de ruptura dos sentidos 

anteriormente elaborados para que, em seguida, estipulassem os sentidos desejados pela 

liderança. Uma vez estabelecidas essas duas práticas, os membros se identificavam 

positivamente com a organização elevando o nível de comprometimento da força de trabalho. 

Por outro lado, quando uma das etapas falhava, os membros poderiam atravessar um processo 

de desidentificação ou de identificação ambivalente com a organização. 

Enquanto grande parte das pesquisas em identificação sugerem uma série de outcomes 

positivos do processo, tanto para a organização quanto para os trabalhadores (CONROY et al., 

2017), alguns pesquisadores vêm, no entanto, alertando para a necessidade de problematizar os 

possíveis efeitos negativos que essa dinâmica de identificação poderia produzir (GRIFFIN; 

O’LEARY-KELLY, 2004). Em um estudo conduzido por Dukerich et al (1998) os autores 

apresentam o conceito de "over-identification" como um processo patológico no qual as 

necessidades dos membros organizacionais passariam a ser, quase completamente, 

determinadas pelas necessidades da organização à qual estão filiados o que os levariam a 

negligenciar, dessa maneira, as necessidades que fazem parte da vida pessoal. 

Essas construções teóricas, elaboradas inicialmente no campo da psicologia social, 

ressoam de maneira profunda nos debates contemporâneos situados no campo dasorganizações. 

Conforme essas noções foram despertando o interesse de pesquisadores, novos olhares foram 

sendo lançados sobre o fenômeno, contribuindo dessa forma, para o avanço dosdebates e a 

configuração de um campo consistente, plural e poderoso (PRATT, 2016). Para tentar 

compreender os diferentes caminhos que deineam os debates centrais no campo, nas próximas 

seções reflito sobre os diferentes olhares que se apresentam para a compreensão da noção de 

identidade organizacional. 
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2.2 A IDENTIDADE ORGANIZACIONAL SOB O OLHAR DO ATOR SOCIAL  

 

O conceito de identidade organizacional foi postulado por Albert e Whetten, no ano de 

1985, com a publicação do trabalho seminal intitulado "Organizational Identity". De acordo 

com os autores, a identidade organizacional é estabelecida tomando como referência um 

conjunto de atributos, devidamente planejados pelos atores centrais da organização. Esses 

atributos passam a ser parte fundamental da vida organizacional por um considerável período e 

permite que os membros diferenciem suas organizações das demais. Nesse sentido, os 

pesquisadores argumentam que a identidade organizacional é definida por elementos que são 

sustentados, necessariamente, por três características. Traduzindo de maneira livre para o 

português, para ser parte da identidade organizacional os atributos devem ser a) centrais, b) de 

longo prazo e c) diferenciadores (central, enduring, distinguishing - CED). 

Esse conjunto de elementos que definem a identidade permitem que a organização seja 

prontamente reconhecida e diferenciada em relação às demais. Isso implica estabelecer a ideia 

de que, se o atributo não for central e percebido no longo prazo, não é possível entender que ele 

faz parte da identidade daquela organização. Essa noção pode ser percebida pelas próprias 

palavras de Whetten (2006, p. 225) quando argumenta que: "Organizations are best known by 

their deepest commitments — what they repeatedly commit to be, through time and across 

circumstance”. Portanto, participam da identidade organizacional os atributos que são 

escolhidos para serem assumidos como um comprometimento da organização. Em sua 

perspectiva clássica e mais popular, a identidade organizacional é estabelecida pelos atores 

centrais da organização. Portanto, os atributos que definem a identidade de uma organização 

são definidos pela liderança. 

A Identidade Organizacional permite, ainda, que os membros possam construir uma 

relação de confiança com a dinâmica identitária estabelecida no espaço laboral, na medida em 

que os atributos que definem "quem somos nós enquanto organização" são estáveis e 

duradouros. Whetten e Mackey (2002, p. 396) argumentam que a identidade organizacional não 

está sujeita a ser transformada e, por isso, os autores explicam que esse conceito “enable social 

actors to satisfy their inherent needs to be the same yesterday, today and tomorrow and to be 

unique actors or entities”. Na percepção do ator social, a identidade organizacional, portanto, 

funciona como um fator de coesão da identidade uma vez que oferece segurança psicológica 

aos membros. 

Além de a identidade organizacional configurar os atributos que diferenciam e, dessa 

maneira, identificam uma organização em relação às demais, a noção de identidade 
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organizacional também se apresenta como um modelo referencial para que toda ação ou 

resposta dada pela organização seja pensada de forma a ser coerente com os elementos 

postulados pela CED que, por sua vez, são preestabelecidos pelos atores centrais nas relações 

definidas no espaço organizacional. Nesse sentido, Whetten (2006, p. 220) explica ainda que, 

além de padronizar as ações organizacionais, a IO deve também garantir um comportamento 

adequado dos membros do grupo. 

Portanto, quando considerada pela lente do ator social, a identidade organizacional é 

posta para funcionar como uma ferramenta gerencial que permite aos líderes a definição de 

atributos desejados. Essa percepção pode ser compreendida na seguinte citação; conforme diz 

o autor: "I refer to these as organization`s identity claims, or referents … in practice, CED 

attributes function as organizational identity for members when they are acting or speaking on 

behalf of their organization". Há, portanto, uma expectativa de que os membros acionem os 

atributos estabelecidos como fundamentais na identidade da organização como guia de 

referência para os comportamentos considerados como adequados para aquele ambiente 

laboral. Daí a ideia de que muitas pesquisas em identidade organizacional têm resgatado o 

conceito de identificação para compreender os desdobramentos das dinâmicas em contexto 

organizacional (PRATT, 2000). 

Considerando essa configuração conceitual, temos por definição que a identidade 

organizacional, na percepção considerada como clássica, consiste em um elemento estruturado 

que, por sua vez, assume um papel de referência de comportamento, vivências e até mesmo 

sentimentos produzidos no contexto de uma organização (BROWN; STARKEY, 2000; MENA; 

PARKER, 2017). Portanto, mais do que um conceito abstrato, a lente do ator social sugere que 

a identidade organizacional deve ser acionada como uma ferramenta gerencial que, além de 

definir a identidade da organização diferenciando-a das demais, também tem um apelo para 

moldar e sujeitar indivíduos de maneira a construir um guia referencial para determinar como 

os trabalhadores devem interpretar as respostas para questões como "Quem somos nós enquanto 

organização?" e "Quem sou eu, uma vez que faço parte dessa organização?". 

A IO, nesse sentido, é configurada considerando o estabelecimento de padrões formais 

e ações oficializadas pela organização (CORLEY et al., 2000). Portanto, a identidade é 

estabelecida no sentido da liderança formal para os liderados (Top-Down) em que os espaços 

para diferentes interpretações passam a ser minimizados em prol de uma narrativa coesa e 

unificada de identidade. Nessa linha de pensamento é importante também considerar que a 

perspectiva do ator social reforça o argumento teórico de que a mudança na identidade ocorre 

de maneira muito rara (WHETTEN; MACKEY, 2002). Desse modo, quando a organização 
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enfrenta contextos que desafiam sua estabilidade, as respostas tendem a ser coerentes com os 

atributos organizacionais que sustentam a identidade do grupo (ALBERT; WHETTEN, 1985; 

GINZEL et al., 1993). 

Nesse ponto, ressalto que a noção de que um atributo deve permanecer imutável no 

longo prazo (enduring), tem sido considerada o elo mais crítico da proposta de Albert e 

Whetten. Mesmo que, em trabalho posterior, Whetten (2006) reconheça a relevância de 

considerar o papel da mudança na análise da IO, ainda existe uma certa resistência na medida 

que o autor reforça o argumento de que apenas com a permanência de um atributo ao longo do 

tempo é possível, de fato, caracterizá-lo como parte da identidade da organização. Quanto a 

esse debate, há um significativo corpo de trabalho que dedica esforços para reconhecer a 

mudança como elemento fundamental para a compreensão em profundidade da IO (SCHULTZ, 

2016), especialmente na linha do construtivismo social, conforme apresento na seção seguinte. 

 
2.3 A IDENTIDADE ORGANIZACIONAL SOB O OLHAR CONSTRUTIVISTA     

 

Com o caminhar das pesquisas em identidade organizacional, novas maneiras de pensar 

o fenômeno foram emergindo no campo. As inquietações que emergiram com o postulado de 

Albert e Whetten (1985) contribuíram para que se configurassem novos olhares para o conceito. 

Nesse sentido, como um contraponto com a visão do ator social, os socioconstrutivistas 

entendem a identidade organizacional considerando a ênfase na construção coletiva dos 

sentidos. Nessa perspectiva, ela é apresentada como um fenômeno no qual os membros, 

coletivamente, elaboram compreensões frequêntes sobre quais devem ser os elementos centrais, 

duradouros e de longo prazo que devem responder à questão "Quem somos nós enquanto 

organização" (GIOIA; SCHULTZ; CORLEY, 2000, p.64). 

As pesquisas que adotam essa linha de pensamento entendem que as organizações são 

atravessadas e configuradas por um movimento transformativo e, dessa maneira, a identidade 

organizacional é compreendida enquanto um fluxo de interpretações, e não como um elemento 

estático. Os atributos que definem quem a organização é não estão à prova do tempo e, 

tãopouco, são impostos pelos líderes organizacionais e aceito passivamente pelos membros. 

Assim, ao enfrentar eventos desafiadores e contextos de mudanças, as interpretações sobre 

quem a organização é passam a ser mais evidentes e relevantes uma vez que é precisamente 

diante desses momentos que há uma exigência de que os membros revisitem suas certezas. 

Conforme explica Fiol (1991), é diante dos desafios que os membros de um grupo são 

convidados a “Make new sense — to develop new interpretations — of what their organization 
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is about” (FIOL, 1991, p. 232). Para os sociconstrutivistas, portanto, a identidade 

organizacional é reconstruída, adaptada e transformada na medida em que é atravessada e 

desafiada pelas mudanças que se dão no transcorrer do tempo. Há, um argumento de que a 

identidade organizacional estaria sujeita a periódicas revisões de sentido por considerar que 

seus membros estão, também, em constante transformação e isso, necessariamente, reflete na 

maneira com que a identidade é interpretada. 

As pesquisas que acolhem a percepção socioconstrutivista, via de regra, apresentam o 

caráter de entender a Identidade Organizacional como resposta de uma dinâmica de 

autoreflexão dos membros . Isso significa que a identidade organizacional é construída tomando 

em consideração a interpretação dos membros da organização que, coletivamente, elegem os 

atributos que definirão a identidade de acordo com o que eles entendem que faz sentido para 

eles mesmos. Portanto, a ideia de que existe apenas uma identidade organizacional em consenso 

passa a ser desafiada, permitindo novos olhares mais plurais sobre possíveis respostas à questão 

"Quem somos nós enquanto organização?". Essa maneira de perceber a identidade 

organizacional é um convite ao reconhecimento de um caráter polifônico do processo de 

construção dos sentidos na dinâmica laboral. 

Nesse sentido, Glynn (2000) conduziu um estudo em uma orquestra sinfônica em que 

comparou as diferentes percepções de identidade organizacional, contrastando as percepões 

elaboradas pelos músicos e pelos empresários. Enquanto o primeiro grupo definia a orquestra 

como um "artistic enterprise", os executivos enxergavam a orquestra simplesmente como um 

business. Esse estudo evidencia a ideia de que os grupos, dentro da mesma organização, podem 

ter interpretações diferentes sobre a identidade da organização a que pertencem. Nessa mesma 

linha de pensamento, considerando o contexto universitário, Hsu e Elsbach (2012) argumentam 

sobre as diferentes maneiras que categorias sociais específicas entendem a organização. 

Enquanto os alunos percebiam a identidade da universidade como exigente, os professores a 

definiam como focada em pesquisa e alta qualidade. 
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2.4 A IDENTIDADE ORGANIZACIONAL SOB O OLHAR CRÍTICO  

 

O conceito de identidade organizacional pode ainda ser compreendido através dos 

desdobramentos problemáticos que podem atravessá-lo. Ao ampliar as possibilidades de olhares 

sobre esse fenômeno, outras inquetações passaram a fazer parte da agenda de pesquisadores de 

orientação crítica. Nesse sentido, as relações, condições e contextos que dificilmente farão parte 

de uma narrativa formal da identidade encontram lugar nos debates quebuscam compreender os 

efeitos não considerados pela literatura mais popular. Nesse espaço dereflexão encontramos, por 

exemplo, questões que abordam a exploração psicológica que envolve a dinâmica de identidade 

organizacional como um instrumento potente para impor sentidos e extirpar o pensamento 

autônomo dos trabalhadores (EMPSON, 2001; HUMPHREYS; BROWN, 2002) e relações de 

poder que se estabelecem na imposição dos atributos que definem a identidade (BROWN; 

HUMPHREYS, 2006; CLEGG; COURPASSON; PHILLIPS, 2006). 

Os estudos que adotam a lente crítica se voltam para questões profundas nas relações de 

identidade organizacional, especialmente em sua perspectiva apresentada na lente do ator 

social. Nessa linha de análise, há uma preocupação  centrada no indivíduo em relação à 

imposição dos atributos, elaborados pelos líderes, que através do processo de identificação 

organizacional, produzem efeitos diretos na identidade individual dos trabalhadores. Os 

pesquisadores estão engajados no propósito de “Create critical awareness . . . in order to support 

resistance and liberation from a social world increasingly managed and controlled by . . . 

dominations through specific definitions of reality” (ALVESSON; ROBERTSON, 2016, p. 

160). Para esses autores a identidade organizacional é uma realidade fabricada com o objetivo 

de produzir corpos dispostos ao trabalho inquestionado. 

Os trabalhos críticos problematizam ainda as motivações concretas que sustentam a 

definição de uma única identidade para definir uma organização que é composta por diferentes 

pessoas e, portanto, pode ser plural: “When a particular definition of OI ‘sticks' . . . analysis is  

needed to investigate the (power invested) processes that have been effective in naturalizing 

and legitimizing that definition” (KENNY; WITTLE; WILLMOTT, 2016, p. 141). Dessa 

maneira, a identidade organizacional também é compreendida como um constructo elaborado 

enquanto um instrumento de imposição de uma realidade projetada para atender aos interesses 

específicos de um grupo – no caso, dos líderes organizacionais. Mesmo que em detrimento das 

interpretações dos membros sobre quem é aquela organização. 
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Portanto, a Identidade Organizacional é compreendida como um instrumento gerencial 

que é utilizado de acordo com o desejado daqueles que assumem uma posição de poder mais 

forte na relação estabelecida em contexto coorporativo. A despeito da potência reflexiva que 

esses questionamentos apresentam no campo, ainda existem poucos trabalhos empíricos que se 

popuseram a articular as elaborações teóricas ao cotidiano organizacional. A maneira com que 

a imposição de sentidos pode extinguir o pensamento crítico também contribui para que a 

narrativa institucional encontre menos resistência entre os membros. Nas palavras de Glynn, 

Barr e Dacin, 2000, esse conceito tem um propósito de normalizar os atributos desejados pelos 

líderes. Dizem os autores: 

 

It is often invoked to make a normalizing rhetorical move which, by disregarding 

contestation, obscures or suppresses some degree of diversity or dissensus. When they 

mystify the exercise of power by naturalizing certain representations of an 

organization, appeals to OI deftly facilitate forms of domination and exploitation in 

the name of uniformity and normality. OI, in short, tends to pave over... diversity 

embedded within its boundaries, particularly that predicated on social categories of 

race, gender, religion, class, or age. (GLYNN; BARR; DACIN, 2000, p. 731). 

 
Ao estabelecer uma narrativa única não há lugar para as diferentes possibilidades de 

existir dentro do contexto de uma organização. No campo dos Estudos Organizacionais, esses 

questionamentos encontram ressonância teórica nos trabalhos publicados em Critical 

Management Studies (ALVESSON; WILMOTT, 2012; FOURNIER; GREY, 2000). São 

debates que nos levam a refletir sobre os desdobramentos que a identidade, enquanto ferramenta 

gerencial, pode alcançar, precisamente por levantarem algumas questões importantes, como: 

será possível uma concepção unificada da identidade quando a organização é formada por 

múltiplos indivíduos? Se sim, como considerar a questão da diversidade? (GLYNN; BARR; 

DACIN, 2000; GLYNN, 2000; HATCH; SCHULTZ, 1997). 

Os processos de construção de identidade podem, também, ser entendidos enquanto 

estruturas embutidas em uma lógica histórica, social e cultural de dominação, o que desafia, 

principalmente, a proposta harmônica sustentada na lógica do ator social (KENNY; WHITTLE; 

WILLMOTT, 2016). Outro ponto questionado pela lente crítica refere-se aos contextos nos 

quais a organização enfrenta períodos de mudanças e instabilidade. Para garantir que sejam 

estabelecidas transformações na identidade organizacional que atendam aos interesses de poder, 

uma série de estratégias políticas são conduzidas com o intuito de induzir, coagir, manipular e 

persuadir trabalhadores a abandonarem a antiga concepção da identidade para que assumam 

atributos que novamente são impostos pela liderança (FIOL, 2002; KJAERGAARD; 

MORSING; RAVASI, 2011). 
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CAPÍTULO 3 - IDENTIDADE ORGANIZACIONAL AMEAÇADA 

Se a Identidade Organizacional oferece aos trabalhadores uma narrativa que os permite 

elaborar uma percepção de self em ressonância com os valores estipulados pela organização, o 

que acontece quando aqueles atributos estabelecidos como centrais, duradouros e 

diferenciadores são colocados em xeque? Diante de determinados eventos, a organização passa 

a protagonizar narrativas que escapam à expectativa – e até mesmo à fé – que seus membros 

depositavam na instituição a que estavam vinculados. É precisamente diante desse cenário que 

podemos considerar a configuração de um processo de ameaça à identidade organizacional: os 

membros percebem fragilidades nas certezas que sustentavam a resposta para a questão "Quem 

somos nós enquanto organização?" (DOERING et al., 2021). 

Embora o conceito de identidade organizacional ameaçada venha despertando interesse 

de pesquisadores, muitas questões ainda não foram resolvidas (PETRIGLIERI, 2011). Entre 

elas, a própria maneira com que essa dinâmica acontece poderia ser mais bem explorada. Em 

linhas gerais, o que podemos perceber ao observar os trabalhos já publicados é que os autores 

têm entendido que a ameaça acontece em um processo linear, composto por períodos 

específicos. Ou seja, é possível identificar um começo, um meio e um fim na dinâmica de 

ameaça. No entanto, ainda não fica claro se existem marcadores suficientemente potentes para 

limitar quando uma etapa começa e quando outra termina. Ou ainda, podemos questionar, por 

exemplo, se o reconhecimento de um evento como ameaçador acontece ao mesmo tempo para 

todos os membros, ou se cada sujeito é atravessado de maneira particular diante dessa dinâmica. 

Todas essas e outras inquietações que ainda pairam nos trabalhos que assumem essa 

lente teórica sugerem um espaço fértil para a produção de conhecimento sobre a identidade 

organizacional ameaçada. Neste capítulo, meu objetivo foi compreender a maneira com que 

esse conceito tem sido configurado no campo de estudos organizacionais. Para isso, na primeira 

seção apresento os caminhos percorridos na literatura para delinear a ideia de ameaça à 

identidade. Ao resgatar as elaborações iniciais do conceito, a noção de ameaça pode ser mais 

bem compreendida quando tecemos ressonâncias com diferentes produções de conhecimentos 

sobre a interação humana. Assim sendo, argumento que a noção de ameaça pode ser 

compreendida como um conceito de fronteira. Na segunda seção, meu objetivo foi mapear e 

apresentar o conceito em articulação com a análise organizacional e, finalmente, na terceira 

seção apresento os debates centrais que observei na literatura. 
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3.1 AMEAÇA COMO UM CONCEITO DE FRONTEIRAS  

 

Quando observamos o campo de estudos organizacionais, nos colocamos 

necessariamente diante de um espaço de conhecimento que se estabeleceu pela busca de um 

debate plural (CLEGG; COURPASSON; PHILIPS, 2006). Portanto, a elaboração do 

pensamento nessa área de estudos, necessariamente, perpassa pelos entremeios que se dão entre 

as diferentes produções de saberes que buscam refletir sobre a vida social. Assim também se 

deu com a construção da noção de identidade organizacional ameaçada: antes de ser um 

conceito potente para compreender fenômenos da vida organizacional, ela já participava das 

discussões nos campos de sociologia, filosofia e psicologia (ELSBACH, 2003; BARTEL; 

WIESENFELD, 2013). Nesse sentido, resgatar essas reflexões pode potencializar a 

compreensão dos debates que se articulam para elucidar os fenômenos organizacionais. 

Quando consideramos as produções de conhecimento sobre a maneira com que as 

pessoas se organizam na vida social, entendemos que os indivíduos estão vinculados a 

diferentes grupos sociais. Essa dinâmica se estabelece e se justifica pela busca em 

estabelecermos percepções positivas sobre nós mesmos perante os demais grupos que compõem 

o tecido social (TAJFEL; TURNER, 1979). Aqui podemos reforçar aquela ideia já apresentada 

no capítulo anterior, quando ressalto a importância das elaborações da SIT para a compreensão 

dos debates em identidade organizacional. Nessa busca por nos filiarmos a grupos de altos 

valores sociais, diante de determinados eventos desafiadores, é possível que os atributos 

positivos que definiam aquele coletivo a que nos vinculamos, passem a ser questionados ou, até 

mesmo, substituídos por aspectos não desejados. 

Quando se configura um cenário no qual as características do grupo a que pertencemos 

são questionadas, é possível que as consequências negativas da identidade coletiva se 

desdobrem para a percepção de self de seus membros. As atribuições negativas usadas para 

definir o coletivo do qual que fazemos parte passam a participar de nossa percepção individual 

sobre quem nós somos (STEELE; SPENCER; ARONSON, 2002). Esse é o cenário que 

provocou inquietações em pesquisadores, principalemente da sociologia e psicologia, para 

investigar uma dinâmica em que se configura um processo de ameaça à identidade social. 

Talvez esse engajamento inicial também nos ajude a compreender por que grande parte das 

pesquisas elejam os efeitos negativos de vivenciar o processo de ameaça (PETRIGLIERI, 2011) 

Entre os "downsides" de experenciar a ameaça está a ideia de que participar de um 

coletivo estigmatizado pode contribuir para a manutenção da desigualdade de grupos já 

esteriotipados. Essa proposição teórica tem um reflexo claro na prática quando consideramos, 
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por exemplo, as discrepâncias de acesso ao mercado de trabalho. Ao observarmos as 

dificuldades de consquistar oportunidades que indivíduos enfrentam pelo simples fato de serem 

parte de grupos sociais específicos, nos deparamos com essa construção na qual o 

pertencimento a determinado grupo pode impactar diretamente a maneira com que o sujeito é 

valorado no mundo social. 

Esse é o caso, por exemplo, das travestis que enfrentam desafios significativos para 

acessarem cargos relevantes no mundo coorporativo (PANIZA; ICHIKAWA; 

CASAGRANDE, 2018). Ou, ainda, podemos citar o exemplo da dificuldade que mulheres 

podem enfrentar quando atravessam o processo de envelhecimento no ambiente de trabalho 

(CEPELLOS; SILVA; TONELLI, 2019). Pensando em uma linha mais gerencialista, pesquisas 

apontam para o aumento de conflitos internos entre os grupos (FIOL; PRATT; KRAINER, 

1999) e queda de performance (STEELE, 1997). Dessa maneira, a identidade ameaçadaprovoca 

conflitos no vínculo estabelecido entre sujeitos e o grupo stigmatizado, e, nessa dinâmica, as 

pesquisas têm focado em apresentar os efeitos negativos que essa dinâmica pode produzir 

(WALTON; COHEN, 2007). 

Quando consideramos o que de fato pode ser entendido como ameaça, é preciso levar 

em conta que, em determinados casos, a individualidade e a história que particulariza os 

indivíduos é fundamental para a percepção de um evento como ameaçador. Desse modo, 

podemos refletir sobre as diferentes maneiras que determinados eventos podem atravessar os 

sujeitos e provocar respostas específicas para a vivência desafiadora. É possível analisar que 

determinadas experiências podem não afetar a identidade de um grupo como um todo, mas 

pode, ao mesmo tempo, ser suficientemente potente para provocar questionamentos sobre o 

vínculo de pertencimento de acordo com a individualidade dos membros. Nesse sentido, vale 

considerarmos as especificidades que limitam as noções ameaças pessoais das ameaças com 

escopo mais amplo, as denominadas ameaças à identidade social (PETRIGLIERI, 2011). 

Os eventos considerados como potentes para produzir ameaças à identidade social estão, 

necessariamente, direcionados a determinadas categorias sociais amplas, como gênero, classe 

social, faixa etária. Trata-se, portanto, de uma ameaça que não se direciona a um sujeito 

específico, mas que o fragiliza na medida em que atinge o coletivo que participa da construção 

da percepção de si mesmo (ELLEMERS et al., 2002; RAVASI; SCHULTZ, 2006). Por outro 

lado, é possível que a ameaça à identidade seja direcionada de maneira específica a um 

indivíduo e, nesse caso, os atributos do grupo não são questionados. Quando analisamos as 

dinâmicas de ameaça à identidade individual é preciso avaliar a maneira com que os eventos 
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enfretados pelo sujeito encontra ressonância em sua história de vida, em sua interpretação 

pessoal e em sua maneira particular de compreender determinados contextos. 

Essa diferenciação entre ameaça à identidade social e ameaça à identidade pessoal 

também tem potência para nos ajudar a compreender amplos aspectos da vida organizacional. 

Isso porque os sujeitos podem se sentir ameaçados como um coletivo de pessoas vinculadas a 

uma determinada organização ou a um tipo de trabalho específico. Por outro lado, a ameaça 

pode ser percebida de maneira particular por trabalhadores que experimentam determinadas 

situações que, em articulação com suas percepções pessoais, podem produzir o sentimento de 

ameaça. Para ilustrar essas especificidades, podemos resgatar um importante trabalho, em que 

Petriglieri traz um exemplo prático para argumentar a maneira com que os eventos ameaçadores 

podem ser considerados em seus múltiplos aspectos. Diz a pesquisadora: 

Consider the following example. A middle manager who aspires to a senior 

executive position is standing in line to buy a coffee shortly after her return to work 

from maternity leave. While waiting, she overhears two strangers denigrating 

working mothers and questioning their career commitment. On a different 

occasion the woman overhears her boss and a close colleague having a similar 

conversation. While in both situations the woman may feel that her professional 

identity is devalued in the moment (a harm/loss appraisal), in the second situation 

she is more likely to project future negative consequences, such as being passed 

over for promotion, being generally devalued over time, and being less able to 

claim a potential senior executive identity, her current manager identity, or her 

mother identity at work. (PETRIGLIERI; 2011, 647) 

 

Portanto, Petriglieri sugere que a ameaça à identidade social pode ser avaliada em graus 

de potencial prejuízo à identidade do indivíduo. Nesse exemplo, caso a executiva não tivesse 

aspirações pessoais de atingir uma promoção, a conversa dos colegas poderia não produzir 

efeito algum em sua identidade. É interessante perceber que tanto no exemplo de Petriglieri 

(2011) quanto nos casos específicos de identidade social, mesmo que as ameaças se deem em 

ambiente de trabalho, não há menções diretas que coloquem em risco os atributos que definem 

quem a organização é em termos coletivos. Esses eventos poderiam se dar em qualquer outro 

cenário da vida social. É nesse sentido que podemos entender que essas noções contribuem para 

compreender a vida organizacional apenas no nível do indivíduo e ainda não apresentam 

ferramentas para compreender as ressonâncias entre o nível organizacional e individual. 

Ao considerar que a organização também assume valores importantes para definir, 

diferenciar e construir sua identidade, torna-se plausível considerar que os indivíduos que 

participam desses grupos valorizam os atributos da identidade organizacional como fonte de 

elaboração de autoestima. Ocorre que a organização, quando considerada como um grupo 

social, também está sujeita a enfrentar eventos que podem colocar em xeque aqueles valores 
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previamente definidos e, dessa forma, provocar seus membros a se questionarem sobre o 

benefício de manter o vínculo. Nesse cenário em que os aspectos específicos das dinâmicas 

organizacionais passam a participar da análise sobre a ameaça à identidade, uma série de 

particularidades do campo de estudos organizacionais precisa ser considerada em ressonância 

com os contructos elaborados nas áreas de fronteira. 

 

 

3.2 POSSÍVEIS CAMINHOS EM IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 AMEAÇADA  

 

 
Nos últimos anos, um conjunto de quesionamentos tem motivado pesquisadores a se 

dedicarem na busca por compreender como a maneira de vivenciar o processo de ameaça à 

identidade pode, de maneira concreta, impactar na vida organizacional. Considerando que 

estamos diante de um debate relativamente recente, ainda há questões em níveis fundamentais 

como, por exemplo: o que de fato configura uma ameaça? Ou ainda: por que determinadas 

pessoas entendem um evento como ameaçador enquanto outras não? (PETRIGLIERI; 

DEVINE, 2016). Nesse sentido, a despeito dos avanços apresentados no campo, ainda é preciso 

avançar em pontos básicos como, por exemplo, o apresentado por Petriglieri quando afirma 

que: “At the most fundamental level, there is a lack of agreement regarding what, exactly, 

identity threat is” (2011, p. 641). 

Quando consideramos as diferentes experiências que atravessam os corpos na dinâmica 

organizacional, somos convidados a refletir sobre as múltiplas produções interpretativas que 

podem emergir dessas vivências. Nem sempre é necessário que a organização enfrente uma 

crise importante para que o ambiente seja considerado pelos membros como ameaçador. É nesse 

sentido que Guiddens, argumenta que "In the reflexive project of the self, the narrative of self- 

identity is inherently fragile” (1991, p. 185), sugerindo que a identidade, em sua natureza, está 

sujeitada a ser desafiada diante dos eventos que se apresentam na vida de cada indivíduo nos 

mais diferentes espaços da vida social e, de maneira específica, nos vínculos estabelecidos com 

a organização. 

Diante desse cenário, a despeito das semelhanças entre as definições teóricas que se 

apresentam no campo de estudos organizacionais, um olhar atento para a maneira com que os 

autores postulam as definições sobre o conceito pode desvelar debates importantes para 

compreender como esse fenômeno tem sido apresentado no campo. Aqui, resgatamos as ideias 

discutidas anteriormente sobre a importância que as posturas teóricas assumem na análise da 
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identidade. As sutilezas que marcam as decisões de pesquisa na análise de cada caso podem 

determinar quais facetas da ameaça serão priorizadas e quais são as dinâmicas que serão 

suprimidas durante o estudo do caso eleito (GIOIA; HAMILTON, 2016). Nesse sentido, ao 

considerarmos os caminhos teóricos estabelecidos no campo de identidade organizacional, 

podemos encontrar ressonâncias na maneira com que o conceito de identidade organizacional 

ameaçada vem sendo postulado. 

Essa relação da prática com a teoria fica evidente quando, por exemplo, o pesquisador 

decide explorar as dinâmicas de poder que se estabalecem no vínculo ente sujeitos e 

organização. Nesse caso, o diálogo com autores que oferecem dispositivos teóricos para analisar 

essas dinâmicas se torna fundamental para que a análise do fenômeno alcance essas narrativas. 

Quando observamos as definições do conceito de identidade organizacional ameaçada, 

podemos perceber que esses atravessamentos estão presentes, mesmo que guardados em 

sutilezas. 

Nas pesquisas mais pragmáticas, as definições do conceito de identidade organizacional 

ameaçada serão sustentadas pelo argumento de que os eventos ameaçam atributos que foram 

previamente definidos e impostos pela organização como centrais, diferenciadores e de longo 

prazo (RAVASSI; SCHULTZ, 2006) Nesse sentido, os sujeitos são considerados passivos nessa 

relação pois os sentidos foram definidos pela organização. Por outro lado, é possível notarque 

outras pesquisas têm sustentado suas reflexões considerando uma maior potência na capacidade 

interpretativa dos sujeitos. Nesse caminho, atributos ameaçados estão necessariamente 

vinculados à percepção particular dos sujeitos. O quadro um apresenta essas sutilezas que 

marcam as diferentes possibilidades de análise sobre o conceito. 

 
 

Quadro 1 - Possíveis definições em Identidade Organizacional Ameaçada 
 

Ravassi; Schultz (2006) "Events that call into question members’ beliefs 

about central and distinctive attributes of an 
organization can challenge collective self- 

perceptions and self-categorizations" (p.433) 

Petriglieri; Davini (2016) "Events or occurence that a member perceives as 

calling into question what he or she believes is 

distinctive, central, and enduring about his or 

her organization" (p.241) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quando consideramos a definição apresentada por Petriglieri e Devine (2016), podemos 

perceber que as autoras argumentam que a ameaça está vínculada à maneira com que os 

membros percebem os atributos diferenciadores, centrais e duradouros que definem a 

identidade da organização. Nesse sentido, há uma hipótese de autonomia para que os indivíduos 

interpretem quais são os atributos que participam da definição identitária daquela organização. 

Nessa definição apresentada pelas autoras, os eventos que podem ser considerados como 

ameaçadores estão necessariamente vinculados à interpretação que se dá no nível do indivíduo 

e, nesse sentido, há uma pluralidade de possibilidades que podem levar um determinado 

contexto a configurar, de maneira efetiva, a percepção de um evento como ameaça. 

Por outro lado, o processo de identidade organizacional ameaçada pode ser 

compreendido em uma perspectiva mais pragmática. A noção de ameaça, nessa linha de análise 

está articulada com a lógica do ator social na medida em que confere à liderança organizacional 

o papel de definir os atributos e reconhecer determinados eventos como ameaçadores. Apenas 

quando os atores centrais entendem que a ameaça existe é que ela passaria a ser comunicada 

aos demais membros da organização. Nessa perspectiva, a definição da ameaça não depende da 

interpretação individual, mas atravessa todo o corpo organizacional para atingir os atributos 

estipulados pela liderança como fundamentais para a definição da identidade organizacional. 

Considerando esse cenário, podemos refletir que, quando lançamos o olhar para as 

camadas que compõem as definições estabelecidas no campo de identidade organizacional 

ameaçada, somos convidados a resgatar produções de conhecimento elaboradas em diferentes 

áreas do saber. Essa dinâmica nos permite acessar constructos potentes para explicar o 

fenômeno da identidade organizacional ameaçada, ao mesmo tempo em que contribui para a 

delimitação da postura de pesquisa estabelecida durante a investigação. Essas articulações, no 

entanto, ainda não são suficientes para responder grande parte das inquietações que podem 

emergir diante do fenômeno de identidade organizacional ameaçada. 

Na tentativa de elaborar a maneira com que a dinâmica de ameaça acontece no mundo 

organizacional, algumas definições são postuladas. Ao considerarmos os trabalhos já 

publicados, entendemos que os autores têm considerado a dinâmica de identidade 

organizacional ameaçada como um evento linear. Isso implica em um esforço em contextualizar 

o debate considerando a ameaça à identidade organizacional em uma trajetória com um começo, 

um meio e um fim. A despeito de não existirem delimitações suficientemente precisas para 

limitar essas etapas, alguns questionamentos fazem sentido quando considerado o momento 

particular que os sujeitos atravessam enquanto parte do corpo organizacional. Nas próximas 

subseções, discuto algumas das inquietações que têm marcado o campo quando consideramos 
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a trajetória da identidade organizacional ameaçada como um fenômeno linear que se dá em três 

momentos: reconhecimento; elaboração de respostas e outcomes. 

 

 

3.3 A IDENTIDADE ORGANIZACIONAL AMEAÇADA ENQUANTO 

 TRAJETÓRIA  

 

 
A identidade organizacional ameaçada é um fenômeno composto por diferentes 

camadas interpretativas (ELSBACH; KRAMER, 1996). Quando a percepção sobre "Quem 

somos nós enquanto organização" é ameaçada, múltiplas narrativas são postas para funcionar 

com o objetivo de atribuir sentido sobre o fenômeno que se configura diante do novo contexto 

(RAVASSI; SCHULTZ, 2006). Ao assumirmos esse olhar, entendemos que definições estáticas 

não são suficientes para explicar os diferentes afetos que podem ser produzidos ao longo da 

dinâmica de ameaça. Isso porque a identidade organizacional ameaçada não representa uma 

experiência isolada ou estática. Ao contrário, essa vivência mobiliza diferentes ações e produz 

afetos dinâmicos na vida organizacional. 

Se pensamos em etapas que participam do processo de ameaça, de fato, não existem 

parâmetros que permitam determinar com precisão quando uma fase do processo de identidade 

organizacional ameaçada começa ou termina. No entanto, a maneira com que os debates têm 

sido apresentados no campo nos convida a refletir sobre esse fenômeno como um processo 

marcado por momentos que particularizam o tipo de afeto e narrativa que será produzida. Essas 

delimitações têm sido caras aos pesquisadores por permitir situar as discussões em momentos 

precisos do processo de identidade organizacional ameaçada. Nesse sentido, nessa seção meu 

objetivo é apresentar os debates que têm sido apresentados no campo, em ressonância com o 

momento específico que marca o processo de ameaça vivenciado pela organização analisada. 

Se assumimos como exemplo a etapa de reconhecimento da ameaça, faz sentido 

questionar qual deve ser a natureza de um evento para que os membros organizacionais o 

percebam como ameaçador (PETRIGLIERI, 2011). A dinâmica de respostas, por sua vez, pode 

levantar inquietações sobre quais são os movimentos que cabem ao poder institucional e qual 

está restrito ao nível individual (PETRIGLIERI; DEVINE, 2016). Com o fim do processo de 

ameaça espera-se um conjunto de resultantes. Entre esses outcomes que se desdobram da 

dinâmica de ameaça, podemos considerar as mudanças nas relações de identificação entre 

sujeitos e organização (PIENING; SALGE; KREINEER, 2020). 
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Nesse sentido, ao refletirmos sobre os múltiplos questionamentos que podem emergir 

diante do fenômeno de identidade organizacional ameaçada, entendemos que para que haja um 

aprofundamento de análise, faz sentido que algumas delimitações sejam apresentadas. Uma vez 

que meu intuito nesse momento é o de conhecimento do campo, elegi os debates mais populares 

entre os pesquisadores para perceber como os questionamentos podem estar articulados com o 

período específico do processo de identidade organizacional ameaçada. Nesse sentido, o quadro 

dois reúne alguns dos dilemas que identifiquei na literatura. 

Quadro 2 - Possíveis olhares sobre o campo de OIT 
 

Reconhecimento e natureza da 

ameaça 

Quanto ao processo de resposas Outcomes da ameaça 

Mudanças planejadas ou eventos 

inesperados 

Individual | Coletivo Superidentificação | 

Desidentificação 

 

 
Eventos internos ou externos 

 

 
Bottom-up | Top-down 

 

 
Mudança | Resgate 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
 

A despeito da possibilidade de aprofundar essas reflexões quando consideramos o 

recorte temporal, é preciso estar atento para o fato de que essas delimitações arbitrárias também 

reduzem a compreensão das articulações que se dão ao longo do tempo durante a vivência de 

ameaça. Quando limitamos o conceito de identidade organizacional ameaçada enquanto um 

processo no qual os membros passam a se questionar sobre os atributos que definem a 

organização (ELSBACH; KRAMER, 1996), é como se o fenômeno fosse apreciado em sua 

forma estática e considerasse que todos os membros perceberão os mesmos eventos como 

ameaçadores, ao mesmo tempo, e produzirão, de maneira uníssona, as mesmas narrativas de 

respostas e resultantes dessa vivência. Cada um desses temas que emergem em articulação o 

período que marca o processo de ameaça será abordado nas próximas subseções. 
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3.3.1 RECONHECIMENTO E NATUREZA DA AMEAÇA  

 

Compreender a natureza da ameaça nos permite refletir sobre os elementos que 

contribuem para que a organização e seus membros possam reconhecer determinados eventos 

como suficientemente potentes para serem compreendidos como ameaçadores (PETRIGLIERI; 

DEVINE, 2016). Nesse sentido, reconhecer a ameaça é fundamental para que respostas sejam 

mobilizadas e os danos à identidade sejam mitigados. Nesse contexto, algumas questões podem 

emergir sobre o que de fato permite o reconhecimento de um evento como ameaçador. É 

possível que mesmo as ações planejadas pela liderança sejam compreendidas como 

ameaçadoras para os membros organizacionais? Os contextos inesperados têm potência para 

produzir efeitos na lógica identitária da organização? As ameaças se dedobram de vivências 

internas ou de acontecimentos externos? É precisamente a essas inquietações que me dedico 

nas próximas linhas. 

Para ilustrar a importância do reconhecimento da ameaça, podemos retomar o escândalo 

corporativo ocorrido em 2013, quando a General Motors falhou em concertar um problema de 

ingnição. Os executivos responsáveis avaliaram que mesmo com a possível ameaça à vida e à 

reputação valeria a pena lançar os carros. A organização, mais tarde, acabou sendo culpada por 

13 mortes. Esse caso nos leva a refletir sobre a importância da interpretação de um contexto 

como potencialmente ameaçador. Diante da decisão criminosa de um grupo de executivos, uma 

série de atributos, que anteriormente faziam parte da identidade da General Motors, como, por 

exemplo, a ideia de "compromisso com a segurança", passou a ser questionada. 

A ameaça, no entanto, pode acontecer de maneira mais camuflada. É o caso, por 

exemplo, de mudanças impostas na lógica da organização que podem desalinhar a compreensão 

que os membros assumiam na dinâmica laboral. Dependendo da maneira com que as novas 

diretrizes são implementadas e até mesmo a intensidade com que são impostas, elas podem ser 

percebidas como ameaçadoras na medida em que dificultam o reconhecimento dos membros 

em relação aos elementos que definem a identidade organizacional. Como exemplo, podemos 

pensar nos contextos de fusões entre empresas, que podem levar os indivíduos a precisarem 

renunciar a identidades previamente estabelecidas para que outra seja assumida no lugar 

(CLARK et al., 2010; VIERU; RIVARD, 2014). 

Há, portanto, um debate específico sobre quais eventos poderiam ser definidos como 

ameaçadores. Quando consideramos a interação da organização e a potência que as dinâmicas 

internas ou externas guardam para produzir questionamentos identitários. Exemplo dessas 

relações podem ser os rankings e avaliações elaboradas por órgãos independentes. Nesses 
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casos, adentramos em situações nas quais os atributos organizacionais são colocados em xeque. 

Isso porque os resultados dessas avaliaçõem podem apresentar respostas que distoem dos 

atributos argumentados pela organização (MARTINS, 2005; ELSBACH; KRAMER; 1996). 

Quando consideramos o âmbito interno, as ameaças consistem em eventos que se 

desdobram de ações assumidas especificamente pela organização, sem que haja articulação com 

atores externos. Nesse sentido, JACOBS e colegas (2008) discutem mudanças que foram 

impostas no método de trabalho da polícia alemã. Diante da nova configuração, a organização 

enfrentou resultados negativos e inesperados. Pela primeira vez os integrantes da corporação 

passaram a questionar práticas que já eram consagradas, provocando um desalinhamento de 

identidade organizacional. A nova dinâmica se configurou em uma ameaça na medida em os 

policiais passaram a questionar suas identidades de “street-savvy crime fighters” (p. 343) 

quando precisaram assumir tarefas administrativas. 

São precisamente essas sutilezas que adicionam graus de complexidade no processo de 

reconhecimento da ameaça. Nesse sentido, é possível argumentar sobre a importância da 

elaboração de trabalhos que se dediquem a esclarecer parâmetros sobre a potência que esse 

momento específico guarda para ditar o ritmo e a intensidade que a dinâmica de ameaça poderá 

produzir na identidade organizacional. Assim, Petriglieri e Devine (2016) sugerem que: "Less 

work has been done on how organizations come to recognize an event as thretening [...] and 

this is a significant gap, given how often and consequentially organizations have failed to 

recognize threats to their identities" (p. 240). Nesse sentido, a despeito de os debates eleitos 

nessa subseção sugerirem certo avanço no campo, é preciso reconhecer que ainda existem 

muitas questões para serem abordadas quando consideramos esse momento do processo de 

ameaça à identidade organizacional. 

 
3.2.2 MOBILIZANDO RESPOSTAS À IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 AMEAÇADA  

 

 
Uma vez que a ameaça tenha sido reconhecida, um conjunto de ações deve ser 

mobilizado com o objetivo de mitigar os possíveis danos à identidade organizacional. Dentre 

os três, esse tem sido o momento que mais tem despertado o interesse de pesquisadores no 

campo (PETRIGLIERI; DEVINE, 2016). Entre os debates apresentados pelos autores, 

emergem, por exemplo, o debate sobre a potência que cada nível de análise guardaria para 

acionar respostas diante do contexto de ameaça. Ou seja, as respostas seriam estabelecidas pela 



48 
 

 

 
 

interpretação coletiva dos membros ou imposta pela maneira que a liderança entende ser 

necessária para a organização? 

Em linhas gerais as pesquisas têm sugerido que os indivíduos tendem a responder a 

vivência do processo de identidade organizacional ameaçada de maneira negativa. Diante do 

contexto de ameaça, os trabalhadores podem responder diminuindo o engajamento com a 

organização (STEELE, 1997) e, quando consideramos o vínculo estabelecido pela identificação 

organizacional, podemos considerar que os trabalhadores tendem a piorar a percepção positiva 

de auto-estima (TAYLOR; BROWN, 1988). Outras respostas apresentadas quando observamos 

o nível do indivíduo refere-se aos desafios que essa experiência pode impor na dinâmica 

organizacional ao aumentar o nível de conflitos entre os grupos internos de trabalho (FIOL; 

PRATT; O`CONNOR, 2009) e levar os trabalhadores a serem mais resistentes às mudanças 

propostas pela liderança (NAG; CORLEY; GIOIA, 2007). 

Assumindo um olhar voltado para a lógica organizacional, Ravassi e Schultz (2006) 

apresentam um estudo que, a despeito de ser configurado como longitudinal, também foi 

elaborado considerando o recorte temporal de processo de respostas à identidade organizacional 

ameaçada. Os autores argumentam sobre o papel que a cultura institucional pode assumir para 

moldar a produção de novos sentidos diante de uma dinâmica de mudança. A cultura poderia 

funcionar como um instrumento para estabelecer sentidos aos questionamentos que 

fragilizariam o vínculo entre os trabalhadores e a organização. Nesse contexto, vale considerar 

que os pesquisadores atribuem aos líderes o papel de sensemakers, ao passo que as 

interpretações construídas pelos membros seriam forjadas a partir de uma plataforma de 

sentidos impostas pela liderança. 

Considerando a maneira com que os indivíduos podem mobilizar respostas, podemos 

resgatar o clássico artigo “Under threats: Responses and consequences to individuals 

identities”, em que Jennifer Petriglieri (2011) apresenta uma clara revisão dos debates centrais 

em Identity Threats. Entre seus achados, a autora sugere exatamente a necessidade de pesquisas 

que abordem as relações que são estabelecidas entre os níveis organizacionais para compreender 

o contexto de respostas diante do processo de identidade organizacional ameaçada. Isso porque, 

para a autora, grande parte do corpo de pesquisas ainda está direcionadaem compreender 

especificamente os afetos produzidos no nível do indivíduo em detrimento damaneira com que 

o espaço institucional pode afetar as produções vivenciadas nesse processo. 

A dinâmica de elaboração de respostas pode também ser considerada a partir de um 

diálogo entre os sujeitos e a organização. Nessa linha de pensamento, Petriglieri e Devine 

(2016) publicaram um capítulo no Handbook of Organizational Identity em que se propõem a 
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examinar a maneira com que os membros percebem e respondem às ameaças que se impõem à 

identidade organizacional. Além disso as autoras tecem articulações que permitem refletir sobre 

como esses esforços individuais poderiam, ou não, mobilizar respostas institucionais para a 

dinâmica de ameaça à identidade organizacional. As autoras argumentam que, para que a 

ameaça de fato desencadeie um processo de respostas nos indivíduos, é necessario que o evento 

enfrentado pela organização seja percebido como um risco direto à identidade individual dos 

membros. 

Portanto, quando consideramos a etapa de respostas à identidade organizacional 

ameaçada estamos diante de um campo que tem atraído os pesquisadores a compreender os 

atravessamentos que configuram essa dinâmica. Os debates se estabelecem considerando os 

níveis de análise a serem considerados no processo de elaboração dessas respostas. Vale também 

considerar a importância de refletirmos sobre o debate acerca da maneira com que a força em 

estabelecer sentidos tem sido percebida. Enquanto alguns autores argumentam que caberia à 

liderança a elaboração de respostas, outras pesquisas sugerem que os trabalhadores 

compartilham experiências e percepções potentes para mobilizar respostas organizacionais. 

 
3.2.3 OUTCOMES DA DINÂMICA DE IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 AMEAÇADA  

 

 
Ao vivenciar uma experiência tão complexa e intensa como o processo de identidade 

organizacional ameaçada, esperamos que sejam produzidas diferentes resultantes que passarão 

a compor as novas configurações da identidade organizacional. Esses outcomes podem, por sua 

vez, impactar a maneira com que a identidade organizacional passa a ser percebida tanto interna 

quanto externamente. Dessa forma, podemos considerar que os desdobramentos da trajetória de 

ameaça podem ser obervados nos mais amplos aspectos da vida organizacional. 

No nível do indivíduo, talvez o outcome mais referenciado na literatura está relacionado 

com a maneira com que essas experiências podem marcar a percepção dos trabalhadores (FIOL; 

PRATT; O`CONNOR, 2009). Nesse sentido, os debates têm assumido como ponto de gravidade 

dilemas que atravessam o vínculo psicológico estabelecido entre sujeitos e organização. 

Considerando os conceitos que permeiam o campo de identidade, sabemos que, ao participar de 

um grupo, os trabalhadores tendem a perceber a si mesmos considerando os valores que 

participam da identidade da organização. É precisamente sobre essa dinâmica, conceituada 

como identificação organizacional, que as principais reflexões sobre os outcomes dessa vivência 

têm sido construídas. 
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Em trabalho recente, Piening, Salge e Kreiner (2020) questionam se, diante do processo 

de ameaça à identidade organizacional, os trabalhadores passariam a "standing together or 

falling appart". Os autores exploram a cobertura negativa da mídia enquanto contexto de ameaça 

à identidade organizacional e buscam responder os porquês de as reações dos trabalhadores 

variarem quando eles percebem que a identidade de suas organizações está ameaçada. Esse 

trabalho nos permite refletir sobre esses caminhos possíveis que se apresentam no campo quando 

consideramos o vínculo estabelecido entre sujeitos e organização: ou se aproximar da identidade 

organizacional e protegê-la ou afastar-se de maneira a proteger a identidade individual. 

A despeito de ser uma experiência desafiadora, é possível considerar que a percepção 

da ameaça à identidade também pode funcionar como um alerta. Nesse sentido, mesmo que 

ainda não tenha sido amplamente explorado pela literatura, alguns benefícios como a coesão e 

proteção à identidade podem ser atribuídas a essa vivência. O contexto de ameaça pode ser 

considerado como uma oportunidade de desafiar a identidade previamente estabelecida e 

oferecer, dessa maneira, um contexto que possibilite a abertura para que os atributos sejam 

revisados e moldados de acordo com novas necessidades. Nesse sentido, Petriglieri sugere que 

"More work is needed to advance these strands and understand more clearly how individuals 

convert a threat response into an opportunity for identity gain and growth, as well as how they 

can be helped to do so more efficiently" (2011, p. 656). 

Ao tomarmos em consideração o nível organizacional para considerar as resultantes de 

atravessar um processo de identidade organizacional ameaçada, é preciso ponderar sobre a 

natureza da ameaça. De maneira lógica, as consequências de uma crise profunda serão diferentes 

daquelas apresentadas por uma fusão planejada. No entanto, é possível refletir que os outcomes 

para a identidade organizacional podem contribuir para o estabelecimento de atributos que 

reforcem a identidade argumentada antes da dinâmica de ameaça. Nesse sentido, os 

questionamentos sobre os elementos centrais, diferenciadores e de longo prazo são respondidos 

de maneira a proteger e resgatar a configuração que definia a identidade organizacional sem que 

haja mudanças significativas nessas estruturas. 

Por outro lado, é possível que a intensidade das ameaças mobilize respostas que 

desconfigurem a identidade anterior caso a liderança entenda como necessário estabelecer novos 

caminhos e, nesse processo, eleger novos atributos que configurem uma outra identidade 

organizacional. A despeito de não haver estudos empíricos que observem esse movimento, 

quando consideramos mudanças institucionais tão significativas a ponto de dificultar que as 



51 
 

 

 
 

pessoas associem a nova organização a quem ela costumava ser, poderíamos perceber um 

fenômeno de desidentificação no nível organizacional. 
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CAPÍTULO 4 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Quando iniciei este estudo, a Odebrecht atravessava um período absolutamente caótico. 

Em meados de 2017, Marcelo Odebrecht, que então ocupava o cargo de presidente da Holding, 

já havia sido preso. A organização protagonizava os principais tabloides do país e do mundo 

como símbolo de corrupção e más práticas de governança (GASPAR, 2021). Mergulhados em 

um clima de incerteza, os trabalhadores foram massivamente demitidos, os principais 

executivos presos e a construtora era exposta a uma cobertura midiática negativa cotidiana, o 

que contribuía para instensificar a crise (PIENING et al., 2020). Era um momento de 

insegurança sobre o passado, o presente e o futuro da organização. Diante desse cenário 

permeado por sensibilidades conseguir acesso a campo foi consideravelmente desafiador 

(ALCADIPANI; CEPELLOS, 2017). 

No início de 2017, quando iniciei o trabalho empírico, nenhuma das treze construtoras 

respondeu meus emails de pedido de participação nesta pesquisa. Esse momento foi uma 

oportunidade para que eu mergulhasse nos documentos públicos que me ajudaram a 

compreender o contexto da Operação Lava Jato. Esse estudo inicial me permitiu dar os 

primeiros passos para elucidar a estrutura das investigações e como elas se desdobravam nas 

construtoras. Enquanto eu conduzia o estudo documental e me aprofundava na literatura de 

identidade organizacional, continuei mantendo as tentativas de acesso ao campo. Em dezembro 

daquele mesmo ano a Fundação Odebrecht, respondeu um e-mail. Depois de algumas conversas 

por telefone e trocas de email, a executiva concordou em me receber na sede em Salvador para 

apresentar os projetos sociais da construtora. 

Ao revisitar meus diários de campo para descrever aqui essa trajetória, eu preciso 

compartilhar que receber esse retorno da organização foi um momento de muita felicidade para 

mim, pois significava uma porta de entrada em campo! Assim, com estímulo de meu orientador, 

ainda em 2017, fui até Salvador conhecer a Fundação Odebrecht. Minhas expectativas se 

concretizaram: essa experiência foi o ponto de partida para que eu pudesse adentrar na 

organização. Fui então construindo uma rede de relacionamentos. Aos poucos fui fortalecendo 

os laços e me aproximando de pessoas que generosamente foram compartilhando ideias, 

materiais, experiências, memórias, opiniões. 

Diante da complexidade dos dados que emergiram, entendi que para compreender quais 

eram as ameaças à identidade, seria primeiro importante compreender quem era aquela 

organização e quais eram as configurações que determinavam a maneira com que os sentidos 
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eram compartilhados, elaborados e definidos naquele grupo. Assim, em lugar de iniciar minhas 

análises considerando a dinâmica de reconhecimento da ameaça, conforme sugere a literatura, 

investi um esforço considerável para decifrar a identidade organizacional de maneira 

independente à crise. Apenas depois de compreender profundamente essa configuração, teci 

uma articulação com os eventos ameaçadores atravessados diante da Lava Jato. 

 
4.1 BASTIDORES DA PESQUISA: POSICIONAMENTO TEÓRICO  

 

Para que a pesquisa em estudos organizacionais seja conduzida de maneira coerente, 

entendo que seja importante apresentar de qual lugar eu, enquanto pesquisadora, estou falando 

(GIOIA; HAMILTON, 2016). Nesse sentido, dou início a reflexão metodológica considerando 

que as definições que marcam esta tese não estão no campo da neutralidade. Valendo-me das 

palavras de Pedro Demo entendo que quando fazemos pesquisa: “…não conseguimos produzir 

meras descrições, frias e neutras, que fossem a reprodução perfeita do objeto descrito” (DEMO, 

1975, p. 71). Portanto, as decisões metodológicas assumidas neste trabalho estão atravessadas 

por minhas percepções pessoais e minha maneira particular de compreender o mundo. 

A essa bagagem pessoal, articulei as possibilidades epistemológicas e lacunas de 

pesquisa que se apresentam quando investiguei o campo teórico de identidade organizacional. 

Conforme argumentei no referencial teórico, a postura filosófica do pesquisador produz 

desdobramentos diretos sobre quais serão as facetas da identidade que receberão um olhar mais 

atencioso durante o processo de investigação. Nesse sentido, considerando a pergunta de 

pesquisa que norteou esse estudo, guiei minha investigação empírica de maneira que me 

possibilitasse acessar as diferentes narrativas que atravessam, marcam e explicam o processo 

de identidade organizacional ameaçada vivenciado pela Odebrecht ao longo do tempo. 

Por isso, assumi um olhar sensível aos debates que atravessaram os sentidos produzidos 

ao longo desse estudo e, dessa maneira, essa pesquisa foi conduzida com um olhar 

interpretativista. Na prática, esse posicionamento implicou no fato de que eu assumi como 

fundamento teórico a ideia de que, diante do processo de crise, os membros organizacionais 

teriam potência para ressignificar os atributos que anteriormente definiam a identidade da 

organização estudada (RAVASI; SCHULTZ, 2006). Dessa maneira, ao acompanhar o processo 

de ameaça ao longo do tempo, eu poderia compreender como as interpretações sobre a 

identidade organizacional seriam desafiadas, mantidos ou transformadas diante da experiência 

vivenciada 
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Em termos metodológicos, orientei os procedimentos de campo pela lógica qualitativa 

e me vali da análise de narrativas como técnica de investigação (CHARMAZ, 2009; BOJE, 

1995; SPRADLEY, 1980; CRESWELL, 2016) uma vez que esse método permite acessar “an 

intricate fabris componde of minute threads, many colors, different textures, and various blends 

of materials” (CRESWELL, 2016, p. 35). As técnicas de coleta e análise foram desenhadas de 

maneira a me permitir acessar as diferentes facetas que se apresentaram durante o processo de 

coleta de dados. Dessa maneira, pude acessar tanto as narrativas de descrição da identidade 

organizacional quanto aquelas que me permitiam compreender os temas centrais sobre as 

elaborações que configuraram o processo de identidade organizacional ameaçada da Odebrecht. 

 

4.2 SUJEITOS DE PESQUISA 
 

 

Para me aproximar dos sentidos vivenciados pelo grupo estudado diante do processo de ameaça 

à identidade organizacional, foi fundamental ouvir as histórias e memórias compartilhadas por sujeitos 

que tiveram suas vidas afetadas pelo cenário imposto pelos escândalos. Considerando o contexto e o 

objetivo dessa tese, os sujeitos de pesquisa foram organizados considerando dois protocolos. Enquanto 

durante a etapa de descrição da identidade organizacional incluí trabalhadores que me dessem uma noção 

plural sobre quem era aquela organização, ao me debruçar sobre os movimentos conduzidos em relação 

ao processo de ameaça restringi o escopo de participantes. Dessa maneira, limitei as entrevistas aos 

executivos que estiveram diretamente envolvidos com os desdobramentos da Operação Lava Jato. 

Os sujeitos que, generosamente dividiram suas vivências para que esse trabalho fosse construído, 

optaram por ter seus nomes omitidos e substituídos por codinomes. Em alguns casos, o departamento 

ou a empresa do grupo foram mudados como maneira de reforçar a desconfiguração do entrevistado. 

Esse cuidado foi tomado muito embora os riscos do reconhecimento tenha sido previamente discutido 

com os sujeitos. Foi preciso considerar o protagonismo que, especialmente os executivos, assumiram 

publicamente durante o processo da Operação Lava Jato. Assim, quando se sentiam desconfortáveis com 

alguma informação, os entrevistados foram orientados a solicitar que eu desligasse o gravador. E assim 

foi feito. O quadro três reúne os principais requisitos para que o sujeito participasse dessa pesquisa. 
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Quadro 3 - Perfil dos informantes na etapa de narrativas 
 

 
Codinome Experiência de 

Trabalho 

Local | Período de 

Trabalho 

Data da Entrevista 

KK01 Técnico de segurança de 

obras 

Diferentes cidades (2009 

a 2014) 

Fevereiro de 2018 

MC01 Comunicação Holding (SP) 
 

(1968 a 2020) 

Setembro 2018 

DD01 Gerente de TI São Paulo - OCE 
 

(2006 a 2016) 

Fevereiro de 2018 

JJ01 Mestre de Obras Diferentes cidades 
 

(2003 a 2015) 

Fevereiro de 2018 

VV01 Comunicação 

(apoio) 

Salvador 

(1995 a 2019) 

Dezembro de 2017 

GG01 Complience 
 

(apoio) 

Salvador 
 

(1999 a 2020) 

Dezembro de 2017 

JK01 Trainee Engenharia CNO 
 

2015 

Março de 2018 

GN01 TI 
 

(apoio) 

São Paulo - Braskem 

(1972 a 2020) 

Março 2018 

AX01 Expatriação 
 

(linha) 

São Paulo - Holding 
 

(1988 a 2014) 

Março de 2018 

MR01 Engenheiro São Paulo - Holding 
 

(2010 a 2014) 

Abril 2018 

MM01 Encarregado Várias cidades 
 

(2008 a 2014) 

Abril 2018 

EG01 Engenheiro Várias cidades 
 

(1995 - 2016) 

Maio 2018 

GC01 Engenheiro São Paulo - Holding 
 

(1992 - 2015) 

Maio 2018 

GK01 Engenheiro São Paulo 
 

(1988 - 2015) 

Maio 2018 

AC01  

Jornalista 
São Paulo 

 

Holding 

ZOOM - 20/04/21 
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ALE01 Engenheiro - Diretor Brasken-holding 

(1978 - 2016) 

Zoom - 
 

Junho, agosto, dezembro 

2021 

 

DL01 

 

Jornalista 
Odebrecht-USA 

 

(1988 - 2020) 

Janeiro 2020 
 

Julho 2021 

 

GN01 

 

Administrador 
Infraestrutura 

 

(1966 - 2021) 

Fevereiro 2020 
 

Abril 2020 

 

 

 
MC00 

 

 

 
Comunicador 

 

 

Holding 

(1978 - 2021) 

Dezembro 2019 
 

Janeiro 2020 
 

Abril 2020 
 

Janeiro 2021 
 

Fevereiro 2022 

 

PS01 

 

Comunicadora 

 

Holding 

(1999 - 2020) 

Janeiro 2021 
 

Março 2021 
 

Janeiro 2022 

 

AG01 

 

Administrador 
Fundação 

 

(1997 - 2019) 

Dezembro 2017 
 

Janeiro 2020 

 

MR01 

 

Advogado 
Holding 

 

(1990) 

Janeiro 2022 

 

GR01 

 

Financeiro 
Fundação 

 

(1988 - ainda vinculado) 

Abril 2021 

 

SD01 

 

Engenheiro 
Infraestrutura 

 

(1985 - 2021) 

Agosto 2021 

 

PR01 

 

Comunicação 
Fundação e infraestrutura 

 

(1990 - 2017) 

Agosto 2021 

 

PP01 

 

Comunicação 
Braskem 

 

(1995 - 2020) 

Dezembro 2021 

 

JO01 

 

Engenheira 
Fundação 

 

(1980 - 2020) 

Janeiro 2022 

 

DN02 

 

Financeiro 
Holding 

 

(1977 - ainda vinculado) 

Novembro 2021 

 

VA01 

 

Advogada 
Holding 

 

(1966 - ainda vinculado) 

Agosto 2020 

 

AU01 
Engenheiro (Diretor de 

País) 

Odebrecht - USA 
 

(1975 - 2021) 

Dezembro - 2016 
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GS01 

 

Advogado 
Holding 

 

(2001 - 2021) 

Dezembro- 2020 

 

GR01 
Engenheiro (Diretor de 

contrato) 

Holding 
 

(1988 - ainda vinculado) 

Junho 2021 

 

PP02 
Engenheiro (Diretor de 

contrato) 

Odebrecht - USA 
 

(1988 - ainda vinculado) 

Junho 2021 

 

MM01 

 

Jornalista 
Holding 

 

(1972 - ainda vinculado) 

Julho 2021 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
 

Ao observar o perfil dos 34 participantes desse estudo é preciso fazer alguns destaques que 

podem contribuir com a compreensão das interpretações que se apresentarão nos próximos capítulos 

desse trabalho. Trata-se de um grupo de trabalhadores predominantemente masculino. Nenhum dos 

entrevistados foi capaz de atender minha solicitação e indicar uma engenheira que pudesse participar da 

pesquisa. Outro fato importante refere-se à longa data de trabalho que formalizava o vínculo dos sujeitos 

com a organização. A entrevistada mais jovem é a JK que ocupava o cargo de trainee da construtora. 



58 
 

 

 

 

 

 

4.3 PROTOCOLOS DE COLETAS DE DADOS 
 

Nessa seção, meu objetivo é apresentar quais foram os parâmetros que estabeleci durante 

o processo de coleta de dados conduzido entre os anos de 2017 e 2022. Considerando a 

complexidade do caso, optei por fontes plurais de dados. Assim, às entrevistas somei um 

processo deanálise documental e observações. Ao sustentar a coleta de dados em um processo 

de triangulação pude ampliar o olhar para o processo vivenciado pela organização e seus 

membros, enriquecer interpretações e mergulharem pontos específicos que chamavam atenção 

durante a análise (CRESWELL, 2016; BOJE, 1995; SPRADLEY, 1980). Como maneira de 

organizar essa caminhada, no quadro 4 apresentoum inventário dessa coleta e em seguida 

descrevo os dados que participaram dessa pesquisa. 

 
Quadro 4 - Inventário de dados coletados 

 

 
Fonte 

de 

dados 

Documento 

de Domínio 

Público 

(Polícia 

Federal) 

 

Documento de 

Domínio 

Público 

(Releases) 

 

 
TEO 

 

 
Entrevistas 

 
Observações 

em projetos 

sociais 

 

Observações 

na sede 

 

C
a
r
a
c
te

r
ís

ti
ca

 d
o

 D
a
d

o
 

 

Publicações 

sobre os 

objetivos e 

análises de 

cada fase da 

OLJ 

 

Comunicação 

oficial da 

empresa diante 

da OLJ ao 

público 

externo 

Documentos 

internos 

citados com 

frequência 

como 

referência de 

comportamen 

to da empresa 

e pessoas. 

 
Narrativas da 

identidade 

organizacion 

al 
 

Narrativas de 

ameaça 

 

 

Visita a casa 

familiar 

Tancredo 

Neves- BA 

 

 

Visitas na 

sede 
 

Salvador- BA 
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P
e
r
ío

d
o

 

d
e 

C
o
le

ta
  

2017 a 2018 

 
2017 a 2018 

 
2017 

 
2017 - 2021 

 
2017 

 
2017 a 2019 

 

V
o
lu

m
e
 C

o
le

ta
d

o
 

12 delações e 

acordos 

premiados 

(31 horas de 

gravações 

transcritas) 
 

18 páginas 

sobre a Lava 

Jato 

publicadas no 

site da polícia 

federal 

 

 

 

 

 

 
82 releases 

 

 

 

 

 

 
598 páginas 

 

 

 

 

34 

trabalhadores 

64 entrevistas 

 

 

 

 

 
14 horas de 

observação. 

 

 

 

 

 
4 visitas = 16 

horas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Os documentos de domínio público referem-se aos dados publicados no site oficial da 

Polícia Federal que reportam as etapas da investigação, os volumes financeiros desvelados, bem 

como as prisões realizadas durante a OLJ. Além de permitirem a elaboração de um cenário 

concreto sobre a investigação e suas implicações, esses dados contribuíram com a escolha do 

caso a ser estudado, uma vez que apresentou as particularidades da Odebrecht diante das demais 

construtoras. Durante as investigações, a Odebrecht usou, fundamentalmente, a estratégia de 

comunicar-se por notas oficiais, denominadas pela construtora de releases. Eles contribuíram 

para a análise das narrativas oficiais que a organização assumiu ao longo das investigações. 

Outra análise documental importante para acessar a lógica empresarial que atravessava 

a Odebrecht refere-se aos três volumes publicados pelo fundador, Norberto Odebrecht. Eles 

reúnem fundamentos morais e práticos e são considerados pelos integrantes como "a bíblia da 

organização", denominada Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO). Esse material 

possibilitou uma aproximação com o mindset e terminologias utilizadas pelos trabalhadores. 

Por sua vez, as entrevistas foram realizadas ao longo dos cinco anos em que a tese foi 

construída. Ao todo, conduzi 64 entrevistas com 34 trabalhadores de diferentes posições e 

empresas vinculadas ao grupo. 

Para determinar a quantidade de participantes me vali da ideia de saturação dos dados 

(GUEST; BUNCE; JOHNSON, 2006) que, nas palavras de Kim, acontece: "When we say 

saturation has been reached, it means that depth as well as breadth of information has been 

achieved" (2015, p.161). Como maneira de conduzir a entrevista de narrativas, adotei a 
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denominada "Two-Sentence Format Technique" de Charles Morissey (1987). De acordo com 

o historiador, as questões podem ser realizadas em um formato de duas frases. Primeiro o 

pesquisador apresenta uma afirmação que aproxima a relação com o entrevistado, ilustra o 

contexto e oferece uma ideia amigável sobre o tema a ser abordado, para que, só então, a 

pergunta central seja feita. 

Dessa maneira, as perguntas foram elaboradas no seguinte padrão: "Você estava 

comentando sobre como se sentia orgulhoso de tudo o que havia conquistado através da 

empresa e como sua família também partilhava dos valores da Odebrecht. Deve ter sido 

particularmente difícil o momento da prisão de Marcelo. Você poderia me contar como foi para 

você esse período?" (APÊNDICE A). As entrevistas foram previamente planejadas com 

questões elaboradas a partir de temas que apresentavam potencial explicativo para o fenômeno 

estudado. Os pontos de mergulho foram delineados a partir de um ciclo sistemático de coleta e 

interpretação considerando a lógica da análise temática de narrativas (BOJE, 1995; 

SPRADLEY, 1980). Portanto, os roteiros das entrevistas foram sendo adaptados na medida em 

que novos temas emergiam mediante o estudo dos dados. 

Assim, alguns conceitos de checagem foram sendo incluídos nos instrumentos de coleta 

de dados enquanto outros eram excluídos na medida em que eles iam sendo esclarecidos pelos 

informantes durante as entrevistas. Esse processo constituiu-se, primordialmente, de uma 

dinâmica de leitura e exercício de estranhamento com os termos frequentemente citados nas 

entrevistas e observados nos documentos. Em seguida, na fase de conversa (KIM, 2015) haviaa 

oportunidade de apresentar questões que surgiam durante a entrevista e outras que já estavam 

preparadas. Portanto, as entrevistas foram conduzidas de maneira semiestruturada. Sobre esse 

momento da coleta de dados na pesquisa de narrativas podemos entender que: 

 

The conversation phase is an in-depth interview process where questions and 

responses comprise the interview. That is, the interviewee`s responses and the 

interviewer`s relevant question will continually inform the involving conversation. 

The interview is no longer considered a unilaterally guided means of excavating 

information. The researcher is an active co-constructor rather than a passive collector 

or recorder of data (KIM, 2015, p.169). 

 
Como fonte complementar de compreensão e interpretação dos dados, também realizei 

observações nas sedes da Odebrecht (São Paulo e Salvador) com o objetivo de perceber o clima 

organizacional e ritmo de trabalho a que estava se impondo durante o processo de ameaça à 

identidade organizacional. Essas observações aconteceram na sede, em Salvador, e no prédio 

do Butantã. 
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4.4 ANÁLISE TEMÁTICA DE NARRATIVAS  

 

 
Em 1995, David M. Boje, publica em seu livro intitulado "Narrative Methods for 

Organizational & Comunication Research" um capítulo dedicado a delinear os passos para a 

condução da análise temática de narrativas. Nessa oportunidade, o autor argumenta sobre a 

maneira com que esse método, particularmente estruturado para compreender narrativas, pode 

contribuir com pesquisas que assumam como objetivo descrever a vida organizacional a partir 

da percepção elaborada pelo do grupo estudado. Dessa maneira, considerando as amplas 

possibilidades metodológicas que se apresentam em campo para compreender narrativas 

(CUNLIFFE, 2012; CZARNIAWSKA, 1997), a análise temática ressoou de maneira profunda 

com o contexto empírico dessa tese. 

Ao se valer de uma estrutura analítica amplamente utilizada em pesquisas etnográficas, 

Boje refere-se especificamente à Spradley (1980) para apresentar quais devem ser os passos 

metodológicos para que os objetivos da análise temática de narrativas seja alcançado. Sobre a 

influência de Spradley na condução desse tipo de análise, Boje explica que: "Theme analysis is 

a respected and well-established and widely used method of qualitative analysis (see Spradley, 

1980). For example, Spradley says that analysis is a search for patterns` and that a componential 

analysis can be used to search text for systematic units of cultural meanings" (BOJE, 1995, 

p.123). Portanto, essas ressonâncias entre a análise de narrativas e a análise etnográfica oferece 

grande potencial para acessar os sentidos específicos compartilhados pelo grupo estudado. 

Essa articulação da pesquisa etnográfica com a análise de narrativas vem sendo aplicada 

no campo dos estudos organizacionais, conforme explicam, Cunliffe et al., (2012) "In the field 

of organization and management studies, ethnographers often use narratives as a research 

method to see what they might tell us about aspects of organizational life such as culture, 

processes, strategy, and member identities" (p.264). Em termos práticos, portanto, o processo 

de análise dos dados coletados ao longo desse estudo foi estabelecido assumindo como norte os passos 

definidos por Spradley (1980) em ressoância com os argumentos de Boje (1995). 

Dessa maneira, após a leitura cuidadosa de cada documento transcrito durante a coleta 

eu dava início a um processo de codificação, linha a linha, com auxílio do Software Nvivo. 

Nesse processo, todos os termos usados com sentidos próprios foram codificados in vivo, ou 

seja, foram mantidas as mesmas nomenclaturas utilizadas pelos informantes. Esses termos foram 

destacados para que eu pudesse elaborar perguntas que seriam realizadas nas próximas 

entrevistas (BOJE, 1995; 2001). A partir dessa etapa, conduzi leituras das amostras dos dados 

para que emergissem os Termos de Inclusão e Termos de Cobertura. 
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Esses conceitos, comuns na pesquisa etnográfica (SPRADLEY, 1980) ajudam a 

determinar quais são as nomenclaturas que podem ser consideradas como sinônimos no 

vocabulário do grupo estudado. Por sua vez, o termo de cobertura refere-se ao nome que se dá 

a esse conjunto de termos. Esse processo confere uma certa organização de terminologias 

encontrados em campo, o que nos permite ir, progressivamente, nos aproximando das 

interpretações construídas pelo grupo estudado e tecer sentidos sobre os códigos que vão 

emergindo durante esse processo. A imagem 01 apresenta um exemplo dessas folhas de análise 

dos domínios. 
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Imagem 01 - Folha de análise de domínio - Tema emergente: TEO 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Spradley (1980) 

 

Dessa maneira, conforme em que os códigos foram emergindo, eles foram sendo 

sistematizados em planilhas de análises que agrupavam os termos em grupos e, posteriormente, 

em grandes temas que seriam dispostos em ordem cronológica e de acordo com o propósito de 

cada fase de estudo. Essa organização permitiu tanto encontrar os padrões de narrativas 

estabelecidas entre os membros quanto acessar as sutilezas que marcavam a maneira com que 

a identidade organizacional era configurada nesse caso. Foi dessa maneira que pude desvelar 

elementos centrais como, por exemplo, o papel dos líderes na definição das interpretações sobre 

a organização, a maneira com que os sentidos eram elaborados naquele grupo e quais eram os 

atributos fundamentais para responder à questão "Quem somos nós enquanto organização?". 

Fortemente influenciada pela análise de domínios (SPRADLEY, 1980), os roteiros das 

entrevistas foram sendo adaptados na medida em que novos termos emergiam diante da análise 

dos novos dados. Nesse sentido, alguns conceitos de checagem foram sendo incluídos nos 

instrumentos de coleta de dados enquanto outros eram excluídos na medida em que iam sendo 

esclarecidos pelos informantes durante as entrevistas. Esse processo constituiu-se, 

primordialmente, de uma dinâmica de leitura e exercício de estranhamento com os termos 

frequentemente citados nas entrevistas e observados nos documentos. No quadro 6 apresento 

uma lista de termos próprios que deram início a esse processo. 
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Quadro 5 - Lista de Folk Terms identificados na etapa exploratória 
 

Lista de termos próprios 

identificados na fase exploratória 

1 Folk Terms 

2 Brasken 

3 Baixa 

4 Área de Montagem 

5 CNO 

6 Comitê de qualidade 

7 GAVASP 

8 Consórcio Nordeste 

9 Consórcio OAS 

10 Consórcio Propeno 

11 PTA, POY, PET 

12 Pessoas & Organização 

13 Delegação Planejada 

14 TEO 

15 Cultura Odebrecht 

16 Ex Patriados 

17 Turma do tapete 

18 Aculturados 

19 Austeridade 

20 Autonomia 

21 PA 

22 Líder Educador 

23 Trecho 

24 Ciclo de vida da obra 

25 Alinhar e desalinhar 

26 Holding 

27 Óleo e Gás 

29 Dr Norberto Odebrecht 

30 Filosofia da Empresa 

31 GAF 

32 RI 

33 SIS EPC 

34 Odebrecht Energia 

35 Religião TEO 

36 #SomosTodosOdebrecht 

37 #EuSeiOndeEstáMarceloOdebrecht 

38 Descentralização 

39 Dono da Obra 

40 Líder empreendedor 

41 Trabalho 

42 
Educação para o trabalho | 

Educação pelo trabalho 

43 Livros do Dr Norberto 
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44 Sucessão Planejada 

45 Delegação planejada 

46 Nossa história 

47 Cultura Empresarial Forte 

48 Açúcar 

49 Ativos 

50 Crescer na empresa 

51 Ser cria da empresa 

52 Marcelo Odebrecht 

53 Emilio Odebercht 

54 Líder Forte 

55 Vestir a camisa 

56 Origem 

57 Padrão de benefícios Odebrecht 

58 Remuneração variável 

59 Viagens pagas 

60 Lápis 

61 Prédio paulista 

62 Prédio Butantã 

63 Padrão das salas 

64 Integrante 

65 OD (Organização Dinâmica) 

66 Linha | Apoio 

67 Canteiro de Obra 

68 (LE) Líder Empresarial 

69 Descentralização 

70 Servir 

71 Sobreviver, crescer, perpetuar 

72 Educação doméstica 

73 Cliente exigente 

74 Disciplina 

75 Confiança 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Os termos escolhidos como Folk Terms, muito embora possam ter significados similares em 

outras culturas, são atravessados por sentidos compartilhados e específicos aos integrantes Odebrecht. 

Spradley argumenta que nessa etapa, "by far the greatest barrier to discovering domains comes from the 

ethnographer's cultural background. Every investigator comes from to the research with a large repertory 

of analytic categories that are difficult to set aside" (1980, p.102). Portanto, organizar os termos para, 

posteriormente, elaborar hipóteses interpretativas a serem checadas com os participantes do grupo 

representou uma grande oportunidade de evitar que minhas interpretações prévias impactassem 

significativamente na tradução dos sentidos atribuídos aos termos considerando o contexto da identidade 

Odebrecht. 
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Quadro 6 - Organização de termos encontrados em campo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O primeiro ponto investigado compõem o domínio elaborado para estabelecer como se dava a 

estrutura organizacional da Odebrecht. Para entender a maneira com que a construtora se organizava, 

foi necessário apresentar algumas questões aos informantes e buscar documentos que dessem conta de 

esclarecer o emaranhado de diferentes ramos que a Odebrecht havia se tornado, especialmente após a 

gestão de Marcelo Odebrecht. Ao longo do estudo de campo, surgiram uma série de termos específicos 

para designar diferentes espaços dentro da organização, ao mesmo tempo em que eles se referiam a 

diferentes siglas para explicitar o local em que trabalhavam. Diferentes nomes de empresas, 

departamentos, pessoas, processos que, ao mesmo tempo em que se mostravam específicos também 

sugeriam uma certa representatividade de significados compartilhados entre os informantes e é 

exatamente sobre essa estrutura que elaborei as primeiras hipóteses. 

Essa etapa foi fundamental para compreender os negócios do grupo e identificar as 

particularidades do processo de gestão da Odebrecht. Nem todas as empresas do grupo foram 

mencionadas na entrevista, mas à medida que os informantes trouxeram nomes de empresas específicas, 

busquei, nos documentos publicados no site da empresa, como funcionava a estrutura empresarial do 

grupo. Nesse processo de busca e análise entendi que até o ano de 2010 a construtora era formada 

considerando quatro áreas maiores: Ação Social, Engenharia e Construção, Investimentos em 

Infraestrutura e Energia, Indústria e por fim o grupo denominado de Empresas Auxiliares. 

A configuração mais ampla e departamentalizada que formava a construtora no ano de 2013 

reflete um processo de crescimento acelerado que a construtora atravessou durante o período em que 

Marcelo Odebrecht assumiu o cargo de presidente da holding (líder empresarial). Os negócios se 

multiplicaram de maneira nunca vista na história da organização em um movimento surpreendente de 

aquisições, expansão, lucros e departamentalização que refletia a ideia de crescimento de Marcelo 

(GASPAR, 2021). Essa estrutura, em que existem diferentes líderes empresariais em 2013 é um retrato 

muito fiel da maneira com que os informantes entendiam a maneira de Marcelo à frente da construtora: 

uma empresa capaz de multiplicar seus negócios e alcançar diferentes mercados para além da 

construção. 
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Entre as diferentes empresas do grupo, os dados coletados sugeriam que a holding assumia um 

papel central e significativamente importante enquanto mantenedora de coerência da identidade entre as 

diferentes empresas do grupo. Era especificamente na holding que eram realizadas as maiores 

negociações e dinâmicas administrativas e burocráticas referentes aos negócios do grupo, como o trato 

com importantes clientes: agentes públicos, empresas nacionais e internacionais. Ao incluir nos roteiros 

de entrevistas e investigação documental, as questões que me permitiriam compreender as 

especificidades, diferenças e semelhanças entre as empresas que faziam parte do grupo Odebrecht, 

emergiram respostas elucidativas sobre a estrutura empresarial. Considerando os dados iniciais que 

emergiram nas entrevistas, eu aplicava folhas de análise de domínios, conforme estabelecido por 

Spradley (1980), conforme exemplifico na imagem 02. 

 

 
Imagem 02 -Folhas de análise de domínios sobre estrutura empresarial 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esse exercício de organização dos dados permite que interpretações sejam evidenciadas. 

No caso das folhas apresentadas na imagem 02, por exemplo, pude compreender que a estrutura 

empresarial era composta por diferentes empresas que faziam parte do grupo Odebrecht que, 

por sua vez, era controlado pela holding onde estão concentrados os esforços político- 

estratégicos de todo o grupo empresarial. A análise temática de narrativas, portanto, pode ser 

compreendida como uma alternativa mais estruturada de compreensão dos dados quando 

comparada com outras possibilidades de estudos de narrativas (CUNLIFFE, 2012). 

Assim, considerando a complexidade do caso e o significativo volume de dados, esses 

protocolos contribuíram para que os caminhos percorridos em campo fossem trilhados de 

maneira a responder o objetivo de pesquisa e privilegiar a descrição do caso considerando a 

percepção daqueles que estavam envolvidos no processo. 
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4.5 PROTOCOLOS  ÉTICOS  

 

 
Esse estudo foi conduzido de maneira cautelosa e considerando o cenário sensível que 

circunscreveu grande parte dos participantes. Portanto, adotei uma série de medidas que tiveram 

o objetivo de proteger tanto os informantes quanto a organização, que generosamente 

compartilharam informações sigilosas e delicadas ao longo desse estudo. Por isso, preparei 

alguns documentos que me ajudassem a garantir que apenas participariam da análise, os dados 

que não comprometessem negativamente os sujeitos (KIM, 2015). Outro ponto que me 

preocupei foi a forma com que a identificação de informantes que ocupavam posições de 

destaque fosse camuflada. 

Seguindo as orientações de Kim (2015) o primeiro documento que preparei para a fase 

de entrevistas foi o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento de participação da 

pesquisa (Apêndice B) no qual descrevi os direitos e riscos que cabiam aos informantes. Esse 

consentimento também foi realizado oralmente no início das gravações, imediatamente antes 

da entrevista ser iniciada. Vale ressaltar que mesmo que eu tenha usado letras e números em 

substituição aos nomes dos informantes, a natureza dos cargos ocupados e o protagonismo que 

os executivos tiveram dentro da Odebrecht diante do processo da Lava Jato tornaram difícil a 

tarefa de desconfigurar completamente as informações que levariam a identificar os 

participantes. 

Diante disso, entendi como necessária a construção de segundo documento que 

denominei de Formulário de Confidencialidade Pós Entrevista (Apêndice C). Nesse documento, 

ofereci ao participante a escolha sobre a forma com que suas informações pessoaisseriam 

apresentadas na redação final da pesquisa. Através desse formulário pude acordar, de maneira 

individual, como cada informante se sentia mais confortável para o compartilhamentode seus 

dados. Apesar da formalização desse acordo, estabeleci um diálogo tranquilo e direto 

explicando os riscos e deixando que o participante escolhesse a maneira mais respeitosa como 

suas histórias poderiam ser compartilhadas sem que houvesse nenhum tipo de constrangimento 

ou desconforto. 
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CAPÍTULO 5- NARRANDO A IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

ODEBRECHT  

 
Neste capítulo, meu objetivo foi descrever quais eram os atributos que os membros 

entendiam como centrais, diferenciados e que atravessavam o tempo para definir quem era a 

organização estudada nessa tese. Nesse estudo, seis temas emergiram da análise das narrativas 

que se apresentaram em campo. Além dos atributos, eles também revelam uma maneira de lidar 

com a identidade organizacional que não é necessariamente verbalizada. Essas sutilezas 

também participaram da configuração desse constructo e determinou, de maneira consistente, 

como os trabalhadores estabeleciam sentidos sobre quem eram enquanto parte daquela 

organização. 

Portanto, além de argumentar que a análise do processo de ameaça pode ser ampliada 

com uma densa descrição da identidade organizacional antes da crise, também proponho a partir 

dos achados empíricos desse trabalho que a maneira com que a organização operacionaliza sua 

identidade tem potencial para afetar a percepção dos membros sobre quem é aquela 

organização. Ao descrever, densamente, a identidade Odebrecht, pude compreender que as 

interpretações sobre os fenômenos organizacional não se davam ao acaso. A liderança detinha 

o poder de moldar, definir e forjar nos integrantes quais deveriam ser os sentidos sobre cada um 

dos elementos que contam a história de quem era aquela organização. 

A Odebrecht era uma construtora profundamente marcada por uma cultura empresarial 

forte em que a presença do líder enquanto referência de comportamento era fundamental. Ao 

longo da história da construtora, uma série de elementos foram reforçando a narrativa de 

superação, trabalho, dedicação e entrega das pessoas que faziam parte do quadro de 

trabalhadores. Esses atributos deveriam também participar das características que 

configuravam a identidade pessoal dos membros. Mesmo que os temas apresentados nesse 

capítulo não sejam suficientes para representar todas as narrativas que emergiram como senso 

coletivo da identidade organizacional, eles nos permitem vislumbrar a coesão de sentidos que 

eram estabelecidos para definir, de maneira mandatória, o vínculo de identificação entre os 

integrantes e a organização. 
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5.1 TEMA 1 - A EMPRESA QUE TRANSFORMA E CONTRIBUI COM O PAÍS  

 

Se eu tomar em consideração a imersão em campo, iniciei essa pesquisa com a 

aproximação de iniciativas sociais da construtora. Embora não fosse esse o objetivo do trabalho, 

investir tempo nesses projetos me permitiu acessar símbolos, história, memória, vocabulário e 

mais uma série de elementos que me ajudaram a elaborar a descrição sobre quem era aquela 

organização. Assim sendo, minha porta de entrada na cultura Odebrecht foi através da Fundação 

Norberto Odebrecht que tem sua sede em Salvador, Bahia, e oferece suporte a diversos projetos 

sociais voltados à educação. Por definição, trata-se de uma instituição privada, sem fins 

lucrativos, que assume, como objetivo formal, "Promover o combate à pobreza e à desigualdade 

visando construir uma sociedade mais responsável, harmônica, solidária e com igualdade de 

oportunidades para todos" (Material Institucional, 2018). 

O funcionamento dela se dá na articulação de agentes que estejam interessados em 

financiar projetos sociais, como contrapartida fiscal, com a educação de jovens agricultores. 

Além de realizar captação de recursos junto a grandes organizações, como Kellogs e Fundação 

Airton Senna, para alocar nos projetos vinculados à fundação, há uma forte referência à 

aplicação dos princípios de gestão do grupo Odebrecht, conforme explicou a informante: 

 

Plano de vida e carreira, todas as questões que a gente vê e que a gente trabalha 

aqui dentro da nossa cultura empresarial, elas estão muito intrinsecamente 

inseridas no processo de formação de jovens. Enquanto a Odebrecht forma 

empresários, a gente, enquanto Fundação, tá lá na zona rural formando empresários 

rurais. A lógica e a filosofia formativa são muito semelhantes... Muitas vezes o 

pessoal de São Paulo vem visitar os projetos e ficam impressionados porque os nossos 

jovens falam da cultura de igual para igual. Eles falam de PA, falam de plano de 

carreira, de metas, são muito preparados (VV01, 2017). 

 
A coerência na formação empresarial apresentada pela informante pode ser explicada 

pelo fato de que qualquer pessoa que ingressasse na construtora deveria passar por um intenso 

treinamento de introdução à cultura Odebrecht. Nessa oportunidade, os alunos do projeto eram, 

de acordo com termos dos próprios integrantes, "catequizados" dentro da lógica estabelecida na 

Tecnologia Empresarial Odebrecht, a TEO, um compêndio de notas feitas por doutor Norberto 

e sumarizadas em três volumes. Essa era a "bíblia” da organização, explicou mais tarde um  

executivo (MC01, 2019). Nesse sentido, mesmo a Fundação sendo delineada como uma 

organização sem fins lucrativos, ela também estava atravessada pela lógica empresarial 

Odebrecht no processo de formação do futuro empresário rural que participava do projeto. 

O escritório sede da Fundação fica localizado em uma região importante de Salvador 

e trata-se de uma grande estrutura que, apesar de não ostentar salas e padrões luxuosos, 

impressiona em tamanho e amplitude. Minhas observações aconteceram em 2017, um dos anos 
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mais críticos para a construtora diante dos escândalos da Operação Lava Jato e dos acordos 

celebrados em 2016. Considerando o processo de redução de quadro de trabalhadores, é 

compreensível o fato de que, mesmo minhas observações tendo ocorrido em dias úteis, eu tenha 

tido a sensação de ser domingo, devido ao baixo fluxo de movimento. Havia um clima de tédio, 

marasmo e pouco trabalho. 

Imagem 3 - Fotografias externas da sede em Salvador – Bahia 
 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – diário de campo (2017) 

 

Um dos elementos estruturais impressionantes na sede é o fato de haver um espaço 

dedicado a contar a história da empresa. Além de objetos simbólicos que remetem à caminhada 

da construtora, como raiz de uma árvore, livros e placas, há uma narrativa de superação. Alí é 

possível entender como o fundador da construtora, Norberto Odebrecht, herdou uma empresa 

com muitas dívidas e a transformou na maior construtora da América Latina. Há mensagens 

sobre a filosofia da empresa e a cultura empresarial, além de um mapa que demonstra a atuação 

da construtora no mundo todo. É um espaço projetado para levar os visitantes a se encantarem 

pela empresa nordestina que enfrentou os preconceitos para ser a primeira empresa dessa região 

a ganhar obras no Sudeste e conquistar respeito no mundo todo. Narrativa essa repetida várias 

vezes durante conversas informais. 
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Imagem 4 - Registros da observação em Salvador- Bahia 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – diário de campo (dez/2017) 

 

 
Além da mensagem impressa na arquitetura (era de se esperar que eles fossem mestres 

nisso), também foi possível perceber que nas telas de computadores, paredes e salas, havia 

citações de Norberto Odebrecht, principalmente aquelas passagens impactantes que são 

encontradas na TEO e que estimulam o trabalho dedicado e a prática da confiança. Inclusive, 

vale notar que as inserções da TEO lembram constantemente o fato de que o papel da fundação 

não estava restrito em providenciar financiamento para os projetos sociais, mas sim em formar 

jovens considerando os princípios morais estabelecidos na maneira com que o grupo deveria 

lidar com os negócios. Os jovens deveriam, ao se formarem, estar aptos a aplicar o padrão de 

gestão Odebrecht nas pequenas propriedades familiares que possuíam e disseminar a cultura 

entre os agriculrores mais próximos. 

Após esse período em Salvador, tive a oportunidade de ser recebida em uma das casas 

familiares para conhecer, na prática, como funcionavam esses projetos. Para chegar até 

Tancredo Neves, fiz uma viagem que durou aproximadamente 6 horas de carro, a partir de 

Salvador. O caminho iniciou-se com uma viagem de balsa e paisagens que demonstravam a 

carência de estrutura da região, como construções de moradias inacabadas em locais críticos no 

alto de morros. Foi comum observar bicicletas na estrada com crianças descalças na garupa, 

carros sem lanternas, motoqueiros sem capacete. Eram pequenos lembretes de que o Estado não 

alcançava aqueles cidadãos como deveria. A cidade não tinha hotéis ou pousadas, então me 

hospedei em uma espécie de pensão familiar indicada no escritório da Fundação. A imagem 5 

apresenta alguns dos registros fotográficos que realizei nessa viagem. 
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Imagem 5 – Registros de campo 
 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora – Diário de campo (dez/ 2017) 

 

Ao chegar à cidade, fiz algumas caminhadas a pé, com a intenção de conversar com os 

moradores sobre o projeto e sobre suas impressões da Odebrecht. Foi interessante notar que 

apesar de, naquele período, a Odebrecht protagonizar os principais jornais do país, a Lava Jato 

não foi mencionada em nenhum momento de maneira espontânea pelos moradores. Eles pediam 

para não ser gravados: "Não quero falar sobre briga de coroné" explicou-me um taxista que 

defendia Marcelo Odebrecht. Ao perguntar aos cidadãos sobre a Odebrecht, as pessoas teceram 

elogios ao projeto da fundação e à maneira com que Norberto Odebrecht assumia uma postura 

humilde quando visitava a cidade, sempre de terno branco, um sorriso no rosto e um jeito 

amigável que o colocava disponível para que as pessoas se aproximassem. 

Quando perguntei sobre a empresa para a senhora que me hospedou, ela mostrou 

algumas fotos com Norberto e pessoas que faziam parte das equipes da Odebrecht. Mencionou 

atributos como humildade, gentileza e alguns dos pratos preferidos que ela costumava cozinhar 

para ele quando se hospedava em sua casa. No outro dia, durante o café da manhã, a anfitriã 

gentilmente me ofereceu alguns alimentos que Norberto gostava, mostrou-me algumas fotos 

pessoais em que o engenheiro parecia muito à vontade com a simples senhora que servia um 

café quente e uma recepção afetuosa. Essas histórias me levavam a compreender o mais tarde 

os integrantes da construtoram nomearam de "cultura de presença". 

Para chegar até a Casa Rural Familiar o acesso foi feito por estrada também. Não havia 

placas, então pedi informação a uma senhora que dirigia um carro carregado com algumas 

frutas. A casa familiar de Tancredo Neves consistia em uma grande fazenda com alojamento 

para os jovens dormirem no local, já que o programa de formação se dá em alternância – os 

jovens passam uma semana alojados na Fundação e, na outra, voltam para suas casas. Havia, 

também, salas de aulas onde eram ministrados cursos que incluíam matérias de gestão e técnicas 
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de manejo da terra. A estrutura impressionava pelo tamanho e cuidado com os detalhes. Era 

possível ver espaços para palestras e grandes extensões de terra onde os alunos podiam estudar, 

na prática, os conceitos que aprendiam com os professores. 

Imagem 6 - Imersão na Casa Familiar Rural de Tancredo Neves 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – diário de campo (dez/2017) 
 

Ao participar de algumas aulas pude atestar que os termos empresariais do grupo eram 

ensinados em sala de aula aos jovens e fazia parte da rotina da casa rural. Na biblioteca, foi 

possível encontrar diversos exemplares dos livros de Norberto Odebrecht. Materiais esses que 

os participantes do projeto eram incentivados a conhecer, e de fato conheciam. Em conversas 

informais e entrevistas não gravadas1 os jovens relataram sobre como a participação do projeto 

tinha mudado suas vidas. Até que os participantes fossem capacitados, de acordo com os relatos, 

as terras familiares eram administradas pelos homens da família, que desconheciam técnicas 

modernas de cultivo, levando a família a perder muita produção e ficar refém das cooperativas 

que pagavam valores ínfimos. 

Outra experiência marcante que tive nesse processo de imersão foi participar de reunião 

de prestação de contas e palestra com alguns prefeitos das regiões. Nessa oportunidade, o então 

coordenador do projeto frisou algumas vezes os motivos pelos quais as empresas e pessoas não 

precisariam se preocupar com a idoneidade de aplicação dos recursos, reforçando a 

independência da fundação e da construtora Odebrecht. Essas noções podem ser compreendidas 

considerando algumas falas apresentadas nessas reuniões: 

 

Estou aqui pra gente apresentar quais são os resultados e falar um pouquinho sobre 

um tema em que nós temos essa força e que precisamos emanar isso em todos os 

 

1 O coordenador do projeto pediu que eu não gravasse as entrevistas com os jovens menores de 18 anos porque 

havia saído uma reportagem sobre a fundação que passava a imagem de um projeto assistencialista por focar no 

contexto desafiador dos jovens. 
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aspectos no que diz respeito ao combate à corrupção, uma onda que o país tá como 

um todo. Mas fico feliz e graças a Deus, eu estou em um local onde os parceiros, 

principalmente os gestores têm essa consciência, esse pensamento de trazer uma maior 

clareza e lisura ao processo como um todo de uma maneira geral, seja em relação com 

o fornecedor, seja uma relação dentro da própria instituição de gestão e da relação 

daqui da Casa com as prefeituras e com todos os fornecedores de uma maneira geral. 

(CC01, 2017) 

 
A fala do coordenador do projeto sobre a prestação de contas foi baseada no argumento 

de que a Casa Familiar não tinha relação com a holding da Odebrecht. Reforçando, dessa 

maneira, o discurso de que o projeto é idôneo e responsável financeiramente. Ainda nessa 

oportunidade, alguns prefeitos fizeram uso da palavra, reforçando a importância do projeto e 

argumentando o quanto a fundação poderia contribuir com outras cidades implementando casas 

familiares. Na maioria das narrativas, havia uma ênfase no interesse que as cidades tinham em 

receber projetos como o de Tancredo Neves. 

 

A referência da agricultura melhorou pode se dizer mais de 60% ou 70%, quando 

implantou a Casa no município, porque a que a gente viu o jovem... não só pra ele, 

mas como o vizinho copiou a maneira dele trabalhar, pediu orientação a ele (...) 

Estatisticamente, eu não tenho aqui a dimensão de quanto a Casa Familiar Rural tem 

impactado nessa produção de Venceslau Guimarães, mas em números de grosso 

modo, a gente percebe que as pessoas que tiveram oportunidade de por aqui passar, a 

área de beneficiamento dela é outra, a forma dela trabalhar é totalmente diferente dos 

demais e a gente consegue identificar isso com alguns produtores que tem lá no 

município, que tiveram oportunidade de estar aqui nessa casa e que aqueles que 

produzem 30 arroba de cacau por hectare, os que passaram por aqui, estão produzindo 

80, 90. Então, a gente percebe a diferença, é assim com o cacau, com a graviola, com 

o manejo da banana, a gente consegue perceber isso. (Prefeito A - 2017) 

O que a gente tá vendo de exemplo em números do que a casa está fazendo a gente 

queria implementar em nossa cidade... se a gente depende do campo, quer dizer que 

talvez na nossa região seja a única possibilidade de ter uma qualidade de vida. 

(Prefeito H - 2017) 

 
Imagem 7 - Registro após a reunião com prefeitos sobre a Casa Familiar 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – diário de campo (dez/2017) 
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Portanto, essas reuniões em que prefeitos participaram, tiveram, como foco claro e 

evidente, compartilhar a preocupação que os gestores têm em garantir que não há corrupção nos 

projetos desenvolvidos nas casas familiares, mas que a condução era feita de maneira idônea. 

Também ficou clara a mensagem da importância que a Fundação Odebrecht tinha no andamento 

e continuidade das atividades realizadas pelos jovens e a maneira com que a tecnologia de 

gestão Odebrecht é aplicada em conjunto com o "pilar filosófico e cultural da Odebrecht". A 

imagem 7 apresenta dois registros (autorizadas pela coordenação do projeto) quedemonstram 

como as frases de Norberto eram inclusas frequentemente nas narrativas, além doreforço à 

importância do projeto. 

Imagem 8 - Palestra de prestação de contas  em Tancredo Neves- Bahia 
 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – diário de campo (dez/2017) 

 

 

Ao olhar para trás, entendo que não por acaso as primeiras portas que se abriram foram 

a Fundação. Aquele projeto, quase não divulgado na mídia até o início da Operação Lava Jato, 

mostrava uma organização comprometida com o social e disposta a oferecer à sociedade 

contribuições que ultrapassavam as preocupações gerenciais. Esse tema de que a Odebrecht era 

uma empresa que contribuía com o país foi marcante ao longo do processo de crise que se 

instalaria na construtora com as revelações da Lava Jato. Os executivos relembravam a maneira 

com que a Odebrecht era fonte de orgulho para os integrantes que se viam como agentes de 

contribuição para o país 

 
Então, só tem estrada boa, porque alguma empreiteira esteve lá. Só tem encanamento, 

água, transporte público aeroporto, luz na sua casa... um país não existe sem obra de 

infraestrutura, sem empreiteiras e a Odebrecht não só entregava e empregava no Brasil 

como levou o nome da engenharia nacional para fora também. Então nosso trabalho 

não era enxer os bolsos de políticos de dinheiro, eu nunca vi um real além do que 

estava no meu salário... nosso trabalho sempre foi contribuir com a construção de um 

país mais moderno, mais dinâmico (DL01, 2020) 
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Portanto, a percepção de que a Odebrecht contribuía com o país participava do senso 

coletivo da identidade organizacional da construtora. Além dos projetos da Fundação 

Odebrecht, densamente descritos nesse tema, é possível perceber em outras falas a maneira com 

que o trabalho no dia a dia da organização também eram marcados pela ideia de que as obras 

empregavam, modernizavam e supriam necessidades fundamentais do país. 

 
5.2 TEMA 2 - O LEGADO DE UMA FAMÍLIA  

 

As três últimas gerações, avô, filho e neto, ocuparam o mais alto cargo da construtora. 

Quando olhamos para a história da organização, é possível notar que cada um deles deixou 

marcas específicas durante o período em que assumiram a presidência da Holding, 

implementando ações importantes sobre a maneira com que os negócios seriam conduzidos. O 

tema da família como característica fundamental para definir a identidade Odebrecht ultrapassa 

os pontos técnicos. A despeito dos laços de sangue, é de conhecimento público que as 

personalidades entre os três eram conflitantes. Emílio e sua aptidão política de um lado, 

enquanto Marcelo e Norberto compartilhavam afinidades e uma orientação pragmática. 

Mesmo já afastado das decisões formais da construtora, Norberto Odebrecht foi 

frequentemente mencionado como líder exemplar. Fundador da Construtora que leva seu nome 

(CNO - Construtora Norberto Odebrecht), ele é descendente de alemães e herdou de seu pai 

uma empresa de engenharia quase falida no Rio Grande do Sul. Com a expectativa de continuar 

os negócios ele vai para a Bahia e busca, em outros engenheiros, parceiros que aceitassem 

trabalhar sem garantias de pagamentos. Contam que Norberto fez seus primeiros negócios com 

base na confiança daqueles que embarcaram nos sonhos do engenheiro: “Aquilo que 

ganharmos, tiramos os custos e dividimos o lucro. Uma parceria baseada na confiança” (MC00, 

2019). 

Histórias como essa, que reforçavam o espírito de parceria e confiança, foram 

recontadas durante minha vivência com os integrantes do grupo. Norberto assumiu um papel 

quase messiânico com seu terno branco e frases de efeito. Os pensamentos do patriarca ainda 

são frequentemente resgatados para reforçar a ideia de que a empresa apenas sobreviveu porque 

ele havia encontrado pessoas que pactuavam do espírito empreendedor e estavam dispostas a 

estabelecer a "parceria com confiança". O sucesso deveria ser resultado do trabalho sério e 

dedicado, ao passo os limites entre a família e o trabalho fossem reduzidos. Para isso, fala-se 
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da necessidade de o espírito dos integrantes serem forjados pela cultura organizacional. Sobre 

a maneira de Norberto entender o trabalho, compartilhou um informante: 

 

Nós temos esse princípio da divisão do resultado, da remuneração variável desde 1944. 

Essa empresa inventou isso, Dr. Norberto inventou isso em 1944. Ele disse quenão foi 

por iluminação divina, por necessidade absoluta porque não tinha dinheiro para pagar 

os funcionários. Ele falou o seguinte: eu não tenho dinheiro para pagar vocês, mas se 

no fim da obra, a gente tiver, o que sobrar, a gente paga as contas, pagaas dívidas, 

entrega a obra, vai sobrar. A gente divide entre nós. Eu empresário fico com uma parte 

e vocês ficam com a outra. Foi aí que ele criou um sistema de remuneração variável 

ou de partilha de resultado, como era chamado antigamente. (GG01, 2017) 

 
Essa dedicação ao trabalho, de acordo com aqueles que conviveram com Norberto, 

deveria acontecer de domingo a domingo, sem feriados, sem dias santos. Alguns dos integrantes 

atribuíam essa lógica de trabalho dedicado ao fato de Norberto ser alemão, enquanto outros 

lembravam da orientação religiosa protestante do fundador para explicar a devoção ao trabalho. 

Na lógica do fundador, não havia sentido em estabelecer limites entre a vida profissional e a 

vida familiar. Os valores estabelecidos como exigência para participar da organização deveriam 

também alcançar a vida pessoal dos membros, suas famílias, seus sonhos. Essa maneira de 

entender os negócios era admirada por aqueles que decidiam continuar na construtora. 

conforme podemos observar na seguinte lembrança: 

Ele faleceu aos 93 anos trabalhando. Ele ligou pra mim, pra... pra gente, pra pedir 

desculpas que ele tinha se sentido mal... mas que no outro dia ele já estaria trabalhando 

de novo, porque ele trabalhava sábado e domingo também. Eu posso afirmar isso, 

porque eu trabalhava com ele, final de semana, sábado e domingo, eu trabalhava 

com ele, na casa dele. Ele dizia que formiga, cigarra, a galinha, não sabe se é sábado 

ou domingo, tem que trabalhar todo o dia. Eu falo isso, porque é verdade! Não pense 

que eu gostava não. Não ficava feliz não. Assim, ele era assim... ele era assim... se 

entregasse um texto para ele, ele lia, ele lia mesmo, porque, no outro dia, voltava cheio 

de marcação (AGT01, 2017). 

 
Nesse sentido, é possível compreender que, para além das conquistas concretas de 

capacidade de entrega na engenharia, Norberto é conhecido por suas características peculiares 

que davam o tom de sua personalidade empresarial. Mesmo possuindo riquezas, era 

considerado humilde no trato com os demais. Uma vida sem ostentações materiais: não dirigia 

carros importados, sequer tinha motoristas e não figurava colunas sociais. Ele protagonizava 

cenas de demonstração de confiança e dava longos discursos sobre a maneira com que a sua 

filosofia de gestão deveria estar enraizada na dinâmica laboral da construtora. Quando decide 

se afastar da Holding, seu filho Emílio Odebrecht assume a presidência, enquanto Norberto 

passaria o resto de sua vida se dedicando ao trabalho da Fundação Odebrecht em Salvador. 
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Por sua vez, seu neto Marcelo Odebrecht era conhecido, por muitos, como genial, 

disciplinado, trabalhador árduo. Também era um homem de poucas aparições públicas e hábitos 

sociais discretos. Diziam que o executivo era um homem de poucas frivolidades e conhecido 

entre os colegas executivos como "Não bebe, não come, não fode" (GASPAR, 2021). Além de 

ser herdeiro de um verdadeiro império, Marcelo era o "diretor-presidente" mais jovem da 

holding. Ele era neto querido de Norberto e filho de Emílio Odebrecht, com quem mantinha 

uma polêmica e estremecida relação familiar e nos negócios. Estudou engenharia em uma 

federal e se especializou na Suíça. Marcelo tem uma formação acadêmica robusta, cumprindo 

o requisito da formação para o trabalho correspondente aos cargos que ele alcançaria em sua 

breve carreira na construtora. 

Além do consistente currículo acadêmico era necessário adquirir a educação pelo 

trabalho. Assim, o herdeiro também reunia as qualidades práticas exigidas na cultura 

organizacional. De acordo com os relatos, Marcelo teria iniciado seu trabalho na construtora 

como um engenheiro comum, omitindo seu sobrenome para não ser privilegiado, seguindo a 

lógica de que deveria aprender pela prática como funcionava o negócio central da empresa, 

conforme defendia Norberto. Sua rápida ascensão a diretor-presidente da holding também 

quebrou uma lógica de que o cargo deveria ser ocupado por executivos experientes, já que 

assumiu aos 42 anos e se tornou o presidente mais jovem da história da Odebrecht. 

Se olhamos para o estilo de gestão implementado por Marcelo, vemos que, 

comparativamente com os presidentes anteriores, há uma maneira mais centralizada e 

gananciosa de conduzir os negócios. Sob sua direção, a Odebrecht assumiu um ritmo 

surpreendente de crescimento acompanhando a onda de investimentos em obras de 

infraestrutura no país que sediaria os eventos internacionais de copa do mundo e olimpíadas. 

Em números, a gestão de Marcelo "quase triplicou o faturamento do conglomerado, de 40,9 

bilhões de reais em 2008 para 107.7 bilhões em 2014" (GASPAR; 2021, p.28). Ao apresentar, 

continuamente, resultados expressivos, o estilo de liderança de Marcelo dividia opiniões em 

alguns aspectos. Sobre sua gestão, comentou um dos executivos: 

 

A Odebrecht era uma empresa muito arrojada. A Odebrecht do Marcelo era uma 

empresa muito arrojada. Marcelo... confiavam muito no feeling empresarial dele, 

ele é admirável, uma pessoa brilhante, uma formação excelente, formação 

acadêmica de primeiro nível, com alguma experiência que já tinha vivido alguns anos 

na empresa. Teve em obras, fez um caminho de começar piso da fábrica até chegar 

a ser o presidente. Ele tinha essa vivência, era um cara que estava tentando 

modernizar algumas coisas (ML01, 2021) 
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Esse crescimento foi também apresentado em países concorridos como nos Estados 

Unidos. Para entender a importância que a Odebrecht conquistou podemos resgatar um estudo 

publicado na Engineering News Record, uma das revistas globais mais importantes para o setor 

da engenharia e que tem a sua versão mais antiga datada de 1987. Essa revista publica, 

anualmente, duas listas com as maiores 250 construtoras globais e internacionais, que são feitas 

com base na receita total de contratação. A Odebrecht, no ano de 2014, figurava na 12ª posição 

na lista “Top 250 internacional contractors”, algo nunca conquistado por nenhuma construtora 

brasileira. A empresa chegou ao TOP 10 em 2016. Já em 2018, como reflexo direto da Operação 

Lava Jato, a empreiteira caiu para o 43º lugar, conforme é possível perceber no gráfico 1. 

 
Gráfico 1 - Posição da Odebrecht no ranking da ENR 

Fonte: Elaborado pela autora - Dados ENR 
 

Essa análise foi apresentada por um dos executivos que estava sediado nos Estados 

Unidos. Ele sugere a importância da análise do tempo que mostra que, em 2016, a Odebrecht 

atingiu uma marca relevante no mercado internacional, inédita para qualquer construtora 

brasileira. Os resultados que refletem o exercício de anos anteriores, levaram a Odebrecht ao 6º 

lugar no ranking mundial. No entanto, enquanto era premiada no âmbito internacional, a 

realidade da construtora no Brasil, em 2016, era muito diferente. Esse ano foi marcado por 

intensas negociações e acordos entre a organização e o Ministério Público Brasileiro. 

Diante de todos os resultados concretos conquistados na gestão de Marcelo, as opiniões 

sobre o executivo eram divididas. Costumeiramente, quando comparado com Norberto e até 

mesmo Emílio, Marcelo era reconhecido por uma maneira mais ambiciosa e menos política de 

lidar com os negócios. Enquanto Emílio Odebrecht, seu pai e seu antecessor, tinha um perfil 

mais diplomático (mantinha inclusive amizade pessoal com figuras públicas como o ex- 

presidente Lula). Marcelo, por sua vez, presava pela técnica e projetos de expansão significativa 
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de negócios. Para um dos executivos, que trabalhou diretamente com Marcelo, havia um 

propósito de dominação e um projeto muito claro de poder, nas palavras do MC02: 

 

A geração de Emilio da qual eu faço parte de certa maneira, eu sou meio intermediário 

entre a geração de Emilio e de Marcelo, tanto que eu trabalhei nas duas. Essa geração 

de Emílio e da geração de família era dos mais jovens. Ela saiu toda também. Aí veio 

a geração de Marcelo, essa geração de Marcelo era altamente qualificada sob todos 

os aspectos, muito mais qualificada que a geração de Emilio. Uma missão além 

daquilo que se poderia admitir como razoável, um propósito de dominação de 

mercados de relações. Uma concepção não claramente formulada, mas muito 

explícita de construção de um projeto de poder (...) Então Marcelo tinha isso. Isso 

é uma concepção de poder. Ele não tinha formulado, mas isso era claro. Nós 

precisamos controlar o poder em todas as suas dimensões facetas e ângulos para que 

a gente construa nosso projeto... Essa geração é tão óbvia (MC02, 2020) 

 
Ao considerar o fato de que a construtora leva o nome da família Odebrecht, conhecer 

a maneira com que os membros organizacionais entendiam as relações com os executivos 

Odebrecht me pareceu ser fundamental para descrever sua identidade organizacional. As 

marcas intangíveis de Norberto Odebrecht atravessariam o tempo e deixariam um legado 

significativo para estabelecer os sentidos sobre quem era aquela organização. Nas mãos de 

Emílio as relações estratégico-políticas seriam fortalecidas. Com Marcelo, a construtora 

alcançaria um crescimento nunca visto na história. Essas três lideranças Odebrecht apresentam 

marcas importantes para ajudar a compreender as nuances que permeiam as relações que 

sustentavam a identidade organizacional da construtora e que, mais tarde, seriam colocados em 

xeque. 

 
5.3 TEMA 3 - NOSSA IMENSA ESTRUTURA DE NEGÓCIOS  

 

Era notório. Nas mãos de Marcelo a construtora estava crescendo, ampliando seus 

negócios e alcançando um espaço nunca visto antes nem em sua história ou na trajetória de 

qualquer outra construtora brasileira. Com um portfólio de atuação diversificado, a estrutura de 

negócios da Odebrecht havia mudado significativamente desde quando Marcelo Odebrecht 

assumira a presidência da Holding. A imponência conquistada por números e justificada pelo 

"estilo arrojado" de liderança mexeu com o organograma da empresa. Inclusive, a estrutura que 

se estabelece a partir do ano de 2013, com diferentes líderes empresariais, é um retrato da 

maneira que Marcelo entendia que a construtora deveria ser: uma empresa capaz de multiplicar 

seus negócios e alcançar diferentes mercados para além da construção. 

 

 
Marcelo era extremamente preparado do ponto de vista, eu não diria nem empresarial, 

porque eu acho que pro cara ser preparado empresarialmente tem que ser mais amplo 
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do que... ele era um cara matematicamente bem preparado, se eu puder me expressar 

assim. Ele sabia muito de finanças, de estratégia empresarial. O lado humano dele 

sempre foi muito pobre. Nesse período que eu tava nos Estados Unidos ele recém 

tinha assumido a empresa, a construtora, e ele sempre foi brilhante nessa coisa de 

como que a empresa vai poder funcionar, como que eu vou crescer. E ele dizia 

pro pai "olha, esse negócio de três líderes não vai funcionar porque a gente vai crescer 

muito, vai ter várias empresas. Eu vou ter várias outras empresas". Ele já pensava que 

a construtora teria um negócio de água, teria um negócio de exploração de petróleo, 

de armamento. Na cabeça dele já tinha outras ideias que não se enquadravam bem 

naquele momento da empresa. Ele me chamou e veio aqui nos Estados Unidos (...) ele 

disse eu estou pensando o seguinte: a gente vai precisar ter vários outros, eu não tenho 

condições de tomar conta diretamente, como tá na cabeça do meu pai, de uma 

montanha de negócios. Nós vamos ter muitas empresas e não vai dar certo. Então eu 

tenho que criar o que hoje são vocês, era diretor de país naquela época, vocês têm que 

ser líderes empresariais como eu. Eu vou cuidar de várias empresas e vocês vão ser os 

presidentes das suas empresas. Eu quero fazer esse teste com você. Talvez porqueera 

o mais antigo, porque eu tinha trabalhado com o pai, com o avô. E aí ele criou a vice- 

presidência internacional naquela época, e os diretores, que eram meus pares naépoca, 

nós éramos diretores de país, tudo que não tiver relação com o governo brasileiro, eu 

quero que você tome conta (...) do ponto de vista empresarial eu acho que a forma 

idealizada por ele estava muito bem pensada. Só que faltou aquela coisa que eu 

comecei a dizer no início, que ele era um cara muito bem preparado matematicamente, 

economia, mas sem sensibilidade humana, do ponto de vista de perceber a mudança 

(LZ01, 2021). 

 

 

 

Nos materiais institucionais, a resposta para a pergunta "Quem somos nós?" incluía a 

apresentação dos amplos mercados que a holding orgulhava de ter alcançado. Até o ano de 2010 

a construtora era formada considerando quatro áreas maiores: Ação Social, Engenharia e 

Construção, Investimentos em Infraestrutura e Energia, Indústria e, por fim, o grupo 

denominado de Empresas Auxiliares. Essa configuração mais ampla e departamentalizada que 

formava a construtora a partir do ano de 2013 reflete um processo de crescimento acelerado a 

partir de quando Marcelo se torna presidente da Holding. As diferentes empresas que faziam 

parte do grupo tinham suas particularidades com departamentos específicos, pessoas com 

especialidades adequadas para a área e processos desenhados para atender aquele ramo do 

negócio, conforme explicou o seguinte executivo: 

Se você entender a miríade, como é que essa empresa se monta a partir dele, daqui, aí 

vem o líder do negócio, aí vem o diretor regional, aí vem o diretor da unidade de 

negócio. Essa unidade de negócio aqui, por outro lado se desculpa aqui em 50 

programas diferentes e cada um tem um líder. Nós chegamos a ter 400 unidades de 

negócio operando ao mesmo tempo em 20 países. Unidade de negócio que eu estou 

dizendo é um contrato de obra ou a prestação de um serviço de concessão, uma 

rodovia, ou uma prestação de um serviço de água que nós tínhamos operação ou um 

pólo produtor de etanol ou uma fábrica de petroquímicos. Quatrocentos operando ao 

mesmo tempo em 20 países (MC00, 2018). 

 

Diante dessa diversificação de negócios e ampliação estrutural, chegamos ao papel que 

a Holding assumia. Ela reunia em si um significativo peso simbólico para os membros 
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organizacionais. A estrutura imponente da sede buscava transmitir os valores que deveriam 

atravessar todas as empresas que faziam parte do grupo. Portanto, funcionava como uma 

amálgama na identidade. Sem grandes luxos, o prédio da sede transmitia em sua arquitetura os 

valores fundamentais da identidade organizacional para os membros. As salas tinham tamanhos 

parecidos e assumiam uma disposição similar independentemente do cargo que o integrante 

ocupasse. Cada estrutura era pensada para que não ferisse as ideias de austeridade e humildade, 

características essas tão caras e repetidamente argumentadas pelos manuais de valores da 

construtora, conforme definiu o seguinte trabalhador: 

 
A ideia do servir está muito relacionada a uma vida de austeridade, a uma vida de 

doação mesmo para a sua comunidade, para o seu grupo, para a sua família, das 

pessoas que estão desprendidas. Então, as pessoas da Odebrecht, a família Odebrecht 

é uma família extremamente simples do ponto de vista dos bens. As pessoas não têm... 

outro dia eu estava num treino onde eu tenho meu carro, encontrei um velho 

companheiro. Os velhos companheiros foram todos embora. Eu sou um dos últimos. 

Sou um dinossauro aqui dentro. E aí eu parei e disse: dê uma olhada nisso aqui, cara. 

Se o Dr. Norberto estivesse vivo e chegasse nesse estacionamento ele diria: essa 

empresa mudou muito. Por quê? Porque o tinha BMW, Audi, Mercedes. Eu tenho um 

Suzuki Vitara. Tenho dinheiro para comprar um Audi, um Mercedes? Tenho. Eu 

nunca vi Dr. Norberto com Mercedes. Quando cheguei na Odebrecht, Dr. Norberto 

tinha um Santana, que ele andou a vida inteira com esse Santana e não tinha motorista. 

Nunca teve. Até os 90 anos de idade, Dr. Norberto não teve motorista. Ele dirigia o 

carro dele. Essa é a ideia do servir. E essa empresa sempre foi assim. Ela sempre foi 

assim. Sempre o outro está na frente. Sempre quando eu sou sócio, o sócio é que ocupa 

o primeiro lugar no nome. Eu vou embaixo. Eu não quero jamais ter uma... ser 

reconhecido como ostensivo. Eu quero ter simplicidade, austeridade. Aquele filme, 

aquela cena, O Mecanismo, talvez você já tenha visto, que mostra aquela sala do 

Marcelo. A sala do Marcelo não era mais que isso aqui. Não tinha aquelas coisas, 

garrafa de Whisky A Odebrecht é exatamente isso aqui. Isso aqui foi construído no 

auge. Isso aqui foi construído em 2013/2014. Em 2015, a Odebrecht faturou R$ 132 

bilhões. 2015. Foi o segundo maior faturamento do Brasil de empresas privadas. Só 

perdeu para a JBS. Maior que a Vale. Quatro vezes maior que a Votorantim. Quatro 

vezes maior que a Gerdau. Uma empresa monstruosa. No entanto, ela construiu esse 

prédio e a sala do Marcelo, a sala do Emílio é exatamente aqui. Um pouco maior. A 

mesinha... essa é a ideia do servir como algo que é realizador, é humanamente 

realizador (MC00, 2019). 

 

Portanto, para além do ponto de referência física, a Holding também era responsável 

pelo pensamento estratégico que manteria o grupo coeso sobre os mesmos valores. Naquele 

espaço eram tomadas as decisões sobre a maneira com que os treinamentos deveriam ser 

aplicados e sobre quais seriam os temas das importantes reuniões anuais. Era também, 

especificamente na Holding, que eram realizadas as maiores e mais importantes negociações 

para aquisição de contratos. Em suma, todas as dinâmicas administrativas e burocráticas 

referentes aos negócios do grupo eram elaboradas pelos executivos da Holding, que assumiam 

importantes responsabilidades, incluindo o que chamavam de "relacionamento político 

estratégico". Essas noções podem ser percebidas nas falas de um diretor de contrato: 
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Então tinha uma holding da Odebrecht, onde tinha um conselho de administração e o 

presidente dessa holding. Que se comunicava com todas as outras 14 empresas, na 

época acho que eram 15. Então esse líder empresarial fazia essa comunicação com 

essa estrutura da holding. É tão interessante que, pela filosofia da Odebrecht, a holding 

não tinha importância, ela tinha um grande escritório ou a grande estrutura, porque 

como tudo era descentralizado o papel dela era mais de orientação e de tomada de 

decisões quando não havia consenso estabelecido. Em um determinado momento, 

então, a holding chegava e tomava alguma decisão e também tinha o papel do 

relacionamento político estratégico, o relacionamento político em nível de governo, o 

governo federal, a nível de planejamento de longo prazo para o país. Esse era o papel 

da holding. E, por sua vez, era a Holding que tinha relação com os acionistas, com a 

família Odebrecht e com os acionistas. (AC01, 2021) 

 

Considerando a importância que a organização depositava na relação com o cliente, a 

despeito de o boarding da organização estar no famoso prédio do Butantã, o papel da Holding 

e dos executivos que ali estavam alocados era limitado pelo conceito de descentralização. Isso 

implicava na ideia de que, uma vez que o contrato estivesse ganho pelos trâmites "político- 

estratégico", caberia ao engenheiro responsável convocar os integrantes que participariam da 

obra. Para cada contrado se estabelecia o que denominavam de Organização Dinâmica (OD), 

na qual aquele Diretor de Contrato se portaria como empresário da obra. Nesse ponto os 

executivos do "tapete" pouco interferiam no cotidiano da obra e eram acionados apenas para 

dar suporte ou "apoio" ao trabalho desenvolvido na "linha". 

Com essa estrutura descentralizada, a organização crescia mantendo diretores de 

contrato que se responsabilizavam por quaisquer contratempos que pudessem ocorrer com o 

cliente. Sob o comando de Marcelo, a organização havia solidificado as consquistas do passado 

para atingir um patamar histórico de uma organização configurada por uma imensa estrutura. 

Nesse sentido, quando consideramos a identidade organizacional Odebrecht antes da crise, a 

ampliação dos ramos de atuação e o consistente pretígio técnico, certamente faziam parte dos 

atributos que diferenciavam essa construtora das demais. Portanto, o terceiro tema fundamental 

na narrativa apresentada pelos entrevistados, documentos e observações etá centralizada no 

gigantismo que a organização havia alcançado. 

 
5.4 TEMA 4 - TECNOLOGIA EMPRESARIAL ODEBRECHT  

 

A Tecnologia Empresarial Odebrecht consiste em um compêndio de três livros de capa 

verde. Eles reúnem, em notas, as falas clássicas que definiam a maneira que Norberto Odebrecht 

entendia que os negócios deveriam ser conduzidos. Nesse material estão expressos os 

comportamentos esperados pelos líderes e liderados, os valores de autonomia, a importância da 

descentralização na gestão das obras, a necessidade de pactos de confiança com clientes e 

parceiros, além de especificações sobre como os processos internos deveriam ocorrer. Em 
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linhas gerais, a TEO formaliza os valores que sustentam quem a Odebrecht argumentava ser 

enquanto organização. 

Esse era o guia central da maneira com que os integrantes deveriam se comportar dentro 

e fora do contexto organizacional. Esse material apresenta, fundalmentalmente, concepções 

morais que devem tanto guiar o cotidiano de trabalho quanto penetrar nas relações pessoais dos 

integrantes. Ao refletir sobre o material em ressonância com as interpretações compartilhadas 

pelos participantes desse estudo, entendemos que a TEO define qual deve ser a maneira de fazer 

negócios da construtora, mas não se limita ao espaço organizacional. Os valores apresentados 

alí deveriam fazer parte da maneira com que os integrantes levariam suas vidas. A TEO impõe 

os sentidos que valores universais como ética, respeito, dedicação ao trabalho devem assumir 

na vida pessoal e de trabalho de um integrante Odebrecht. 

Aí é a parte religiosa da TEO, que ela é quase um credo. Todas as pessoas que você 

conversou, você viu isso. É como se fosse uma seita, nós temos uma religião aqui 

que chama TEO, por coincidência chama TEO (MC01, 2019) 

 
A importância que a organização conferia à TEO era tamanha que incorporar os 

elementos ali descritos era um requisito aos trabalhadores que desejavam continuar trabalhando 

na organização. Não bastaria apenas compreender o que estava definido na TEO, quanto mais 

o sujeito demonstrava ter absorvido para si os ensinamentos e valores apresentados nos livros, 

maior reconhecimento ele ia adquirindo entre os demais integrantes e, dessa forma, suas 

possibilidades de crescimento dentro da organização aumentavam. Esses pilares filosóficos 

incluem valores morais de confiança, excelência na execução do trabalho, dedicação para 

atender às necessidades do cliente. Sobre esse alinhamento conceitual, explicou um executivo: 

 

O cara tem que ter um alinhamento conceitual. O que é alinhamento conceitual? Ele 

tem que entender a TEO. Tem que ler primeiro. Todo mundo é obrigado a ler, tem que 

compreender, tem que concordar, tem que praticar. Se ele não concordar com a forma, 

por exemplo, da delegação sem tutela... porque a delegação é sem tutela mesmo, o 

cara que não sabe delegar não trabalha aqui. E o cara que não tem autonomia e 

independência para tocar as suas responsabilidades, o seu negócio, como a gente 

chama, ele também não trabalha aqui, vá para a Camargo Correa, aqui tem que estar 

alinhado (MC00, 2019). 

 
Nesse sentido, considerando a importância que atribuída à Tecnologia Empresarial 

Odebrecht, esse tema se fez fundamental para descrever a identidade da construtora. Para além 

do conteúdo descrito no material, chamo a atenção para a maneira com que as interpretações 

dos elementos ali referenciados eram apresentadas aos integrantes da construtora. Cabia aos 

líderes educadores definirem esses sentidos. Muitos deles se orgulhavam, inclusive, de terem 

tido longas conversas com o próprio Norberto Odebrecht sobre os temas ali referenciados, o 
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que conferia ainda maior autoridade na interpretação imposta por esses executivos. Aos demais 

integrantes do grupo caberia o papel passivo de absorver, incorporar e praticar tais conceitos de 

acordo com a expectativa e definições dos executivos. 

 
5.5 TEMA 5 - AUTONOMIA, DESCENTRALIZAÇÃO E CONFIANÇA  

 

Dentre os valores morais estabelecidos na TEO, alguns recebiam uma validade prática 

que merece destaque porque impactavam profundamente a maneira com que os negócios eram 

estabelecidos. Os conceitos de autonomia, descentralização e confiança fazem parte das 

sutilezas que sustentavam as relações estabelecidas no cotidiano laboral da construtora. Quando 

digo sutilezas me refiro ao fato de que um olhar apressado não dá conta de apreender toda a 

importância prática que aquele grupo atribuía a esses conceitos. Vale lembrar que a noção de 

parceria baseada na confiança foi elaborada pelo próprio Norberto Odebrecht. Para ele, caso 

houvesse sinais de que não havia confiança, ou que o trabalho de alguém precisaria ser 

fiscalizado, aquela dinâmica estava fadada ao fracasso. 

Na prática, esses conceitos davam aos trabalhadores a sensação de liberdades em suas 

ações cotidianas ao mesmo tempo em que direcionava aos integrantes a responsabilidade para 

conduzir as ações delegadas e acordadas nos planos de ação (PA). Considerando a amplitude 

da construtora, a organização horizontal era justificada por permitir maior agilidade nos 

negócios e, dessa forma, maiores chances de atender às necessidades dos clientes, elemento 

crucial descrito na TEO. Além dessa justificativa, essa responsabilidade também estimulava o 

sentimento de empresário, aumentando o engajamento e entrega desse integrante. 

Dessa maneira, se a lógica da descentralização estava inicialmente fundamentada na 

necessidade de estar próximo ao cliente e oferecer soluções específicas para cada caso, essa 

mesma ideia abria caminhos para justificar a maneira com que a TEO deveria penetrar a 

subjetividade daqueles que almejassem o crescimento profissional na construtora a ponto de ser 

merecedor de tamanha autonomia. Sobre esse processo, compartilhou um colaborador: 

 
"Porque eu quero estar próximo do cliente. Eu sou descentralizado, porque junto a ele 

eu vou saber exatamente o que eu quero, ele quer. E aí eu vou poder transformar um 

sonho em realidade". Então, é por isso. Não se discutia princípio organizacional, 

centralizado ou descentralizado. Eu quero ouvir o cliente. E falei no meu seminário: 

"Somos descentralizados, porque queremos estar junto ao cliente e entender a 

demanda do cliente". Só que para estar junto ao cliente, eu preciso da pessoa certa. Eu 

preciso da Izabely. Você está formada? Você conhece a TEO? Então, você tem que 

ser aculturada pela TEO. Ou seja, tem todo aquele processo de trainee e de formação 

até você se tornar uma empresária. Eu preciso ter aquela pessoa certa, e assim, colocar 

junto àquele cliente. Dessa forma, eu preciso ser descentralizado, pois preciso estar 

junto ao cliente, entender a demanda, tenho que ter a pessoa certa e confiança nela. 
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Mas tudo isso sozinho não basta, é necessário um instrumento de impacto da nossa 

delegação e entendimento para eu vir aqui lhe acompanhar, o famoso PA - Programa 

de Ação -. Então, nós vamos desenvolver impacto, que é o nosso documento para 

entendimento. Eu posso ter confiança e você possuir conhecimento sobre cliente, mas 

vamos compactuar aqui o que eu espero de você, como também o que você espera de 

mim, e o que vai ser entregar de resultado (MR01, 2020). 

 

Enquanto viveu, Norberto trabalhou e, enquanto trabalhou defendeu a necessidade de 

ter clientes parceiros e integrantes que tivesse o espírito de dono. Para o patriarca as relações 

estabelecidas no âmbito organizacional e pessoal só faziam sentido se fossem celebradas com 

base na confiança mútua das partes envolvidas no contrato. Portanto, essa relação de confiança 

era algo fortemente defendida, tanto em termos filosóficos quanto práticos. No cotidiano da 

organização, não havia auditorias internas ou processos que estabeleciam uma fiscalização 

rigorosa sobre a ação das pessoas que trabalhavam na construtora. A maneira com que as 

pessoas se relacionavam no trabalho estava sempre orientada a reforçar a prática da confiança. 

Uma passagem compartilhada por um entrevistado nos ajuda a ter uma aproximação de como 

essas três noções eram reforçadas no dia a dia de trabalho: 

Quando eu estava trabalhando com ele já na Fundação Odebrecht, eu era o responsável 

por toda a administração e finanças da Fundação. Ele precisava assinar uma 

procuração para banco, porque ele não assinava cheque, essas coisas. "Doutor 

Norberto, essa aqui é uma procuração", ele pegou e falou: "onde é que eu assino, meu 

filho?". Ele me chamava de Veiga: "Onde é que eu assino?". "Aqui, doutor, mas isso 

aqui é uma procuração". "Meu filho, se eu estiver passando meu patrimônio para você, 

depois a gente se acerta. Isso aqui chama-se parceria com confiança". E assinou, sem 

nem olhar o que era. Então ele dava muitas demonstrações desse tipo que deixava a 

gente impressionado... essa passagem mesmo tem anos mas não saiu da minha cabeça 

(AG01, 2020). 

 

Essas demonstrações de confiança como pilar central nas relações estabelecidas na 

organização, eram evidentes, tanto nos argumentos dos líderes quanto em artefatos espalhados 

pela construtora. Para ilustrar essa percepção, apresento o fato de que durante minhas 

observações notei que, em quase todas as mesas, eram dispostos alguns lápis pretos com as 

pontas afiadas, borrachas e pequenos blocos de papel. A maneira com que estavam colocados 

e o fato de esses materiais estarem impecavelmente novos, sugeriam que não eram usados com 

frequência. Quando questionei sobre o motivo dos lápis à disposição, fui informada de que era 

um símbolo da confiança pregada por Norberto Odebrecht e que essa relação deveria ser 

constantemente relembrada. Explicou-me o executivo MC01: 

 

Eu perguntei a ele (Norberto Odebrecht) ... o que são esses lápis? Ele me disse que se 

pudesse preencheria até o cheque a lápis. A história é a seguinte. Se eu combino com 

você que a entrega é dia 15 e, por algum motivo, você precisa me entregar dia 20, 

você pode simplesmente apagar e fazer o ajuste necessário. Eu confio em você. Eu sei 

que você fez o melhor que pode e está alterando a data porque precisa, de fato. Eram 
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demonstrações de confiança que Dr. Norberto nos dava no dia a dia. O lápis representa 

confiança. Ele, inclusive, dizia que só não assinava cheque a lápis porque o banco não 

aceitava (MC01, 2019). 

 
Nesse sentido, essa tríade formada pelos conceitos de autonomia, confiança e 

descentralização foram elaboradas pelo fundador da construtora e atravessaram o tempo. Esses 

atributos sustentaram as relações laborais que se estabeleceram no presente da construtora e 

que, mais tarde, seriam desafiadas pelas revelações da Operação Lava Jato. Essa lógica 

desdobrava em ações diretas nas práticas cotidianas sobre a maneira com que os negócios eram 

conduzidos pela organização. Nesse sentido, esses conceitos eram parte fundamental da 

identidade organizacional e justificavam a maneira com que o trabalho deveria ser estabelecido 

entre os integrantes. Esses pilares filosóficos foram traduzidos em condutas práticas de uma 

organização de trabalho horizontal, centrada no cliente. Sobre essa relação, explicou um dos 

executivos: 

 
o modelo descentralizado de administração da Odebrecht onde a relação com o cliente 

se exercia na ponta né e não pelos acionistas, aliás sempre pelos diretores de contrato. 

A Odebrecht não tinha um organograma vertical, o modelo dela era horizontal, que 

para mim era totalmente inovador, uma coisa totalmente diferente dos modelos de 

empresas com as quais eu havia trabalhado. Em algumas das empresas que eu 

conhecia e, para as quais havia prestado serviço, era o boarding, a presidência, ou o 

presidente que eram sempre os últimos a dar a palavra decisória. Na Odebrecht o curso 

era totalmente horizontal e a decisão mesmo quem tomava era o diretor de contrato, 

lá na ponta na relação com o cliente. Então eu trabalhando na construtora, na empresa 

mãe, eu tive contato com os diretores de contrato, com quem realmente fazia a 

empresa no dia a dia. Então são engenheiros, a maior parte deles em engenharia civil, 

que ficam na ponta dos negócios e eles que estabelecem os contratos com os clientes, 

públicos ou privados, e estabeleciam com esses diretores de contrato qual era a obra 

a ser feita, qual serviço a ser prestado, e os eleitores de contrato apresentavam para 

eles a solução. E pactuavam resultados. E nesse sentido os diretores de contrato 

levavam isso horizontalmente ao conhecimento dos seus orientadores, porque não 

posso dizer que são superiores, porque na verdade não eram (MC01, 2020) 

 

 

Portanto, dentre os conceitos morais estabelecidos na TEO, as noções de autonomia, 

confiança e descentralização foram estabelecidas como uma marca fundamental da identidade 

organizacional Odebrecht. Essas relações de confiança atravessavam discursos cotidianos e 

sustentavam a maneira com que os integrantes executavam suas ações. Uma vez acordado o 

Plano de Ação, não havia uma fiscalização direta sobre a maneira com que aquele trabalhador 

estava executando sua tarefa, o que sugeria a necessidade de autorresponsabilidade sobre as 

ações executadas pelos integrantes. Portanto, quando pensamos nessa tríade (autonomia, 

confiança e descentralização) estamos diante de ferramentas gerenciais que atravessaram a 

história da construtora e contribuíam para o fortalecimento do vínculo psicológico estabelecido 

entre sujeitos e organização. 
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5.6 TEMA 6-   SOMOS NOSSOS INTEGRANTES  
 

Eram mais de 200 mil empregos formais e um total de quase 500 mil empregos indiretos. 

Com a significativa expansão da construtora, o quadro de trabalhadores também aumentou. 

Conforme vimos até aqui, historicamente, as relações interpessoais estabelecidas na dinâmica 

laboral sempre foram importantes para a gestão da construtora. A ideia de que as pessoas 

deveriam estar alinhadas com os propósitos filosóficos vinha antes mesmo da expectativa de 

capacidade técnica de negócios. Era estimulado que um integrante apresentasse senso crítico e 

pensamento autônomo em seus negócios, sugerindo soluções e apresentando desafios ao mesmo 

tempo em que fossem incorporados, de maneira inquestionável, os valores estabelecidosna TEO. 

Esse pensamento coeso contribuía para o estabelecimento uníssono sobre quais eram os 

atributos que definiam a identidade organizacional. Os valores compartilhados davam o 

significado do que era ser um integrante Odebrecht. Essa dinâmica de moldar os sentidos dos 

integrantes estava programada e planejada desde o processo de recrutamento e seleção. Para 

fazer parte do grupo, alguns requisitos eram considerados fundamentais independentemente do 

cargo a ser ocupado. Era necessário mais do que a formação sólida que indicasse capacidade 

técnica. O grupo valorizava a possibilizade de formar seus integrantes através do trabalho 

estabelecido no cotidiano da construtora. Dessa maneira, o novo trabalhador deveria ser 

preferencialmente jovem para que sua carreira fosse moldada e estabelecida pela lógica 

empresarial da Odebrecht. 

A formação do profissional era conduzida por uma combinação de educação para o 

trabalho (treinamentos formais) e educação pelo trabalho (que se dava no cotidiano). A maneira 

com que os conceitos eram formalmente apresentados estava elaborada em sofisticados 

treinamentos que passavam por ciclos correspondentes ao período em que aquele integrante 

estava: havia um processo no começo de carreira que era conhecido como "iniciação à cultura" 

e, conforme avançavam, os trabalhadores passavam por programas de treinamentos em que 

ministrados por experientes e importantes executivos do grupo. Além dessas relações formais, 

todos os líderes assumiam como responsabilidade o papel de treinamento pelo exemplo e 

trabalho cotidianos. Sobre esse processo, explicou um dos executivos: 

 
Então, há que ter líderes educadores que preparem o indivíduo desde que entra para 

que ele haja dessa maneira. Por isso que dos 16 executivos que essa empresa tinha 

quando começou a Lava-Jato, 15 tinham sido formados aqui e entraram na empresa 

ou como estagiários ou como treinee. E aqui não entrava executivo formado... Os 

executivos eram formados na casa. O cara tinha que entrar como estagiário ou treinee. 

Aqui era proibido se contratar pessoa usando headhunter e era proibido contratar 
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executivos formados. Tinha que buscar dentro da empresa as pessoas para suprir as 

necessidades do grupo. E é por isso que não tinha demissão. Porque o cara que entrou 

como treinee ou estagiário, que fez uma carreira, que cresceu, que está há cinco anos 

aqui... se ele passou de dois, não será mais demitido nunca mais porque se ele não vai 

bem num certo lugar, o chefe dele não pode demitir. É proibido demitir. Tem que dizer 

para ele: olha, nós não estamos dando certo, você não está correspondendo às nossas 

necessidades, você percebe porque tem um processo de autoavaliação rigoroso(MC00, 

2019). 

 

 

O termo aculturado era comum no cotidiano do departamento de Pessoas & 

Organização. O sujeito aculturado era aquele que havia absorvido os valores e filosofias da 

empresa para sua vida pessoal. Todos os executivos que atingiram sucesso profissional na 

construtora tinham em comum o fato de argumentarem, com orgulho, que faziam parte daquela 

cultura e haviam assumido para si os valores definidos pelos materiais escritos por Dr. Norberto, 

o fundador da construtora. Os pilares filosóficos que sustentavam a identidade da construtora 

deveriam invadir o cotidiano dos trabalhadores, para além das relações de trabalho. Esse era o 

requisito primordial para que um indivíduo pudesse vislumbrar uma carreira dentro do grupo. 

 
Portanto, você traz a cultura organizacional e de gestão. Com isso, você incorpora, 

acredita e leva para dentro de casa. O meu sobrenome não tem nada a ver com a 

Odebrecht. E você transmite para os sobrinhos da família: "Senta aqui comigo, vamos 

fazer um planejamento de vida. O que que cê quer ser amanhã?" (MR01, 2020) 

 

Considerando que os contratos eram direcionados para obras em todo o Brasil, uma boa 

parte da mão de obra era contratada localmente para atender aquela demanda específica. Assim, 

a Odebrecht adotava uma política de contratar pessoas que moravam nas cidades em que as 

obras estavam sendo realizadas. Dessa forma, ela facilitava sua logística de trabalhadores e 

também oferecia uma contrapartida para os cidadãos dos estresses esperados de uma obra. No 

entando, esses empregos eram temporários e seguiam o ciclo de vida de obra, que estebelece 

uma dinâmica comum nessa área: os trabalhadores precisam se habituar a serem mobilizados 

(contratados) e desmobilizados (demitidos) de acordo com a demanda do contrato. Desse modo, 

havia o estabelecimento de um início, meio e fim para os projetos que eram acordados com os 

trabalhadores por meio do Plano de Ação. 

Portanto, entre os integrantes da Odebrecht existiam aqueles que faziam parte do quadro 

fixo de trabalhadores (denominada folha nacional ou pessoal estratégico), e outros que 

ofereciam um trabalho pontual para aquela obra específica e eram desmobilizados ao final do 

contrato. Independentemente dessas diferenças, de alguma forma aqueles indivíduos deveriam 

ser impactados com a experiência de ser parte, mesmo que temporariamente, do grupo 

Odebrecht. Vale ressaltar que, para além dos atributos morais e subjetivos, a construtora tinha 
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como prática oferecer robustos pacotes de recompensas que superavam aqueles oferecidos pelas 

construtoras concorrentes. Nesse sentido, era comum que esses trabalhadores já acostumados a 

trabalhar por contrato, dessem preferência para obras da Odebrecht. Sobre essa relação 

compartilhou um dos trabalhadores: 

 

A obra é transitória, o canteiro é a fábrica, ou seja, ele desmonta e vai para outro lugar. 

A equipe dirigente, é chamada de pessoal estratégico ou folha nacional. E o pessoal 

local, que é mobilizado para desenvolver a região com mão de obra de pessoas da 

cidade e redondeza. Com isso, você desenvolve a região, mas quando a obra acaba 

essas pessoas são desmobilizadas. Dessa forma, o estratégico tem que ir para outro 

lugar, isto é, o pessoal que está formado e tem um plano de carreira. Então, o que 

acontece? Nem sempre você terá uma próxima obra para essa equipe, pois o pipeline 

não funciona assim, caso fosse casado, seria ótimo. Nós vivíamos em uma época, na 

qual tínhamos um centro de resultados, e com isso, quem acabava a obra ficava ali a 

custo fixo para a matriz. Ou seja, todo esse pessoal disponível esperavam as obras ou 

tentando conquistá-las a um custo elevado. Nesse sentido, gera-se uma pressão 

enorme para as pessoas sem trabalho efetivo e que estão em estudo de obra. Existe um 

limite, do contrário, você será desligado. Então, a falta de obras e pessoal disponível, 

ocasiona um exercício difícil: "Se eu tenho obra e não tenho gente, eu tenho um 

problema. Se eu tenho gente, mas não tenho obra, eu também tenho". Como 

equilibrar? Então, por isso, era fundamental que a área de Planejamento e de Pessoas 

tentasse entender o fluxo de conquista - o pipeline - versus a capacidade, perfil e 

qualificação das pessoas para a demanda de obras. E para essas pessoas, 

principalmente os diretores e dirigentes, os quais vivem de resultados, não tendo obra 

se torna um problema. Então, devesse tentar conquistar a obra com prejuízo, a 

qualquer custo. Essa era uma característica que tínhamos. Mas quando há uma crise, 

o pessoal da matriz diz: "Vamos acabar com a disponibilidade. Acabou a obra e não 

arranjou programa enquanto estava no final de obra? Só tem um mês, um mês e meio". 

Com isso, você vai deteriorando, pois as pessoas ao invés de terminar, acabam 

empurrando ou colocando o foco fora do mercado. Isso é a sobrevivência. E tenta-se 

arrumar uma obra, mesmo com prejuízo, para depois virar. A partir disso, começam 

as dificuldades e as negociações para a virada de obra. (MR01, 2019) 

 

 
Todas essas particularidades que marcam os diferentes vínculos que se estabeleciam 

entre os trabalhadores e a organização são atravessadas pela narrativa de que a Odebrecht 

procurava valorizar seus integrantes. Nesse sentido, a maneira com que os integrantes eram 

chamados a estar naquela organização sugeria a necessidade de romper com os limites entre o 

âmbito pessoal e profissional, dando lugar a uma coesão de valores morais que deveriam guiar 

o comportamento em qualquer ambiente. Assim, ao olharmos para as relações estabelecidas 

com os integrantes entendemos um tema fundamental para a maneira com que eram impostos 

os sentidos sobre quem era aquela organização. 
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5.7 A IDENTIDADE ORGANIZACIONAL PARA ALÉM  DOS 

 ATRIBUTOS: DAS SUTILEZAS GERENCIAIS  

 

Nesse capítulo meu objetivo foi construir uma descrição densa sobre a maneira com que 

os membros percebiam a identidade organizacional Odebrecht antes da crise enfrentada diante 

da Operação Lava Jato. Considerando os temas que emergiram a partir do cuidadoso estudo de 

campo, as narrativas apresentadas sugerem que, até o momento em que o escândalo bateu à 

porta da contrutora, estávamos diante de uma organização marcada por um crescimento sólido 

e sustentada por uma cultura que havia atravessado o tempo. Os atributos centrais, 

diferenciadores e de longo prazo foram inicialmente elaborados pelo fundador e ainda 

encontravam ressonâncias concretas nesse tempo histórico. 

A Odebrecht, para seus membros, representava mais do que um local de trabalho. As 

carreiras extrapolavam as metas profissionais. É nítido que o espaço empresarial se confundia, 

necessariamente (já que o alinhamento moral era um requisito para trabalhar no grupo), com a 

vida pessoal dos integrantes daquele grupo. Os valores definidos pela TEO, faziam parte do 

convívio cotidiano daqueles que trabalhavam na construtora como também invadia a vida de 

seus familiares. Esse vínculo moral e psicológico era cuidadosamente preparado desde o 

processo seletivo de novos integrantes. Dessa maneira, ao considerarmos a identidade 

organizacional Odebrecht, é preciso um olhar mais atencioso para desvelar as sutilezas que 

marcam esse constructo naquele espaço. 

Ao nos aproximarmos das experiências compartilhadas sobre o que significava ser um 

integrante Odebrecht, nos colocamos diante de uma narrativa coesa e higiênica com pouco -ou 

nenhum - espaço para questionamentos dos valores estabelecidos como centrais para definir a 

identidade daquela organização. De maneira clara, a identidade organizacional era assumida 

pela liderança como uma poderosa ferramenta gerencial para manipular as interpretações 

elaboradas sobre o que deveria significar ser membro daquela construtora. Ela era posta para 

funcionar como um guia de referência sobre como os integrantes deveriam assumir seus 

comportamentos empresariais e também pessoais. 

Ao descrever, de maneira robusta e densa os principais atributos que sustentavam a 

cultura empresarial Odebrecht, foi possível elaborar uma referência sobre quais ameaças se 

apresentariam à identidade organizacional diante do período de crise. Nesse sentido, os temas 

que emergiram dessa análise inicial funcionaram como um guia no caminho de tecer 

ressonâncias entre os questionamentos que passaram a fazer parte do cotidiano organizacional 

diante as ameaças que se impuseram diante da operação Lava Jato. 
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CAPÍTULO 6 - NARRANDO O PROCESSO DE IDENTIDADE 

ORGANIZACIONAL AMEAÇADA     

 

 
Considerando a maneira com que a literatura tem se portado para analisar o fenômeno 

de identidade organizacional ameaçada, neste capítulo, organizei os temas que emergiram da 

investigação empírica em ressonância com os tempos lineares de começo, meio e fim da 

experiência vivenciada pela construtora. Nesse sentido, os fatos foram apresentados em ordem 

cronológica e seguiram o seguinte caminho: reconhecimento da ameaça, mobilização das 

respostas e gestão dos outcomes resultantes desse processo. Ao lançar o olhar para esse processo 

ao longo do tempo, pude articular reflexões diante das diferentes camadas que compuseram as 

narrativas que configuraram a experiência da organização estudada. 

 
6.1 TEMA 1 - A NATUREZA DA AMEAÇA E O PROCESSO DE 

 RECONHECIMENTO  

 

 
Era um país muito engraçado, não tinha escola, só tinha estádio (Ditado Popular, 

2013) 

 

 

 
A Odebrecht foi a última organização implicada nos processos da Operação Lava Jato. 

Mesmo com Marcelo preso e um clima de insegurança, durante quase dois anos (2014 a 2016), 

a construtora manteve a postura de negar seu protagonismo nos esquemas revelados pelos 

delatores durante os acordos que iam sendo firmados. Nesse sentido, nesse primeiro tema, 

apresento as narrativas que contam a história sobre como os executivos enfrentaram esse 

momento inicial. Ao mergulharmos nessas experiências sob o olhar daqueles que vivenciaram 

esse período conturbado da história da Odebrecht, somos convidados a elaborar articulações 

que extrapolam as relações estabelecidas apenas no interior organizacional. 

O processo de reconhecimento da ameaça foi atravessado pelo contexto histórico e 

político que circunscreveram a organização naquele momento. Para os gestores, a agenda 

política e o interesse no desmonte do governo que estava no poder, consolidavam a real 

motivação daquela operação e funcionaram como uma cortina de fumaça que prejudicou o 

reconhecimento de que as acusações poderiam, de fato, afetar a construtora. Nesse sentido, para 

considerarmos o processo de elaboração de sentidos que configuraram o período em que os 

executivos precisaram reconhecer os eventos da Lava Jato como ameaça, somos convidados a 
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olhar para um recorte histórico do cenário brasileiro que ligeiramente antecedeu o início da 

Operação Lava Jato. 

Isso porque, na percepção nos entrevistados, a configuração da intensidade com que as 

investigações invadiram a construtora e se elevaram ao patamar de ameaça, resultaram de uma 

dinâmica na qual elementos externos à organização foram articulados em grandes narrativas 

hegemônicas sobre os escândalos (BOJE, 2001). Para tanto, tomo como ponto de partida as 

denominadas jornadas de junho. Em meados de 2013 um movimento estudantil tomava as ruas 

das principais capitais do país em protesto ao aumento da tarifa de transporte público. A pauta 

das manifestações estava centrada em uma insatisfação da esquerda com o significativo 

investimento público que estava sendo destinado para sediar os eventos da copa do mundo e 

das olimpíadas no Brasil enquanto o governo federal aumentava o preço do transporte. A conta 

não fechava. Como um país poderia estar investindo tantos recursos em eventos efêmeros ao 

mesmo tempo em que aumentava o valor do transporte público? 

Diante da popularidade dos protestos, a então presidente Dilma, em uma tentativa de 

controlar a insatisfação popular, volta atrás da medida e reduz as tarifas. Era tarde demais. 

Durante os meses que se seguiram as manifestações se ampliaram, ganharam fôlego e novas 

pautas foram inluídas. Multidões tomaram espaços públicos e configuraram uma rotina de 

protestos em diferentes capitais do país. A lista, cada vez mais longa de insatisfações com a 

classe política, era manisfestada em cartazes e transmitidas nos principais jornais do mundo. 

Com uma narrativa pautada no orgulho nacional, os manifestantes traziam às ruas pedidos de 

reformas no âmbito político, incluindo um discurso de necessidade de maior transparência dos 

gastos públicos, combate à corrupção e destituição do sistema partidário (CHAUÍ, 2013). 

Nessas manifestações, era comum encontrar cartazes com dizeres que ironizavam os 

altos investimentos nas obras para receber os eventos esportivos. Sobre esse período, Singer 

(2013) nos lembra de frases como: "Copa do Mundo eu abro mão, quero dinheiro pra saúde e 

educação”, “Queremos hospitais padrão Fifa”, “O gigante acordou”, “Ia ixcrever augu legal, 

maix fautô edukssão”, “Não é mole, não. Tem dinheiro pra estádio e cadê a educação”, “Era 

um país muito engraçado, não tinha escola, só tinha estádio". Esses pedidos sugeriam a 

insatisfação generalizada da sociedade com a maneira com que o dinheiro público estava sendo 

investido. As manifestações colocavam em xeque, pela primeira vez, a popularidade do governo 

petista. 
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Imagem 1 - Manifestantes segurando cartazes| junho de 2013 
 
 

Fonte: WHITAKER (2013) 

 

 

Como agravante desse cenário, é preciso relembrar que 2014 foi ano de eleição 

presidencial. Os protestos passaram a assumir pautas difusas que tinham em comum o objetivo 

críticas ao governo PT. A ultradireita adere às narrativas das ruas, o que daria uma outra tônica 

aos movimentos. Nesse cenário, a legitimidade da recém retomada democracia foi colocada em 

xeque quando, em diversos cartazes, era possível observar o questionamento do papel das 

instituições sob a retórica de que a política é invariavelmente corrupta (CHAUÍ, 2016; 

SINGER, 2016). Portanto, foi a partir de um movimento estudantil de crítica ao governo de 

esquerda que há um marco no enfraquecimento da esquerda petista no Brasil e incendeia-se, na 

população, a necessidade de mudanças. 

Imagem 2 - Manifestações em 388 cidades do Brasil 
 

Fonte: JACOB (2013) 
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Nesse processo, ao mesmo tempo em que a esquerda é enfraquecida, há o fortalecimento 

de uma narrativa que buscava eleger a direita como possível saneadora do país. Nesse sentido, 

Singer (2013) argumenta que, após mais de uma década do governo de esquerda, a direita 

buscou “tingir as manifestações de um sentimento de anticorrupção” (p. 35) – estratégia bem- 

sucedida do ponto de vista discursivo e político, pois essa bandeira, cunhada em valores 

universais, tende a penetrar todas as classes sociais e incidir sobre a opinião pública. A história 

nos mostrou que o movimento estudantil iniciado com uma pauta de redução de tarifas de 

transporte público, atingiu um patamar de ataque à democracia e ao governo de esquerda. As 

fotos da imagem 9 são um registro que fiz em uma das manifestações durante o ano de 2014. 

Imagem 9 - Manifestações de ataque à democradia 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (jan de 2014) 

 

Considerando o caminhar histórico social que invadia o país, podemos considerar que 

as jornadas de junho de 2013 marcaram profundamente o ano que antecedeu a Lava Jato. A 

importância histórica desses protestos se desvela por ter configurado um contexto fértil para 

que as investigações conquistassem apoio popular ao mesmo tempo em que as empreiteiras 

eram desenhadas como grandes vilãs. Com a politização da pauta anticorrupção, a desconfiança 

de que havia desvios de verbas nas grandes obras construídas para sediar os eventos 

internacionais contribuiu com a construção de um contexto de intolerância popular contra o 

governo PT. Foi então, tendo esse cenário configurado, que a força tarefa de Curitiba iniciou 

suas investigações de maneira tímida para atingir, em seguida, os holofotes nacionais de um 

país que tinha nas ruas uma agenda política anticorrupção. 
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6.1.1 O INÍCIO DA OPERAÇÃO LAVA JATO E OS PRIMEIROS EFEITOS NA 

 ODEBRECHT  
 

Em 17 de março de 2014, a Polícia Federal de Curitiba (PR) iniciava o que seria 

propagandeada como a maior iniciativa de combate à corrupção do Brasil. Segundo as 

acusações elaboradas inicialmente no processo, em uma rede de postos de combustíveis e lava 

a jato de fachada, doleiros (operadores de câmbio no mercado paralelo) estavam, há anos, 

movimentando recursos financeiros ilícitos em valores estratosféricos (MPF, 2021). Essa ação 

inicial da Polícia Federal do Paraná, se desdobrou na prisão de um famoso doleiro, Alberto 

Youssef, que inclusive já havia sido condenado e solto no caso do Banestado. 

Durante as buscas por provas que pudessem implicar Youssef nos esquemas de lavagem 

de dinheiro, os investigadores encontraram um e-mail que comprovava a compra de um Range 

Rover no valor de 250.000,00. No entanto, o que chamou a atenção dos federais foi o fato de 

que essa nota havia sido emitida no nome do então diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo 

Roberto Costa. Estabelece-se, a partir dessa evidência, a ligação inesperada entre um dos 

doleiros mais conhecidos no meio dos crimes de colarinho branco e a estatal mais importante 

do Brasil. Foi precisamente esse fato que daria um novo rumo à operação que começou local e 

se expandiria amplamente por todo o país. 

Paulo Roberto Costa é intimado a prestar depoimentos na Polícia Federal, mas nesse 

primeiro momento, foi rapidamente liberado. No entanto, a investigação continuava ativa. 

Câmeras de vigilância do prédio em que trabalhava o ex-diretor flagraram seus familiares 

carregando caixas cheias de documentos. Com isso, ele foi preso, temporariamente, no dia 20 

de março de 2014 e, de acordo com a Polícia Federal, o motivo foi a "tentativa de destruição e 

inutilização de documentos que poderiam servir de provas nas investigações da Lava Jato". A 

prisão de um importante diretor da maior estatal nacional foi noticiada na grande mídia e 

impressionou a opinião pública. Considerando o cenário social e político que o país vivenciava, 

em que a pauta anticorrupção corria as ruas, a notícia foi recebida com celebração. 

Esse é um dos momentos inéditos na história do Brasil e que contribuem com a 

popularidade da Operação Lava Jato: um grande executivo da Petrobrás atrás das grades. Há 

tempos a estatal havia se tornado símbolo de orgulho nacional. Com o crescimento da Petrobrás 

e a descoberta do pré-sal, em 2006, houve um significativo aumento de investimentos para 

exploração de petróleo no Brasil, o que exigiria contratos mais gordos com a principal 

empreiteira da estatal: a Odebrecht. Embora há anos essas empresas celebrassem contratos, com 

a demanda de construção de plataformas para exploração de petróleo isso se intensificou. Nesse 
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sentido, diante da prisão de Paulo Roberto, há uma certa preocupação, mesmo que distante e 

discreta, da área jurídica da Odebrecht, conforme explicou o executivo na seguinte fala: 

 

Quando o Paulo Roberto Costa foi preso no dia 20 de março de 2014 é obvio que, 

dentro da Odebrecht, foram ligados os alertas máximos pelo pessoal da área 

jurídica, pelos responsáveis pelas empresas que tinham negócio com a Petrobras, 

porque Paulo Roberto Costa era um diretor da Petrobrás importante, que já estava lá 

a mais de dez anos e a Petrobrás era, naquele momento, era a empresa a quem mais 

a Odebrecht tinha prestado serviços ao longo de sua história toda. O primeiro foi 

em 53, nós já estávamos em 14, ou seja, fazia 61 anos que a Petrobrás era cliente da 

Odebrecht de forma ininterrupta... Também a Petrobrás era o mais importante sócio 

que a Odebrecht tinha e tem, ou teve em toda a sua história. Nenhuma outra empresa, 

nenhum outro investidor, nenhum outro fundo, nenhum outro banco teve uma 

participação em um negócio da Odebrecht com a relevância que teve a Petrobrás... 

Era um imbricamento danado. Com a prisão de Paulo Roberto Costa, é óbvio que 

isso tudo gerou dentro da empresa uma preocupação muito grande, 

independentemente de qualquer possibilidade de vir a ser envolvida, em qualquer 

questão de Paulo Roberto. Poxa?! Se nós temos tantos negócios com a Petrobrás, nós 

precisamos ficar atentos. Naquele momento, ligou-se o alerta geral, esta gente ficou 

toda muito atenta... seguimos o nosso modelo clássico: Marcelo dirigindo a holding 

e cada responsável por cada um dos negócios que tinha relacionamento com a 

Petrobrás, cuidando do seu território, cuidando de seu pedaço, cuidando das suas 

relações com suas respectivas equipes e, obviamente, interagindo com Marcelo, 

em razão da sensibilidade do tema. Assim foi sendo conduzido (MC02, 2017). 

 
Essa preocupação interna, refletida na ideia de "alerta máximo", veio a calhar quando 

em 27 de agosto de 2014, o ex-diretor assinou acordo de colaboração com o Ministério Público 

Federal em que teria o benefício à prisão domiciliar pelo prazo de um ano, com tornozeleira 

eletrônica, pena amena perto da que poderia receber sem a colaboração. Como contrapartida, 

Paulo Roberto apresentaria à justiça todos os crimes cometidos, além de indicar outros nomes 

para que a investigação pudesse continuar. Foi precisamente o depoimento do ex-diretor de 

abastecimento da Petrobrás que direcionou, pela primeira vez, os olhares para as maiores 

empreiteiras do país. 

Foram esses depoimentos que mudaram os rumos das investigações. Paulo Roberto 

revelou um esquema de benefícios que envolvia construtoras, agentes públicos, a estatal e 

operadores financeiros (doleiros). De acordo com os relatos, as diretorias da Petrobrás eram 

definidas por indicações do Conselho de Administração, constituído pelo sócio majoritário, 

portanto, o governo. Assim, cada diretor da Petrobrás era vinculado a um grupo político (PP, 

PT e PMDB). Nessa dinâmica, os desvios dos contratos firmados com as construtoras 

garantiriam uma porcentagem do valor acordado entre a empreiteira e a estatal durante a 

execução de uma grande obra superfaturada. Diz o delator: 

 

Qual interesse desses políticos? que as empresa do cartel ganhasse. Porque se elas 

ganhassem revertia uma parte pra eles… essas empresas do cartel não trabalham 

somente para Petrobras, trabalham para portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, o 
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interesse deles é tudo, não só a Petrobrás ... Se uma empresa dessas ganhou um 

contrato bom na Petrobrás, o cara vai chegar lá e falar ó também tem aqui interesses 

aqui uma concessão de aeroportos a concessão de rodovias, hidrovias, portos… (Paulo 

Roberto Costa, 2014). 

 
De acordo com o depoimento de Paulo Roberto, as 13 maiores empreiteiras do país se 

organizavam em um "clube" no qual definiam, juntamente com agentes públicos, propinas para 

vencerem contratos superfaturados de grandes obras de infraestrutura no Brasil. Os acordos 

variavam, de acordo com o Ministério Público Federal (2017), em 1% a 5% do montante total 

dos contratos direcionados aos agentes públicos. O dinheiro era repassado em espécie, por meio 

dos operadores financeiros do esquema – os doleiros investigados na primeira etapa da 

operação. A empreiteira ganhava uma obra superfaturada e o lucro era repassado aos agentes 

públicos, que garantiam que as empreiteiras do cartel vencessem novos contratos em um acordo 

vicioso aos custos dos cofres públicos. 

As revelações apresentadas por Paulo Roberto Costa deram fôlego para que 

investigações avançassem em um nível superior. A partir desse depoimento, a Operação Lava 

Jato começa a ser fortalecida perante a opinião pública que passa a invadir as ruas em 

manifestações, além das redes sociais que foram inundadas com protestos virtuais. As 

investigações foram sendo cotidianamente divulgadas na grande mídia em um espetáculo que 

levava ao cidadão as informações descobertas sobre os detalhes dos esquemas apontados por 

Paulo Roberto Costa. Essa, inclusive, foi uma prática muito adotada na Lava Jato: a divulgação, 

em primeira mão, de fatos fundamentais aos processos para a grande mídia. Estratégia essa que 

renderia à operação o apelido de "vaza jato" (SOUZA, 2017). 

As investigações foram sendo desdobradas em fases que eram batizadas com o enredo 

central da narrativa desvelada. Era um reality show da corrupção brasileira. Já durante a sétima 

fase da operação, denominada Juízo Final, outro importante executivo da Petrobrás foi preso. 

Dessa vez foi Renato Duque quem recebeu uma denúncia mais contundente do cartel formado 

pelas grandes empreiteiras para fraudar, sistematicamente, as licitações da Petrobrás. Nesse 

momento, o foco da investigação foi direcionado a uma outra gigante da construção: a Camargo 

Correia. Aqui é revelado o quadro de corrupção sistêmica envolvendo sete importantes 

construtoras que tiveram seus respectivos presidentes presos. Era um recado claro de que a 

operação não iria parar tão cedo. Recado esse não recebido com clareza pelos executivos da 

Odebrecht. 

O alerta máximo, que havia sido acionado quando Paulo Roberto foi preso, agora 

produzia reverberações cada vez mais concretas no cotidiano da Odebrecht. Mesmo com as 

movimentações internas, a organização manteve a postura de negar quaisquer borburinhos que 
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envolvessem o nome da construtora nos escândalos. Esse foi um momento inundado por 

incertezas e questionamentos internos que se intensificavam a cada movimento da investigação: 

 

Quando acontece a prisão dos empreiteiros, no dia 14 de novembro de 2014, aí sim 

a Lava-Jato bate diretamente na Odebrecht, porque nossos escritórios tiveram busca 

e apreensão, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e, salvo engano, OCIAN. Aí nós 

entramos na Lava-Jato naquele momento. Nossos escritórios foram alvo de busca 

e apreensão pela Polícia Federal, a partir daí estávamos dentro do furacão. Aí sim 

Marcelo assume, muito mais efetivamente, esta liderança, chama mais para perto 

todos os temas que diziam respeito aos negócios (...) quando as questões começaram 

a avançar para o lado dos empreiteiros, aí sim, Marcelo avocou para si uma espécie 

de coordenação muito mais como manifestações externas da empresa com relação ao 

que começava a aparecer na grande mídia. Ele centralizou isso, mas ainda não havia 

um comitê formalmente constituído de crise para gerir o tema Lava-Jato, porque 

não havia crise alguma. O que havia era uma incerteza, uma preocupação, um certo 

temor, e aquela grande incógnita de para onde esses caras, que estão conduzindo 

essa operação lá de Curitiba, vão e até onde pretendem chegar. Não havia nada 

concreto. (MC03, 2021) 

 
Apesar das apreensões de computadores, documentos e telefones dos executivos da 

Odebrecht, ainda não havia provas suficientes para condenar a organização às práticas 

estabelecidas pelas demais empreiteiras. Já na décima quarta fase da Operação Lava Jato, 

denominada Erga Omnes – termo em latim usado, no espaço jurídico, para indicar "A justiça é 

para todos" um desdobramento efetivo para a Odebrecht. Nessa etapa, o nome da construtora 

aparece envolvido em duas obras específicas: a refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e a 

refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. O então juiz Sergio Moro, ainda que sem provas, 

entendeu que reunia elementos suficientes para pedir a prisão preventiva de Marcelo Odebrecht. 

 
 

6.1.2 TOO BIG TO JAIL? DA NEGAÇÃO À CRISE  
 

Marcelo é criado para ser o dono do mundo. E o Marcelo era um cara muito 

inteligente, muito disciplinado, muito organizado, ao ponto de que isso... falar isso é 

difícil, mas acho que ele tem um certo transtorno nesse negócio de ter essa concepção 

de (megalomania). E veja só, a megalomania não era uma coisa de ter dinheiro: Era 

uma coisa de ter poder. Então por isso que pensávamos assim... se tem o toobig 

to fail, a Odebrecht é a too bog to jail (PP01, 2021). 

 
 

Foi em uma manhã de sexta-feira no bairro Morumbi que, após 459 dias do início da 

Lava Jato, em 19 de junho de 2015, Marcelo Odebrecht foi preso em sua casa. Essa fase foi 

batizada de Erga Omnes - termo em latim vastamente utilizado no âmbito jurídico, que significa 

"a lei vale para todos”. Um recado claro a Marcelo e aos executivos da contrutora que pensavam 

que a Odebrecht era "Too big to jail". Com a prisão do herdeiro, o juiz declarava que nenhum 

executivo seria grande demais para escapar às investigações da operação Lava Jato. A ameaça 
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se concretizava e, dessa maneira, as movimentações internas precisariam ser mais efetivas para 

lidar com a crise que estava à espreita. 

Havia uma grande expectativa sobre qual seria postura que a organização assumiria a 

partir de então. A celebração de acordos entre executivos e Ministério Público já era uma prática 

entre os empreiteiros que eram presos. E essa era a expectativa com relação à Marcelo. 

Esperava-se que o executivo assinasse rapidamente um acordo de delações premiadas para que 

recebesse os benefícios e finalmente oferecesse as últimas peças que faltavam ao quebra cabeça 

da investigação. No entanto, contrariando a orientação de muitos, mesmo dentro da prisão,  

Marcelo Odebrecht escolhe continuar a sustentar argumentos de negação e embate à Lava Jato. 

Decisão essa que seria, também, seguida pelos executivos que lideravam a holding. A imagem 

09 apresenta algumas das notícias que dão o tom das expectativas diante da prisão de Marcelo. 

Imagem 10 - Capas de revista do mês em que Marcelo foi preso 

Fonte: Capa da Veja junho de 2015; Capa da Época junho de 2015. 

 

 

No entanto, em seus depoimentos, o engenheiro negou repetidamente a participação da 

empresa nos esquemas e acusações apresentadas. Para ilustrar a postura de Marcelo nesse 

momento, podemos resgatar uma fala do engenheiro na Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) da Petrobrás em setembro de 2015, em que o executivo diz: "Para delatar, primeiro é 

preciso ter o que delatar e não é esse o caso aqui" (Marcelo Odebrecht, 2015). Ainda sobre esse 

momento, há uma fala marcante de Marcelo que reforçava sua decisão de não assinar nenhum 

tipo de acordo de delação: "Desde criança, lá em casa, quando minhas meninas tinham uma 

discussão, uma briga, e eu dizia: “Quem fez isso?”, eu talvez brigasse mais com quem dedurou 

do que com quem fez”, complementou Marcelo. Sobre esse momento, compartilhou um 

executivo: 
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Aquela declaração para mim e para muita gente que estava comigo ali e as pessoas 

que eu conhecia foi um balde de água fria, porque parecia que esse cara não vai se 

dobrar, ele vai ficar batendo, batendo, batendo, então isso atrapalhou muito. Como 

é que a gente pensa no manual de crise? Aconteceu um acidente com uma mina da 

Vale, igual o acidente de Brumadinho, acontece o acidente, cai um avião, mata 

pessoas, mas você vai de um crescente para uma coisa diminuindo, você fala: olha 

tomei as providências fiz isso, fiz aquilo, vou mudar a tecnologia, vou investigar. Uma 

crise ética administrativa, que é o caso da crise da Odebrecht, é uma crise de gestão, 

é uma crise ética, é uma crise de administração, então não é um acidente, ela não é um 

fortuito, numa crise você vai aplicando o manual, reconhece o erro e pede desculpa. 

Ele não resolvia a questão, ele acirrava as coisas com a Lava Jato (...) naquela época 

o Moro era quase que um Deus, era uma celebridade inquestionável. Então, a 

estratégia de conflitar com essa celebridade inquestionável foi muito ruim para 

o Marcelo, ele criou um capítulo à parte porque criou esse conflito e a cabeça dele 

acabou virando um prêmio para a operação, para a força-tarefa. Nessa fala dele, ele 

podia falar: olha eu errei, a empresa errou, mas nós vamos consertar isso, nós vamos 

mudar, nós queremos mudar, nós vamos colaborar, vamos mudar o que está errado 

nessa relação entre o público e privado. Ele podia começar ali e se começasse para ele 

seria melhor. É a mesma coisa ver um presidente de uma empresa aérea falar: olha, 

caiu o avião, vamos averiguar, minha solidariedade com as famílias. Quer dizer, você 

precisa ter um discurso de controle dessa crise, agora ele foi, e apesar de estar preso 

injustamente ele teve aquela fala. Essa fala das filhas para mim foi uma decepção 

muito grande, eu falei esse cara vai continuar conflitando? E vai tornar a vida da 

empresa mais difícil. (DL01, 2021) 

 

 

 

O fato é que entre os anos de 2014 e 2016 não havia provas concretas contra a 

construtora, tampouco contra Marcelo. No entanto, com as suspeitas e o apoio popular, a 

demora em assumir o envolvimento foi contribuindo para a deterioração da imagem 

organizacional. Enquanto os executivos das demais empreiteiras rapidamente firmaram acordos 

de delações e tiveram, com isso, uma exposição midiática significativamente menor, a postura 

de negação da Odebrecht reverberava cotidianamente na mídia. Sobre esse momento, 

compartilhou um dos executivos: 

 

O poder do Moro, era um negócio absurdo. Ele fez um absurdo, então na hora que 

você tem um cara com esse poder imperial, e com a Globo com aquele Jornal 

Nacional, todo dia acabando com a gente... eu fiquei preso, daí eu fiquei 4 meses, mas 

eu me lembro que quando nós fomos presos em junho, nós que ficamos um mês e 

meio na federal e eu depois fiquei 2 meses e meio lá no CMP. Um mês e meio, só o 

Youssef tinha televisão, uma televisãozinha pequenininha. Mas na hora do Jornal 

Nacional ele deixava alto e aí as seis celas podiam ouvir. E durante um mês e meio 

todos os dias! Um dos presos ou dois, ou três de nós estávamos no Jornal Nacional. 

Todos os dias! Então no final eu brincava: quem será que é o prato do dia, pra quem 

será que é a porrada...E com os procuradores dando porrada... Como é que você vai 

falar? Como é que você vai se expor? (ALE01, 2021) 

 
Enquanto as notícias uniam a atuação da Odebrecht ao governo PT, os executivos 

decidiram por não ceder aos acordos. O comitê de crises mantinha a postura de entender aquela 

investigação como uma caçada política. Enquanto alguns executivos entendiam que a Lava Jato 

poderia ser encerrada com a prisão de Lula, outros líderes entendiam que o melhor a se fazer 
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era o acordo o mais breve possível para que a construtora pudesse iniciar seu processo de 

reestruturação gerencial. Essa decisão em assumir a culpa ou continuar negando o envolvimento 

arrastou-se por meses. Sobre esse momento, narrou um dos integrantes do comitê de crise. 

 

Veja, num comitê de crise a gente tem uma reunião diária desde a primeira operação 

dentro da Odebrecht, desde a primeira operação que a polícia federal foi lá. Até depois 

da prisão do Marcelo e dos outros executivos a gente tinha um comitê de crise que se 

reunia diariamente, que era composto pelos advogados e pelas pessoas de 

comunicação. O problema é que, nesse comitê de crise, não se discutia tudo que 

estava sendo colocado. Havia ali, por parte dos advogados, uma certa censura, 

sobretudo porque a gente falava “olha, é preciso reconhecer o erro, é preciso virar 

esse jogo, é preciso mudar essa postura”. Então havia ali uma série de pessoas 

partidárias dessa mudança e havia uma série de pessoas partidárias da negação e do 

confronto. Isso porque a gente sabia no fundo que tudo o que estava acontecendo tinha 

um fundo político, tinha o interesse claro em usar a Odebrecht pra derrubar o PT, pra 

chegar no Lula. Mais tarde a gente teve essa certeza, mas essa percepção atrapalhou 

muito naquele momento (DL01, 2021). 

 
Portanto, o reconhecimento da ameaça à identidade organizacional também foi 

condicionado por uma influência do cenário político e histórico que circunscrevia a 

organização. Os executivos entendiam que firmar os acordos e reconhecer o erro seria assumir 

culpas maiores do que as práticas que, de fato, teriam praticado. Em um certo momento, 

inclusive, as estratégias internas da construtora se direcionaram para combater, de maneira 

ostensiva, a operação. Sobre esse período, confessou um dos executivos que participaram do 

comitê de crise: 

Tinha advogado com encomenda de ver se tinha alguma coisa errada com Moro, 

quer dizer, o confronto era difícil, pessoas, prestadores de serviços dizendo para ver 

se a gente achava algum podre do Moro e naquele momento não dava, o cara era 

um superstar... Isso é muito interessante, um juiz de primeira instância cuidar da 

agenda do país, responsável pela agenda do país por quase quatro anos. (AX01, 2021). 

 
Esse período de negação e embate se extendeu até que, em março de 2016, a Lava Jato 

coloca em prática a operação Xepa. De acordo com os investigadores, esse nome remetia à ideia 

de que a 26ª operação chegava ao "resto da feira". Segundo o site do Ministério Público Federal, 

nessa fase foram cumpridas 15 prisões, 28 conduções coercitivas e 67 buscas e apreensões. A 

a Polícia Federal havia chegado ao cerne de como funcionava o pagamento das propinas da 

Odebrecht. Agora não restavam mais dúvidas sobre a capacidade dos investigadores de 

encontrar as provas necessárias para implicar, de maneira concreta, os executivos e a 

organização como um todo. 

Marcelo havia estabelecido o denominado “Setor de operações Estruturadas" – uma 

divisão própria, criada dentro da empresa, especificamente com o propósito de pagamentos de 

propinas. Planilhas, funcionários específicos, salas próprias. Era a identidade sistemática de 
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Marcelo imprimindo um modo técnico e disciplinado para a gestão da contabilidade paralela. 

Agora, a estratégia de negação e embate precisaria ser repensada. É o início de uma crise 

profunda que se instala na organização. Tem início uma temporada em que acordos de 

colaboração com o ministério público começaram a ser celebrados. Com isso, são decretadas 

as multas, prisões e afastamentos de importantes executivos. 

 
6.2 TEMA 2- MOBILIZANDO RESPOSTAS DIANTE DA IDENTIDADE 

 ORGANIZACIONAL  AMEAÇADA  

 

Desculpe, a Odebrecht errou 

 
A odebrecht reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial. 

Não importa se cedemos a pressões externas. 

Tampouco se há vícios que precisam ser combatidos ou corrigidos no relacionamento 
entre empresas privadas e o setor público. 

O que mais importa é que reconhecemos nosso envolvimento, fomos coniventes com tais 

práticas e não as combatemos como deveríamos. 

Foi um grande erro, uma violação dos nossos próprios princípios, uma agressão a valores 

consagrados de honestidade e ética. 
Não admitiremos que isso se repita. 

Por isso, a odebrecht pede desculpas, inclusive por não ter tomado antes esta iniciativa. 

Com a capacidade de gestão e entrega da Odebrecht, reconhecida pelos clientes, a 

competência e comprometimento dos nossos profissionais e a qualidade dos nossos produtos 
e serviços, definitivamente, não precisávamos ter cometido esses desvios. 

A odebrecht aprendeu várias lições com os seus erros. E está evoluindo. 

Estamos comprometidos, por convicção, a virar essa página. 

Não seremos complacentes. 

 

Foi com a publicação dessa nota que finalmente a construtora assumia, publicamente, 

seu envolvimento nos escândalos de corrupção. Esse comunicado também representa o 

momento em que há o reconhecimento de que a ameaça estava configurada. Foi a partir dessa 

declaração que os trabalhadores souberam que, de fato, as acusações eram verídicas. Com isso, 

as ameaças foram se impondo na construtora de maneira complexa, intensa e multifacetada. 

Esse reconhecimento implicou em um cenário de crises jurídicas que, por sua vez, 

comprometeram a capacidade financeira da construtora. Agravando esse contexto, 

internamente instalava-se um clima de tristeza a insegurança entre os trabalhadores que 

passaram a ser massivamente demitidos. 

Esse cenário, que colocava em xeque a capacidade de sobrevivência da construtora, 

contribuiu para a intensificação dos questionamentos sobre quem era aquela organização. Com 

a configuração do processo de ameaça, as narrativas que sustentavam a identidade 

organizacional passaram a ser desafiadas por inquietações que tentavam explicar o 
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envolvimento da construtora em tamanho escândalo. As crises, que ameaçavam a identidade, 

também colocava em risco a própria sobrevivência da construtora. Seria preciso convencer a 

opinião pública de que a organização seria capaz de pagar por seus erros e reestabelecer sua 

maneira de conduzir negócios. 

Nesse sentido, quando consideramos o movimento de contensão da crise, a principal 

estratégia para responder às ameaças foi um movimento de narrativas que apresentavam a 

combinação de "atos de contrição" acompanhados por provas sistemáticas de transformações 

na maneira de conduzir negócios. Ao identificarem atributos que davam margem à 

questionamentos, os líderes foram pontualmente implementando mudanças. Essas narrativas 

estavam sustentadas no argumento de que os executivos que permaneceram na construtora eram 

honestos e estavam dispostos a transformar aquela triste realidade. 

Se as crises invadiram diferentes espaços empresariais da construtora, nesse estudo me 

interessou especificamente as ameaças que se impuseram à identidade organizacional. Para 

compreender esses desdobramentos, limitarei os achados de campo aos temas identificados 

como fundamentais para descrever e definir os atributos que participam da percepção de quem 

era aquela organização, a despeito da crise. Dessa maneira, sumarizei no quadro cinco as 

principais narrativas que se apresentaram como uma ameaça à identidade organizacional 

Odebrecht e as mudanças impostas como respostas. Nas próximas linhas, tomei os temas 

centrais como referência para conduzir as reflexões sobre as ameaças que se impuseram à 

identidade organizacional. 

Quadro 5 - Ameaças e mudanças 
 

Narrativas que definiam a identidade 

organizacional antes da crise 

Narrativas que emergiram 

durante a crise 

Implementação de mudanças como 

respostas 

Tema 1: A empresa que transforma e 

contribui 

Empresa que alimentou os 

esquemas históricos de 

corrupção 

Atos de contrição com 77 executivos 

"entregues" e mudança de liderança 

Tema 2: O legado de uma família Havia uma estrutura de 

corrupção que usava a 

empresa para beneficiar a 

família 

Afstamento da família 

Tema 3: Nossa imensa estrutura 

empresarial 

O crescimento não refletia o 

mérito, mas sim os acordos 

ilícitos 

Contração da empresa e mudanças nas 

arquiteturas de marca 

Tema 4: Nosso credo A TEO era a bíblia da 

corrupção 

Adaptação da TEO para "Nossa 

cultura" 

Tema 5: Autonomia, descentralização 

e confiança 

Falta de fiscalização 

permitiu que executivos 

praticassem a corrupção 

Implementação de complience 

Tema 6: Somos nossos membros A contrutora tinha uma 

escola de corrupção 

Contratações externas 
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 Se o líder é corrupto, passará 

essa lógica adiante. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A narrativa de que a Odebrecht era uma empresa que transforma e contribui com o país, 

passou a ser questionada quando foram revelados os valores estrondosos que foram desviados 

em propinas. Para responder a essa ameaça, uma série de medidas foram tomadas pelaliderança. 

Em ressonância com o apelo popular que se fazia naquele momento, a organização firmou o 

maior acordo de colaboração realizado em toda a Operação Lava Jato. Ao todo, 77 executivos 

se colocaram disponíveis para esclarecer como eram realizados os procedimentos financeiros 

das obras mencionadas na investigação. Com isso, ao mesmo tempo em que a organização 

estava contribuindo com a justiça, também afirmava ao mercado que estava responsabilizando 

os executivos que haviam participado dos esquemas. Esse era também um ato de contrição. 

Embora essa resposta tenha produzido benefícios diretos para a organização quando 

consideramos a opinição pública, ela também acarreta desdobramentos importantes no âmbito 

interno. Os executivos que tinham seus nomes mencionados nos processos, mesmo que 

brevemente, eram aconselhados por advogados a apresentarem-se disponíveis para realizar o 

acordo em nome da empresa. Eles escreviam o que ficou conhecido como love letter. Nessa 

carta de amor, declaravam o interesse em colaborar com a justiça oferecendo informações. Em 

termos pessoais, essa motivação vinha pela redução do risco de um processo significativo no 

futuro. Essa experiência foi compartilhada por um dos executivos que escreveu a love letter: 

 

Na maioria dos casos, era o meu caso também, a gente entrava com uma carta dizendo 

se precisar eu entro, porque o negócio era muito pequeno. Mas depoisos 

advogados falaram acho melhor entrar. Aí foi crescendo. Os seis iniciais, 14,de 14 

foi pra 30 e tantos, 40 e tantos, e no final foram 77. A cartinha que a gente fazia se 

chamava de love letter, carta de amor. Era um apelido interno. Várias pessoas ainda 

ficaram como love letter. Agora acabou que alguns que eram love letter acabaram 

entrando, que foi o meu caso. Eram aqueles que beiravam o limite, mas acabou 

com advogados, e o  próprio ministério  público, exigia. (ML01, 2021). 

 
Essa decisão de participar das colaborações como uma evidência de que a organização 

estava disposta a responsabilizar os envolvidos, não veio sem consequências mais graves. 

Alguns desses "colaboradores" foram presos, outros pagaram multas significativamente altas. 

Além disso, ainda em dezembro de 2016, os jornais publicam a notícia de que a construtora 

havia se comprometido com o governo norte americano a 
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desligar 2/3 dos engenheiros que compunham o quadro diretivo durante o estabelecimento dos 

esquemas de corrupção. Era mais uma forte sinalização de que a construtora estava disposta a 

implementar mudanças profundas em sua dinâmica. Sobre esse momento, continua 

explicando ML01: 

 

Era preciso atender a opinião pública que se formou ali. Eles conseguiram trabalhar 

muito bem esse aspecto, precisava mostrar o resultado que era botar multas 

altíssimas e botando mais gente para dentro (cadeia). Que é coisa que não 

aconteceu com as outras empresas, isso me chama atenção. Eu me lembro quando 

começamos a conversar com advogados, participar ou não, Carta de Amor ou vamos 

efetivamente fazer uma colaboração, eles diziam olha, a gente já viu que as 

negociações com as empresas anteriores, já tinham tido algumas, da Gutierres, pior 

dos casos vocês vão pagar multa. Não vai dar nada isso, não vai ter problema nenhum. 

A gente já foi aqui com os outros, pior dos casos você vai ter um problema, você pode 

ter um processo, mas paga uma multa. Não foi o que aconteceu. Em um momento a 

gente teve uma reunião com o Ministério Público pra ver se a gente qualificava pra ter 

acordo, tinha que fazer um negócio bem-feito. Tem que falar que você fez mesmo,que 

você foi muito mal se não você não vai ter acordo. Tem vários colegas que ficaram 

reprovados nesse exame que a gente fazia no Ministério Público. A gente tinha que 

construir uma história dizendo que você fez mesmo, era isso mesmo... Então 

pronto, a gente fez isso e aí veio essa fase de 2016. Até a gente assinar o acordo no 

começo de dezembro no Ministério Público. Toda a grande luta e toda a grande 

negociação era vamos negociar um acordo que permita que a empresa sobreviva. 

Eu não sabia o que estava acontecendo, que estava tendo essa negociação naquele 

nível (...). Eu lembro que eu tava no escritório, 21 de dezembro de 2016 quando sai na 

imprensa americana esse acordo, que estabelecia que dois terços dos colaboradores 

teriam que sair da empresa, que foi quando eu saí (ML01, 2021). 

 
A segunda narrativa que passou a ser desafiada durante o processo de ameaça à 

identdiade foi "o legado da família" Odebrecht. Há três gerações, os presidentes da Holding 

carregavam o nome da construtora e estabeleciam o estilo de liderança a partir de uma postura 

forjada pela cultura empresarial familiar. Com a condenação de Marcelo, essa tradição passou 

a ser duramente questionada e as críticas encontraram seus lugares. A despeito da postura 

discreta da família em relação à ostentação de riquezas, a liberdade com que os Odebrechts 

estabeleciam negócios no denominado nível "político-estratégico" passou a ser considerado 

como um grave risco para que a organização voltasse a cometer atos ilícitos. 

Diante desse cenário, em que a influência da família ficou no caminho dessa nova 

imagem necessária para conter a opinião pública, os executivos anunciaram o afastamento dos 

Odebrechts de cargos importantes como a presidência da Holding. Essa mudança foi 

apresentada como uma mudança estrutural na maneira de lidar com os negócios na construtora, 

já que em mais de 70 anos de história a organização nunca teve, à frente de seus negócios, um 

líder que não ostentasse o sobrenome da família. A partir de então, os importantes cargos seriam 

ocupados por executivos externos com reconhecida capacidade técnica e experiência. Essa era 
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uma prática que raramente havia sido adotada pela construtora. Sobre esse momento, explicou 

o executivo que participou dessas mudanças: 

nós recrutamos o presidente do conselho– esse absolutamente externo, uma pessoa que 

não tinha nenhuma relação ou ligação com a empresa... Ele é americano, de origem 

cubana. Mora no Brasil a mais de 20 anos, trabalhou na Coca-Cola, Walmart.Tem 

uma história de sucesso empresarial, de sucesso como empresário mesmo. Através de 

uma dessas empresas de headhunter, nós chegamos a ele, e foi uma surpresa 

agradável. Uma pessoa que não é do ramo, nem brasileiro, mas tudo isso ajudou no 

recrutamento. Ele tem uma visão internacional, uma visão diferente. Então ele veio 

para a organização com um entusiasmo enorme. Ele veio em abril, como parte dessa 

sucessão... Uma coisa bem inédita na história da organização, um presidente de 

conselho absolutamente externo, independente. (GL03, 2021) 

 

O terceiro tema que definia a identidade organizacional refletia as conquistas concretas 

que a organização havia alcançado. A narrativa de que a Odebrecht era composta de uma 

"imensa estrutura empresarial" passou a ser confrontada com a ideia de que aquele crescimento 

era justificado pelas práticas corruptas e não pelo trabalho dedicado dos integrantes do grupo. 

Essa insegurança na capacidade de crescimento em um contexto sem favorecimentos políticos 

para vencer contratos, também invadiu a percepção dos trabalhadores. É importante ressaltar 

que para além das ameaças aos atributos que definiam a identidade, havia também um ostensivo 

movimento de demissões que acompanhava a contração do mercado nacional de engenharia. 

Sobre esse momento, compartilhou um executivo: 

Tudo bem, ela jogou o jogo. Não deveria, se envolveu. Mas por outro lado eu sei que 

a Odebrecht conseguiu a maior parte de seus contratos porque é uma ótima empresa 

de engenharia. Se se não fosse excelente, se seus projetos começassem a falhar, não 

teria crescido tanto assim. O desafio tem sido fazer as pessoas acreditarem nisso, 

internamente e depois externamente. Naturalmente, ainda há dúvidas sobre a 

possibilidade de a empresa continuar no negócio da construção. Mas a Odebrecht é 

uma empresa gigante e tem muitos contratos sem nenhuma corrupção. Por isso, nós 

temos trabalhado muito em convencer as pessoas de que nós podemos ser bem- 

sucedidos sem corrupção (GL01, 2018). 

 
A organização passou a ocupar um lugar inédito de despresígio no mercado. Com a 

Operação Lava Jato, a construtora passou a ser, naquele momento, considerada como a grande 

vilã nacional. Esse processo de estigmatização não se restringiu à construtora. Vale lembrar que 

a Odebrecht era composta de uma grande estrutura empresarial com negócios que se extendiam 

a diferentes mercados de infraestrutura. As ameaças que se desdobraram da Lava Jato, também 

reverberaram nas demais empresas do grupo, mesmo que não fossem apresentadas ligações aos 

esquemas de corrupção. Diante desse cenário, pequenas mudanças na arquitetura de marcas 

começaram a ser conduzidas na tentativa de isolar a crise à construtora: 
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Tinha muita expectativa envolvida a gente migrou de uma arquitetura de monomarca 

que era caixinha vermelha escrito Odebrecht em letras grandes e só com o descritivo 

do negócio pequeninho, era uma marca bem destacada e priorizava o nome do grupo. 

Aí passamos então para o desenvolvimento de marcas individuais. Para cada empresa 

do grupo teria sua própria identidade, mas respeitada alguma sinergia. Foi uma forma 

de também se simbolizar, de sinalizar para alguns stakeholders as mudanças 

significativas e estruturais pelas quais a empresa e o grupo, na verdade, passava 

após a Lava a Jato. (PR01, 2020). 

 
Essas pequenas transformações na estrutura de marcas não foram suficientes para 

acalmar os ânimos. No entanto, elas acabaram abrindo caminhos para que a construtora 

decidisse por assumir uma mudança mais significativa e retirasse o nome Odebrecht de seus 

negócios. Com suporte estratégico de uma importante consultoria internacional, foram 

escolhidas novas cores e diagramas para apresentar aos integrantes e ao mundo qual seria o 

novo nome da construtora. Esse comunicado foi primeiramente apresentado em nível interno 

através de um vídeo institucional. A narrativa apresentada para justificar a mudança reforçava 

o esforço em deixar na história os aprendizados do passado e abrir espaço para "moldar o 

futuro". Sobre a definição do nome, o executivo explicou que: 

 
Todas as etapas de governança foram cumpridas devidamente, e nossa ideia foi criar 

um nome que significasse. Que não fosse só um nome, que marcasse muito essa 

evolução. Como é fácil perceber, o nome Novonor alia duas palavras que são 

importantes para entender tudo isso. O novo e o norte. Então, novo norte. É isso que 

estamos buscando, um novo norte para a empresa. Nós passamos pelo que passamos, 

vencemos essas etapas, e agora sim estamos construindo um novo norte em cima de 

um novo nome... alguns saudosos remetem a Norberto né? eu particularmente gosto 

de pensar nisso também, me dá um conforto (GL03, 2021) 

 

O quarto tema que configurava a identidade organizacional Odebrecht foi definido como 

"Nosso credo". A TEO era frequentemente referenciada como um guia dos valores morais que 

unia a cultura empresarial Odebrecht e dava sentido ao trabalho conduzido na construtora. No 

entanto, diante dos escândalos, a efetividade dos escritos em garantir comportamentos 

"adequados" passou a ser questionada. Uma vez que para o mercado a TEO havia falhado em 

garantir ações lícitas, os executivos optaram por elaborar um novo material para representar a 

cultura organizacional da NOVONOR. Aos princípios da TEo Foram inclusos tópicos como 

diversidade e atos claros sobre a importância da precaução com atos de corrupção. Sobre esse 

processo explicou um executivo: 

Hoje a gente começa a dizer que essa é a nossa cultura, que é baseada nos valores da 

TEO, mas também na evolução de princípios e da evolução da própria comunidade e 

coisas do tipo. Nós concebemos também esse ano o que seria o mesmo programa de 

introdução à cultura Odebrecht, só que o nome é introdução à nossa cultura. Até 

tiramos a introdução e chamamos de Nossa Cultura (GL03, 2021). 
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O quinto tema que emergiu como uma narrativa de definição da identidade 

organizacional foi consolidado na tríade autonomia, descentralização e confiança. Esses 

conceitos, que eram amplamente defendidos na TEO, passaram a ser compreendidos como 

caminhos de permissividade para que interesses pessoais ultrapassem os valores morais da 

organização. Diante desse contexto, os executivos apresentaram implementações na rotina 

empresarial que passaria a limitar a liberdade de ação dos trabalhadores em todos os níveis. 

Essas mudanças vieram acompanhadas de narrativas de reconhecimento de que determinados 

trabalhadores deturparam as práticas de autonomia, descentralização e confiança. Com o 

reconhecimento dessas ações, novas práticas seriam implementadas na maneira de conduzir os 

negócios na NOVONOR: 

De fato, essa questão de autonomia era usada, mas aí falavam "mas você está 

desconfiando". Ali era ofensivo. Ninguém podia desconfiar em ninguém porque se o 

cara dissesse qualquer coisa tinha que ouvir: " então você não leu a TEO... Você não 

entendeu a TEO ... Você não aderiu a TEO". Quer dizer, não é um doutrinado. Ou 

então o executivo que vinha de fora: "Você não é empresário parceiro baseado na TEO 

se você desconfia". Não estou desconfiando. Eu preciso de informação, você precisa 

ter informação não precisa? Doutor Norberto falava... quem acompanha o processo 

não tem o que fazer. O líder acompanha resultado. Como faz ou deixa de fazer isso 

é um problema do liderado, o líder não pode se envolver nisso. Então é isso. De fato 

foi levado para a Odebrecht dessa maneira. E deu no que deu. Essa questão da 

autonomia é muito mencionada eu sinto que em algum momento a questão com 

autonomia ela tem um significado tão amplo que ela acabou sendo utilizada até 

como justificativa assim sabe. É coisa que você pega os valores fica pior ainda, o 

cara deu propina de 800 milhões de dólares, um número absurdo numa empresa e você 

não sabia? Ele diz eu não sabia! O cara tinha autonomia para tomar essa decisão. 

(MC02, 2020). 

 

Como maneira de reforçar a ideia de que as condutas empresariais passariam a ser 

acompanhadas, foram implementados departamentos de complience e medidas que exigiam a 

que os trabalhadores reportassem ações envolvendo movimentações financeiras. Dessa 

maneira, essas mobilizações ditaram um novo ritmo à dinâmica laboral da construtora. Com a 

nova lógica de lidar com os processos internos, os trabalhadores precisariam naturalizar a ideia 

de ter suas ações fiscalizadas por auditorias interna, práticas essas que raramente aconteciam 

para além das exigências legais. Sobre esse momento, explicou um executivo: 

 
Hoje existe sim uma estrutura de conformidade e gente operando nisso com poderes 

absolutos. Emílio Odebrecht nos últimos meses que ele passou eu acompanhei de 

perto, ele ficava desesperado. Ele queria fazer algumas coisas e o Compliance dizia 

não, por exemplo uma coisa muito simples: ajudar um ex-político que montou uma 

revista, vamos fazer um anúncio com esse cara que é uma pessoa legal lá da Bahia e 

a o compliance tem que olhar e diz não, como faz cinco anos que era deputado federal 

ele era pessoa politicamente exposta, não pode. Emilio ficava louco, louco. Não posso 

fazer? Estou te falando de um fato que aconteceu. Mas eu vou fazer! Então faça com 

o dinheiro do seu bolso e não coloque o nome da empresa. Ele fez do bolso dele e não 

colocou o nome da empresa porque o compliance hoje diz não faz! Desconfia? Não. 

(MC02, 2020). 
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Finalmente, o sexto tema que definia a identidade organizacional foi configurado por 

narrativas que demonstravam a valorização dos integrantes da construtora. Esse atributo foi 

profundamente abalado com o processo massivo de demissões que incluiu importantes líderes 

envolvidos nas investigações. Para suprir os cargos vazios, foi necessário a contratação de 

novos trabalhadores mais baratos e menos experientes. Pessoas essas que não foram forjadas 

na cultura empresarial e, portanto, não carregavam consigo os valores constantemente 

referenciados para definir a identidade organizacional. Sobre esse momento, comentou um dos 

executivos responsáveis por essas mudanças: 

O grande problema que a Lava-Jato nos causou, e a maior dificuldade de superar esse 

problema é que de uma só vez as consequências da Lava-Jato tiraram de dentro da 

organização uma geração de empresários. Alguns já em idade mais avançada, alguns 

chegando lá, e outros em plena capacidade empresarial. 77 pessoas que foram 

arrancadas da organização de uma só vez. Não sei se você gosta de futebol, mas você 

lembra daquele acidente com o avião da Chapecoense. O avião caiu, e dentro tinha o 

time titular, os reservas, o técnico e alguns outros. É o que aconteceu conosco. 

Acabou. Então tivemos que começar a viver a partir das pessoas que restaram ali. 

Alguns muito jovens para assumirem alguns programas. Foi isso que aconteceu. Esse 

foi o maior problema. Então, esse risco nós já passamos. E aí fomos contratar 

externamente (GL02, 2021) 

 

O temor daqueles que se mantiveram na organização era o possível desalinhamento de 

interpretações e perda dos valores fundamentais para a definição identitária do grupo. Dessa 

maneira, quando consideramos os movimentos internos, o alto turn over desse período 

contribuiu para a intensificação do contexto de incertezas sobre quais seriam os novos rumos 

que a organização assumiria. Em uma tentativa de acalmar os ânimos internos e externos, 

renomados executivos foram trazidos do mercado. Dentre os nomes que participaram desse 

process estão, por exemplo, o membro fundador do Conselho de Iniciativa Contra a Corrupção 

do Fórum Econômico Mundial, Jermyn Brooks, o ex-presidente da Shell, Mark Moody-Stuart 

e a economista e professora de Harvard, Lynn Paine. 

Ao confrontarmos os temas que emergiram como fundamentais para definir a identidade 

organizacional com os desafios que se impuseram diante da ameaça, podemos perceber que a 

implementação de mudanças foi a ferramenta central assumida pelos executivos para responder 

aos questionamentos que emergiram, pontualmente, sobre a capacidade de a construtora 

continuar honrando comprimissos em um cenário honesto. No entanto, ao transformar as 

práticas internas já consolidadas, os membros passam a se questionarem sobre os rumos e a 

maneira com que as novas configurações estão sendo determinadas. 
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6.2.1 GESTÃO DE SENTIDOS  

 

 
As narrativas de mudanças na prática organizacional funcionaram como uma estratégia 

de contenção à crise que se desdobrava da opinião pública. Enquanto o mercado enxergava com 

bons olhos as implementações apresentadas pela organização, por outro lado, essas novas 

configurações foram galgando uma intensidade tão profunda que provocou nos membros um 

estranhamento: "afinal de contas, quem somos nós enquanto organização?". Nesse contexto, 

diferentes percepções passaram a emergir entre os trabalhadores que tentavam dar conta de 

compreender esses novos rumos. Essa polifonia foi percebida pelo esforço que os executivos 

mobilizaram para garantir que a identidade organizacional continuasse a operar como uma 

ferramenta de unificação das percepções sobre quem era aquela organização. 

Grande parte dessas implementações foram recebidas com ceticismo e à revelia dos 

membros, o que abalou o vínculo de identificação entre os trabalhadores. Em outras palavras, 

a identidade Odebrecht não estava sendo reconhecida na configuração Novonor. Quando 

resgatamos a maneira com que os atributos participaram da formação dos membros, temos que 

as dinâmicas laborais sustentavam a percepção da identidade organizacional e eram 

fundamentais para que os trabalhadores se reconhecessem como parte daquele grupo. Diante 

desse contexto, em que a identificação organizacional passa a ser ameaçada, os executivos 

lançam mão de estratégias para ressignificar as mudanças implementadas. 

Assim, ao mesmo tempo em que sustentavam narrativas de transformação e mudança, 

foram retomados os atributos considerados centrais e diferenciadores na identidade 

organizacional. Os executivos perceberam que os vídeos institucionais emocionantes, 

acompanhados por mensagens inspiradoras, não seriam suficientes para manter o vínculo de 

identificação organizacional. Era preciso convencer os integrantes de que os atributos positivos 

que faziam parte da organização seriam protegidos diante do novo contexto. Dessa maneira, as 

mudanças passaram a ser revestidas de sentidos que sugeriam a manutenção do cerne da 

identidade Odebrecht: 

Mas inicialmente parece contraditório. Você tem uma tecnologia toda baseada na 

confiança, na delegação – mesmo que ela seja planejada. Então, toda uma lógica de 

fazer negócios baseados nesses princípios, e de uma hora para a outra a gente começa 

a perceber que precisa de controle. Auditoria interna, isso me doeu. Nas primeiras 

vezes que ouvi isso me doía forte. Mas a gente começa a perceber que não são 

inconciliáveis. Quando a empresa cresce muito, você precisa ter mais controle. E a 

auditoria interna também. Mas não estamos auditando o poder de decisão que as 

pessoas têm. Esse tem que continuar sendo delegado. Vou errar, vou pagar pelo erro, 

vou embora, ou seja, lá o que for (GL01, 2020). 
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Para cada uma das mudanças implementadas que desafiavam os temas da identidade 

Odebrecht, foram elaboradas narrativas que as revestiam de sentidos que articulavam a 

mudança à perenidade da identidade organizacional. Diante desse cenário, as diferentes 

interpretações que emergiram diante da implementação das mudanças, não encontraram terreno 

fértil. Se no âmbito externo foi possível perceber a elaboração de narrativas de mudanças, 

internamente os executivos lançaram mão de dispositivos de controles de sentidos com 

narrativas que reforçavam a manutenção dos valores elaborados ao longo dos anos. Para cada 

questionamento que emergia diante de uma nova medida, os executivos apresentaram narrativas 

que resgatavam os sentidos previamente estabelecidos como fundamentais para a identidade 

organizacional. 

 
a sociedade mudou! Então a sociedade hoje exige determinadas coisas que uma 

empresa constituída e arrumada como Odebrecht foi já não cabe mais. Isso é um 

ponto. As legislações são feitas com propostas exatamente de buscar atender aquilo 

que a cidade espera; na área ambiental por exemplo. Como você opera, como é que 

você movimenta as suas cargas, como é que você manipula os seus rejeitos, o seu 

lixo...Tudo isso mesmo existia na empresa porque tudo isso estava na mão realmente 

do empresário parceiro que ficava lá na linha e isso é problema dele. Não, a legislação 

muda a exigência da sociedade muda. Nós vivemos numa complexidade diferente e é 

necessário o controle, ele não é exatamente contraditório com a ideia da confiança. 

Até que Dr. Norberto gostava de também fazer os arranjos verbais para justificar 

determinadas coisas. Você não podia participar de uma reunião com Doutor Norberto 

se não tivesse uma agenda. Se eu ligasse para a secretária dele e dissesse Hebe eu 

estou indo aí a Salvador e eu preciso do Doutor Norberto meia hora, ela dizia mande 

a agenda com três dias de antecedência pelo menos. Só que não. Sem agenda não tem 

conversa com doutor Norberto não tinha, ponto... Então ele era um homem que tinha 

uma disciplina extremamente rigorosa em tudo na vida dele. Então o controle, a 

inexistência do controle foi a perda de um elemento fundamental da nossa cultura que 

é a disciplina (MC01, 2020). 

 

Para consolidar essa estratégia de gestão de sentidos, um dos mecanismos mais comuns 

nesse momento foi a utilização do storytelling. Ao narrar as motivações que sustentavam as 

mudanças em histórias com começo, meio e fim, os executivos justificavam aos membros os 

motivos das transformações e ofereciam uma perspectiva de esperança no futuro da 

organização. Com músicas ao fundo e mensagens motivadoras, a liderança também encontrava 

ocasiões para argumentar, com otimismo, os novos rumos que a organização poderia trilhar ao 

reconhecer a importância do passado e se planejar para o novo futuro. Esse processo está 

sumarizado no quadro seis. 
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Quadro 6 – Narrativas de reforço de atributos identitários 
 

Mudanças Narrativas elaboradas pela liderança 

Atos de contrição com 

77 executivos 

"entregues" e 

mudança de liderança 

"Ao contratar novos executivos com experiência internacional podemos realinhar nossas 

estratégias para voltar a ser a empresa que contribui com o Brasil". 

Afstamento da família "O legado da família nos permitiu chegar até aqui. Faz parte da nossa história. Agora 

podemos resgatar esse aprendizado sob a liderança de pessoas competentes e 

experientes; novos ares para novos nortes" 

Contração da 

empresa e mudanças 

nas arquiteturas de 

marca. 

Substituição do nome 

para NOVONOR. 

"Não significa, de maneira alguma, abrir mão do legado que é a Odebrecht. Mas 

queremos dizer que estamos em um novo norte... a letra "O" centralizada remete 

exatamente à história familiar" 

Adaptação da TEO 

para "Nossa cultura" 

Substituição da TEO 

enquanto documento 

principal para a 
"nossa cultura". 

"Sem a TEO não teriamos soberevivido então eu garanto que ela está bem guardada. 

Mas hoje, seguimos de uma maneira mais atualizada se assim posso dizer, preservando 

nosso passado, mas atentos às novas demandas. Os valores e a filosofia da TEO ainda e 

sempre estarão presentes" 

Implementação de 

complience 

"Na verdade, o complience não tira autonomia, ao contrário, com a fiscalização o diretor 

terá tranquilidade para focar no que precisa ser feito, sem medo... sem receio de estar se 

comprometendo" 

Contratações externas "Na realidade a sucessão planejada ainda existe na NOVONOR. O ponto é que ela 

ganhou o aliado de ter cabeças com pensamentos também alinhados com práticas de 

mercado, enão a formação do executivo hoje é ainda mais completa" 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O caso da organização estudada, nos permite acompanhar que as interpretações que 

emergiram para dar conta de compreender o processo de mudanças foram cerceadas por 

dispositivos de controle postos para funcionar como ferramentas potentes para moldar a 

maneira com que os membros deveriam perceber a nova identidade organizacional. Àqueles 

que não aderiam ao discurso de esperança no futuro e reconhecimento dos atributos 

fundamentais foram apresentados a novas narrativas com o objetivo de convencê-los. Quando 

esse movimento não era conduzido com sucesso, os trabalhadores eram desmobilizados. 

Diante das diferentes demandas que se impuseram à organização as narrativas de 

mudança passaram a conviver com o discurso da manutenção dos sentidos percebidos como 

fundamentais para os membros. As percepções que iam emergindo durante a implementação de 

mudanças foram sendo gerenciadas por narrativas que buscavam revestir as ações de sentidos 

unificados sobre quem era aquela organização. Esses esforços, somados ao fim da Operação 

Lava Jato contribuíram para que as ameaças fossem respondidas e, assim, o contextode profunda 

instablidade superado. Considerando a intensidade e o longo tempo dessa vivência, algumas 

consequências se desdobraram para a identidade organizacional. É precisamente essa a 

discussão que apresento na próxima seção. 
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6.3 TEMA 3 - OUTCOMES DO PROCESSO  DE IDENTIDADE 

 ORGANIZACIONAL  AMEAÇADA  

 

 
Nessa seção apresento os outcomes que resultaram da experiência de identidade 

organizacional ameaçada vivenciada pela Odebrecht. Conforme pudemos acompanhar até aqui, 

os executivos adotaram como principal estratégia de contenção das ameaças a implementação 

de mudanças que indicavam ao mercado a capacidade da construtora em reescrever sua 

trajetória. No entanto, essas medidas desafiaram o senso de pertencimento dos membros. Ao 

não reconheceram os atributos que definiam a identidade Odebrecht na configuração que se 

estabelecia, o vínculo de identificação foi abalado. Para lidar com esses desdobramentos, os 

executivos lançaram mão de estratégias discursivas em que argumentavam a manutenção dos 

princípios e valores da construtora, a despeito das implementações. 

Diante desse cenário uma série de outcomes foram produzidos para a nova organização. 

Considerando que o objeto de estudo dessa tese é a identidade organizacional, elegi para essa 

reflexão duas narrativas opostas que emerguram com o fim do processo de ameaça. Enquanto 

para um grupo de trabalhadores as mudanças foram interpretadas em narrativas de esperança, 

para outros executivos elas desconfiguraram a identidade organizacional. Assim, esse último 

grupo de executivos passou a vivenciar o sentimento de luto organizacional. Essas 

consequências para a identidade organizacional após o processo de ameaça serão exploradas ao 

longo dessa seção. 

 
 

6.3.1 OUTCOME POSITIVO: ESPERANÇA  

 

Nós precisamos estabelecer claramente um ponto de desconexão entre o que nós 

somos hoje e pretendemos ser num horizonte de 100 anos. O que nós fomos em um 

passado de 76 anos. O que nós fizemos num determinado momento histórico. Esse 

determinado momento histórico não pode ser suficientemente grave, suficientemente 

forte pra destruir e apagar tudo de bom que essa empresa fez e significou. Hoje eu 

enxergo que tudo isso que está fazendo parte dessa mudança com esperança. (GL03, 

2021) 

 

 

Dentre os diferentes caminhos que se estabeleceram como resultantes do processo de 

identidade organizacional ameaçada, o sentimento de esperança emergiu como um dos temas 

compartilhados entre os membros que se mantiveram vinculados à organização quando as 

ameaças foram amenizadas. Diante da argumentação de um espaço laboral marcado por 

relações corruptas, os trabalhadores atravessaram um processo que virou às avessas as certezas 
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previamente consolidadas sobre quem era a organização que faziam parte. As profundas 

transformações que marcaram a configuração de uma organização com novas características, 

contribuiu para que fossem elaboradas narrativas de esperança. Isso pode ser percebido na 

seguinte fala: 

 
São jovens que estavam saindo da universidade, que conheciam a Odebrecht de 2015 

da Lava Jato pra trás e que separaram a Lava Jato daquele momento. Leram aquelas 

coisas e disseram "bom isso aqui é só um pedaço". Hoje é uma empresa absurdamente 

jovem, se você olhar o relatório anual você vai ver esses números exatos. Hoje existe 

um pequeníssimo núcleo de pessoas da velhice uma guarda que não foram infectados 

pela Lava Jato e que estão trabalhando para reconstruir a empresa e existe um grupo 

imenso de jovens que ligou sua história futura à construção da empresa. Essa é a ideia 

da nova identidade uma empresa que molda o seu futuro para essa galera 

enorme, e de gente jovem que veio para aqui desenvolver sua história e contribuir 

efetivamente com a construção da história de um novo Brasil (MC03,2021). 

 

As mudanças, que passaram a fazer parte do cotidiano laboral, foram revestidas de 

perspectivas de transformação não apenas da organização, mas de todo o cenário brasileiro de 

construção. As narrativas foram sendo elaboradas com argumentos de que aquela nova 

configuração poderia contribuir com uma nova realidade no cenário nacional quando 

consideramos as relações, historicamente corruptas, entre o público e o privado. Ao resgatar a 

história da construtora como evidência da capacidade em consquistar o mercado, o discurso de 

que as mudanças poderiam ser suficientes para moldar o futuro foram sendo apresentadas aos 

novos integrantes. 

 
Então, se você me perguntar: “então você está sendo muito (naive). Quer dizer, a  

Odebrecht mudou e o mundo mudou?”. Eu não acho que o mundo mudou. Mas acho 

que nós aprendemos muito. E muita coisa, de fato, mudou no Brasil. Agora tudo 

mundo é bom? Não é bem assim, a gente sabe. Mas nós mudamos, isso eu posso te 

garantir e vamos lutar para mudar o mundo também. (GL02, 2021) 

 
 

A despeito das transformações estruturais na dinâmica organizacional, as narrativas de 

uma construtora vencedora foram preservadas como fatores que potencializam o sentimento de 

esperança entre aqueles que permaneceram na organização. Nesse sentido, uma parte da história 

permaneceu imutável em uma busca por consolidar a ideia de que os membros não estavam em 

uma organização que está iniciando do zero, mas de uma construtora que soube alcançar dias 

de glórias. Diante desse cenário, foi possível perceber o argumento de que elementos 

fundamentais da Odebrecht ainda estavam presentes na nova caminhada, como é o caso da 

unidade cultural e o controle familiar, a despeito do afastamento dos executivos Odebrecht e da 
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mudança do nome da organização. Essa concepção pode ser percebida na fala do seguinte 

executivo: 

É a mesma empresa. Agora vou justificar meu ponto de vista. O que define uma 

empresa nesse ambiente que estamos conversando? Claro que o que estou dizendo 

tem muito de opinião pessoal, mas nós tínhamos duas condições que definiam e 

mantinham a Odebrecht como uma empresa só. Duas condições que preservavam a 

unidade dessa empresa. É a cultura praticada, a uniformidade cultural, e o controle 

familiar. Uma coisa até tem muito a ver com a outra. Mas essas duas condições, na 

minha forma de ver, mantém a empresa: o controle familiar e a unidade cultural 

(GL02, 2021). 

 

Ao considerarmos os possíveis resultados que emergem da complexa dinâmica 

estabelecida a partir da operação Lava Jato, somos convidados a perceber o sentimento de 

esperança como um novo dispositivo para consolidar os novos vínculos psicológicos 

estabelecidos entre sujeitos e organização. Enquanto as transformações na dinâmica laboral 

desafiaram as relações previamente estabelecidas, fragmentando as interpretações sobre quem 

era aquela organização, quando acompanhamos a maneira com que a esperança operou, 

podemos refletir sobre a maneira com que ela foi posta para funcionar como um apelo ao 

vínculo moral: 

Chegou o momento de nós construímos a nossa identidade relacionada a uma 

perspectiva de futuro porque todas as coisas absolutamente cruciais que deveriam 

acontecer na empresa depois da tragédia que foi a Lava Jato nós fizemos...entao se do 

ponto de vista da justiça nós resolvemos as nossas questões, se do ponto de vista 

financeiro nós estamos estruturados o suficiente para retomar a caminhada 

rumo ao futuro... Então qual é o nosso horizonte? o nosso horizonte e a Visão 2030. 

Ponto. E um compromisso que devemos assumir não apenas com nós mesmos. Todos 

queremos o sucesso empresarial. Mas pela primeira vez na história desse país estamos 

falando em construir, em moldar um futuro livre das mazelas políticas que sempre 

fizeram parte do país (MC03, 2021). 

 
Uma vez que o passado da organização havia sido duramente criticado durante o 

processo de ameaças e o presente estava comprometido com as consequências dos escâncalos, 

os executivos elaboraram um projeto nomeado "Moldando o futuro". Nesse planejamento, os 

membros da organização foram convidados a vislumbrarem quais seriam as oportunidades que 

a organização poderia alcançar em um horizonte de 100 anos. As narrativas apresentadas 

reforçavam a ideia de que vinculação entre o destino dos trabalhadores e o futuro da organização 

seria vantajosa para aqueles que assumissem essa relação nesse momento, conforme explica, 

na seguinte fala, um dos executivos: 
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Nós precisamos pensar no futuro, a longo prazo. Então nós entramos em um processo 

absolutamente interno – com ajuda de especialistas de uma empresa do Canadá para 

nos ajudar a pensar qual é o nosso propósito agora, depois de tudo isso, e qual é a 

nossa visão para o ano de 2030. Ou seja, usando uma expressão de futebol: tirar a bola 

que estava ali na área, que qualquer coisa ia ser pênalti, ou ia tomar um gol sem querer. 

Tirar da área e jogar a bola para o outro lado, para o campo do adversário, e começar 

a se planejar para pensar no futuro. Um trabalho interno, mas muito reconhecido 

externamente. Interno, de pensar um propósito para a empresa e pensar em uma visão 

para 2030. Não é exatamente um planejamento, mas onde gostaríamos de estar em 

2030, em que situação, com quais indicadores – nem que eles fossem mais 

inspiracionais e motivadores do que indicadores concretos. Receita, faturamento, nada 

disso, por enquanto (GL02, 2021) 

 

 

Essa maneira de conduzir as externalidades interpretativas que se desdobraram das 

mudanças, foi fundamental para que os executivos mantivessem os trabalhadores vinculados à 

organização para além das relações formais de trabalho. Para que as dinâmicas de identificação 

fossem novamente estabelecidas, as narrativas internas reforçavam a visão no futuro. Foi assim 

que as percepções de insegurança e vergonha, que apareciam como os sentimentos mais citados 

nas pesquisas conduzidas internamente, foram sendo substituídas por sentimentos de esperança 

no futuro e orgulho em estarem participando de um movimento de transformação nacional. 

Essas noções podem ser percebidas na seguinte fala: 

Essa nova maneira de perceber a nova configuração têm um potencial, uma 

capacidade que está muito associada ao simbólico. como isso trouxe para as pessoas 

assim um novo ar, sabe? Como isso oxigenou os escritórios, os canteiros, as pessoas 

se deram conte de que: "nossa, as coisas realmente estão mudando por aqui". Ainda 

bem que as coisas estão mudando! (PR01, 2021). 

 
 

O quadro de integrantes da construtora foi sendo progressivamente transformado. Ao 

cenário de insegurança a ideia de "novos ares" foi tomando conta. Além do esforço 

administrativo dispendido nessa missão, é importante também considerar que houve uma 

mudança significativa no quadro de trabalhadores. Àqueles que não aderiam as novas ideias 

foram sendo inclusos nas listas de desligamento. Além desses, muitos dos executivos que 

conduziram essas mudanças, também não permaneceram na organização quando o processo de 

ameaças foi amenizado. Portanto, as percepções sobre quem a organização estava se tornando 

não foram uníssonas. Na próxima seção apresento outro caminho assumido pelos executivos 

que não aderiram à ideia de que a Novonor representava o futuro da Odebrcht. 
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6.3.2 OUTCOMES NEGATIVOS - DA LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA AO LUTO 

 ORGANIZACIONAL  

 

 
Essa era a parte que a gente mais amava, eu estou falando de amor mesmo, amava. O 

que a gente amava na Odebrecht era isso: primeiro, ser cobrado por resultado, todos 

os tipos de resultado. Ser cobrado e ser delegado, nós tínhamos delegação plena para 

agilizar todo esse negócio. Então essa é a parte gostosa que nenhuma outra empresa, 

a Andrade tentou fazer, mas não deu certo porque não adianta fazer isso se um dos 

diretores dúvida, ninguém duvidava de mim. Quando isso precisou ser mudado, junto 

com um tanto de outras coisas... podem falar o que quiser, mas a Odebrecht, que estava 

na UTI, não resistiu e morreu (SD01, 2021). 

 

A paixão pela maneira com que a dinâmica laboral era estabelecida na Odebrecht, talvez 

seja a marca mais evidente quando retomo as histórias compartilhadas nesse estudo. O forte 

vínculo forjado ao longo do tempo, contribuiu para que os executivos trabalhassem arduamente 

em prol de mobilizar respostas para as ameaças que vieram a reboque da Operação Lava Jato. 

Isso aconteceu a despeito dos sofrimentos físicos e pessoais que marcaram esses indivíduos 

durante esse processo. No entanto, com a implementação das mudanças, veio também a 

percepção de que uma nova lógica organizacional estava sendo elaborada. Diante desse novo 

contexto, uma parte dos trabalhadores não reconheceu a Novonor como um novo caminho para 

a Odebrecht. Para esses executivos, a Odebrecht tinha morrido. 

Para entender o contexto que contribuiu com o afastamento desses trabalhadores, é 

válido considerar que a Operação Lava Jato chegou ao fim no início do ano de 2020. Não porque 

havia concluído os objetivos inciais de revolucionar o relacionamento entre o público e o 

privado, mas por uma decisão política. Ao determinar que estava acabando com a Lava Jato, o 

então presidente Jair Bolsonaro, afirmou que essa medida estava sendo implementada porque 

o país não tinha mais corrupção. Devo reforçar que a narrativa anticorrupção foi a base de toda 

a campanha de Bolsonaro que, inclusive, iniciou seu mandado oferecendo o prestigiado cargo 

político de "superministro da justiça" para Sergio Moro: o Juiz que conduziu as invetigações e 

prendeu, mesmo sem provas e às vesperas da eleição, Lula, o principal rival de Bolsonaro. 

Não é possível afirmar se foi uma coincidência. Mas em 2020, Sergio Moro rompe 

com o governo e deixa o cargo, justificando que Bolsonaro estava interferindo na autonomia da 

Polícia Federal, a corporação que liderou a Lava Jato. Já em 2021, Sergio Moro lança sua pré- 

candidatura à presidente do Brasil, mas acaba desistindo diante das pesquisas eleitorais que 

apontam Lula como vencedor daquela disputa. São precisamente essas desventuras políticas 

que contribuíram para que a narrativa de esperança não fosse aderida por todos os executivos. 

Ao perceberem que, de fato, as investigações foram conduzidas com agendas políticas, todo o 
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esforço e sofrimento vivenciado durante esse período foi percebido como se tivesse sido em 

vão: 

os bilhões que o país perdeu no assassinato das suas empresas é muito maior do que o 

que o que se recuperou. É infinitamente maior o que se perdeu nesse processo todode 

autofagia. Nós deixamos mercados no exterior, o Brasil saiu desses mercados e deixou 

de ser relevante no mercado Internacional de construção. Nós deixamos para outros 

países, principalmente a China que adorou tudo que está acontecendo no Brasil,bateu 

palmas e deve ter se extasiado com a nossa autofagia. Cada vez que a gente cometia 

uma barbárie aqui dentro, foram chegando os chineses, espanhóis, secundariamente 

os franceses que têm a participação do mercado...a gente cometeu um grande crime 

contra o Brasil, matamos empresas e agimos contra as gerações futuras porque o Brasil 

já foi um país relevante e hoje não é mais (AC01, 2021). 

 

Se a narrativa que vinha opinião pública, de maneira opressora contra os executivos, 

era de uma tentativa de "sanear" o Brasil, ao serem evidenciadas as parcialidades nas 

investigações e escancarados os interesses políticos dos principais agentes públicos, o 

sentimento de tristeza entre os membros foi intensificado. Com isso, a expectativa de que a 

tranformação pontual da organização poderia ser suficiente para mudar o país foi sendo abalada. 

É preciso relembrar que entre os executivos a Odebrecht apenas tinha "jogado o jogo". O 

cenário de corrupção não era motivado pelas construtoras, mas pelas estruturas de poderes 

políticos que moviam as dinâmicas entre o público e o privado. Se essas instâncias estavam 

passando ilesas, as investigações não teriam efeito algum para consolidar uma nova realidade 

no país. 

mas não acho que elas evitariam alguma tragédia porque hoje nós sabemos com muita 

clareza aquilo que, naquela época a gente desconfiava, tudo aquilo era um crime 

premeditado, da justiça e do Ministério Público, a organização criminosa eram eles. 

Hoje sabemos disso, mas naquela época tínhamos dúvida com respeito a isso, de até 

que ponto estavam corretos ou não. Hoje sabemos que eles mataram uma empresa e 

que não precisava ter feito isso. (AC01, 2020) 

 

 

A narrativa de que as mudanças implementadas poderiam transformar o cenário 

nacional foi, de certa forma, desvalidada na medida em que os escândalos da Operação Lava 

Jato impuseram uma significativa contração do mercado nacional. Por outro lado, esse 

movimento de descredibilização da Operação Lava Jato, reforçou a ideia de que a investigação 

foi injusta e a organização não deveria ter sido exposta publicamente ou pago multas tão altas. 

Diante desse cenário, mesmo com o rompimento do vínculo formal de trabalho, os executivos 

retomam o sentimento de orgulho. Os valores que definiam a identidade organizacional e 

participavam da vida pessoal dos executivos, foram mantidos. 

era um grupo diversificado pela sua capacidade, pela sua cultura singular. Puna os 

executivos e não a empresa! Hoje a gente sabe por que a Odebrecht precisou morrer 

e que não tinha o que podíamos ter feito a mais para salvar ela. Mesmo sabendo que 
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ela não existe mais, eu acho que foi uma empresa com uma trajetória brilhante até a 

Lava Jato. Eu mesmo visitei muitos projetos, de muito compromisso com os países, 

com as comunidades do entorno, coisas muito bem-feitas. Um tratamento muito 

humano com os funcionários. Eu acho que o saldo é positivo, apesar de tudo, o saldo 

é positivo pela história da Odebrecht, o saldo dela é positivo, apesar da Lava Jato. 

Você pega uma trajetória empresarial de mais de 70 anos extremamente positiva. É 

óbvio que a Lava Jato trouxe uma percepção negativa, mas o saldo disso tudo é 

positivo, o que eu aprendi ali dentro, vou levar para a minha vida com muito orgulho 

(DL01, 2021) 

 

Essa referência de orgulho, no entanto, está relacionada exclusivamente à organização 

antes das mudanças impostas com a Lava Jato. Há, nas falas desses executivos, um sofrimento 

em ressaltar a ideia de que a organização havia sido vencida por uma investigação injusta. 

Diante das novas dinâmicas que argumentavam novos caminhos gerenciais, os executivos 

tiveram seus vínculos fragmentados. Diante desse contexto, os executivos romperam seus 

vínculos formais e psicológicos com a nova configuração que se apresentava na construtora. 

 
Sim, tudo se altera, se recupera. Não é questão de acreditar ou não no sucesso, na 

mudança. Eu só tenho a certeza de que a empresa nunca mais vai voltar a ser do jeito 

que ela era. Isso certamente. E... (voz embargada) infelizmente. A Odebrecht morreu 

e foi enterrada com toda a engenharia nacional. Eu não consigo enxergar a 

NOVONOR como a Odebrecht. Pronto é isso. Na verdade, acho que nosso trabalho 

para que as pessoas não relacionassem diretamente foi muito bem-feito e me 

convenceu. Você vê alguns resquícios, que era o que me mantinha alí. Mas é estranho 

demais pensar, até dolorido pensar que... sabe? tudo aquilo que construímos por anos, 

tudo o que fizemos acabou, ficou na história e a troco de que? de pizza (SD01, 2021) 

 

Diante da perspectiva de que a organização que esses indivíduos elaboraram um vínculo 

profundo não mais existia, temos configurado o sentimento de luto organizacional. Aliado ao 

sentimento de injustiça, o luto vivenciado por esses executivos resultou especialmente em uma 

não associação da nova organização, NOVONOR, com aquela que fizeram parte e lutaram pela 

sobrevivência. A Odebrecht, no entanto, permaneceria como referência de vínculo e 

identificação para esses executivos. 
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CAPÍTULO 7 - DISCUSSÃO 

Quando defini como objetivo de pesquisa lançar um olhar multifacetado ao processo de 

identidade organizacional ameaçada, elegi como objeto de estudo um caso complexo que me 

permitiu acessar, em profundidade, as elaborações mobilizadas pela organização durante a 

experiência de ameaça. Enquanto esse estudo foi conduzido, a Odebrecht ainda atravessava os 

desafios que se impuseram pela Operação Lava Jato. Quando encerrei minha análise, ela havia 

se tornado NOVONOR. Esse caminhar me permitiu acompanhar, em tempo real, alguns dos 

dilemas vivenciados por uma organização que atravessa a dinâmica de ameaça à identidade 

organizacional. 

Para que essas experiências encontrem ressonância com as lacunas teóricas que 

encontrei no espaço teórico, elegi em cada uma das etapas que acompanhei, debates específicos 

que ainda não foram profundamente explorados pela literatura. Esse mergulho pontual permitiu 

a elaboração de reflexões sobre as sutilezas empíricas desse caso em ressonância com as 

demandas do campo. Nesse sentido, para dar ordem às vivências compartilhadas durante o 

esforço empírico, neste capítulo apresento essas reflexões considerando a lógica linear dos 

acontecimentos relatados pelos participantes do estudo. 

Considerando o longo caminho que ainda existe para que questões fundamentais sobre 

o conceito sejam respondidas, não foi minha intenção esgotar o debate. Portanto, elegi alguns 

pontos específicos para cada um dos momentos que compuseram a dinâmica de identidade 

organizacional ameaçada vivenciada pela Odebrecht. Ou seja, retomo aqui a mesma lógica 

linear que segui até agora para compreender o fenômeno para tecer ressonâncias entre os 

achados empíricos e os gaps teóricos. 

 
7.1 O RECONHECIMENTO DA AMEAÇA ENQUANTO UM PROCESSO 

 HISTORICAMENTE  SITUADO  

 

 
O que é o gerenciamento de crise? Você tem ali um conjunto de regras para funcionar. 

A primeira regra é o seguinte: não dá para você mentir o tempo inteiro. Você tem que, 

em algum momento, admitir se você fez, ou seja, você admite rápido, paga o preço 

rápido e tenta aprender rápido. A Odebrecht fez tudo diferente. Demorou para admitir. 

Quando admitiu demorou muito tempo e tomou muita porrada, então acabou tendo 

todas essas consequências. (PP01, 2021) 

 

Quando consideramos o processo de reconhecimento de um evento como 

suficientemente potente para produzir ameaças à identidade organizacional, ainda existem 

poucos trabalhos dedicados a elucidar as múltiplas inquietações que configuram esse período 
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(PETRIGLIERI; DEVINE, 2016). Nesse sentido, uma série de questões que atravessam o 

reconhecimento do processo de identidade organizacional ameaçada ainda permanecem não 

respondidas (BRASCOMBE; ELLEMERS; SPEARS; SOODJE, 1999). Essas lacunas sugerem 

um caminho promissor para que novas pesquisas sejam produzidas e lancem luz aos dilemas 

que marcam a dinâmica de reconhecimento de uma ameaça. 

O caso empírico eleito nessa tese, ilustra a complexidade que marca esse período e nos 

ajuda a perceber como o reconhecimento desses eventos pode produzir efeitos significativos na 

maneira com que o processo de identidade organizacional ameaçada será configurado. A 

demora em assumir seu envolvimento nos escândalos e, consequentemente em reconhecer que 

enfrentaria um processo de ameaça, intensificou a gravidade das crises que se impuseram à 

Odebrecht. Quando consideramos as diferentes facetas que configuraram esse momento, 

podemos assumir diferentes caminhos para compreendê-lo. Houve uma determinação do 

presidente da holding em não assumir o envolvimento nos casos, a descrença de que as 

investigações seriam potentes para ameaçar a organização e podemos considerar ainda os 

conflitos internos que as decisões desse período provocaram. 

A despeito de esssas experiências poderem contribuir com a literatura, nesse espaço 

quero tecer uma reflexão para além das relações gerenciais. Isso porque, as dinâmicas que 

contribuíram com a configuração desse período de reconhecimento da ameaça foram, de alguma 

forma, atravessadas pelo conturbado contexto político e social que circunscrevia a organização 

naquele momento. Nesse sentido, os achados empíricos e as construções teóricas até então 

postuladas me levam a argumentar que, tanto a maneira com que a ameaça se configurou, 

quanto o processo de reconhecimento desses eventos se deram como desdobramentos do 

contexto social e histórico. Portanto, a análise situada ao tempo histórico evalores sociais pode 

ser a chave para que seja possível avançar na compreensão do processo dereconhecimento de 

um evento como ameaçador. 

Considerando esses argumentos, as narrativas apresentadas pelos executivos da 

Odebrecht me provocaram a extrapolar a análise das dinâmicas internas. Ao resgatar os 

acontecimentos que circunscreviam a organização naquele momento, pude elaborar reflexões 

sobre a maneira com que esses diálogos, estabelecidos entre o externo e o interno, marcaram o 

processo de reconhecimento das investigações da Lava Jato como potentes para ameaçar a 

identidade daquela organização. Esse revestimento moral que invadiu os fatos ficou evidente 

quando retomamos as jornadas de junho de 2013. O resgate histórico revelou como as acusações 

foram acentuadas pelo que, mais tarde, ficaria conhecido como "cruzada saneadora" 
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contra a corrupção em um discurso abertamente conservador (MACHADO; MISKOLCI, 

2019). 

Para fortalecer a ideia de que o contexto pode particularizar a maneira com que os 

eventos serão reconhecidos como ameaçadores, podemos ainda refletir sobre a demanda por 

informações que tomou conta do cenário brasileiro pós 1988 e a construção de um aparato 

hegemônico da mídia (FONSECA, 2011). A configuração de uma supremacia dos meios de 

comunicação e sua influência na formação da opinião pública nacional, instensificaram os 

questionamentos aos atributos positivos que definiam a identidade da Odebrecht. Durante a 

Lava Jato, eram os jornais que apresentavam para a sociedade quais eram os rumos, caminhos 

e definições que a operação estava seguindo. 

A maneira com que a mídia pode agir enquanto potencializadora do processo de 

configuração da natureza da ameaça, também tem sido um tema importante para a literatura 

recente em identidade organizacional ameaçada (PIENING; SALGE; KRAINER, 2020). O que 

foi possível acompanhar como plano de fundo da crise que se instalava na organização estudada 

foi uma certa "guerra" de informações entre a mídia, a direita e a esquerda – configurando-se, 

no limite, como uma disputa ideológica pelo discurso, pela disseminação da "verdade" e pelo 

poder de contá-la (FONSECA, 2011). Esse debate traz reverberações contemporâneas ao 

refletir sobre a maneira com que a mídia age na construção de sentidos sociais e, dessa maneira, 

contribui com a configuração de eventos como ameaçadores. 

Diante do contexto que se configurava, as ameaças que se apresentaram à Odebrecht 

não foram estabelecidas apenas como resultantes de más práticas gerenciais, como pode parecer 

à primeira vista. À essa equação, foram somados valores que pulsavam no tecido social e que 

faziam parte daquele momento histórico específico. É nesse sentido que podemos reforçar o 

argumento de que a potência de uma ameaça está articulada com as produções externas que 

participam, configuram e circunscrevem a organização. Nesse sentido, o reconhecimento de um 

evento como ameaçador para os atributos que definem a identidade de uma organização, deve 

ser considerado de maneira particular e em ressonância com esses atravessamentos 

historicamente situados. Portanto, não cabem definições que venham a generalizar o que pode 

ser uma ameaça ou não para as organizações. 

Os teóricos em identidade organizacional têm se atentado para as articulações que se 

estabelecem entre o contexto e a maneira com que a identidade organizacional será percebida 

pelos membros (EURY; KREINER; TREVIÑO; GIOIA, 2012; GIOIA, et al., 2000). No 

entanto, ainda que haja discussões nesse sentido, quando consideramos as esferas sociais e 

políticas como elementos potentes para configurar um evento como ameaçador ou afetar o seu 
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reconhecimento, ainda estamos diante de um debate não explorado. Nesse sentido, a análise 

proposta nessa tese oferece novos ares para que o debate sobre o processo de reconhecimento 

da ameaça avance e considere a maneira com que o contexto social e poítico pode ser potente 

para determinar a natureza da ameaça e afetar o seu reconhecimento. 

 
7.2 MOBILIZANDO RESPOSTAS: "TUDO MUDA EM UMA BASE QUE 

 NUNCA MUDA"  
 

A célebre frase de Rui Barbosa, frequentemente citada por Norberto Odebrecht, 

ressoava entre os membros da construtora. Diante de qualquer desafio que exigisse adaptações 

na maneira de conduzir os negócios, os executivos repetiam o mantra como quem afirma um 

versículo bíblico: "Tudo muda em uma base que nunca muda". Era um lembrete de que não 

importava quais transformações pudessem ocorrer: expansão, troca na liderança ou 

transformação na estrutura. A identidade organizacional, composta pelos atributos 

fundamentais, deveria ser protegida e imutável. No entanto, ao se colocar submersa em um 

intenso caso de ameaça à identidade, evidenciar as mudanças foi o caminho fundamental para 

que a organização pudesse sobreviver. 

Foi exatamente esse cenário empírico que me permitiu acessar a maneira com que se 

escancararam os dilemas entre uma organização que precisava se reinventar ao mesmo tempo 

em que tentava manter intacta sua identidade organizacional. Quando consideramos as 

respostas ao processo de ameaça, entendemos que a implementação de mudanças, que sugeriam 

uma nova roupagem na lógica empresarial, foi o principal movimento de respostas ao público 

externo. Ao mesmo tempo, as práticas discurssivas internas evidenciavam a intencionalidade 

da liderança em manter os sentidos previamente estabelecidos. 

Em algumas organizações, a coesão interna de grupos permite que a identidade 

organizacional seja compreendida por diferentes lentes, considerando atributos que mais 

ressoam com as interpretações elaboradas pelos diferentes grupos que compõem o espaço 

organizacional (FIOL, 2002). Diante de um processo de ameaça, esse tipo de organização 

permite que os atributos sejam ressignificados e, dessa maneira, seja coletivamente construída 

uma nova maneira de compreendera identidade organizacional (GIOIA; SCHULTZ; CORLEY, 

2000). No entanto, esse não era o caso da Odebrecht. Para que o trabalhador permanecesse na 

organização, era imprescindível que fossem estabelecidos alinhamentos morais sobre quem era 

aquela organização e quem os sujeitos deveriam ser para participar daquele grupo. 

Essa maneira de lidar com a identidade organizacional, também se fez presente quando 

o cenário de ameaças se impôs. Diante de um cenário de implementação de mudanças, foi 
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evidente que a liderança lançou mão de dispositivos de controle para dar conta de unificar a 

narrativa da identidade em um sentido único, coeso e favorável à sobrevivência da organização. 

A despeito das diferentes interpretações que emergiram entre os membros diante desses 

eventos, os executivos tratavam de elaborar narrativas suficientemente potentes que dessem 

conta de minimizar quaisquer "ruídos". Com a imposição de narrativas e uma prática de manter 

na organização apenas os integrantes que provavam o alinhamento filosófico com a construtora, 

extiguiam-se as possíveis discrepâncias entre os sentidos apresentados pela liderança e aqueles 

coletivamente produzidos pelos trabalhadores. 

Portanto, mesmo diante de implementações práticas que se opunham à dinâmica 

anteriormente estabelecida, o caso estudado nessa tese demonstra que as narrativas definidas 

pela organização revestiam de sentidos as mudanças implementadas. Com isso, os membros 

eram manipulados a compreender as transformações como um reforço dos atributos que 

anteriormente definiam a identidade da construtora. Essas narrativas foram postas para 

funcionar como ferramentas de controle da maneira com que os membros se percebiam diante 

dos novos contextos que emergiam. Essa dinâmica favoreceu o estabelecimento de sentidos que 

privilegiavam uma identidade fabricada com o objetivo de estabelecer um guia de 

comportamento mais adequado aos desejos da organização. 

O caso da Odebrecht avança os debates sobre a maneira com que as respostas são 

elaboradas diante de um processo de identidade organizacional ameaçada na medida em que 

oferece um caso empírico para as reflexões teóricas já elaboradas no campo. Quando Kenny, 

Whittle e Willmott sugerem que a identidade organizacional atende a interesses específicos 

afirmam que: "any such agreement is at best partial, conditional, or instrumental" (2016, p.140). 

Foi possível perceber que a liderança mobilizou dispositivos para cercear as oposições de 

sentidos. Portanto, mesmo que estejam presentes, o volume dessas múltiplas vozes é 

minimizado ao passo em que as narrativas institucionais são amplificadas para estabelecer 

sentidos uníssonos à identidade organizacional. 

Há, nesse sentido, um processo de docilização dos corpos na medida em que os 

questionamentos vão sendo progressivamente podados na relação entre organização e sujeitos 

para que sejam forjados corpos obedientes. Nesse sentido, mascaram-se as resistências, 

evitando dessa maneira, desalinhamentos entre as interpretações construídas livremente e 

aquelas desejadas pela organização. A análise empírica do caso da Oderbecht nos oferece um 

caso concreto que reforça o argumento teórico de que a Identidade Organizacional, quando 

apresentada de maneira uníssona, ela silencia outras possíveis percepções sobre quem é aquela 

organização. 
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7.3 OUTCOMES: DA ESPERANÇA AO LUTO  

 

O conceito de identidade organizacional ameaçada tem sido definido como uma 

experiência que leva os membros a se questionarem sobre os atributos que definem a identidade 

de suas organizações (RAVASSI; SCHULTZ, 2006). Vivenciar essa dinâmica produz 

tranformações significativas tanto para a organização quanto para os indivíduos a ela 

vinculados. Quando consideramos a literatura, a busca por lançar luz sobre os possíveis 

desdobramentos de atravessam esse processo pode ser considerada como principal interesse dos 

pesquisadores. Entre os principais debates que emergem dessa última fase do processo de 

ameaça, estão as preocupações em desvelar as nuances que atravessam e determinam os afetos 

sobre o vínculo estabelecido entre sujeitos e organização (PIENING, SALGE, KREINER, 

2020; PETRIGLIERI, 2011). 

Quando consideramos as consequências do processo de ameaça à identidade, o modelo 

apresentado por Petriglieri (2011), que recentemente foi revisitado por Piening e colegas (2020) 

oferece contribuições fundamentais para o debate desses outcomes. Essas duas referências 

reforçam a noção de que, mesmo diante de diferentes contextos e caminhos, o vínculo de 

identificação será ou fortalecido ou enfraquecido. No caso empírico apresentado nessa tese, 

essas narrativas conflitantes também puderam ser percebidas. Após vivenciar a experiência de 

ameaça, tanto o movimento de intensificação da identificação quanto o rompimento do vínculo 

se fizeram presentes. 

Para o grupo formado por executivos que se mantiveram trabalhando na NOVONOR, 

as mudanças implementadas como respostas ao processo de ameaça funcionaram como uma 

ferramenta potente para elaborar as mudanças de maneira positiva. Os integrantes que 

mantiveram suas vidas profissionais atadas à nova configuração organizacional, assumiram as 

narrativas de mudanças como um movimento potente para transformar a organização e 

contribuir com a construção de um mercado nacional honesto. As novas dinâmicas, que 

passaram a participar do cotidiano laboral, contribuíram para consolidar o sentimento de que a 

combinação de medidas transformadoras, aliadas à capacidade técnica historicamente 

comprovada, seriam suficientes para "moldar o futuro desejado", para a organização, para os 

trabalhadores e para o país. 

Diante desse novo cenário, os trabalhadores passaram a se perceberem como agentes de 

uma transformação que extrapolava a agenda gerencial (GRIMES; VOGUS, 2021). Esse senso 

de esperança, que marcou as narrativas desse período, nos convida a refletir sobre a ideia de 

que esse sentimento pode contribuir para a compreensão da intensificação do vínculo de 
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identificação organizacional após um período de crise. A nova configuração organizacional 

passa a ser interpretada como potente para contribuir com um novo capítulo na história da 

relação entre o público e o privado. Portanto, esse caso nos demonstra que a crise que se 

estabeleceu com a Lava Jato contribuiu com a consolidação do sentimento de esperança entre 

aqueles que se mantiveram formalmente vinculados com a organização. 

A despeito de a noção de esperança ser um conceito limitado no campo de organizações, 

recentemente, Katina Sawer e Judith Clair (2021) publicam um lindo trabalho naAdministrative 

Science Quartely e argumentam que a esperança pode ser compreendida como "a positive 

emotion characterized by a feeling and desire for a future state or outcome that is uncertain" 

(p.3). As autoras sugerem que, embora pouco explorado no campo de organizações, 

compreender esse conceito pode ser chave para desvelar a maneira com que as organizações 

tranformam grandes desafios em mudanças possíveis. O sentimento de esperança pode 

contribuir com o engajamento e produtividade, conforme explicam as autoras "face up to the 

inherent emotional challenges of tackling extremely difficult-to-reach but existentially 

important goals" (IDEM, p.3). 

Por outro lado, foi configurado um grupo formado por executivos que, diante do 

processo de identidade organizacional ameaçada, tiveram seus vínculos de trabalho rompidos. 

Nesse caso, foi possível perceber que a narrativa apresentada entre os membros 

"desmobilizados" seguiu outro caminho. Para esses sujeitos, as mudanças implementadas na 

Odebrecht, somada aos eventos de ameaça, foram suficientemente potentes para que esse grupo 

de integrantes não reconhecesse na NOVONOR a mesma organização que estavam vinculados 

antes da crise. Com as mudanças estruturais, as narrativas apresentadas por esse grupo é de que 

a construtora que trabalhavam deixou de existir. A Odebrecht estava simbolicamente morta. 

Quando são estabelecidos laços profundos, a identificação tende a reverberar ao longo 

do tempo e esse processo acontece a despeito do rompimento do vínculo com o grupo(WALSH; 

BARTUNEK, 2012). Em trabalho recente, Eury e colegas (2018), por exemplo, mostram que 

o legado da identificação determina se os membros antigos continuarão a dar suporte à 

organização, mesmo que a organização esteja submersa em escândalos. No caso da Odebrecht, 

pudemos acompanhar que os executivos que tiveram o vínculo formal rompido continuaram 

orgulhosos de terem participado daquela construtora. Quando questionados sobreas vivências 

na Odebrecht, elogios, lembranças positivas e orgulho marcavam as narrativas. 

No entanto, o que foi possível perceber nesse caso foi que esses sentimentos positivos 

que permaneceram nesse grupo de executivos, não foram transferidos para a nova configuração 

organizacional que resultou das mudanças implementadas diante do processo de ameaça. Pelo 
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contrário, eles não se reconheceram na nova organização e apresentaram dúvidas quanto às 

mudanças estruturais que davam o ar de que a NOVONOR era uma nova construtora. Nesse 

sentido, o "legado da identificação" (EURY et al., 2018) foi limitado às lembranças de uma 

organização que já não mais existia e estava simbolicamente morta. 

Essa percepção de que a organização morreu, nos leva a considerar a ideia de luto 

organizacional. A despeito de esse conceito ainda ser pouco explorado no campo dos estudos 

organizacionais, Crosina e Pratt (2019) apresentaram um modelo que nos ajuda a compreender 

como o processo acontece. Para os autores, esse fenômeno pode ser conceituado como: " Thus, 

organizational mourning was not just about reacting to the organization`s closing, or driving by 

the organization years later, or even building a legacy organization (...) can encompass all of 

these activities if their purpose is processing and responding to the loss of the organization" 

(p.86). Portanto, essa noção nos ajuda a compreender as narrativas que sugerem que a 

organização deixou de existir com as mudanças produndas que atravessou. 

Quando consideramos os outcomes que se desdobraram do processo vivenciado pela 

Odebrecht, é possível estabeler uma relação direta entre as narrativas que se apresentaram e o 

vínculo formal com a construtora após a crise. Enquanto aqueles que haviam sido desligados 

da organização não reconheceram a identidade organizacional diante das transformações e 

enfrentaram um processo de luto (CROSINA; PRATT, 2019), os executivos que se mantiveram 

formalmente vinculados à NOVONOR, por sua vez, interpretaram as mudanças estabelecendo 

narrativas de esperança (SAWYER; CLAIR, 2021). 

Diante dessas reflexões, ao mesmo tempo em que os temas que emergiram das 

narrativas elaboradas nesse caso empírico se articulam com modelos já apresentados sobre as 

consequências do processo de ameaça à identidade organizacional ameaçada, a compreensão 

dos conceitos de esperança e luto organizacional oferecem um novo caminho para a elaboração 

de novas reflexões que possam contribuir com os outcomes que se desdobram da vivência de 

um processo de identidade organizacional ameaçada. Cabe ainda ressaltar que, a despeito do 

esforço mobilizado pela liderança, ainda assim, o contraponto interpretativo resistiu. 
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7.4 A PROPOSTA DE UM MODELO  

 

 
Ao mergulhar na experiência vivenciada por uma organização que atravessou um 

escandaloso processo de ameaça à identidade, me deparei com um fenômeno composto por 

múltiplas camadas e permeado por desafios. Enquanto os dados me confrontavam, fui tecendo 

análises pontuais com o objetivo de oferecer, às inquietações observadas na literatura, 

evidências empíricas que emergiam durante o estudo. Nessa análise, delimitei essas reflexões 

a quatro momentos: : 1 - Definições da Identidade Organizacional, 2- Reconhecimento da 

ameaça, 3 - Mobilização de respostas e 4- Produção de outcomes. Ao articular as análises 

conduzidas em cada uma dessas etapas, proponho um modelo que nos ajuda a lançar um olhar 

longitudinal sobre o processo de identidade organizacional ameaçada e, dessa maneira, 

contribui com um debate em que as partes dialogam com o todo. 

A identidade organizacional é definida como a percepção de quais são os atributos 

centrais, diferenciadores e duradouros que definem uma organização. Diante desse consenso 

teórico, argumento que também é necessário considerar as sutilezas que, mesmo não 

verbalizadas, determinam a maneira com que a identidade será acionada independentemente do 

contexto de crise. Quando assumida como uma ferramenta gerencial, os possíveis 

desalinhamentos interpretativos que venham a emergir diante de ameaças aos atributos que 

definem a identidade, serão controlados para garantir uma narrativa coesa e unificada sobre 

quem é aquela organização. 

Portanto, a identidade não é configurada unicamente pelos atributos que os membros 

organizacionais compartilham como fundamentais para responder "quem somos nós enquanto 

organização". As dinâmicas de poder sobre o gerenciamento de quais sentidos devem 

permanecer, quais são as vozes ouvidas e quem assume o protagonismo para tomar decisões 

sobre os processos interpretativos são alguns dos elementos que também participam do aparato 

gerencial da identidade organizacional. O caso apresentado nesse estudo ilustra a maneira com 

que esses pressupostos que participam da identidade antes de qualquer crise invadem as 

mobilizações diante de um processo de ameaça. 

Um olhar atento para a maneira com que a dinâmica de ameaça se desdobrou, permite 

perceber que as características da identidade organizacional se fazem também presentes em 

cada uma das etapas e, dessa maneira, ressoa ao longo de todo o processo vivenciado. Portanto, 

a compreensão sobre a dinâmica de identidade organizacional ameaçada pode ser 

potencializada quando consideramos a importância em desvelar as nuances que permeiam os 
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atributos verbalizados como fundamentais para definir quem é aquela organização. Assim, a 

análise do processo de ameaça seria iniciado com uma descrição densa da maneira com que a 

identidade é posta para funcionar para aquela organização. 

Diante de eventos que venham a desafiar os atributos ou a maneira com que eles são 

executados no cotidiano organizacional, os elementos gerenciais da identidade serão acionados. 

Se tomamos em consideração a etapa de reconhecimento, as reverberações de uma postura que 

centraliza as interpretações em agentes específicos no contexto organizacional também 

acontecerá quando for necessário determinar se um evento tem potencial para ameaçar a 

identidade. Esse poder institucional em determinar a natureza da ameaça não se dá em ambiente 

estéril ou livre de afetos. Os atravessamentos que marcam e situam a organização em um tempo 

e um momento histórico reverberam na construção interpretativa sobre qual o potencial que 

determinados eventos guardam para efetivamente apresentar ameaça à identidade 

organizacional. 

Nesse sentido, podemos refletir que, uma vez que as organizações são produtos de 

produções históricas específicas, as decisões organizacionais para assumir um evento como 

ameaçador também pode ser compreendido à luz das especificidades que marcam os eventos 

ameaçadores. Portanto, essas interpretações estariam articuladas com o momento histórico, o 

poder midiático, e conflitos políticos podem apresentar. Quando deixamos de entender essa 

etapa de maneira isolada para considerar as suas implicações ao processo como um todo, temos 

que a efetividade do reconhecimento assume desdobramentos importantes na intensidade com 

que as ameaças serão configuradas, respondidas e até mesmo quais serão as consequências 

desse processo para a identidade organizacional. 

Quando a identidade organizacional é definida como uma ferramenta de gestão de 

sentidos, essa postura também é esperada diante de um contexto de crise. Dessa maneira, as 

respostas não são apresentadas de maneira isolada, mas acompanhadas de dispositivos 

narrativos que são estabelecidos com o intuito de definir os sentidos e itnerpretações sobre 

aquelas ações. Enquanto os ataques externos foram sendo respondidos com narrativas de 

mudanças, internamente os executivos lançaram mão de dispositivos narrativos que reforçavam 

a potencialidade do processo de identificação. 

As consequências de um processo de ameaça à identidade podem ser apreciadas em 

muitos aspectos. Quando limitamos essa análise em considerar os efeitos dessa experiência para 

o vínculo de identificação, esperamos duas narrativas de identificação que se apresentam em 

direções opostas: de um lado a intensificação do vínculo e de outro uma trajetória de 

desidentificação. Esse caso nos demonstra que o vínculo formal de trabalho estabelecido após 
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a mobilização de respostas pode ser um elemento que impacta na maneira com que os 

trabalhadores perceberão a identidade organizacional após a crise. 

Enquanto os executivos que se mantiveram como parte da nova configuração 

apresentaram narrativas de esperança, aqueles que foram desligados após o processo de ameaça 

não reconheceram na nova organização os valores que admiravam antes das ameaças. Além 

disso, podemos refletir sobre a perenidade dos elementos fundamentais para o reconhecimento 

da identidade organizacional. Para o primeiro grupo, os valores que definiam a identidade 

organizacional foram mantidos a despeito das transformações estruturais na dinâmica laboral. 

Por outro lado, temos que o segundo grupo de executivos não reconheceu os atributos da 

identidade após as transformações. Assim, podemos refletir sobre as limitações que o vínculo 

de identificação pode ter para resistir às mudanças profundas. 

Ao final do processo de identidade organizacional ameaçada temos que, a despeito dos 

esforços gerenciais, a maneira com que a organização será percebida não será configurada por 

uma narrativa coesa e unificada. Os resultados dessa experiência sugerem que, mesmo os 

executivos que participaram ativamente das implementações de mudanças, também produzirão 

percepções opostas sobre a quem a organização é a partir dessas novas configurações. No 

entanto, mesmo após o processo de ameaça, a identidade continua a ser assumida como 

instrumento de imposição de sentidos. Dessa maneira, os atributos que permanecem nas 

narrativas institucionais que apresentam a identidade, não se dão ao acaso, mas são resultados 

de um significativo esforço gerencial em determinar quais devem ser as percepções sobre quem 

é aquela organização. 
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CAPÍTULO 8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse momento em que chego às vias de conclusão e teço as últimas linhas desse estudo, 

cabe resgatar meu ponto de partida. Todo o esforço investido nesse trabalho foi norteado pelo 

propósito de lançar um olhar longitudinal ao processo de identidade organizacional ameaçada 

e, com isso, acessar as diferentes facetas que compõem esse fenômeno. Para alcançar esse 

objetivo, me coloquei sensível aos debates específicos que, ao serem compreendidos de maneira 

articulada, contam a história de como a maior construtora da América Latina enfrentou um 

importante escândalo. Acredito que essa seja a principal contribuição dessa tese: a proposta de 

um diálogo entre os debates situados em momentos específicos ao mesmo tempo em que a 

narrativa dessa experiência foi também analisada em sua totalidade. 

Nessa caminhada, foi possível encontrar o fio condutor que uniu as mobilizações da 

organização diante das diferentes circunstâncias dessa vivência. Dessa maneira, emergiram 

oportunidades de tecer reflexões potentes para dialogar com inquietações que já vinham sendo 

apresentadas por pesquisadores do campo. Para apresentar os fatos compartilhados estabeleci 

uma narrativa cronológica delimitada em três etapas. Para cada uma delas, pude endereçar aos 

achados do campo inquietações que configuravam reflexões ainda carentes de evidências 

empíricas. Nesse capítulo, retomo os objetivos específico e as contribuições que foram 

emergindo durante o percurso. Essas pequenas contribuições, juntas, permitiram ampliar o olhar 

sobre o fenômeno de ameaça. 

 
8.1 CONTRIBUIÇÕES AO CAMPO  

 

Como primeiro objetivo específico me propus a descrever, densamente, quem era aquela 

organização. A análise temática de narrativas me permitiu condensar as diferentes fontes de 

dados e chegar a seis temas que representavam o senso coletivo da identidade organizacional 

Odebrecht. Diante da complexa crise que se apresentou com o escândalo de corrupção, essa 

referência me permitiu limitar o olhar para as ameaças que se direcionaram especificamente à 

identidade. Foi então, a partir dessa elaboração que, diante das múltiplas ameaças que se 

estabeleceram em amplos aspectos da organização, estipulei quais delas fariam parte desse 

estudo e quais deveriam ser analisadas em outra oportunidade. 

Ainda sobre esse primeiro objetivo, é importante ressaltar que, ao me aprofundar nos 

documentos e falas sobre quem era aquela organização, desvelei a maneira com que a 

identidade era posta para funcionar: ela representava uma importante ferramenta de gestão de 

sentidos. Pude identificar que, na prática gerencial daquela construtora, havia um esforço 
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considerável em forjar o comportamento dos integrantes a partir dos princípios e valores pré- 

definidos pela liderança. Assim, esse primeiro objetivo contribuiu com o campo ao oferecer 

evidências empíricas de que as sutilezas que marcam a identidade organizacional participam, 

de maneira efetiva, das conduções que serão assumidas diante da ameaça. 

Já considerando o processo de identidade organizacional ameaçada, o segundo objetivo 

específico que estabeleci foi contribuir com o debate de reconhecimento de um evento como 

ameaçador. Esse, tem sido o momento mais negligenciado quando consideramos o limitado 

volume de publicações que concentram esforços em desvendar essa etapa. No caso apresentado 

nesse estudo, o processo de reconhecimento foi notoriamente complexo. Dessa maneira, 

emergiram muitos caminhos possíveis para contribuição teórica. Dentre eles, considerando as 

evidências apresentadas em campo, elegi o debate sobre a potência com que o contexto social, 

histórico e político assumiu para configurar a natureza da ameaça e afetar o seu reconhecimento. 

Essa reflexão permite construir uma ponte com os trabalhos que sugerem as articulações 

que se dão entre as dinâmicas internas e externas para a definição de uma ameaça. A despeito 

dessas elaborações, ainda não existem debates que apresentem evidências empíricas sobre a 

maneira com que a configuração da ameaça pode estar articulada ao conjunto de elementos que 

circunscrevem a organização. No caso apresentado nessa tese, foi precisamente a maneira com 

que a história e o momento político se estabeleciam que definiram a intensidade da ameaça, 

bem como a maneira com que os executivos enfrentaram esse momento. Portanto, o tempo 

histórico que situa o evento enfrentado pela organização, pode particularizar a maneira com que 

ele será, ou não, reconhecido como ameaçador. 

O terceiro objetivo específico foi estabelecido para apreender o que o caso poderia 

ensinar sobre o processo de respostas à ameaça. Ao nos deparar com os dados sobre esse 

período, vemos que a maneira com que os executivos lidavam com a identidade organizacional, 

a despeito do contexto de ameaça, reverberou nas mobilizações para proteger os atributos 

centrais que definiam a identidade organizacional. Enquando as narrativas de mudança foram 

apresentadas para conter a crise que vinha da opinião pública, o movimento interno foi de 

elaborar narrativas que reforçassem os atributos percebidos como fundamentais para garantir o 

vínculo entre sujeitos e organização. Quando consideramos o processo de elaboração de 

respostas à ameaça, esse estudo nos permite tecer algumas reflexões que contribuem com o 

campo. 

O primeiro ponto é o fato de que a experiência da Odebrecht nos oferece evidências 

empíricas sobre a maneira com que as ações organizacionais, diante da crise, estão articuladas 

com a postura assumida pela liderança a despeito do contexto de ameaça. Há, na gestão de 
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sentidos diante das ameaças, reverberações concretas da postura que já participava da maneira 

com que os executivos lidavam com a identidade organizacional: em um movimento top-down, 

as interpretações que deveriam ser institucionalizadas eram impostas aos trabalhadores, tolindo 

quaisquer pensamentos que escapassem ao alinhamento planejado pela liderança. 

As mudanças implementadas como respostas, contribuíam para forjar uma imagem de 

"nova identidade" para a opnião pública. Portanto, estava endereçada à questão "quem os outros 

pensam que nós somos". Diante dos questionamentos que emergiram internamente, essas 

transformações estruturais foram revestidas de sentidos que sugeriam a permanência dos 

atributos fudamentais para os membros. Portanto, os achados de campo observados nesse 

estudo contribuem para reforçar o argumento de que, quando consideramos a identidade 

organizacional, mesmo diante de mudanças estruturais, os líderes se valem de mecanismos de 

imposição de sentidos que buscam proteger os atributos definidos como centrais, 

diferenciadores e de longo prazo. Dessa forma, remetem à ideia de perenidade dos atributos 

fundamentais para a identificação, a despeito das mudanças. 

Vale ainda considerar que desde o clássico trabalho de Petriglieri sobre identidade 

ameaçada, publicado em 2011, há o direcionamento para que pesquisas viessem a lançar um 

olhar sobre os outcomes positivos que poderiam se desdobrar desses momentos de crises. Nesse 

sentido, a autora sugere que "for individuals to reap these benefits, they must be able to 

reappraise an experience they formerly appraised as identity threatening and come to view it as 

holding the potential for identity growth or gain" (p. 656). Portanto, esse debate sustentado pelas 

evidências empíricas dessa pesquisa, contribui com essa lacuna de pesquisa. Os sujeitos que 

passaram a encarar as mudanças com esperança de transformar o cenário de corrupção 

intensificaram seus vínculos de identificação. 

Já no quarto objetivo específico busquei compreender quais seriam as consequências do 

processo de ameaça para a identidade organizacional. A literatura tem se preocupado com os 

outcomes que recaem sobre o vínculo estabelecido entre organizações e sujeitos quais são os 

resultados as percepções sobre quem é aquela organização. Os dois caminhos apresentados no 

campo teórico também se fizeram presentes no caso estudado: um grupo de trabalhadores 

intensificam seus vínculos de identificação enquanto outros apresentaram narrativas de não 

reconhecimento da nova organização e iniciaram um processo de desidentificação a 

configuração organizacional que se formou após o processo de ameaça. 

Nesse ponto, esse estudo oferece algumas contribuições importantes. Quando as 

mudanças foram percebidas como um caminho para transformar o cenário da engenharia 

nacional, a narrativa de esperança operou como intensificadora do processo de identificação 
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organizacional. Nesse sentido, esse estudo contribui com o debate sobre a importância em 

explorar o conceito de esperança no campo de estudos organizacionais. No contexto explorado 

nesse estudo, esse conceito permite perceber as estratégias discursivas para intensificar os laços 

estabelecidos pela identificação organizacional mesmo diante de importantes mudanças. No 

caso apresentado, a gestão de sentidos levou os executivos, que permaneceram trabalhando na 

construtora, a se conectarem com o passado ao mesmo tempo em que mantinham esperança de 

uma nova realidade livre de corrupção. 

Um olhar cuidadoso sobre os sujeitos que apresentaram essa narrativa de esperança nos 

permite perceber que elas couberam apenas aos executivos que se mantiveram formalmente 

vinculados à nova configuração organizacional. Apenas aqueles que continuaram trabalhando 

na organização após as mudanças foram capazes de articular as compreensões que faziam parte 

do passado às expectativas de futuro. Esses trabalhadores aderiram às narrativas de que as 

mudanças, a despeito de serem estruturais e estruturantes, mantinham referências profundas 

com os valores historicamente praticados pela organização. Ao mesmo tempo, se viram imersos 

por uma expectativa de contribuir com algo maior: a transformação do próprio país. 

Quando consideramos os executivos que, ao final do processo de ameaça, romperam 

seus vínculos formais, a narrativa de luto emergiu para representar a desconexão com a nova 

configuração organizacional. Dessa maneira, é possível refletir sobre as noções já apresentadas 

em campo que sugerem que o legado da identificação reverbera o longo do tempo e a despeito 

do vínculo formal. No caso apresentado nessa tese, diante das mudanças estruturais que foram 

implementadas como respostas à ameaça, esses indivíduos deixaram de se reconhecer na nova 

organização e passaram a vivenciar um enlutamento pela organização que para eles, morreu. 

 
8.2 LIMITAÇÕES  AGENDA DE PESQUISA  

 

Assim como toda pesquisa qualitativa, em nome do aprofundamento do debate, elegi 

nesse estudo um único caso e situado em um contexto particular para considerar o processo de 

identidade organizacional ameaçada ao longo do tempo. Embora as reflexões que apresento 

sejam teoricamente generalizáveis, há uma lacuna empírica quando consideramos uma análise 

comparativa com outros processo de identidade organizacional ameaçada. Portanto, é preciso 

considerar que a esolha de uma única organização ao mesmo tempo em que permitiu acolher as 

particularidades que envolveram o caso também limitou a transferência desses achados a outros 

casos semelhantes. Nesse sentido, novas análises empíricas poderiam contribuir com a robustez 

das reflexões elaboradas nesse estudo. 
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Outras limitações importantes marcaram essa pesquisa. A primeira delas foi a 

necessidade de delimitar os participantes do estudo aos executivos responsáveis por lidar 

diretamente com a crise. Ao mesmo tempo em que esse caminho me permitiu acessar a maneira 

com que as decisões organizacionais foram tomadas, ele também limitou minha compreensão 

de quais eram as interpretações elaboradas pelos demais trabalhadores. Nesse sentido, novas 

pesquisas poderiam extender a análise para que diferentes camadas de trabalhadores fossem 

ouvidas diretamente e não apenas como um reflexo das decisões gerenciais. 

Nesse estudo, decidi seguir a lógica apresentada na literatura e considerei o processo de 

identidade organizaiconal ameaçada como uma dinâmica linear e progressiva. As estapas estão 

dispostas como se fossem sendo, pouco a pouco, superadas em totalidade. Um caminho 

interessante seria perceber as multiplas camadas que coexistem em cada uma dessas etapas. 

Nesse sentido seria importante que pesquisas se propusessem a compreender os diferentes 

feixes de sentidos que se fazem presentes ao longo dessa experiência e marcam cada um dos 

momentos que compõem essa experiência. Dessa forma, poderiam ser apreciadas as muitas idas 

e vindas interpretativas que se apresentam diante do processo de identidade organizacional 

ameaçada. 

Finalmente, um estudo interessante sobre o processo de identidade organizacional 

ameaçada seria perceber os afetos que vivenciar essa dinâmica produz na subjetividade dos 

membros envolvidos. Com o avançar das denúncias, houve relatos de intenso sofrimento físico, 

social e mental em grande parte dos integrantes que participaram dessa pesquisa. No entanto, 

quando consideramos as raras produções teóricas que lançam luz a esse fenômeno entendemos 

que esse é um caminho importante e urgente a ser debatido. Dessa maneira, pesquisas que se 

ocupem em considerar a maneira com que esse processo organizacional pode produzir 

sofrimentos para os membros, trazendo ao debate autores como Dejours (1998; 2000) por 

exemplo, poderiam contribuir com uma perspectiva menos gerencial do processo de ameaça. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS NARRATIVAS  

 
1- Vamos iniciar com a sua história? Você poderia por favor compartilhar comigo sobre 

como entrou na Odebrecht? 

1.1 Você pode me contar sobre sua trajetória dentro da Odebrecht? 

2 - Eu imagino que o momento da Lava Jato tenha sido muito difícil. Você poderia me 

contar como foi? 

2.1 Você se lembra de alguma história desse momento? 

3- Considerando as outras organizações, a Odebrecht demorou um pouco para assumir 

que errou. Como você enxerga esse posicionamento? 

4 - Em sua opinião, o que vocês poderiam ter feito diferente? 

5- Qual o saldo da Lava Jato? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
 

 
 

 

 

T E R M O D E C O N S E N T I M E N T O L I V R E E E S C L A R E C I D O 
 

 

Trata-se de uma pesquisa a ser apresentada como tese final, a ser defendida em banca 

para título de doutoramento em Administração de Empresas. O objetivo deste estudo é 

compreender a maneira com que os níveis macropolíticos, institucionais e individuais podem 

contribuir com a compreensão do fenômeno de identidade organizacional ameaçada. 

3. Procedimentos: Esse estudo tem como fundamento metodológico a análise 

qualitativa. Portanto, faz uso de entrevistas e análise em loco. 

4. Participação na pesquisa: Sua participação nesta pesquisa consistirá em fornecer 

informações sobre sua experiência profissional e pessoal na organização com relação às novas 

estruturações após a Lava Jato. A entrevista deverá ser gravada com finalidade exclusiva de 

registro pessoal da pesquisadora. Suas informações, como nome e cargo, serão camufladas no 

momento de divulgação dos dados em meio acadêmico – congressos, artigos científicos, aulas. 

5. Voluntariedade e direito de desistência: Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, 

desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo a você. 

6. Riscos e benefícios: A despeito do cuidado em armazenamento das entrevistas em 

nuvem e uso de pseudônimo é possível que, eventualmente, sua identificação seja vista devido 

à especificidade de seu cargo e atuação significativa no grupo. Como forma de mitigar esse 

risco, você tem a liberdade de, durante a entrevista, solicitar que eu pause a gravação. Ainda 

como medida de garantir sua segurança e conforto, após a entrevista você poderá solicitar que 

determinadas partes ou termos sejam retirados ou não transcritos no relatório final. Entendo que 

esse estudo seja uma oportunidade para contar uma narrativa que esteja fundamentada nas 

interpretações do grupo Odebrecht| NOVONOR. 

7. Direito de confidencialidade: A fim de assegurar sua privacidade, os dados obtidos 

por meio desta pesquisa não serão identificados. 
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8. Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral: Você poderá tirar dúvidas sobre 

o projeto e sobre sua participação, além de obter acesso aos seus dados, a qualquer momento, 

através dos contatos indicados abaixo. 

 
 

Izabely Regina Gibelato Santos Ribeiro 

Doutoranda em Estudos Organizacionais - FGV -EAESP 

Matrícula C329375 

Email: izabelygibelato@hotmail.com 

CPF: 08079825980 

 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação 

Getulio Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 

CEP 22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

9. Consentimento: Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine [se 

possível] ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do 

pesquisador responsável. 

 
 

Eu, , declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 

participar. 

 

 

[Cidade e Estado], de de . 
 

 

 

Assinatura do(a) participante:    

mailto:izabelygibelato@hotmail.com
mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE CONFIDENCIALIDADE PÓS 

ENTREVISTA 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

É meu objetivo usar as informações que você compartilhou comigo de maneira 

responsável e respeitosa. Agora que completamos nossa entrevista, eu gostaria de te oferecer a 

oportunidade de me dar um feedback sobre como você prefere que eu lide com os dados que 

você me ofereceu. 

I - Sobre sua identificação, por favor, assinale uma das opções abaixo. 

( ) Você pode compartilhar as informações que eu forneci. Nenhum detalhe precisa ser 

mudado e você pode usar meu nome quando for apresentar meus dados em meio acadêmico. 

( ) Você pode compartilhar as informações que eu forneci. No entanto, por favor, não 

utilize meu nome real. Eu entendo que eu posso ser identificado com base nos detalhes dos 

dados, de meu cargo e atuação no grupo, ainda assim, prefiro o uso de pseudônimos. 

( ) Você pode compartilhar as informações que eu forneci. No entanto, por favor, não 

utilize meu nome real e, por favor, mude os detalhes que possam me tornar identificável para 

outros. 

II - Sobre suas informações. Há algum dado específico que você tenha me oferecido que 

você gostaria que não fosse transcrito de maneira literal no trabalho? Se sim, apresente os 

tópicos abaixo para que eu entre em contato e os discuta com você. 

Você pode entrar em contato comigo caso tenha qualquer questão sobre o 

compartilhamento dos dados. A melhor forma de me contactar é através do seguinte endereço 

de email: izabelygibelato@hotmail.com 

 

 
 

Assinatura do respondente 

 
 

 

mailto:izabelygibelato@hotmail.com
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