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RESUMO 

 

As organizações enfrentam desafios e oportunidades que evidenciam a importância de 

liderança, comunicação, e trabalho em equipe, simultaneamente. Com isso em vista, este 

estudo identifica conceitos distintos que convergem para o enfoque relacional, e firma o 

objetivo de compreender como a liderança relacional é constituída comunicativamente em 

uma equipe de projeto lean, com enfoque nas interações que envolvem conversação e 

textualidade. O estudo coordena os conhecimentos sobre equipe de projeto lean, teoria da 

liderança relacional e constituição comunicativa das organizações, e visualiza a metáfora da 

liderança como comunicação no contexto organizacional. Como síntese do processo de 

revisão integrativa da literatura, o estudo propõe esquema de verificação composto por quatro 

principais pilares para a emergência da liderança relacional, sendo eles as interações, as 

autorizações, as influências mútuas, e a construção de significados. A pesquisa empírica foi 

realizada em organização de base tecnológica e foi conduzida pela abordagem qualitativa, 

interpretativa e etnográfica, com utilização da estratégia de triangulação de métodos. Os 

dados foram analisados pelo processo de análise temática reflexiva com utilização do 

software MAXQDA. O principal resultado da pesquisa levou à proposição de que a liderança 

relacional é um processo emergente constituído comunicativamente nas interações que 

envolvem construção de significados, autorizações e processo de influências mútuas. Os 

códigos que emergiram do processo de análise dos dados contam a história de como a 

liderança relacional foi constituída. De acordo com as descobertas, a liderança relacional 

emerge no ponto de interseção das interações que envolvem pessoas, coisas, e invocações. As 

autorizações são concedidas nas interações e envolvem tanto autorizações e autorias quanto 

desautorizações e destituição de crenças previamente estabelecidas. Os eventos comunicativos 

influenciadores da liderança envolvem a ação de elementos humanos e não humanos, os 

primeiros relacionados a “puxar” a equipe e os últimos relacionados a superar a interferência 

de ruídos na comunicação. Os significados relevantes para o projeto são constituídos nas 

interações, com produção de direção, alinhamento e comprometimento (DAC), 

compartilhamento e interpretação das circunstâncias externas, bem como circunstâncias 

internas caracterizadas por organização emergente. Outro resultado relevante foi a constatação 

de que as perguntas exploratórias ocupam um lugar central nas interações e contribuem para a 

emergência de significados, autorizações e influências mútuas. A realização deste estudo 

oferece novas compreensões e implicações práticas para as organizações e seus públicos e 

abre oportunidades de pesquisas futuras para a comunidade científica. 

 

Palavras-chave: Liderança Relacional. Constituição Comunicativa das Organizações (CCO). 

Equipe de Projeto Lean. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Organizations face challenges and opportunities that highlight the importance of leadership, 

communication, and teamwork simultaneously. With this in mind, this study identifies 

different concepts that converge to the relational approach. This study aims to understand how 

relational leadership is communicatively constituted in a lean project team, focusing on 

interactions involving conversation and textuality. It coordinates knowledge about lean 

project team, relational leadership theory and communicative constitution of organizations, 

and sees the metaphor of leadership as communication in the organizational context. For a 

synthesis of the integrative literature review process, the research proposes a verification 

scheme composed of four main pillars of the emergence of relational leadership, namely 

interactions, authorizations, mutual influences, and construction of meanings. The empirical 

research was carried out in a technology-based organization and conducted by the qualitative, 

interpretative and ethnographic approach using the triangulation strategy of methods. The data 

were processed through reflexive thematic analysis using the MAXQDA software. The main 

result of the research led to the proposition that relational leadership is an emerging process 

constituted communicatively in interactions involving construction of meanings, 

authorizations and process of mutual influences. The codes that emerged from the data 

analysis tell the story of how relational leadership was constituted. According to the findings 

of this work, relational leadership emerges at the intersection point of interactions involving 

people, things, and invocations. Authorizations are granted in interactions and involve both 

authorizations and authorship as well as deauthorizations and dismissal of previously 

established beliefs. The communicative events that influence leadership involve the acting of 

human and non-human elements. The first are related to "lifting" the team and the last are 

related to overcoming the interference of noise in communication. The relevant meanings for 

the project are constituted in interactions, producing direction, alignment and commitment 

(DAC), sharing and interpretation of external circumstances, as well as internal circumstances 

characterized by emerging organization. Another relevant result was our finding that 

exploratory questions take a central place in interactions and contribute to the emergence of 

meanings, authorizations and mutual influences. This study sheds new insights and practical 

implications to organizations and their audiences and opens up opportunities for further 

research for the scientific community. 

 

Keywords: Relational Leadership. Communicative Constitution of Organizations (CCO). 

Lean Project Team. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade do conhecimento apresenta terreno propício para as interações humanas, 

valorizando o conhecimento construído colaborativamente. No meio acadêmico, esse valor 

pode ser identificado na intencionalidade de interdisciplinar o conhecimento – grifo nosso, 

para enfatizar o uso como verbo e não como substantivo –, permitindo que as disciplinas se 

comuniquem e que delas emerja um conhecimento novo. Este estudo interdisciplina 

conhecimentos sobre liderança relacional, equipe de projeto e comunicação organizacional, e 

enfatiza como a liderança relacional é constituída comunicativamente no contexto pesquisado. 

Apesar de liderança ser um processo indissociável da comunicação, a maior parte das 

teorias sobre liderança presta pouca atenção à comunicação, e vice-versa (COHEN, 2004). 

Tourish e Jackson (2008, p. 224, tradução nossa) verificam que os trabalhos sobre o assunto 

abordam dinâmicas da comunicação que têm pouco a ver com as práticas de liderança e 

visões da liderança sem enfoque em comunicação, o que revela “falta de contemplação 

mútua” e falta de “fertilização cruzada de ideias”, mesmo diante das evidências sobre os 

territórios contíguos. Gaines (2007) identifica espaço a ser explorado no desenvolvimento de 

uma abordagem comunicativa da liderança e, nesse sentido, a presente tese assume o desafio. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Equipes de projetos reúnem pessoas em torno de objetivos, tomadas de decisão e 

prazos de execução, e são orientadas pela comunicação, diante da necessidade de interagir e 

atribuir significados na solução de problemas por demanda, ao mesmo tempo em que 

interagem com o ambiente externo (KOSKINEN, 2010). O papel da liderança é fundamental 

entre os membros de uma equipe, pois ajuda a estruturar as informações de forma a promover 

entendimentos comuns (CONNAUGHTON; SHUFFLER; GOODWIN, 2011). 

As indústrias do século XXI têm como desafio entregar valor a múltiplas partes, o 

que requer atuação enxuta – lean – no sentido de “entregar o que os clientes querem e 

precisam”, com eliminação de desperdícios, retornos financeiros, aprendizagem e satisfação 

dos trabalhadores (MURMAN et al., 2002, p. 3). A atuação lean é aplicável a projetos, 

programas, plataformas e linhas de produtos, conforme pontuam Murman et al. (2002). 

O pensamento lean é orientado aos clientes e ao conhecimento (MURMAN et al., 

2002). Uma das estratégias é o desenvolvimento de um modelo de negócios, esquema 

composto por nove componentes relacionados ao cliente, oferta, infraestrutura e viabilidade 
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financeira de um produto, o que deve ser feito por equipe diversificada e com capacidade de 

escuta ativa, pois cada participante é importante para o projeto (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011). Womack e Jones (2003, p. 248) sugerem o envolvimento de agentes de 

mudança com elevado comprometimento, proatividade e “mentalidade-de-fazer-algo-

acontecer”, visto que cada colaborador inspeciona suas próprias atividades e participa do 

redesenho do trabalho, com a remoção das camadas gerenciais e transparência aos envolvidos. 

Diante da crescente pressão para que as organizações se tornem mais rápidas, 

flexíveis e inovadoras, equipes de projetos são formadas e atuam com alto nível de 

interdependência e cooperação entre os membros, o que torna a comunicação e a liderança 

como elementos essenciais para o bom desempenho (VERMA, 1997). De acordo com 

Alvarez (2018), o trabalho de uma equipe de projeto é influenciado pela liderança, 

adaptabilidade, monitoramento mútuo do desempenho, pelo comportamento de apoio, e pelas 

orientações. Esse resultado, ao ser analisado pelas lentes teóricas da liderança, conduz à 

interpretação de que a liderança está subentendida nos demais elementos identificados por 

Alvarez, ou seja, no trabalho adaptativo (HEIFETZ, 1994), na gestão do desempenho 

(NORTHOUSE, 2013), e nos comportamentos de apoio e diretivos (DRATH et al., 2008, 

NORTHOUSE, 2013), visto que são relevantes enfoques da liderança. 

Em contraposição às abordagens tradicionais, que estudam a liderança como traço ou 

comportamento dos líderes, as visões emergentes enfatizam os processos e interações entre os 

envolvidos (NORTHOUSE, 2013), como é o caso da perspectiva relacional. Essa perspectiva 

perpassa várias abordagens da liderança e tem seus fundamentos ancorados no 

construcionismo social, que sustenta a ideia de que a realidade social é construída em 

interação com outras pessoas (BERGER; LUCKMANN, 1991; UHL-BIEN, 2006). A 

liderança como processo relacional pode ser considerada como essencial em uma equipe de 

projeto lean, pois “o papel de liderança muda entre os membros”, e os objetivos e agendas são 

estabelecidos com base em diálogos (KATZENBACH; SANTAMARIA, 2002, p. 123). 

Dentre as abordagens relacionais, uma das mais recentes é a teoria da liderança 

relacional, definida por Uhl-Bien (2006) como um processo de influência em que a 

coordenação emergente e a mudança são construídas. Ao evidenciar o processo de influência, 

a coordenação emergente e o processo de mudança, essa definição deixa de identificar a 

comunicação como uma particularidade frente às demais teorias da liderança, o que dificulta a 

compreensão da liderança relacional como um processo que emerge em/na comunicação. 

A teoria da liderança relacional considera os traços, comportamentos e influências de 

membros individuais, ao mesmo tempo em que considera o processo emergente de construção 
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social por meio do qual a liderança ganha legitimidade (OSPINA; UHL-BIEN, 2012a; UHL-

BIEN, 2006). Ao reunir em uma única teoria a perspectiva da entidade com a perspectiva 

construcionista-relacional, Uhl-Bien (2006) não apenas expande o território de compreensão 

teórica, como também abre um campo de análise empírica que pode conduzir a novos 

conhecimentos interdisciplinares. A comunicação pode ser vista como central e imperativa ao 

processo, visto que as pessoas se desenvolvem em um mundo constituído por relações, 

vínculos e conexões, em que as qualidades, os traços, os aspectos distintivos e características 

se expressam (KUHN; ASHCRAFT; COOREN, 2017), em meio a um cenário de construção, 

desconstrução e compreensão da realidade dos envolvidos. 

Quando estudada na perspectiva relacional, a comunicação pode oferecer 

importantes contribuições nas investigações sobre o trabalho e sobre a organização (KUHN; 

ASHCRAFT; COOREN, 2017). Para Marchiori (2013), uma organização pode ser 

compreendida como um fenômeno social que tem como principal característica a interação 

humana. O enfoque nas interações, no entanto, não anula a ocorrência das demais dimensões 

da comunicação, mas sim as integram no contexto organizacional. 

A interpretação da literatura sobre equipe de projeto lean, liderança relacional, e 

comunicação conduzem à interpretação de que o campo da comunicação organizacional 

concentra os enfoques teóricos e práticos necessários para uma compreensão integrativa. O 

campo da comunicação organizacional tem sido estudado como domínio acadêmico desde a 

década de 1960 no cenário internacional (TAYLOR, 1999), mas seu estudo é relativamente 

recente no Brasil, conforme elucidam Marchiori e Oliveira (2009). Essas autoras afirmam que 

muitos avanços têm ocorrido graças aos estudos de interfaces entre disciplinas que estudam a 

comunicação, a organização e a sociedade. 

Os novos olhares consideram que a organização é constituída e emerge em 

comunicação (TAYLOR, 1999; TAYLOR; VAN EVERY, 2000), evolui continuamente em 

comunicação e nela se mostra (ASHCRAFT; KUHN; COOREN, 2009). A ideia de 

equivalência entre organização e comunicação (TAYLOR et al., 1996) deu espaço à imagem 

metafórica – ou seja, imagem representativa – da organização como comunicação 

(SCHOENEBORN; VÁSQUEZ; CORNELISSEN, 2016). Para Schoeneborn, Vásquez e 

Cornelissen (2016), os significados são construídos e as estruturas interpretativas das 

organizações são criadas na comunicação e por meio dela, o que torna a organização 

inseparável de seus processos constitutivos. 

A abordagem da constituição comunicativa das organizações (CCO) mostrou-se 

relevante para a pesquisa proposta, pois a CCO entende que “a comunicação é mais do que 
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troca social, processamento de informações ou uma variável que ocorre dentro de um 

contêiner organizacional” (PUTNAM; NICOTERA; McPHEE, 2009, p. 2, tradução nossa). A 

palavra constituição remete ao significado de estabelecimento, organização e “ato de 

constituir”. Constituir, por sua vez, significa “1. Formar a parte essencial de.; 2. Construir a 

partir da junção [...].; 3. Dar existência a [...]” (CONSTITUIÇÃO, 2008-2020), o que remete à 

ideia de que as organizações são essencialmente formadas comunicativamente. 

A CCO enfatiza o papel formativo da comunicação, tanto em relação à realidade 

social quanto em relação à estrutura material (TRITTIN; SCHOENEBORN, 2017) e estuda os 

eventos comunicacionais da organização de forma abrangente, reconhecendo sua natureza de 

construção conjunta, os atuantes humanos e não humanos, o organizar e a organização 

(COOREN, 2000; COOREN et al., 2011; KUHN, 2012). O ecletismo da CCO deixa espaço, 

também, para os eventos comunicativos desorganizadores e reorganizadores (BALDISSERA, 

2009a), pois eles também são constitutivos de uma organização. Assim, a comunicação se 

configura como um caminho tanto para o consenso, cooperação e colaboração quanto para as 

discordâncias, tensões e exercício de domínio (COOREN; TAYLOR; VAN EVERY, 2006). 

Cabe argumentar, portanto, que a investigação proposta deve estar aberta às diferentes 

dimensões da comunicação, sejam elas relacionadas à interação, à difusão, à expressão, ou à 

estruturação (CÁCERES, 2013), que ocorrem nos momentos comunicativos. 

A CCO desenvolvida na Escola de Montreal afirma que organizações emergem na 

interseção de conversação e textualidade (TAYLOR; VAN EVERY, 2000). A conversação 

manifesta o lado vivo e em evolução da comunicação, enquanto a textualidade manifesta o 

lado mais estável e descritivo, o que corresponde ao “lugar” e à “superfície” da organização 

(TAYLOR; VAN EVERY, 2000; ASHCRAFT; KUHN; COOREN, 2009). A organização é 

encarnada nos textos e por meio de conversas (ASHCRAFT; KUHN; COOREN, 2009), ou 

seja, materializa-se nas conversas, nos locais, objetos, textos e pessoas que agem e falam em 

seu nome (SCHOENEBORN; VÁSQUEZ; CORNELISSEN, 2016). 

O enfoque da Escola de Montreal é particularmente útil para a compreensão da 

liderança relacional em equipe de projeto lean, visto que tanto Taylor e Van Every (2000) 

quanto Cunliffe e Eriksen (2011) quanto Donnellon (1996) – articuladores da comunicação, 

da liderança relacional e da equipe de projeto, respectivamente – enfatizam a importância da 

dinâmica das conversações nas interações. O texto, por sua vez, é a própria matéria prima que 

sustenta a conversação (TAYLOR et al., 1996). 

Não obstante, a revisão sistemática da literatura realizada em cinco bases 

indexadoras de periódicos internacionais localizou um artigo com os termos combinados 
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“liderança relacional” e correlatos CCO; e nenhum artigo ao adicionar o termo “equipe de 

projeto”, o que revela lacuna de conhecimento. A busca pelo termo aberto “liderança” e 

correlatos CCO possibilitou a seleção de 11 artigos para análise em profundidade, dois dos 

quais mencionavam a constituição comunicativa da liderança (CONNAUGHTON; 

SHUFFLER; GOODWIN, 2011; JIAN, 2018) uma única vez, sem a exploração ao termo. 

Outra lacuna nos artigos da revisão revela limitada explicitação da comunicação 

organizacional como campo apropriado de abordagem diante do contexto de pesquisa. O 

conjunto de artigos menciona mais de mil vezes os termos organização ou organizacional, em 

contraste com apenas 24 menções à comunicação organizacional. Na visão de Ashcraft, Kuhn 

e Cooren (2009), há um isolamento disciplinar a ser superado para que os estudiosos da 

gestão e da comunicação possam dialogar em torno de interesses comuns. 

Os conhecimentos distintos de cada disciplina foram coordenados neste estudo, a fim 

de fertilizar um novo território de pesquisa. A partir da metáfora da organização como 

comunicação (SCHOENEBORN; VÁSQUEZ; CORNELISSEN, 2016), a pesquisa propõe a 

imagem da liderança como comunicação. O como “introduz uma comparação, indicando 

que algo é feito ou acontece do mesmo modo que outra coisa” (COMO, 2008-2020), o que 

remete à ideia da liderança relacional como processo que emerge e é formado em 

comunicação. Nesse sentido, o desenvolvimento da pesquisa oferece proposição 

caracterizadora da liderança relacional constituída comunicativamente. 

O ponto de emergência da organização (TAYLOR; VAN EVERY, 2000) é estudado 

como o ponto de surgimento da liderança relacional em uma equipe de projeto lean. Ao 

mesmo tempo em que a pesquisa considera que “toda comunicação tem força constitutiva” 

(McPHEE; ZAUG, 2009, p. 28, tradução nossa), admite a crítica de que nem toda 

comunicação seja, necessariamente, organizacional (McPHEE; ZAUG, 2009; 

SCHOENEBORN, 2011). Analogamente, portanto, “liderança é comunicação” (HACKMAN; 

JOHNSON, 2009, p. 11), mas nem toda comunicação leva à emergência da liderança. A 

revisão integrativa da literatura possibilitou a identificação de quatro principais enfoques de 

verificação, considerados relevantes no processo de liderança: as interações organizacionais, a 

construção de significados, o processo de autorização e a ocorrência de influências mútuas. 

A escolha pautou-se pela compreensão da visão de liderança como processo de 

organização (OSPINA; UHL-BIEN, 2012b; UHL-BIEN, 2006) que se constitui 

comunicativamente nas interações que envolvem tanto os elementos humanos quanto os não 

humanos (COOREN, 2000) na construção de significados relevantes para o projeto 

(CUNLIFFE; ERIKSEN, 2011; SCHNEIDER; BARBERA, 2014). Significados são “os 
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entendimentos emergentes criados pelos membros do grupo à medida que interagem” 

(SCHEIN, 2010, p. 15, tradução nossa) e de acordo com as referências já existentes 

(GOLDBERG, 1995). O processo de autorização considera que a autoridade é estabelecida 

quando um membro é considerado como hábil e legítimo intérprete da organização 

(BRUMMANS; HWANG; CHEONG, 2013), sabe falar autorizadamente em nome de pessoas 

e coisas e apropriar-se de artefatos e textos (BENOIT-BARNÉ; COOREN, 2009). As 

influências mútuas realçam a coparticipação e papel coletivo que envolve a interpretação de 

várias pessoas (BRYMAN, 1996; HAMRIN; JOHANSSON; JAHN, 2016) e de atores não 

humanos, que exercem e sofrem influências uns sobre os outros (KUHN, 2012). 

Estabelecidas as conexões teóricas de (re)ligação de saberes e de busca de 

significados comuns (ALVARENGA et al., 2011), o estudo assume a necessidade de abertura 

metodológica (OSPINA; UHL-BIEN, 2012a) e de observações etnográficas nas investigações 

empíricas (REITZ, 2015). Para tanto, a pesquisa foi conduzida pela abordagem qualitativa, 

com atenção às interpretações feitas pelos participantes e aos significados (MERRIAM, 2009) 

revelados nas interações. A estratégia de triangulação de métodos (DENZIN, 1978) foi 

adotada para a aquisição de conhecimentos extras (FLICK, 2017), por meio de observação 

etnográfica, entrevistas em profundidade e análise documental em uma organização de base 

tecnológica de grande porte sediada no Estado de Santa Catarina – Brazil. 

Em tese, diante da visão de que o processo de grupo, a comunicação e a liderança são 

essenciais na atuação de uma equipe de projeto lean orientada ao cliente e ao conhecimento 

(MURMAN et al., 2002), o estudo propõe esquema de verificação empírica, oferece 

proposição caracterizadora da liderança relacional constituída comunicativamente nas 

interações de uma equipe de projeto lean, e apresenta resultados e discussões que respondem 

à provocação de pesquisa sobre como a liderança relacional é constituída 

comunicativamente em uma equipe de projeto lean. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O principal objetivo traçado considera a importância de compreender a liderança 

relacional como processo emergente no ponto de interseção entre conversação-texto 

(TAYLOR; VAN EVERY, 2000), de acordo com a CCO estudada na Escola de Montreal. Os 

objetivos específicos foram definidos com base nas interpretações da revisão da literatura, que 

identificaram a relevância em verificar a liderança relacional constituída comunicativamente 

com enfoque nas interações, significados, autorizações e influências mútuas. 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Compreender como a liderança relacional é constituída comunicativamente em uma 

equipe de projeto lean, com enfoque em conversação e textualidade. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar as interações na equipe de projeto, de forma a identificar padrões que se 

manifestam na conversação e textualidade. 

b) Compreender como ocorre a construção de significados relevantes no processo de 

liderança da equipe de projeto. 

c) Analisar os processos comunicativos que autorizam os líderes. 

d) Compreender os eventos comunicativos influenciadores da liderança. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E INEDITISMO 

 

Os estudos associando liderança e comunicação originaram-se há muitas décadas, 

porém foram orientados por visões positivistas de causalidades verificáveis e particionadas 

(FLAUTO, 1999). Apesar das relações de proximidade já estabelecidas (TOURISH; 

JACKSON, 2008), um dos artigos mais recentes elucida a existência de uma profusão de 

teorias da liderança com predomínio de enfoque na entidade e nos aspectos psicológicos, e 

uma identificada escassez de teorias na perspectiva relacional comunicativa (JIAN, 2018). 

A teoria da liderança relacional é uma abordagem recente na academia e tem gerado 

novas compreensões no campo da liderança (UHL-BIEN, 2006), com ênfase nos processos 

contínuos de comunicação e nas interações que a constituem e a fazem emergir. A teoria 

busca promover diálogo entre a perspectiva da entidade e a relacional, em uma compreensão 

construcionista-relacional (OSPINA; UHL-BIEN, 2012a).  

Reitz (2015) verifica, no entanto, que os pesquisadores construcionistas têm adotado 

métodos limitados na compreensão da liderança relacional, havendo necessidade de novos 

ângulos de análise, entrevistas persistentes e observações etnográficas, a fim de ter acesso às 

dimensões tácitas. A literatura sobre o assunto identifica, ainda, necessidade de ampliação 

metodológica (FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012), visto que a liderança relacional configura 

campo amplo, multiparadigmático e de verificação empírica desafiadora. Essa circunstância 
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remete à visão de Morgan (2016), sobre pesquisas que requerem visão interdisciplinar, 

emergência de novos paradigmas e investigações abertas, genuínas e baseadas em diálogo. 

Por conseguinte, em adição às motivações latentes de pesquisa, as visões retrocitadas 

justificaram a necessidade de desenvolvimento do presente estudo. A proposta foi 

constituída de acordo com visões emergentes em três principais momentos de investigações 

teóricas, o que salienta a particularidade do próprio processo de tese. 

Em um primeiro momento, de reconhecimento do território, os significados 

emergentes sobre liderança e comunicação (KRAUSE; COSTA; CUNHA, 2017) foram 

interpretados por meio do método de revisão integrativa ao periódico The Leadership 

Quarterly, considerado relevante aos estudos sobre liderança. As análises convergiram para 

seis principais tópicos e revelaram que a temática poderia ser tratada por diferentes 

abordagens, uma delas a da liderança relacional, com recomendada atenção às interações e 

conversações (FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012). 

Em um segundo momento, de exploração do território, a revisão integrativa realizada 

em cinco bases internacionais indexadoras de periódicos levou à análise de 13 publicações 

sobre os termos combinados “liderança relacional e comunicação”. A descoberta dessa fase 

foi a percepção de que a liderança relacional poderia ser compreendida de acordo com a 

constituição comunicativa das organizações (CCO). No contexto organizacional, a 

essencialidade de elementos identificados por Verma (1997) – equipe de projeto, liderança, e 

comunicação – fomentou o interesse por verificações em equipe de projeto. 

Em um terceiro momento, de formalização investigativa, delineamento de pesquisa e 

relatoria, revisão sistemática integrativa foi realizada em cinco bases internacionais 

indexadoras de periódicos, com os termos combinados “liderança relacional”, correlatos à 

“constituição comunicativa das organizações”, e “equipe de projeto/lean”, conforme 

detalhado no Apêndice A–1. O resultado das análises apontou as lacunas de investigação e 

oportunidade de pesquisa em relação à relevância e originalidade de novas pesquisas.  

Ao coordenar conhecimentos, este estudo identificou que a constituição 

comunicativa das organizações (CCO) sob o enfoque da Escola de Montreal pode promover 

compreensões aprofundadas sobre o surgimento da liderança relacional constituída 

comunicativamente em uma equipe de projeto lean. 

As motivações e decisões de pesquisa foram impulsionadas pela formação em 

Relações Públicas – habilitação da Comunicação que busca estudar as organizações e seus 

públicos (KUNSCH, 2009) –, experiência profissional de 15 anos em Marketing e 

Comunicação Organizacional, atuação como pesquisadora no Laboratório de Liderança e 



25 

 

 

 

Gestão Responsável (LGR), e com base na visão interdisciplinar adquirida no Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC-UFSC). Em síntese, 

justifico a relevância e o ineditismo deste estudo conforme a visão de que: 

a) o estudo oferece proposição caracterizadora da liderança relacional constituída 

comunicativamente, visto que a publicação basilar sobre a teoria da liderança 

relacional anuncia que a comunicação é central à abordagem (Uhl-Bien, 2006), 

mas não explicita isso na definição; 

b) o estudo identifica a oportunidade de coordenar conhecimentos sobre a liderança 

relacional, a constituição comunicativa das organizações, e a equipe de projeto 

lean, o que foi resultado de um persistente processo de buscas sistemáticas na 

literatura e interpretação de que as três abordagens poderiam oferecer revelações 

para preenchimento de lacunas na literatura; 

c) o estudo oferece esquema de verificação para análise e compreensões sobre a 

liderança relacional constituída comunicativamente em uma equipe de projeto 

lean, elegendo como enfoque as interações, a construção de significados, o 

processo de autorização e as influências mútuas; 

d) o estudo traça paralelos com a CCO da Escola de Montreal para identificar a 

metáfora da liderança como comunicação e o ponto de surgimento da liderança 

relacional, com apresentação de mapas temáticos que explicitam os processos e os 

elementos constitutivos. 

Considero que os resultados da pesquisa teórica e empírica ofereçam contribuições 

para a comunidade científica em geral e, principalmente, para pesquisadores da liderança 

relacional, da comunicação organizacional pelo enfoque CCO da Escola de Montreal, e 

pesquisadores de equipes de projeto lean. Considero, ainda, que os resultados ofereçam 

contribuições para as organizações, principalmente as de base tecnológica, que mobilizam 

trabalhadores do conhecimento em torno de projetos que necessitam da emergência da 

liderança relacional e atenção aos processos comunicativos. 

 

1.4 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O presente estudo foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento (PPGEGC), que tem o conhecimento como objeto de pesquisa. No 

PPGEGC, o conhecimento é estudado inderdisciplinarmente, e pode ser compreendido como 
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“conteúdo ou processo efetivado por agentes humanos ou artificiais em atividades de geração 

de valor científico, econômico, social ou cultural” (PACHECO, 2016, p. 37). 

O termo Gestão do Conhecimento (GC) – tradução do termo de língua inglesa 

Knowledge Management (KM) – foi popularizado em torno do ano de 1995 e representa o 

valor aos ativos de conhecimentos, que devem ser considerados como os principais fatores e 

recursos a serem utilizados estrategicamente em uma economia baseada em conhecimento 

(STANKOSKY, 2005). Stankosky (2005, p. 4) apresenta os quatro pilares que formam "o 

DNA da Gestão do Conhecimento", e que devem ser alinhados para maximização de 

vantagens competitivas ou articulados de acordo com as demandas contextuais. Esses pilares 

são formados pela liderança, organização, tecnologia e aprendizagem, como na figura 1. 

 

Figura 1 – Pilares da Gestão do Conhecimento 

 
Fonte: Stankosky (2005, p. 6). 

 

Conforme ilustrado na figura 1, o elemento comum aos quatro pilares é a 

comunicação. Stankosky (2005) e Park (2005) explicam como os demais elementos são 

salientados em cada coluna. O pilar da liderança evidencia os processos de gestão, estratégias, 

cultura, clima, atenção aos valores e aos objetivos. O pilar da organização evidencia os 

aspectos operacionais, processos, estruturas, aspectos estratégicos e de desempenho. O pilar 

da tecnologia evidencia as ferramentas de suporte, de viabilização, de codificações e de 

métricas. O pilar da aprendizagem evidencia os aspectos comportamentais, os princípios e 

práticas que levam a inovar, colaborar, compartilhar conhecimentos e aprender 
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continuamente. Stankosky (2005) salienta a importância de envolver pesquisadores das 

diferentes áreas que componhem os pilares, uma preocupação que os direcionou à busca de 

diversidade de visões e experiências desde a instituição do programa de GC como campo de 

formação acadêmica em universidade norte americana.  

Ao buscar compreender como a liderança relacional é constituída comunicativamente 

em uma equipe de projeto lean, com enfoque em conversação e textualidade, a pesquisa 

considera os quatro pilares de GC, retrocitados. Os conhecimentos e experiências no campo 

da comunicação organizacional favoreceu a visão de que a comunicação é constituidora da 

liderança, da organização, da aprendizagem e das interações envolvendo as tecnologias. 

O estudo está inserido na área de GC, sob a linha de Teoria e Prática em Gestão do 

Conhecimento. Essa linha de pesquisa aborda as teorias e práticas em questões relacionadas 

ao “planejamento e alinhamento coletivo do conhecimento por diferentes dimensões de 

análise”, individual ou coletivo (EGC, 2020). A pesquisa articula-se ao escopo da 

“comunicação para a liderança” (LGR, 2017), um dos focos do Laboratório de Liderança e 

Gestão Responsável (LGR), vinculado ao PPGEGC. 

O Banco de Teses e Dissertações (BTD) do departamento de Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (EGC) disponibiliza pesquisas que enfocam três dimensões do estudo nos 

últimos dois anos. Sobre equipes de projetos, a tese intitulada “Processo de aprendizagem de 

equipes de projeto: uma abordagem baseada na experiência” elucida que o estilo de liderança 

participativo favorece o processo de aprendizagem de uma equipe de projeto e os resultados 

alcançados (ALVAREZ, 2018). A tese intitulada “Framework para a gestão de consórcios de 

pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders” (ZIMMER, 2018) verifica as boas 

práticas na execução de projetos colaborativos e constata a importância da gestão de pessoas, 

do comprometimento, conhecimento, comunicação contínua, planejamento, liberdade criativa 

dos envolvidos, bem como acompanhamento e reconhecimento do trabalho pelas entidades. 

Sobre comunicação, a tese intitulada “Storytelling como ferramenta para o compartilhamento 

do conhecimento na comunicação de líderes” apresenta estratégias para a comunicação de 

líderes (FRANZONI, 2019). Sobre liderança, a tese intitulada “Liderança em uma biblioteca: 

compreensões sob a perspectiva da liderança relacional socioconstrucionista” evidenciou 

como emergem processos de liderança nas conexões relacionais estabelecidas em uma 

biblioteca (FAQUETI, 2019). O BTD disponibiliza, também, teses e dissertações sobre 

líderes ou sobre lideranças orientadas no LGR, conforme figura 2. 
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Figura 2 – Infográfico de teses e dissertações defendidas no LGR 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

O diferencial da abordagem desta Tese reside em conciliar, em um mesmo estudo, o 

enfoque em liderança, comunicação e equipe de projeto. A pesquisa aborda as dimensões 

teórico-metodológicas que se enquadram na visão interdisciplinar de Alvarenga et al. (2011), 

de “(re)ligação de saberes” e busca de significados comuns, “axiomática comum a um grupo 

de disciplinas relacionadas, definidas no nível ou subnível hierárquico imediatamente 

superior, que introduz um conceito de finalidade” (JANTSCH, 1972, p. 108). A arquitetura do 

estudo está representada na figura 3. 

 

Figura 3 – Abordagem interdisciplinar sobre a constituição comunicativa da liderança 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020), com base na matriz de Jantsch (1972, p. 109). 

 

A figura 3 explicita o entendimento de que a constituição comunicativa da liderança 

relacional em equipe de projeto promove o diálogo intencional entre a liderança relacional, a 

constituição comunicativa das organizações e a equipe de projeto lean, e busca o 

conhecimento baseado em abordagens diferentes, porém, complementares. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo teve como principal objetivo compreender como a liderança relacional é 

constituída comunicativamente em uma equipe de projeto lean, com enfoque em conversação 

e textualidade, o que circunscreveu a tomada de decisão sobre as delimitações da pesquisa. 

No campo de pesquisas sobre a liderança, o presente estudo foca na teoria da 

liderança relacional, que tem como marco publicação basilar de Mary Uhl-Bien (2006), e 

admite a visão de liderança como processo emergente de organização e construção de 

significados (OSPINA; UHL-BIEN, 2012b; UHL-BIEN, 2006). Na visão sobre os 

significados, o estudo integra, também, a visão sobre a produção de direção, alinhamento e 

comprometimento (DAC), de Drath et al. (2008). 

No campo de pesquisas sobre a comunicação organizacional, o presente estudo foca 

na CCO desenvolvida na Escola de Montreal. O estudo compreende que as “organizações são 

constituídas comunicativamente” (PUTNAM; NICOTERA; McPHEE, 2009) e delimita como 

principal referência de investigação a compreensão das interações que ocorrem na interseção 

conversação-texto (TAYLOR; VAN EVERY, 2000), ou seja, com envolvimento de atores 

humanos e não humanos. 

No campo de pesquisas sobre equipe de projeto, o presente estudo enfoca a equipe de 

projeto lean, com base no pensamento enxuto aplicado a processos de inovação no 

desenvolvimento do cliente e pensamento visual do modelo de negócios (BLANK, 2018; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Outrossim, o estudo assume que equipe é um “pequeno 

número de pessoas com habilidades complementares, comprometidas com um propósito 

comum” (KATZENBACH; SMITH, 2005). 

O estudo tem como delimitação geral a recomendação de análise de interações e de 

conversações de forma a compreender a liderança no momento em que ocorrem as relações 

(FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012). A pesquisa empírica foi realizada em organização de base 

tecnológica situada no Estado de Santa Catarina – Brasil –, e seus resultados não devem ser 

generalizáveis, mas, sim, oferecer compreensões sobre a abordagem específica.   

 

  



30 

 

 

 

1.6 ESTRUTURA DA TESE 

 

O presente estudo está apresentado em capítulos que contemplam as fases de 

planejamento, de revisão bibliográfica, de decisões sobre métodos, de investigação empírica, 

de apresentação dos resultados e considerações finais, bem como documentação. 

No capítulo 1, eu introduzo o assunto estudado, apresento o tema e o problema de 

pesquisa, juntamente com a declaração do objetivo geral e dos objetivos específicos. Em 

seguida, apresento a justificativa, relevância e ineditismo do tema, juntamente com a 

aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, bem 

como delimitações e estrutura do estudo.  

No capítulo 2, eu apresento a revisão da literatura sobre três principais temas: 

equipes de projetos, com enfoque em equipe de projeto lean; liderança, com enfoque em 

liderança relacional; e comunicação, com enfoque na constituição comunicativa das 

organizações (CCO). Ao final do capítulo, eu apresento síntese de conhecimento criado ao 

revisar a literatura sobre os temas relacionados à pesquisa. 

No capítulo 3, eu apresento o método de pesquisa, a visão de mundo, delineamentos 

de pesquisa, bem como os procedimentos adotados na coleta e na análise dos dados. Nesse 

capítulo, eu apresento um fluxograma que sintetiza como eu vivi o processo de tese. 

No capítulo 4, eu apresento a organização onde realizei a pesquisa empírica, 

apresento a equipe de projeto e o programa lean que deu as orientações à equipe para a 

elaboração do modelo de negócios. 

No capítulo 5, eu apresento os dados, resultados e discussões do estudo, em quatro 

principais temas, relacionados a interações, significados, autorizações e processo de 

influências mútuas. Ao final desse capítulo, apresento síntese de resultados. 

No capítulo 6, eu apresento as considerações finais sobre a pesquisa realizada, 

declaro a compreensão geral do estudo e também as específicas. Ao final desse capítulo, 

identifico as limitações do estudo e faço recomendações sobre estudos futuros. 

Nas páginas finais apresento a lista de referências citadas no estudo, bem como a 

seção de apêndice, com os documentos e detalhamentos adicionais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta os embasamentos da temática de pesquisa proposta, em três 

momentos. Em um primeiro momento, apresento revisão narrativa e não sistemática sobre 

equipe de projeto, liderança, e comunicação, bem como seus respectivos enfoques, com livre 

escolha de fontes bibliográficas, como artigos e livros. Em um segundo momento, apresento a 

revisão integrativa sistemática da literatura (BROOME, 2005; TORRACO, 2005; 

WHITTEMORE; KNAFL, 2005) sobre os termos combinados “liderança” e correlatos CCO – 

conforme detalhado no Apêndice A-1. Em um terceiro momento, apresento síntese de 

conhecimento sobre a revisão da literatura. Conforme representado na figura 4. 

 

Figura 4 – Processo de revisão da literatura 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

O processo de revisão está em conformidade com a abordagem interdisciplinar 

delineada na figura 3 e envolveu tomada de decisão, seleção das publicações, interpretações, 

integração de saberes, análise e categorizações. A síntese do capítulo apresenta a definição do 

que este estudo compreende por constituição comunicativa da liderança relacional, elege o 

ponto de investigação e apresenta proposição de esquema de verificação. 
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2.1 EQUIPES DE PROJETOS 

 

A liderança é considerada “vital para o desempenho bem-sucedido de uma equipe de 

projeto”, diante do elevado grau de diversidade entre os membros, diferenças culturais, 

diferentes níveis educacionais e habilidades variadas (GRANT; GRAHAM; HEBERLING, 

2001, p.32, tradução nossa). 

De acordo com Gottlieb (2007), o conceito de equipes popularizou-se em meados da 

década de 1980, a partir de iniciativa da Ford Motor Company, que criou a “Equipe Taurus”, 

composta por um pequeno grupo de membros da Engenharia e Fabricação com dedicação em 

tempo integral e pela participação de membros de variados setores. De acordo com o autor, 

outras grandes organizações adotaram a iniciativa, alardeando economia de custos, de tempo 

de produção, integração de funções até então departamentalizadas, eficiência na tomada de 

decisão e construção de consenso e comprometimento entre os membros. 

Não há um consenso sobre a definição de equipe e sua diferenciação de grupo. 

Koskinen (2010) define equipe de projeto como um grupo de pessoas que trabalham juntas e 

compartilham responsabilidades e recursos para atingir um objetivo ou missão coletiva, o que 

envolve tomada de decisão, solução de problemas, e considerável autonomia. Um grupo, por 

sua vez, pode ser definido como “dois ou mais indivíduos que estão ligados por meio e dentro 

das relações sociais”, com influências mútuas, interdependência, estrutura de normas e de 

significados compartilhados (FORSYTH, 2010, p. 3, tradução nossa).  

Para Katzenbach e Smith (2005) e Katzenbach e Santamaria (2002), no entanto, há 

diferenças entre equipes e grupos. Equipes apresentam responsabilidades individuais e 

mútuas, contribuições conjuntas, maior discussão, tomada de decisão, compartilhamento de 

informações e melhores práticas de desempenho. Na visão desses autores, grupos não são 

equipes pelo simples fato de serem chamados assim. Em concordância com essa distinção, o 

presente estudo considera que uma equipe pode ser definida como “um pequeno número de 

pessoas com habilidades complementares, comprometidas com um propósito comum, um 

conjunto de metas de desempenho e uma proposta para a qual elas se responsabilizam 

mutuamente” (KATZENBACH; SMITH, 2005, p. 3, tradução nossa). 

Na atualidade, diante da concorrência e do senso de urgência no desenvolvimento de 

produtos, há crescente atuação de organizações planas, enxutas e com foco de atuação em 

equipes focadas em processos de negócios (GOTTLIEB, 2007) e em projetos. As equipes de 

projetos têm amplo território de atuação, principalmente quando relacionadas à fase de 

personalização da gestão do conhecimento (DALKIR, 2005), que reflete a mudança da 
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natureza de trabalho da produção em massa para a produção customizada às necessidades de 

cada cliente (KOSKINEN, 2010).  

Na visão de Koskinen (2010), as empresas que mantêm equipes de projetos são 

orientadas para a comunicação, visto que precisam vencer o desafio de estabelecer 

compreensões entre pessoas reunidas por tempo determinado, oriundas de diferentes posições, 

e cujas ações se pautam pela compreensão de significados compartilhados. Equipes de 

projetos trabalham com incertezas, mudanças e até mesmo conflitos, o que pode ser 

gerenciado mediante planejamento, comunicação aberta, bom trabalho em equipe e 

compreensão das dinâmicas tanto do grupo quanto das mudanças (VERMA, 1997). 

Verma (1977) ressalta que equipes bem integradas têm sinergia (cooperação), 

propósito comum, comprometimento, senso de pertencimento, interesses compartilhados, 

interdependência, além de prazer e orgulho no trabalho da equipe. A cooperação é 

considerada como essencial, tanto internamente entre os membros quanto entre eles e os 

clientes, fornecedores e outras equipes (KOSKINEN, 2010). Grant, Graham e Heberling 

(2001) avaliam que os desafios emergentes das organizações contemporâneas exigem líderes 

de projetos, e não simplesmente gestores de projeto. Essa visão é corrobora por Hidding e 

Nicholas (2017), para quem projetos envolvem a introdução de algo novo, o que geralmente 

provoca mudanças em organizações. 

Ao fazer estudo comparativo sobre as práticas de liderança em duas equipes de 

escola pública, Günther (2017) verifica que ambas as equipes pesquisadas consideraram a 

comunicação como um importante aspecto para a geração e melhoria de práticas de liderança 

escolar. Assim, as visões retrocitadas levam à compreensão de que as equipes de projetos 

estabelecem relações de interdependência e de cooperação que evidenciam o papel da 

liderança e da comunicação no contexto organizacional.  

 

2.1.1 Equipes de projetos com enfoque em liderança e comunicação 

 

O desempenho de uma equipe de projeto conta com recursos essenciais, como 

“comunicação, trabalho em equipe, liderança, e ambiente cultural”, conforme Verma (1997, p. 

17, tradução nossa). Ele atribui à comunicação a força de “produzir ou quebrar um projeto”, e 

à liderança a força de um bom trabalho em equipe como produto (p. 35, tradução nossa). 

Equipes podem ser compreendidas por meio de suas conversas, que permitem 

verificar o que de fato ocorre nas práticas cotidianas e nos delineamentos estruturais, que 

moldam os sentimentos, as dinâmicas e ações dos membros da equipe (DONNELLON, 
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1996). A unidade de observação, portanto, pode ser a conversacional, visto que pode revelar 

cultura, comportamentos, crenças, significados e exercício de influência. Ou seja, permite 

verificar as interferências individuais e organizacionais em uma equipe, como na figura 5. 

 

Figura 5 – O papel das conversas nas dinâmicas da equipe 

 

Fonte: Donnellon (1996, p. 28, tradução nossa). 

 

Por meio da figura 5, visualiza-se que as conversas são fontes de análise para 

entender a convergência tanto dos aspectos humanos quanto dos não humanos, que 

constituem as dinâmicas da equipe e que retroalimentam os delineamentos organizacionais. 

Nesse processo, lideranças, sejam elas formais ou informais, podem favorecer as dinâmicas, 

pela criação de ambiente propício às interações, agilidade na comunicação (GRAMKOW, 

2016) ou pela atuação como participante, em uma perspectiva de liderança distribuída ou 

compartilhada. Essa visão corrobora os estudos de Schein (2010), para quem o exame 

aprofundado das interações entre os membros permite reconstruir como as ações e os 

comportamentos surgem, principalmente diante de incidentes considerados críticos. 

Equipes de projetos mostram-se particularmente importantes no desenvolvimento de 

novos produtos (DNP). Nesses processos, diversas ferramentas de gestão estão disponíveis, 

porém, muitas não atendem plenamente às necessidades de aplicação, tendo em vista as 

especificidades de cada contexto (PONS, 2008). Dentre as ferramentas disponíveis, destaca-se 

o Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
®
 Guide), desenvolvido 

pelo Project Management Institute (PMI, 2017) como recurso para a gestão de projetos em 

qualquer tipo de indústria. A exemplo de outros, no entanto, o PMBOK pode não ser 

adequado a determinados contextos, visto que incorpora paradigmas tradicionais (HIDDING; 

NICHOLAS, 2017) e tem relevância limitada no que concerne a projetos de desenvolvimento 

de novos produtos ou outras inovações na perspectiva da gestão de pessoas (PONS, 2008). 
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Cabe interpretar que um contexto de análise que integre liderança, comunicação, e 

processo de grupo (MURMAN et al., 2002) encontre território propício de pesquisa em 

equipe de projeto lean. 

 

2.1.2 Equipe com enfoque no Modelo de Negócios Lean 

 

O termo lean – enxuto, na tradução para a língua Portuguesa – é empregado em 

organizações para sinalizar jornada de criação de valor para todos os envolvidos e eliminação 

de desperdícios, o que “significa entregar o que os clientes querem e precisam; retornos 

tangíveis do investimento que os acionistas, com razão, esperam; e satisfação e aprendizagem 

contínua que os trabalhadores merecem” (MURMAN et al., 2002, p. 3, tradução nossa). 

Murman et al., (2002) elucidam que o princípio lean não emergiu de estudos 

acadêmicos, mas de práticas organizacionais que, mais tarde, foram teorizadas. Uma possível 

consequência disso é a profusão de termos como pensamento lean, produção, princípio, 

iniciativa, prática, jornada, programa, modelo, arquitetura, capacidade lean, dentre outros. O 

presente estudo reproduz os termos utilizados pelos autores e assume a ideia de atuação lean. 

Womack e Jones (2003) relatam que a popularização do termo lean ocorreu na 

década de 1990, após publicação do livro de autoria deles, intitulado The Machine That 

Changed The World. Os autores mostravam uma nova maneira de organizar e gerenciar as 

relações com os clientes, a gestão da cadeia de suprimentos e o desenvolvimento de produtos, 

lições aprendidas a partir do pioneirismo da empresa Toyota. A noção de foco no cliente – em 

que o cliente fornece orientações claras do que precisa – é central à concepção lean 

desenvolvida pela Toyota e propiciou à indústria automobilística japonesa vantagens em 

termos de custo, qualidade, tempo de lançamento, diversidade e acessibilidade dos produtos 

(MURMAN et al., 2002), o que despertou o interesse de outras indústrias. 

Para Murman et al. (2002, p. 90, tradução nossa), o termo lean representa uma 

maneira de pensar. Eles definem que “o pensamento lean é o processo dinâmico, orientado ao 

conhecimento e focado no cliente, por meio do qual todas as pessoas em um determinado 

empreendimento eliminam continuamente o desperdício com o objetivo de criar valor”. Os 

autores, retrocitados, alertam que a ideia de redução de custos não deve ser associada à 

eliminação de empregos, visto que pessoas são fontes de ideias e de condução de processos 

para os aperfeiçoamentos necessários. Eles sustentam que o foco no cliente envolve a 

participação de ampla força de trabalho, que busca agregar valor, compartilhar ideias, 

informações e conhecimentos, em um curto espaço de tempo. 
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Womack e Jones (2003) declaram que a forma de fazer o pensamento lean acontecer 

é por meio de equipes dedicadas, com a identificação de agentes de mudança e de pessoas 

com “mentalidade-de-fazer-algo-acontecer. [...] O agente de mudança não precisa de 

conhecimento enxuto detalhado desde o início, mas sim vontade de aplicá-lo” e elevado nível 

de comprometimento (p. 248, tradução nossa). 

Inspirado pela produção lean, Ries (2011) percebeu a aplicabilidade das ideias em 

contextos de empreendedorismo, e desenvolveu o movimento Lean Startup aplicado a 

processos de inovação, com base em aprendizagem validada junto ao cliente. Trata-se da 

prática conhecida como get out of the building (BLANK, 2018), expressão da língua inglesa 

que explicita o valor de sair do prédio e ir até o cliente para conhecer suas reais necessidades. 

Para Ries (2011), um dos desafios é equilibrar todas as atividades, pois as coisas acontecem 

simultaneamente, como adquirir novos clientes enquanto atende os existentes. Ele propõe a 

seguinte reflexão, com base em experiências testemunhadas em organizações: 

 

Por exemplo, considere a recomendação de criar equipes multifuncionais e 

responsabilizá-las pelo que chamamos de marcos de aprendizagem, em vez de 

organizar sua empresa em departamentos funcionais estritos. [...] eu prevejo que 

você rapidamente receberá feedback de suas equipes de que o novo processo está 

reduzindo a produtividade deles. Eles pedirão para voltar à velha maneira de 

trabalhar, na qual tiveram a oportunidade de “permanecer eficientes”. 

[...] Quando as pessoas estão acostumadas a avaliar sua produtividade localmente, 

sentem que um bom dia é aquele em que fizeram bem seu trabalho o dia todo. [...] O 

que eu realmente realizei naquele dia? Os recursos de código e produto eram 

tangíveis para mim; Eu podia vê-los, entendê-los e exibi-los. O aprendizado, por 

outro lado, é frustrantemente intangível (RIES, 2011, p. 29-30, tradução nossa). 

 

Blank (2018) aborda o método lean e explica que ele envolve três princípios-chave: 

sumarizar todas as hipóteses no canvas, em um esboço inicial de como criar valor para o 

cliente e para a organização; “sair do prédio” para o desenvolvimento do cliente, ouvir 

usuários e parceiros potenciais e validar ou reelaborar as hipóteses; e fazer o desenvolvimento 

ágil do produto – prática originada na indústria de software – de forma iterativa e incremental, 

dando início à “construção formal da organização” (BLANK, 2018, p. 3). 

Blank (2018) argumenta que as organizações precisam inventar continuamente novos 

modelos de negócios, para garantir sobrevivência e crescimento, o que exige novas estruturas 

organizacionais e novas habilidades. Um modelo de negócios “descreve a lógica de criação, 

entrega e captura de valor por parte de uma organização” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011, p. 14), sendo composto por nove componentes, conforme figura 6. 
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Figura 6 – O quadro de Modelo de Negócios 

 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011, p. 44). 

 

Por meio do instrumento reproduzido na figura 6, Osterwalder e Pigneur (2011) 

orientam a desenvolver uma visão geral sobre: as parcerias e as alianças estratégicas com 

fornecedores e parceiros; as atividades-chave a serem executadas; os principais recursos 

físicos, financeiros, intelectuais e humanos para que o modelo seja executado; a proposta de 

valor, que busca satisfazer as necessidades dos clientes e resolver seus principais problemas; o 

relacionamento a ser mantido com cada segmento de clientes, prevendo conquistas, retenção 

ou ampliação; os canais de comunicação, distribuição e vendas; os segmentos de clientes 

servidos pelo negócio; a estrutura de custo para as operacionalizações; e as fontes de receitas 

previstas com o sucesso do modelo. 

Osterwalder e Pigneur (2011) recomendam, ainda, que o quadro seja impresso em 

tamanho pôster e seja afixado em local onde as pessoas possam rascunhar e adicionar 

adesivos e marcadores, à medida que discutem os elementos e elaborem entendimentos. O 

“pensamento visual” efetiva-se com a utilização de ferramentas como Post-it
®

s, figuras, 

rascunhos e diagramas, a fim de “construir e discutir significados”, o que favorece a 

compreensão, o diálogo, a exploração e a comunicação (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, 

p.148). Na visão dos autores, o quadro do modelo ajuda a criar uma linguagem comum e uma 

base que permite que os executores descrevam ou manipulem os conceitos, seja na criação de 

novas estratégias, inovações, ou exploração de novas oportunidades de crescimento. 

Para Osterwalder e Pigneur (2011), a escolha dos integrantes do grupo ou equipe é 

essencial para a geração de novas ideias. Eles recomendam que a equipe seja diversificada o 

suficiente, devendo ter membros com idade, tempo de empresa e experiências diferentes, bem 

como capacidades profissionais em diferentes unidades de negócio. Eles pontuam que a 
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escuta ativa é um pré-requisito, pois cada participante tem sua importância para o projeto. Os 

autores não utilizam o termo liderança na obra, porém, recomendam o envolvimento de 

membro da alta gestão, para o gerenciamento de interesses e legitimidade do projeto. 

 

2.2 LIDERANÇA 

 

A história das civilizações tem sido a história de líderes, sejam eles profetas, reis, 

faraós, governantes ou, ainda, seres lendários e mitológicos, cada qual recebendo 

denominações específicas (BASS, 1990). A liderança é um fenômeno universal, apesar de a 

palavra só ter surgido por volta da primeira metade do século XIX, segundo Bass (1990). 

Northouse (2013) contrapõe as definições que tratam a liderança como traço com as 

que a tratam como um processo. Enquanto no primeiro caso o enfoque está nas qualidades, 

características e traços natos de alguns escolhidos que nasceram com capacidades especiais 

para liderar, no segundo caso o foco está nas interações entre líderes e liderados. Bass (1990) 

pontua que um indivíduo não se torna um líder apenas em função de seus traços pessoais, mas 

em função da combinação desses com a interação com os liderados e com o contexto em 

constante mudança. Na visão do autor, não há dificuldades em identificar líderes, mas, sim, 

em manter bons resultados nas situações que se apresentam, o que sugere que o estudo da 

liderança vá além do estudo sobre o líder. 

Líder e liderança são conceitos distintos, visto que a liderança aborda relações entre 

pessoas, enquanto o líder é um elemento dessa relação (ESPER, 2015). No presente estudo, 

outra questão relevante é a distinção entre o papel gerencial e o papel de liderança, este último 

relacionado à criação e à mudança de cultura, e o primeiro relacionado à manutenção da 

cultura já estabelecida (SCHEIN, 2010). Na visão de Shockley-Zalabak (2015), as 

competências são diferenciadas, visto que pessoas em cargo de gerência representam uma 

hierarquia formal e estão empenhadas em planejar, implementar e gerar estabilidade em 

relação às decisões organizacionais, enquanto as pessoas na posição de líderes estão 

empenhadas em gerar mudanças, adaptações e criação de oportunidades, mesmo que 

promovam rompimentos com as práticas já estabelecidas. As duas posições, porém, não são 

excludentes, admitindo-se a atuação tanto do gerente-líder quanto do líder-gerente. 

Corroborando essa visão, Heifetz (1994) questiona a visão do líder-herói. Em vez de 

associar a liderança a uma posição na hierarquia formal ou a um conjunto de características 

pessoais, o autor afirma que a liderança é uma atividade que envolve mobilizar pessoas e que 

pode ser vista como um trabalho adaptativo. Para esse autor, a compreensão da liderança 
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evoluiu no mundo dos negócios, deixando de ser relacionada exclusivamente à posição de 

gestão, para ser mais relacionada à promoção de visão e influências sem coerção, por meio de 

estratégias que mobilizem as pessoas e que atendam a um contexto democrático. Schein 

(2010, p. 3, tradução nossa) pontua que “quando somos influentes na formação do 

comportamento e nos valores dos outros, pensamos nisso como ‘liderança’ e estamos criando 

as condições para a formação de novas culturas”. 

Outro contraponto está na visão da liderança atribuída versus a liderança emergente, 

ou seja, do líder em função da posição, cargo ou status que ocupa, versus a percepção do líder 

que emerge em função de sua influência, comunicação e inter-relações (NORTHOUSE, 

2013). Trata-se de um poder derivado de um grupo em direção a um indivíduo percebido 

como tendo algo valoroso a oferecer, conforme pontua Northouse (2013). 

Northouse (2013, p. 5) define que “liderança é um processo em que um indivíduo 

influencia um grupo de indivíduos para alcançar um objetivo comum”. O autor propõe a 

definição com base nos seguintes elementos comuns, identificados na literatura: a liderança é 

um processo, que envolve influência, em um contexto de grupo, com alcance de objetivo. Ele 

evidencia que considerar a liderança como um processo significa não se limitar ao líder 

formalmente designado ou a seus traços e características, mas verificar as influências mútuas 

e interações entre os envolvidos. Apesar de difundida, a visão que evidencia “influência, 

grupo, objetivo comum” é apontada por Bryman (1996) como mais apropriada para as 

décadas anteriores aos anos 1980, quando a gestão era mais focada em metas a serem 

alcançadas, e na influência de um líder sobre os demais, o que preconiza relações unilaterais. 

Bryman elucida que a postura para os dias atuais deve estar orientada para as mudanças. 

Smircich e Morgan (1982, p. 261, tradução nossa) instituem a compreensão da 

“liderança como gestão de significado”. Essa visão sublinha que a liderança chama “a atenção 

para aspectos particulares de todo o fluxo da experiência, transformando o que pode ser 

complexo e ambíguo em algo mais discreto e investido em um padrão específico de 

significado”. Para os autores, a gestão de significados pode oferecer referências para 

desenvolver o senso de responsabilidade compartilhada e de coordenação das ações por todos. 

Para Bryman (1996), a visão de “gestão de significados” dos autores retrocitados é 

mais adequada aos desafios da liderança coletiva, pois envolve a interpretação de várias 

pessoas no processo, e não depende apenas da intencionalidade e forma de interpretação de 

uma única pessoa. Ele afirma que a compreensão disso evidencia a verdadeira liderança como 

promoção dos valores e de significados compartilhados sobre a organização, o que não 

descarta o exercício de influências mútuas, mas sublinha novas compreensões.  
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Para Smircich e Morgan (1982), a liderança é vista como fenômeno construído por 

meio da interação e como prática social de gestão de significado que ajuda a compreender a 

própria natureza da organização. Em anuência, este estudo adota a visão de liderança como 

processo emergente (NORTHOUSE, 2013) de organização (UHL-BIEN; OSPINA, 2012) e 

de gestão de significados compartilhados nas interações (SMIRCICH; MORGAN, 1982). 

 

2.2.1 Abordagens da liderança 

 

A liderança pode ser abordada por diferentes perspectivas, podendo ser considerada 

como um processo complexo, sofisticado, de múltiplas dimensões e significados 

(NORTHOUSE, 2013, p. 1). Pode enfocar os processos de grupos em que o líder é o centro 

direcionador; a personalidade, com a combinação de traços especiais e características 

individuais que influenciam os demais; o comportamento, com atenção às ações dos líderes 

para obter mudanças (BASS, 1990, p. 11-20). Também pode enfocar as “relações de poder” 

entre líderes e liderados e as influências exercidas pelos líderes; as habilidades e 

conhecimentos, que levam à efetividade com base nas capacidades; ou ainda ser considerada 

um “instrumento para obtenção de metas”, com ajuda na definição de visão, de papéis e de 

atenção às necessidades individuais (NORTHOUSE, 2013, p. 5). 

A abordagem dos traços foi um dos primeiros estudos sobre liderança, no início do 

século XX. Buscava identificar as qualidades e características natas que diferenciavam os 

líderes dos seres comuns, como a inteligência (verbalidade, por exemplo), autoconfiança 

(poder de influência), determinação, integridade e sociabilidade, conforme Northouse (2013). 

Apesar de criticada por não apresentar universalidade e consistência sobre os traços 

diferenciadores, a abordagem voltou a ser admitida por favorecer e facilitar a liderança, desde 

que levasse em consideração a situação e as relações sociais (NORTHOUSE, 2013). 

Em seguida, surgiu a abordagem do estilo, enfocando o comportamento do líder, o 

que fazia e como agia (NORTHOUSE, 2013). Ao revisar a literatura, Northouse identificou 

que a abordagem do estilo busca compreender como líderes combinam dois principais tipos 

de comportamentos para obter bons resultados dos subordinados: os comportamentos 

relacionados às tarefas e os orientados aos relacionamentos. 

Em oposição às inúmeras pesquisas em torno de traços e estereótipos do líder, Katz 

(1974) afirma a importância de desenvolver três principais habilidades, sendo elas a 

habilidade técnica, entendida como proficiência em atividade, método e processos; a 

habilidade humana de trabalhar em grupo, saber se comunicar, valorizar as ideias alheias, 
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construir cooperatividade, ter sensibilidade e consciência das próprias atitudes e limitações; e 

as habilidades conceituais, para ter visão da organização, do sistema, da relação com a 

comunidade e do contexto sócio-econômico-cultural. 

Surge também a teoria da contingência, em torno do ano de 1964, por meio dos 

estudos de Fiedler (2006), que busca combinar o estilo do líder ao contexto específico, a fim 

de aumentar a efetividade. Essa teoria considera dois principais comportamentos dos líderes: 

o motivado por tarefas e alcance de objetivos; e o motivado por relacionamentos e 

desenvolvimento de relações interpessoais. Esses comportamentos devem estar em sintonia 

com as variáveis situacionais, caracterizadas por três fatores: pelas relações líder-liderado, 

com atenção ao clima, confiança, lealdade e simpatia; pela estrutura da tarefa, em que se 

enfatiza o grau de clareza, as delegações e especificidades que dão controle ou não ao líder; e 

pelo poder da posição, medido pela autoridade do líder em punir ou premiar os colaboradores. 

Em torno de 1969 surgiu a abordagem situacional, uma das mais utilizadas em 

treinamento e desenvolvimento organizacional, segundo Northouse (2013). O autor explica 

que a abordagem tem como premissa a adaptabilidade do estilo do líder às demandas das 

diferentes situações e envolve comportamentos de ordem diretiva (clarificadora) e de suporte 

(apoio emocional e social), de acordo com a capacitação e engajamento dos liderados em cada 

tarefa. Os estilos podem ser classificados, segundo Northouse (2013, p. 101-102), em quatro 

categorias: estilo diretivo, com foco na comunicação de instruções e na supervisão; coaching, 

com foco tanto na comunicação direcionadora quanto em encorajamentos socioemocionais; 

suporte, com incentivos e reconhecimento às competências do liderado; e delegação, em que o 

líder demonstra plena confiança nas responsabilidades assumidas por seus liderados. 

A partir dos anos 1970, surge a teoria do caminho-objetivo, com foco em como os 

líderes podem motivar os liderados para que atinjam os objetivos, melhorem o desempenho e 

tenham satisfação no trabalho, com consideração ao estilo do líder, às características dos 

liderados e ao contexto (NORTHOUSE, 2013). 

A partir da década de 1970, houve uma passagem para o campo das interações 

sociais, com a teoria da troca líder-liderado, que passou a enfocar a liderança como um 

processo centrado nas trocas e interações entre os líderes e os liderados. A teoria LMX pode 

ser representada em quatro principais estágios, sendo eles o de validação de diferenciação nas 

análises diádicas, o de relacionamento diferenciado para os resultados organizacionais, o de 

construção de liderança nas análises diádicas, e o de construção de times e redes de 

competências na análise da coletividade (GRAEN; UHL-BIEN, 1995). 
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Na década seguinte, nos anos 1980, desponta a liderança transformacional, com o 

enfoque no processo de mudar e transformar as pessoas, motivá-las a fazer mais que o 

esperado e a priorizar o bem coletivo (BASS, 1990). Envolve: carisma ou influência 

idealizada; motivação inspiradora por meio da comunicação e apelos emocionais; estimulação 

intelectual; e consideração individualizada, em que líderes demonstram atenção às 

necessidades dos liderados e oferecem a eles apoio e aconselhamentos, conforme Bass (1990).  

No mesmo período, despontava também a liderança carismática, muito associada à 

transformacional em função da natureza de atuação inspiradora, bem como a liderança 

transacional, caracterizada pelas trocas transacionais entre líderes e liderados (NORTHOUSE, 

2013). Concomitantemente, surgia, ainda, a liderança autêntica, enfocando a autenticidade do 

líder e de sua liderança, conforme afirma Northouse (2013). Ao revisar a literatura, o autor 

lista, como aspectos: o seu caráter intrapessoal, de autoconhecimento e autoconvicção, a 

transparência, as influências mútuas, os processos interpessoais e relacionais, e a 

possibilidade desse estilo ser desenvolvido pela pessoa. 

Em seguida, surge a teoria da liderança complexa, que tem como premissa básica 

possibilitar e incentivar a “dinâmica informal da rede”, promover a criação e captura de 

conhecimento, aprendizagem e adaptação, em um Sistema Adaptativo Complexo (CAS) 

(UHL-BIEN; MARION; MCKELVEY, 2007). A teoria adota o paradigma da complexidade e 

promove rupturas com as teorias tradicionais e focadas em significado, para evidenciar o 

gerenciamento do emergente (GRAMKOW, 2016). 

Fazendo jus à fase de emergência do espírito humano (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2010) – orientado a valores e à cultura organizacional – surgem os estudos em 

torno da liderança mindful, considerada como um estado de consciência do papel de liderança, 

com atenção plena ao estado do ser no momento presente (BEVERAGE et al., 2014). De 

acordo com as autoras, esse estado de liderança está relacionado à inteligência emocional, em 

que líderes conseguem motivar seus seguidores e promover mudanças por serem vistos como 

empáticos, atenciosos, reflexivos, confiáveis, justos e bons articuladores da comunicação. 

Na atualidade, a liderança relacional tem despertado a atenção dos pesquisadores. A 

abordagem é caracterizada por visão multiparadigmática, que incorpora tanto a perspectiva da 

entidade quanto a perspectiva construcionista de liderança, denominada como relacional 

(OSPINA; UHL-BIEN, 2012a). Nessa visão emergente, o conhecimento é construído 

socialmente e distribuído, em um processo em curso, que transpassa o indivíduo e interage 

com o aspecto sociocultural (DACHLER; HOSKING, 1995).  
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Outras abordagens sobre liderança podem ser encontradas na literatura, como a 

liderança distribuída, compartilhada, espiritual. Schein (2010) considera que a liderança 

ampliou seu território, e que qualquer pessoa facilitadora de resultados e impulsionadora de 

progresso pode estar demonstrando liderança.  Para o autor, a liderança pode ser vista como 

conjunto compartilhado de atividades, não limitado à característica de um único indivíduo, o 

que favorece o desenvolvimento do senso de propriedade em relação aos resultados.  

A subseção seguinte aprofunda a compreensão da teoria LMX, visto que ela embasa 

o surgimento da teoria da liderança relacional, que é o enfoque desta pesquisa. 

 

2.2.2 Origem da liderança baseada em relacionamentos 

 

Diferentemente das teorias sobre liderança até então desenvolvidas, a teoria da troca 

líder-liderado, conhecida pela sigla LMX em alusão ao termo Leader-Member-Exchange, 

deixou de enfocar ora no líder, ora no grupo de liderados – tratados como coletividade – para 

focar na relação diádica do líder com cada um dos indivíduos sob seu comando, bem como a 

relação triádica líder-liderado-relacionamentos (GRAEN; UHL-BIEN, 1995). 

A teoria LMX é uma abordagem de liderança baseada em relacionamentos e 

considera que os processos de liderança ocorrem quando líderes e liderados têm a 

oportunidade de desenvolver relações e parcerias maduras e de qualidade (GRAEN; UHL-

BIEN, 1995). A teoria LMX passou por um processo de desenvolvimento, conforme figura 7. 

 

Figura 7 – Estágios do desenvolvimento da teoria LMX 

 

Fonte: Graen e Uhl-Bien (1995, p. 226, tradução nossa). 
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[Nota: Vertical Dyad Linkage (VDL) 
i.e.: Ligação Vertical da Díade, tradução nossa] 



44 

 

 

 

Graen e Uhl-Bien (1995) explicam que no estágio inicial foi constatado que a 

avaliação sobre o comportamento de um mesmo líder variava conforme a relação que ele 

desenvolvia com seu liderado e que a qualidade do relacionamento poderia favorecer apenas 

alguns membros. A unidade de análise era diádica, com atenção ao tipo de proximidade entre 

os envolvidos. O segundo estágio foi considerado como o de validação da relação diádica, 

confirmando a variação dentro da mesma unidade de trabalho e levando à constatação de que 

os resultados impactavam a organização como um todo. As verificações giravam em torno de 

desempenho e padrões na comunicação, lealdade, rotatividade, dentre outros fatores. 

De acordo com Graen e Uhl-Bien (1995), o estágio três diferencia-se dos anteriores 

por ser prescritivo e por ressaltar a construção da liderança e das parcerias, sem favoritismos. 

Eles propõem um modelo caracterizado como ciclo de maturidade dos relacionamentos de 

liderança, que inicia pelas relações entre “estranhos” (formalismo, trocas contratuais); 

progride para relações entre “conhecidos” (compartilhar informações e recursos); e cresce 

para uma “parceria madura” (com ampliação das trocas, reciprocidade, confiança). Por fim, o 

estágio quatro, de construção de times e redes de competências, é considerado pelos autores 

como o mais apropriado para as organizações complexas da atualidade, caracterizadas pela 

coletividade, que reúne vários liderados junto ao líder, em relações interdependentes e em 

constante construção das estruturas (GRAEN; UHL-BIEN, 1995 p. 234, tradução nossa). 

A teoria LMX levou a consideráveis avanços na visão emergente sobre liderança 

relacional. Cabe elucidar, no entanto, a ausência de análise sobre a influência do contexto nas 

relações (NORTHOUSE, 2013), bem como a limitação no campo das investigações, que 

priorizaram as pesquisas quantitativas de levantamento. A LMX propiciou o surgimento da 

teoria da liderança relacional, abordada na subseção seguinte. 

 

2.2.3 Teoria da liderança relacional 

 

A teoria da liderança relacional é fundamentada no construcionismo social, que 

aborda os processos de comunicação como uma construção contínua (UHL-BIEN, 2006), em 

que a realidade social resulta de relacionamentos comunicativos (COULTER, 1979). Essa 

teoria oferece uma ampla e nova perspectiva de abordagem, emergente e mais apropriada à 

fase de maturidade da sociedade do conhecimento, com foco na gestão e criação de novos e 

aprofundados conhecimentos. Não se trata de um rompimento com as teorias existentes, mas 

de uma ampliação do campo de visão. 
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Uhl-Bien (2006, p. 655, tradução nossa) define a liderança relacional como “um 

processo de influência social por meio do qual a coordenação emergente (ou seja, de ordem 

social em evolução) e a mudança (por exemplo, novos valores, atitudes, abordagens, 

comportamentos e ideologias) são construídas e produzidas”. 

A compreensão da liderança relacional firma um compromisso com a “interação de 

paradigmas” – termo nativo paradigm interplay (ROMANI; PRIMECZ; TOPÇU, 2011) – 

para o avanço do conhecimento, considerando-se as conexões e distinções, as ressonâncias e 

tensões, bem como insights advindos de um pluralismo metodológico e de um diálogo entre 

pesquisadores (OSPINA; UHL-BIEN, 2012b). Trata-se de “um local de interação respeitosa 

entre diferentes análises paradigmáticas”, com o respeito pela integridade e posição de cada 

análise e daquilo que representa (ROMANI; PRIMECZ; TOPÇU, 2011). 

De acordo com Uhl-Bien (2006), a liderança relacional é um termo ainda novo na 

academia, suscitando diferentes interpretações. Ela identifica duas perspectivas que compõem 

essa nova temática de estudo: a perspectiva do próprio ser ou da entidade, com foco nos 

atributos individuais que ocorrem nos relacionamentos interpessoais; e a 

construcionista/relacional, com foco no processo de construção social emergente e contínuo. 

O ser humano nasce em sociedade, cresce e é educado em constante interação com outros 

seres humanos (HACKING, 1999). Não cabe, portanto, limitar o estudo ao aspecto individual, 

mas, sim, considerar tanto o individual quanto o coletivo. 

Assim, incorpora-se tanto a perspectiva da entidade quanto a perspectiva 

construcionista/relacional, essa última em alusão ao próprio termo. Enquanto na perspectiva 

da entidade o enfoque reside nos traços, comportamentos e ações nas relações líderes-

liderados, na perspectiva construcionista os enfoques estão nos construtos e nas implicações 

da liderança, nos processos envolvidos na construção da liderança nas interações, e nas 

práticas da liderança relacional (REITZ, 2015). A teoria da liderança relacional congrega os 

processos, explora o espaço entre as duas perspectivas e busca conceitualizar como a 

liderança é construída pela interação da linguagem, conforme explica Reitz (2015). 

Uhl-Bien (2006) pontua a distinção entre as duas perspectivas, caracterizando-as 

como tradicional e emergente, respectivamente. Na visão de Ospina e Uhl-Bien (2012b), as 

duas perspectivas reúnem pesquisadores com profundas diferenças filosóficas, movidos, 

porém, pela necessidade de aproximação e conjunção de ideias em nome de algo que 

visualizam como grande e possível de gerar novas compreensões no campo da liderança. O 

quadro 1 reúne as principais distinções entre as duas perspectivas. 
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Quadro 1 – Comparativo entre a perspectiva da entidade e a construcionista/relacional 

Perspectiva da Liderança: 
Entidade 

(Pós-positivista) 

Construcionista/Relacional 

(Interpretativa) 

Metáfora predominante: Janela Luminária 

Modo do conhecimento: Síntese Narrativa 

Postura de pesquisa: Investigação do lado de fora. Investigação por dentro 

Visão de liderança: 
Liderança em condições já 

organizadas. 

Liderança como processo 

emergente de organização 

Abordagem metodológica: 
Unidade básica de análise é o 

indivíduo. Causalidades. 

Processos da comunicação 

constroem, alteram a liderança 

Ênfase ontológica: 
Realista: assume uma realidade 

objetiva. 

Relacional: assume uma realidade 

social 

Fonte: A autora (2020), com base em Ospina e Uhl-Bien (2012b) e em Uhl-Bien (2006). 

 

Ao considerar a junção das duas perspectivas, Uhl-Bien (2006) argumenta como elas 

podem ser reunidas para contribuir e promover o estudo da teoria da liderança relacional de 

uma forma abrangente. A autora alerta que a missão de cruzar diferentes paradigmas pode 

levar à sensação de “caminhar em um ninho de cobra” (UHL-BIEN, 2012, p. XIV, tradução 

nossa), tendo ela mesma experimentado a sensação de não ter clara compreensão de como 

fazê-lo, quando publicou sobre o assunto no ano de 2006. Na publicação de 2012, Uhl-Bien 

declara ter atingido o nível de compreensão multidisciplinar necessário, com o estímulo e 

colaboração de Ospina (2012). Reitz (2015) avalia que os pesquisadores construcionistas têm 

adotado métodos limitados na compreensão da liderança relacional, acabando por usar 

métodos similares aos empregados pelos pesquisadores na perspectiva da entidade. Ela sugere 

visualizar a questão sob novo ângulo, com entrevistas “persistentes” e observações 

etnográficas, o que será discutido na seção sobre o método deste estudo. 

Na visão tradicional da entidade, Uhl-Bien (2006) identifica como direcionamentos: 

indivíduos criam e controlam a realidade e a ordem social; líderes-liderados exercem 

influências mútuas em prol dos objetivos comuns; evidenciam-se as características 

individuais, a qualidade dos relacionamentos e das percepções individuais; o indivíduo é o 

arquiteto e controlador da ordem interna e externa; a liderança enfoca as intenções, os 

comportamentos, as expectativas, personalidades e avaliações das relações uns com os outros. 

Nessa perspectiva, “os indivíduos não apenas entram em relacionamentos, mas também são 

criados por esses relacionamentos” (DRATH et al., 2008, p. 641, tradução nossa). 

Já na visão construcionista/relacional, o conhecimento é socialmente construído e 

distribuído, não sendo visto como “matéria mental” construída e armazenada por indivíduos, 

mas, sim, como fenômeno organizacional de significado, em relação de interdependência com 

outros fatores (UHL-BIEN, 2006). A perspectiva leva em consideração os múltiplos 

significados, o fator emergente, o tácito e o intangível (BRADBURY; LICHTENSTEIN, 
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2000). O conhecimento é, portanto, um processo de relação; e o relacionar-se é um processo 

em curso de construção de significado, de criação de entendimentos e limitado por contextos 

socioculturais (DACHLER; HOSKING, 1995). Não se trata de especificar os componentes da 

liderança, ou as características e os atributos do líder, mas de investigar, de forma coordenada 

e conjunta, como se processa a realidade social, visto que os relacionamentos são fenômenos 

comunicativos construídos pelo diálogo (DACHLER; HOSKING, 1995).  

Apesar do nome, a liderança relacional não se refere unicamente ao conceito de 

comportamento orientado aos relacionamentos, assunto comumente abordado desde os 

primeiros estudos sobre a liderança em organizações (UHL-BIEN, 2006). “Uma orientação 

‘relacional’ começa com processos e não pessoas, e vê pessoas, liderança e outras realidades 

relacionais como ‘feitas’ em processos” (HOSKING, 2006, p. 75). Ou seja, trata-se de um 

processo relacional emergente formado no cotidiano das interações. 

De acordo com Cunliffe e Eriksen (2011), líderes relacionais concebem a 

comunicação como emergente, aberta e em constante busca de significados, reconhecendo nas 

reuniões e nas conversações oportunidades para trabalhar ações e construção de significados. 

Nessa visão, os autores consideram que cada conversação é única, pois reúne o passado e o 

contexto presente, convenções e espontaneidades. Para os autores, o contexto requer atitude 

de falar “com” o outro, ao invés de “para” o outro, diálogo aberto, escuta, responsabilidade e 

busca de significados diante da diferença de opiniões. Eles salientam os aspectos rotineiros 

que contribuem para a liderança relacional e que revelam intenções, valores, pormenores da 

conversação e dos relacionamentos. Uma organização é uma “comunidade de pessoas e 

conversações” (CUNLIFFE; ERIKSEN, 2011, p. 1431, tradução nossa). 

 

2.2.4 Ontologia DAC – Direção, Alinhamento, Comprometimento 

 

As perspectivas emergentes de liderança demandam novas compreensões que 

acomodem a visão de que a liderança é socialmente e continuamente desenvolvida e não 

puramente restrita ao conjunto de seus elementos (DRATH et al., 2008). Esse é o caso da 

teoria relacional, que é baseada na perspectiva construcionista e sustenta significados que 

emergem no contexto de relacionamentos, conforme elucidam Drath et al (2008). 

A compreensão comumente aceita da liderança vista sob o tripé líder-liderado-

objetivo comum é questionada por Drath et al. (2008) em contextos colaborativos e de pares 

de trabalho. Os autores propõem a Ontologia DAC, acrônimo para direção, alinhamento e 

comprometimento, como uma estrutura mais apropriada para as pesquisas emergentes sobre 



48 

 

 

 

liderança e para o desenvolvimento de novas teorias e compreensões. Isso porque eles 

consideram que a prática de liderança no âmbito coletivo evoluiu da inicial dominância 

pessoal de um único líder para a influência interpessoal em que ocorrem influências mútuas; 

para, enfim, uma prática de diálogo relacional, com transformações recíprocas. O quadro 2 é 

um comparativo entre o tripé líder-liderado-objetivo comum e a ontologia DAC. 

 

Quadro 2 – Comparativo entre a ontologia do tripé e ontologia DAC 

 Ontologia do tripé [líder, liderado, objetivos] Ontologia DAC 

Níveis de 

analises 

O tripé é baseado no nível da díade – níveis 

mais altos devem agregar interações diádicas. 

Assume-se que os resultados sejam produzidos 

em todos os níveis, da díade ao grupo e equipe, 

à organização, à interorganização e à sociedade 

em geral. 

Culturas A liderança deve ser reinterpretada quando se 

cruzam culturas, porque o significado e o uso do  

conceito de líderes e seguidores diferem entre 

elas. 

Os resultados do DAC fornecem uma base 

culturalmente neutra para estruturar a liderança, 

permitindo que as crenças e práticas variem de 

acordo com a cultura. 

Teoria 

emergente 

A teoria da liderança emergente (por exemplo, 

liderança compartilhada) deve dar conta dos 

fenômenos que deseja explicar em termos da 

interação líder-liderado, o que limita o 

desenvolvimento de uma nova teoria. 

A ontologia DAC não limita os processos e 

estruturas admitidos na teoria da liderança e, 

portanto, apóia o desenvolvimento de uma nova 

teoria que pretende explicar como as pessoas 

com trabalho compartilhado produzem o DAC. 

Teoria e 

prática 

Práticas emergentes que não podem ser descritas 

em termos de interação líder-liderado não são 

reconhecidas como liderança e não podem ser 

facilmente incluídas na teoria da liderança. 

Novas práticas que produzem DAC não são 

apenas reconhecidas como liderança, mas 

também podem gerar uma nova teoria. 

Fonte: Drath et al. (2008, p. 637, tradução nossa). 

 

O comparativo no quadro 2 leva à compreensão de que o DAC pode ser integrado 

aos estudos da liderança relacional e da comunicação, pois não limita ou engessa o escopo de 

análise, a exemplo de ontologias mais tradicionais, mas, sim, integra o contexto como parte 

inseparável da liderança (DRATH et al., 2008). Na visão dos autores, o DAC é flexível e não 

anula os elementos do tripé, mas os reelabora e os transcende. 

Enquanto o tripé busca caracterizar os líderes e entender como eles influenciam 

liderados, a ontologia proposta por Drath et al. (2008) busca entender como as pessoas que 

trabalham coletivamente produzem DAC. Para os autores, os processos e estruturas podem 

envolver influência interpessoal ou não, contanto que gere direção, alinhamento e 

comprometimento. Eles propõem uma estrutura inicial, que pressupõe a existência de crenças 

individuais que estão conectadas a crenças coletivas, por semelhanças culturais, afinidades e 

interações, e que formam as crenças de liderança, que são determinantes para as práticas de 

liderança. Ou seja, “as práticas são as crenças colocadas em ação”, destinadas a produzir 

DAC, e que podem vir a modificar as crenças e práticas iniciais (DRATH et al., 2008, p. 642, 

tradução nossa, grifos dos autores). Nesse sentido, Day, Griffin e Louw (2014) consideram 
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que tanto a cultura (portanto, as crenças) quanto o clima (as percepções) devem ser integrados 

na análise da liderança sob a ontologia DAC, pois evidenciam os significados compartilhados 

no espaço físico das organizações e se reforçam mutuamente, pois as pessoas tendem a ver 

aquilo em que acreditam, assim como tendem a acreditar naquilo que vêem. 

Drath et al. (2008) consideram o DAC uma ontologia relacional, visto que 

comportamentos e ações de uma pessoa são interpretados de acordo com uma rede maior de 

crenças e práticas, e com as relações que as sustentam. A estrutura DAC permite analisar a 

liderança como uma conquista de todos, realizada em vários níveis, que podem envolver 

díades, equipes, “organizações inteiras e até organizações de organizações” (DRATH et al., 

2008, p. 646). Eles declaram que o contexto tem um papel constitutivo e gerador de liderança, 

visto que as crenças e práticas não existem isoladamente, mas em “teias coletivas maiores”. 

Os autores compreendem como aspectos do contexto o design organizacional, as tecnologias 

disponíveis, os valores, o mercado, o momento histórico relacionado. A ontologia DAC 

proposta por Drath et al. (2008) elenca como resultados essenciais da liderança: 

a) a direção, como resultado de um acordo coletivo em relação a metas, missão, 

visão e objetivos do trabalho compartilhado, bem como o valor dado a isso, de 

forma aberta, visto que a direção pode ser compreendida de maneira diversa pelos 

envolvidos e ser continuamente reelaborada por meio de acordos; 

b) o alinhamento, que se refere ao processo de organização e coordenação do 

trabalho e dos conhecimentos no contexto coletivo. Ocorre em conformidade com 

o porte da organização, podendo envolver estruturas, aspectos de gestão, 

planejamento, supervisão, gestão de desempenho e sistema de recompensas, 

quando em uma grande organização; ou ajustes mútuos quando em coletivos 

informais. Flexibilidade e mudanças contínuas no alinhamento são admitidas.  

c) o comprometimento, que envolve a disposição de indivíduos em subordinar os 

benefícios pessoais e esforços extras em benefício da coletividade. Pode envolver 

lealdade, mas também compromissos concorrentes, bem como “incluir posturas 

de oposição ou de transformação em relação ao trabalho compartilhado” (p. 647). 

Na perspectiva socioconstrucionista, os estudos de Faqueti (2019) revelaram que o 

DAC é gerado em atividades cotidianas, em que ocorrem forças influenciadoras identificadas 

pela autora como motivacionais, posicionais ou mediadoras, construídas nas interações e 

manifestadas em diferentes momentos. Ela concilia os estudos de Endres e Weibler (2017) 

com a ontologia DAC (DRATH et al., 2008), para “fortalecer o entendimento do caráter 

processual da construção social da liderança Relacional, em que ação e contexto estão 
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intrinsicamente relacionados” (FAQUETI, 2019, p. 177). Em uma situação mobilizadora, por 

exemplo – envolvendo realização de tarefas, resolução de problemas ou atividades de 

inovação – a direção a ser alcançada pode ser predefinida em antecipação, mas o alinhamento 

e o comprometimento são construídos em conjunto, conforme verificado por Faqueti (2019). 

Diante da necessidade de abordagem metodológica ampla, que considere tanto o 

indivíduo quanto os processos de comunicação que constroem e alteram a liderança 

(OSPINA; UHL-BIEN, 2012b; UHL-BIEN, 2006), esta pesquisa integra os conceitos dos 

estudos da comunicação, mais especificamente da comunicação organizacional, a fim de 

oferecer um esquema de verificação a ser empregado em direção aos objetivos almejados. 

 

2.3 COMUNICAÇÃO 

 

A palavra “comunicação” deriva do latim communicare, que significa compartilhar 

ou estar em relação com, vindo mais tarde a estar relacionada com a ideia de comum, comuna 

e comunidade (COBLEY, 2008, p. 660). 

Evolucionária, a comunicação caracterizou-se inicialmente por meio da oralidade 

humana, passando pela riqueza das narrativas, pela escrita, pela imprensa de Gutenberg e 

literalidade científica, sendo hoje caracterizada como processo, produto tecnológico, símbolo 

de mudança social e fator cultural (COBLEY, 2008). A comunicação é entrelaçada à vida 

humana e afeta as esperiências cotidianas de variadas formas, seja por meio do 

relacionamento com pessoas fisicamente presentes ou ausentes, conhecidas ou desconhecidas, 

vivas ou mortas, por meio de mensagens (LITTLEJOHN; FOSS, 2011) e materialidades. 

Craig (1999) identifica que a comunicação é discutida em torno de duas amplas 

concepções, a transmissional e a constitutiva. Para o autor, a transmissional revela um modelo 

convencional que enfoca a informação e troca de mensagens. Já a constitutiva é considerada 

por Craig (1999) como um metamodelo que coloca a comunicação como central no processo 

de produção e reprodução de significados e de explicação da realidade social. Para o autor, a 

visão constitutiva não se limita a explicar determinados aspectos da comunicação, pois isso 

pode ser feito por outras disciplinas, mas a reconhecer a comunicação como perspectiva 

fundamental que explica e constitui a realidade investigada. 

Já Miller (2002) identifica que as definições sobre comunicação convergem para três 

visões, que concebem a comunicação como processo (ou seja, contínua, complexa e com 

interdependências), como transacional (ou seja, interacional, contextual, com influências 

mútuas), e como simbólica (com referências que levam a significados estáveis ou não). 
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Littlejohn e Foss (2011) pontuam que não se trata de eleger as definições e visões verdadeiras 

ou falsas, mas de identificar as que ajudam a responder à pergunta de pesquisa, tendo em vista 

a complexidade, o poder, as possibilidades e as limitações da comunicação. 

O presente estudo se enquadra na tradição de pesquisa sociocultural, que aborda a 

comunicação como potencial criadora da realidade social (GRIFFIN, 2009). A comunicação 

vista por essa abordagem enfatiza os padrões, as compreensões, papéis, regras e significados 

que são construídos nas interações, de forma conjunta, com explícita identificação da 

importância do contexto (LITTLEJOHN; FOSS, 2011). Coerente com essa identificação, a 

orientação relacional é assumida na visão de que os elementos envolvidos, sejam eles atores 

ou fatores, “emergem e são desempenhados” na dinâmica da comunicação (KUHN; 

ASHCRAFT; COOREN, 2017, p. 27). Assim, os elementos humanos e não humanos 

constituem a comunicação e são indissociáveis ao processo de construção de significados. 

Por interações compreende-se “a troca de mensagens verbais e não verbais e o 

desenvolvimento de significados entre os comunicadores” (SCHNEIDER; BARBERA, 2014, 

p. 132, tradução nossa). Nas interações, as pessoas buscam tecer compreensões por meio da 

mobilização de interpretações emergentes, que estruturam suas atividades organizacionais. A 

interação propicia o desenvolvimento de significados compartilhados (KEYTON, 2014). 

Significados, por sua vez, são definidos neste estudo como os entendimentos emergentes 

criados à medida que os membros de um grupo interagem (SCHEIN, 2010). 

O estudo assume a concepção do metamodelo constitutivo, pois ele abre espaço no 

qual os aspectos de diferentes modelos teóricos de comunicação podem interagir, inclusive o 

transmissional (CRAIG, 1999). Apesar do modelo linear transmissional não ser adequado às 

dinâmicas atuais da comunicação, ele lança luz sobre o problema fundamental da 

comunicação (SHANNON, 1948) relacionado ao significado re/produzido, conforme figura 8. 

 

Figura 8 – “Diagrama esquemático de um sistema de comunicação geral” 

 

Fonte: Shannon (1948, p. 381, tradução nossa). 
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A figura 8 reproduz o diagrama desenvolvido pelo matemático e engenheiro Claude 

Shannon, na década de 1940. Ele atendeu ao desafio de uma época em que os aparelhos 

transmissores de mensagens estavam sendo desenvolvidos e aprimorados, em uma fase que 

pode ser identificada como das comunicações, seguida pela fase da informatização (DALKIR, 

2005). O esquema é composto pela fonte de informação, que produz e emite a mensagem; 

pelo transmissor, que opera o sinal adequado; pelo canal, que é o meio utilizado do 

transmissor ao receptor; pelo receptor, que reconstrói a mensagem a partir do sinal; e pelo 

destino, que pode ser uma pessoa ou coisa a quem ou a quê a mensagem se destina 

(SHANNON, 1948, grifos do autor), e por uma fonte de ruído. Este pode ser um problema 

técnico, semântico, de má escuta, de má escrita, dos modelos mentais, dentre outros fatores. 

Ao propor o diagrama, Shannon (1948) contempla o desafio de reproduzir uma 

mensagem exata ou aproximada no destino final, e considera que as mensagens têm 

significados que estão correlacionados com entidades físicas ou conceituais. Weaver (1963) 

vai adiante em relação ao diagrama e identifica três principais desafios, conforme figura 9. 

 

Figura 9 – Os três níveis de problemas na comunicação 

 

Fonte: A autora (2020), conforme textualizado por Weaver (1963, p. 4-26, tradução nossa). 

 

Weaver (1963) especifica que o problema técnico se preocupa com a engenharia, 

temporalidade e dimensionalidade na transmissão de símbolos; o semântico se preocupa com 

a interpretação do significado pelo receptor em comparação com o que foi pretendido pelo 

emissor; e o problema de eficácia se preocupa com o êxito da comunicação em afetar a 

conduta do receptor, conforme compreensão do significado. Ele pontua que o problema de 

eficácia pode estar relacionado e se sobrepor ao problema semântico, visto que pode envolver 

convenções, julgamentos, circunstâncias, aspectos emocionais ou psicológicos. Ele considera, 

ainda, que os três problemas podem ocorrer em uma mesma circunstância, ou seja, envolver 

Problema 
TÉCNICO 

•“Com que precisão os 
símbolos de 
comunicação podem 
ser transmitidos?” 

Problema 
SEMÂNTICO 

•“Com que precisão os 
símbolos emitidos 
transmitem o 
significado desejado?” 

Problema de 
EFICÁCIA 

•“Com que eficácia o 
significado recebido 
afeta a conduta da 
maneira desejada?” 
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tecnicidade, semântica e eficácia, principalmente se o canal for sobrecarregado e se a 

capacidade da audiência for subestimada. Portanto, “informação e incerteza, tornam-se 

parceiras” e uma transmissão exata é impossível, pois os canais têm certa quantidade de 

ruídos (WEAVER, 1963, p. 27, grifo do autor). Weaver menciona algumas formas de lidar 

com isso, como, por exemplo, identificar e evitar um canal barulhento, zelar pela codificação, 

e codificar informações de forma redundante, com repetição da mensagem.  

Na atualidade, pesquisadores da comunicação rejeitam a concepção tradicional e 

limitadora da comunicação como eminentemente transmissora (CONNAUGHTON; 

SHUFFLER; GOODWIN, 2011; FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012; KUHN, 2012; LARSON; 

GILL, 2017; SCHOENEBORN et al., 2014; TRITTIN; SCHOENEBORN, 2017). O presente 

estudo integra a referência, no entanto, por considerar que não se trata de olhar para a 

dimensão linear, mas considerar a ocorrência de problemas fundamentais, relacionados aos 

significados, nas várias etapas de um processo comunicacional constituído nas interações. 

Em resumo, o estudo considera que “a comunicação como um fenômeno se 

desenvolveu a partir de uma ênfase nas pessoas que falam e ouvem para incluir formas de 

interação não verbais, textuais, mediadas e virtuais” (ASHCRAFT; KUHN; COOREN, 2009, 

p. 22, tradução nossa). O estudo admite a definição de Ashcraft, Kuhn e Cooren (2009, p. 34, 

tradução nossa) de “comunicação como o processo contínuo, situado e incorporado pelo qual 

as agências humanas e não humanas interpenetram a concepção e a materialidade em direção 

a significados tangíveis e axiais da existência organizacional e dos fenômenos organizadores”, 

o que conduz ao desenvolvimento da subseção seguinte. 

 

2.3.1 Comunicação organizacional 

 

O campo da comunicação organizacional surgiu como domínio acadêmico nos anos 

1960. Sua origem ocorreu no período da Segunda Guerra Mundial, sob a perspectiva 

funcionalista, com ênfase em gestão industrial, negócios e desenvolvimento econômico 

(BOIVIN; BRUMMANS; BARKER, 2017). No Brasil, o campo é considerado recente e tem 

particular atenção da área de relações públicas (MARCHIORI, OLIVEIRA, 2009). 

Kunsch (2009) explica que os primeiros estudos sobre comunicação organizacional 

foram caracterizados pela visão instrumental e linear da comunicação, que foram substituídas 

por visões interpretativas. Farias (2009, p. 55) alerta que o termo não deve ser confundido 

com comunicação empresarial, que trata de “ações puramente tarefeiras” em torno de 

ferramental de divulgação. Curvello (2009) considera que a visão instrumental, operacional, 
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prescritiva e gerencial da comunicação organizacional conduzida em prol das estratégias 

organizacionais teve sua importância inicial na consolidação do campo de pesquisa, mas 

precisa ser substituída pela visão da autonomia comunicacional, autocriação, cocriação, 

interdependências e interdisciplinaridade. As visões interpretativas atuais consideram os 

aspectos culturais, os processos simbólicos, as práticas, a construção social, as interações e as 

múltiplas perspectivas que permeiam o ato comunicativo (KUNSCH, 2009). 

A afinidade com a tradição sociocultural é demonstrada por Baldissera (2009a, 

2009b), ao estabelecer relações entre comunicação, cultura, organização e sociedade. Para o 

autor, uma organização é tanto produto quanto produtora da sociedade, tanto resultado quanto 

construtora da teia sociocultural. “Ao entrar em relação, os sujeitos transformam o entorno 

que os transforma – constroem a sociedade que os constrói – em permanentes processos de 

(des/re)organização” (BALDISSERA, 2009a, p. 136). Ao abordar a interdependência entre 

comunicação e cultura, Baldissera (2009b, p. 57) assinala que a cultura é constituída e 

constitui os processos comunicacionais, e vice-versa. Ele afirma que a cultura organizacional 

é permeada por várias nuances e “(re)tecida por diferentes sujeitos em relações de 

comunicação”. Em sua visão, as organizações são redimensionadas e a cultura organizacional 

é potencializada ou transformada por meio da comunicação. 

França (2013, p. 94) afirma que “a comunicação não exatamente serve a cultura, 

transportando-a ou instrumentalizando-a, mas é o processo mesmo em que a cultura se 

manifesta e se constitui”. Ela entende “cultura como um sistema de significações produzido 

no âmbito das práticas sociais por meio das interações comunicativas entre os indivíduos” 

(FRANÇA, 2013, p.87). Essa visão é reforçada por Marchiori (2013), para quem a cultura é 

construída e reproduzida por pessoas que criam significados nas interações, em um processo 

natural de comunicação que pode fortalecer a identidade da organização. 

As considerações sobre a cultura organizacional conduzem às considerações sobre o 

clima organizacional, definido por Schein (2010, p. 15, tradução nossa) como “o sentimento 

transmitido em um grupo pelo layout físico e pela maneira como os membros da organização 

interagem entre si, com os clientes ou com outras pessoas de fora”.  Nessa direção, Nakayama 

(1997) considera a importância de uma organização conhecer a própria cultura, pois ela revela 

o clima, as predisposições de comportamentos, as influências do ambiente no desempenho, a 

forma de vivenciar os relacionamentos, a coordenação dos trabalhos, as responsabilidades e 

tensões, bem como dificultar ou facilitar processos de colaboração, inovação e aprendizagem. 

Schneider e Barbera (2014) consideram que a cultura e o clima organizacional são conceitos 
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distintos, mas que podem ser sobrepostos e integrados, para uma ampla compreensão sobre 

como os colaboradores vivenciam e sentem suas organizações. 

Em Latour (1996), visualiza-se que seres humanos globalizam as interações por meio 

de instrumentos, ferramentas e recursos, não havendo separação entre o micro e o macro. Para 

o autor, a interação humana é deslocada e não se limita aos indivíduos fisicamente presentes 

que prestam atenção um ao outro, mas é constituída também por uma estrutura que pode estar 

ausente, mas que se sente por meio de símbolos. “Para seguir uma interação, precisamos 

esboçar uma rede bastante heterogênea que mistura tempos, lugares e atores, e que nos obriga 

a atravessar incessantemente a estrutura fixa” (LATOUR, 1996, p. 233, tradução nossa). 

Putnam e Mumby (2014) defendem a necessidade de desenvolver teorias originais no 

campo da comunicação organizacional que não se apoiem exclusivamente em antigas 

perspectivas e que ofereçam novas formas e oportunidades para estudar as organizações. Eles 

afirmam que esse campo da comunicação reinventou-se e passou a ser compreendido como a 

própria organização e o organizar, em que organizações deixaram de ser entendidas como 

contêineres onde a comunicação ocorre. Para os estudiosos da área, “a comunicação é como 

tudo acontece nas organizações”, enquanto para os estudiosos de outras áreas, que não 

estudam a comunicação em sua complexidade, ela é uma ferramenta utilizada nas 

organizações (KEYTON, 2014, p. 133, grifo do autor, tradução nossa). 

Já Casali (2009, grifo nosso) analisa que as noções de comunicação na/como 

organização não são excludentes e, sim, complementares, o que vai além da integração de 

perspectivas, visto que o resultado é maior que a soma das partes. Ela visualiza, portanto, que 

há uma relação indissociável entre comunicação e organização, que forma o fenômeno da 

comunicação organizacional, que seria dissolvida pela diferenciação dos componentes. A 

noção de conjunto único é representado por Casali, retrocitada, conforme figura 10. 

 

Figura 10 – Visão da comunicação organizacional 

 
Fonte: Casali (2009, p. 123). 
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Na figura 10, Casali mostra que a comunicação organizacional é um fenômeno 

único, de termo composto por comunicação e organização. Essa compreensão remete à ideia 

de que a organização emerge da comunicação, seja por meio das compreensões 

compartilhadas ou por meio de uma dinâmica de relacionamento circular, em que pessoas 

produzem interpretações ao mesmo tempo que se veem interpretadas (TAYLOR et al., 1996). 

 

2.3.2 Metáfora da organização como comunicação 

 

A comunicação organizacional pode ser analisada sob diferentes perspectivas e 

visões, que revelam as imagens sustentadoras das compreensões. Para Morgan (2010), 

organizações são reflexos de um mundo em acelerada transformação, o que exige a 

capacidade de reflexão e posicionamento em relação às inúmeras teorias da administração. O 

autor recomenda o uso de metáfora, definida como “uma figura de linguagem comparativa 

frequentemente usada para dar um toque criativo à nossa maneira de falar [...] através da qual 

os seres humanos criam significados usando um elemento de sua experiência para entender 

outro” (MORGAN, 2010, p. 21, grifo do autor). A figura 11 elenca o poder da metáfora. 

 

Figura 11 – O poder da metáfora na organização 

 

Fonte: A autora (2020), conforme explicitado por Morgan (2010). 

 

Morgan (2010) se ocupa em explicitar oito metáforas e admite a combinação e 

criação de novas metáforas que busquem explicar a organização. Com base no autor, o 

presente estudo apoia-se na metáfora da “organização como fluxo e transformação”, e vai 

além, ao adotar a visão de “organização como comunicação”, ou seja, de comunicação como 

o próprio processo de existência da organização (SCHOENEBORN; VÁSQUEZ; 

CORNELISSEN, 2016, p. 915, tradução nossa). 

 

Estimula a imaginação, amplia a visão, alarga o pensamento;

É crucial para a leitura, compreensão e criação organizacional;

Usa imagens múltiplas para capturar dimensões organizacionais;

Permite enxergar e agir de nova maneira;

Influencia a linguagem e a expressão no cotidiano;

Ressalta a imagem a ser usada na interpretação;

Admite um mosaico de outras metáforas concorrentes ou complementares.

É aberta, em evolução, adequada à complexidade organizacional;

É parcial, incompleta, ilusória, persuasiva, paradoxal;

Cria “maneiras de ver e agir”, enquanto cria “maneiras de não ver e não agir” (p. 27);  

Metáfora
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2.3.3 Constituição Comunicativa das Organizações (CCO) 

 

Nas duas últimas décadas, pesquisadores da comunicação organizacional passaram a 

afirmar que “organizações são constituídas comunicativamente” (PUTNAM; NICOTERA; 

McPHEE, 2009, p. 1, tradução nossa). Segundo esses autores, isso se deve às influências de 

Karl Weick, que compreendia a organização como verbo e não como substantivo. A 

comunicação, então, conforme relatam os autores, começou a ser vista como constituidora das 

organizações, como modalidade de coordenação de ações, de manutenção organizante, de 

criação de relacionamentos, de significados e de identidade organizacional. 

O termo Constituição Comunicativa das Organizações (CCO) apareceu pela primeira 

vez na literatura no ano de 2000, em publicação de autoria de Robert McPhee e Pamela Zaug, 

conforme revisão sistemática de Boivin, Brummans e Barker (2017). De acordo com esses 

últimos autores, a CCO como conhecimento acadêmico conquistou sua fase de sedimentação 

e legitimidade internacional a partir de 2010. Com base nos dicionários da língua inglesa, 

Putnam, Nicotera e McPhee (2009) assumem que “constituição” e “constituir” correspondem 

à conotação de formar, compor ou fazer algo. Corroboram a ideia de que o termo constitutivo 

tenha similaridades com o conceito de construção social, visto que ambos abordam a 

formação, composição e construção, com ênfase na dinâmica dos elementos e processos.  

A visão de comunicação como constitutiva das organizações apoia-se na perspectiva 

do construcionismo social, sendo geradora de significados, de identidade e da própria 

organização, de forma contínua (LARSON; GILL, 2017). De acordo com Larson e Gill, a 

visão evidencia a formação negociada colaborativamente, em um processo em que o resultado 

é mais que a soma das partes e em que a identidade é produzida e reproduzida nas interações 

que compreendem tanto o elemento material quanto o imaterial.  

Na perspectiva da CCO, a comunicação estabelece, compõe, projeta e sustenta as 

organizações, não devendo ser considerada simplesmente como um fator ou um veículo de 

expressão ou manutenção das circunstâncias preexistentes (COOREN et al., 2011). Cooren et 

al., retrocitados, visualizam uma série de seis premissas que orientam a perspectiva da CCO: 

estudar os eventos comunicacionais enfocando tanto em linguagem e discurso quanto em 

eventos interacionais envolvendo humanos e não humanos; considerar a comunicação da 

forma mais inclusiva possível, na fala, nos símbolos, nas vestimentas; reconhecer a natureza 

construída em conjunto ou coorientada da comunicação, envolvendo ambiguidade (isto é, 

múltiplos sentidos), imprevisibilidade e heterogeneidade entre os agentes; verificar quem ou o 

quê está atuando; enfocar o reino dos eventos comunicacionais, sem traçar oposições entre 
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estrutura e ação, global e local ou micro e macro níveis; e considerar o organizar e a 

organização, sem favorecer apenas a um dos aspectos. 

Boivin, Brummans e Barker (2017) identificam como principais temáticas a questão 

da autoridade, da mente coletiva, atenção plena organizadora, colaboração 

interorganizacional, bem como identidade, estratégias e tensões. Eles verificam três principais 

sinais da institucionalização da CCO como área de pesquisa acadêmica, conforme revisão da 

literatura entre os anos de 2000 e 2015:  

a) sinal de habitualidade, com apresentação e compreensões iniciais entre os anos de 

2000 e 2005, aumento das investigações empíricas a partir de 2006, e falta de 

explicitação e clareza metodológica;  

b) sinal de objetificação, com picos de publicações a partir de 2009, significativo 

número de publicações de autoria de Cooren e Taylor, proliferação de teorias e 

conceitos CCO, ausência de declaração de afinidade com uma das escolas CCO; e  

c) sinal de sedimentação, com expansão dos estudos para várias áreas do 

conhecimento e para outros países fora dos Estados Unidos da América a partir de 

2010, bem como verificação de que os estudos CCO estavam sendo publicados 

em periódicos de boa reputação.  

Três escolas de pensamento são associadas à CCO (BOIVIN; BRUMMANS; 

BARKER, 2017, p. 342, grifos dos autores, tradução nossa):  

a) Modelo dos Quatro Fluxos, com a exploração dos conceitos de autoestruturação 

organizacional, negociação entre os membros, coordenação das atividades e 

posicionamento institucional;  

b) Sistema Social de Luhmann, que foca nos sistemas: autopoieses, episódios 

comunicativos, tomada de decisão e fechamento operacional; e  

c) Escola de Montreal, que investiga a questão da agência, conversação-texto, 

ventriloquismo, presentificação e coorientação. 

Boivin, Brummans e Barker (2017) abordam a importância de identificar a linha de 

pensamento CCO, a fim de avançar nos estudos e compreensões. Eles afirmam que poucos 

pesquisadores CCO têm se posicionado como partidários de uma ou outra escola. 

Schoeneborn et al. (2014) comparam sistematicamente as três escolas e identificam 

similaridades e difenças que podem servir de base para as reflexões e discernimentos de 

pesquisadores da comunicação organizacional, conforme o quadro 3. 
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Quadro 3 – Comparação sistemática das três escolas de pensamento CCO 

 Terreno comum Escola de Montreal Modelo de Quatro 

Fluxos 

Teoria dos Sistemas 

Sociais 

Epistemologia 

e ontologia 

Suposição de uma 

constituição 

comunicativa da 

realidade; 

consequentemente, 

comunicação como 

principal modo de 

explicação. 

Relacional; 

transcendência 

pragmática da distinção 

entre idealismo versus 

realismo; observador e 

objetos de interesse 

atuam um sobre o 

outro. 

Assume dualidade de 

produção e 

reprodução; o 

observador se baseia 

no conhecimento 

(institucionalizado) e 

na sua viabilidade na 

prática. 

Construtivista radical; 

observador constrói uma 

realidade única de forma 

autorreferencial; o 

mundo externo 

determina quais 

construções de realidade 

funcionam [...]. 

Noção de 

comunicação 

Comunicação como 

processo dinâmico, 

interativo, 

indeterminado e, 

portanto, precário; 

rejeição das visões 

transmissionais da 

comunicação, que 

assumem a 

transferência de 

informações um a um. 

A comunicação como 

relação transacional 

entre atores humanos 

bem como não 

humanos; atores 

constituem uma relação 

principal-agente 

(falando “em nome 

de”); atores não 

humanos podem entrar 

nas relações [...] 

quando expressos [...]. 

A comunicação como 

orientação mútua 

ativa na interação 

simbólica entre atores, 

levando à emergência 

[...]de significado, 

poder e suas bases, 

isto é, força normativa 

e sistemas e contextos 

constituídos 

socialmente/material-

mente. 

Comunicação como 

processo de 

autoprodução de 

negociação de 

significado, a síntese de 

três seleções: 

informação, elocução e 

compreensão. O que 

importa não é o 

entendimento mútuo, 

mas a continuação da 

comunicação. 

Relação 

organização-

comunicação 

A organização não é 

dada a priori, mas 

emerge e é perpetuada 

como uma rede de 

eventos ou processos de 

comunicação 

interligados; 

organização é evocada 

através de atribuições 

comunicativas do ator; 

organização como 

entidade processual. 

Ênfase nas 

propriedades de 

organização da 

comunicação; todos os 

tipos de atos de fala 

têm o potencial de dar 

origem à organização. 

Organização tanto 

como entidade 

transacional (um 

coletivo comunicativo 

identificável) quanto 

processo imbricado 

(uma rede de 

comunicação auto-

organizada). 

Quatro fluxos de 

comunicação 

coletivamente 

constituem a 

organização: a) 

autoestruturação 

reflexiva, b) 

negociação de 

membros, c) 

coordenação de 

atividades e d) 

posicionamento 

institucional. 

Somente a comunicação 

orientada para a decisão 

tem a capacidade de 

deixar a organização 

emergir. Organização 

como autopoiética e rede 

autorreferencial 

de eventos de 

comunicação orientados 

para a decisão; as 

decisões se ligam para 

formar sequências de 

decisões, em que cada 

decisão serve como 

premissa para decisões 

subsequentes. 

Agência não 

humana 

Consenso sobre o 

descentramento da 

agência de indivíduos 

humanos e 

reconhecimento – de 

diferentes maneiras – 
da importância da 

agência não humana. 

Texto, ferramentas ou 

outros objetos materiais 

são dotados de agência 

(ou seja, a capacidade 

de “fazer a diferença”) 

logo que sejam 

reconhecidos, 

mobilizados ou 

evidenciados no 

contexto do uso da 

linguagem. 

Reconhece que 

objetos tecnológicos e 

outros capacitam e 

restringem a 

organização, mas 

também enfatizam as 

diferenças nas 

capacidades dos 

atores humanos e não 

humanos. 

Os sistemas sociais são 

atores não humanos por 

direito próprio (somente 

a comunicação pode 

comunicar); os objetos 

materiais, no entanto, 

fazem parte do ambiente 

de uma organização e, 

portanto, só podem 

“perturbar” a 

comunicação. 

Fonte: Schoeneborn et al. (2014, p. 307-308, grifos dos autores, tradução nossa). 

 

Em relação ao quadro 3, Schoeneborn et al. (2014) declaram que a identificação do 

terreno comum merece atenção adicional, pois apresenta a ideia de que as organizações não 

existem antes da comunicação, mas em processos comunicativos recorrentes. Em vista do 

exposto, o presente estudo se apoia na linha de pensamento da Escola de Montreal, sob o 
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enfoque da emergência da organização na circularidade entre conversação e textualidade, em 

que humanos e não humanos atuam uns sobre os outros (TAYLOR; VAN EVERY, 2000). 

Schoeneborn, Vásquez e Cornelissen (2016) consideram que a imagem da organização como 

comunicação é uma ocupação da Escola de Montreal, tendo em vista que a organização 

precisa se materializar em conversas, objetos, lugares e textos. 

 

2.3.3.1 Escola de Montreal 

 

Putnam e Mumby (2014) consideram que a CCO desenvolvida na Escola de 

Montreal foi a primeira a originar-se no campo da comunicação organizacional, e não 

derivativamente de outras teorias. Eles afirmam que “a Escola de Montreal desenvolveu 

conceitos sofisticados baseados em comunicação, que se concentram nas relações dinâmicas 

entre conversação, texto e organização” (p. 13, tradução nossa). A escola concebe a 

comunicação como processo dinâmico e contínuo e compreende que organizações ocorrem 

por meio da circularidade entre conversação e texto (COOREN et al., 2011; PUTNAM; 

MUMBY, 2014; TAYLOR et al., 1996; TAYLOR; VAN EVERY, 2000) em um processo 

emergente e sustentável. Além disso, a Escola de Montreal investiga a questão da agência, do 

ventriloquismo, presentificação e coorientação (BOIVIN; BRUMMANS; BARKER, 2017). 

Na visão de que os eventos comunicacionais dão suporte à ação social e dependem 

do contexto, Taylor et al. (1996) propõem uma teoria da comunicação que considera as 

funções de representar e agir: a primeira, por meio da produção e compreensão do texto; e a 

segunda, mediada pelo texto submetido à interpretação. O texto, então, é entendido como 

representação simbólica, enquanto a ação se desenvolve nas interações do contexto de uma 

conversação. Os autores alegam que a organização, composta por variados tipos de públicos e 

interesses, converge para uma fala comum, caracterizadora da organização, que exerce a 

coordenação e a divisão do trabalho em um processo que chamam de “criar uma 

organização”. Essa se torna um ator, com identidade própria, que emerge da sucessão da 

dinâmica conversação-texto, em um processo de “distanciamento” da situação específica para 

generalizações que superam tempo e espaço (TAYLOR et al., 1996, p. 6). 

Ao enfocar conversação e texto, este estudo considera a definição de Taylor e Van 

Every (2000) de que a conversação é todo o universo de interações compartilhadas por meio 

da linguagem, em ocasiões formais ou informais, agendadas ou ocasionais, dentro ou fora da 

organização, mediadas ou não por tecnologias. Os autores entendem a conversação não como 

o desempenho de uma ação de troca, mas como o desenvolvimento de uma atitude 
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compartilhada em relação às trocas. A conversação é ação e interação que se apoia no texto e 

o transcende (TAYLOR et al., 1996). Tanto o pensamento quanto a conversação ocorrem por 

meio de palavras, o que Taylor e Van Every (2000) chamam de textos. 

O texto é entendido como construtor da fala, mesmo quando gestual, em uma visão 

de que a fala se apoia em palavras, frases ou sinais, para ter coerência (TAYLOR; VAN 

EVERY, 2000). O texto é tanto o registro de reuniões, gravações e outros documentos de uma 

conversação organizacional quanto o script a ser seguido a fim de produzir uma conversa, 

conforme pontuam Taylor e Van Every (2000). O texto “é o conteúdo da conversação”, 

acessível por meio de um sistema de apoio material, que no caso da conversação presencial 

pode ser o próprio corpo humano, a voz, gestos e entonação (TAYLOR et al., 1996, p. 7, 

tradução nossa). Para Taylor e Van Every (2000), a base de uma organização está na geração 

e regeneração de textos, em contextos de conversação, que podem ser chamados de 

hipertextos interconectados em multicamadas. “Textos falam, afirmam, regram, ordenam, 

admitem, permitem e informam. Eles são atores genuínos, que precisam ser considerados em 

cada análise social ou organizacional” (COOREN, 2000, p. 218, tradução nossa). 

Ao assumirem que uma “organização emerge na comunicação”, Taylor e Van Every 

(2000, p. 4) enfatizam a importância da teoria crítica da linguagem, que se ocupa em 

compreender como a linguagem é colonizadora, como molda e determina as interações e 

como enfoca o texto na comunicação. Eles declaram que não utilizam a linguagem no sentido 

de campos como a linguística, análise de conteúdo ou semiótica, mas como linguagem 

comunicativa que faz emergir uma realidade e não apenas a descreve. Nessa visão, a 

linguagem é tanto recurso quanto restrição e permite que pessoas compreendam e lidem com 

a situação, compreendam a si e ao outro, encontrem significado e legitimidade na realidade, 

influenciem e sejam influenciadas por meio dela. 

Na visão de Taylor e Van Every (2000), organizações não precedem a comunicação, 

tampouco são produzidas por ela, mas, sim, emergem de forma contínua na comunicação, na 

interseção de conversação e texto. De acordo com esses autores, a comunicação assume uma 

forma falada nas circunstâncias vividas envolvendo pessoas, objetos, história, problemas, 

tempo e lugar; e gera uma versão interpretada e negociada coletivamente. Essa dinâmica 

envolve o “local” em que as conversações ocorrem e a “superfície” em que o texto se mostra 

presente e lido (p. 34, tradução nossa). Os autores afirmam, ainda, que a conversa é o local do 

surgimento da organização, e o texto é a sua superfície, e apresentam um modelo que abrange 

recursos e restrições. Como recursos na comunicação, consideram as vantagens e 

desvantagens das circunstâncias já estabelecidas na história dos envolvidos e a linguagem que 
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os diferencia. Como restrições, as regras que os membros precisam respeitar nas interações, a 

fim de continuar como participantes, e as regras de utilização de linguagem. Trata-se de um 

modelo bidimensional, em que um evento comunicacional envolve tanto as circunstâncias 

materiais e humanas da fala quanto um repertório de texto, conforme a figura 12. 

 

Figura 12 – Comunicação como a interseção de duas dimensões, texto e conversação 

 

Fonte: Taylor e Van Every (2000, p. 38, tradução nossa). 

 

Apesar de não ser elucidado pelos autores da figura 12, cabe interpretar que as setas 

revelam que uma conversação parte de uma circunstância específica para uma forma de 

conversação, e que um texto parte de um repertório para uma forma de texto. De acordo com 

Taylor e Van Every (2000), a figura 12 pode ser interpretada da seguinte forma: 

a) a dimensão da conversação envolve as circunstâncias específicas de tempo, 

lugar, pessoas, hábitos, contexto físico e simbólico, durante as trocas verbais com 

outros comunicadores; nas interações, pessoas desempenham papéis 

complementares de preenchimento ou apoio de uma estrutura discursiva, restrita 

pela forma de conversação, que depende da alternância das falas para a ordem e 

a compreensão serem estabelecidas, com o devido apoio da linguagem corporal, 

tom de voz e outras convenções; e  

b) a dimensão do texto envolve um repertório linguístico já armazenado que as 

pessoas utilizam. Os elementos desse repertório precisam ser ordenados segundo 

as restrições sintáticas e semânticas, que os autores identificam como a forma do 

texto. O círculo na interseção representa o espaço em que a comunicação ocorre. 

O talking out of a text – que pode ser traduzido como “falando um texto” – está no 

gerúndio por considerar o sentido dinâmico, em que cada interação justapõe os 

textos predecessores, em um processo cumulativo, de entrada e saída, onde o texto 
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dá suporte à conversação e é tanto matéria-prima quanto produto da comunicação 

(TAYLOR; VAN EVERY, 2000). 

A organização é uma rede de conversações e uma representação simbólica, que não 

pode ser compreendida em sua existência objetiva, mas como um ambiente de comunicação e 

como produtora de comunicação, em processo cíclico (TAYLOR et al., 1996). Esse processo 

envolve o quadro de conhecimento, em que os significados são definidos de acordo com as 

referências já existentes, e que leva à construção de conhecimento novo, em que são exibidas 

as estruturas e redes de associações de sentidos relacionados (GOLDBERG, 1995). Taylor e 

Van Every (2000) verificam que as circunstâncias, juntamente com o repertório de texto, 

correspondem ao quadro de conhecimento que caracteriza a situação dos participantes; 

enquanto a forma de conversação, juntamente com a forma do texto, corresponde à construção 

de conhecimento, por meio da exteriorização da fala para a formação de um novo texto sobre 

o que deve ser feito e quem deve fazê-lo, conforme a figura 13. 

 

Figura 13 – O ciclo de conversação-texto 

 

Fonte: Taylor e Van Every (2000, p. 61, tradução nossa). 

 

A figura 13 demonstra o esquema cíclico e contínuo de uma dimensão para a outra, 

em que a conversação recorre a si mesma (TAYLOR; VAN EVERY, 2000). Ou seja, as 

circunstâncias revelam um quadro de conhecimento; explicitado na forma de conversação; 

que leva à construção coletiva do conhecimento; que deflagra novas circunstâncias. Os 

autores da figura declaram, ainda, que cada conversação pode ser afetada por conversações 

envolvendo outras pessoas, ou ter influências de outras circunstâncias. 

Cooren (2000) evidencia que uma organização não é delineada antecipadamente, mas 

em um processo contínuo que reúne atores nem sempre visíveis, que se conectam e criam uma 

nova coleção de atores, cujo resultado pode ser inesperado e não reduzível à soma das partes. 

Assim, Cooren (2000) afirma que o conjunto de textos nos atos de fala são estabelecedores de 
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relacionamentos, criadores de identidades, conectores entre agentes humanos e não humanos, 

funcionando tanto na criação quanto na referência de situações. 

Cooren e Fairhurst (2009) despertam a atenção para a compreensão de uma 

comunicação que se mostra como local e em nível micro e uma estrutura que se mostra como 

global e em nível macro. Eles afirmam a necessidade de ampliar a visão considerando tanto os 

agentes humanos quanto os não humanos, tanto as interações em curso e improvisadoras 

quanto as originadas por uma ação humana passada que se mantém presente na forma 

simbólica e textual. Na visão desses autores, as interações locais puramente ditas não existem, 

uma vez que o agora é sempre “contaminado” pelo contexto precedente ou por expectativas 

futuras, em uma transcendência de tempo e espaço.  

Sobre a interação que envolve não humanos, Cooren (2010) aborda o ventriloquismo 

para elucidar como pessoas são autorizadas ao invocar razões, motivações, protocolos e 

procedimentos em nome de uma instituição. Na comunicação, o mundo material e o mundo 

imaterial se fundem, o encarnado e o desencarnado, o incorporado e o desincorporado, sem a 

tentativa de redução a um ou a outro, segundo Cooren, retrocitado. Ao analisar as interações 

por meio do ventriloquismo, o autor admite que o não humano é animado e adquire expressão 

por meio de uma ação humana, o mesmo ocorrendo com o aspecto cultural, que sustenta e é 

sustentado pelos envolvidos nas interações. 

Por intermédio de Cooren (2010), compreende-se que a legitimidade da autoridade 

reside no reconhecimento da apropriação dos princípios, práticas, obrigações, invocações e 

atuação em coautoria com outros da instituição representada, ou seja, em ação negociada e 

construída conjuntamente. Na visão do autor, autoridade e legitimidade implicam uma 

autoria, que pode ser expressa de forma explícita ou implícita nas interações. A coorientação é 

abordada, considerando a bidimensionalidade comunicativa do texto e da conversação, a 

representação abstrata da identidade coletiva e intencionalidade na coordenação e no controle 

da ação coletiva (COOREN et al., 2011). 

 

2.4 LIDERANÇA RELACIONAL E COMUNICAÇÃO 

 

Diante da necessidade de abordagens sobre teoria comunicativa dedicada à liderança 

(GAINES, 2007), esta seção reúne as contemplações mútuas e preza pela “fertilização 

cruzada de ideias” (TOURISH; JACKSON, 2008, p. 224) sobre a liderança relacional e a 

comunicação. As análises iniciais convergiram para a compreensão de uma liderança 

contextual, processual e emergente, que se desenvolve de acordo com as interações e 
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circunstâncias entre os envolvidos (FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012; HAMRIN; 

JOHANSSON; JAHN, 2016; RAELIN, 2016). A literatura recomenda que a liderança 

relacional seja compreendida no ato em que as relações se desenvolvem (FAIRHURST; 

UHL-BIEN, 2012), tendo em vista que ela é muito mais um produto das interações com o 

outro do que uma predefinição estímulo-resposta (RAELIN, 2016).  

Em pesquisa de Naranjo Arango (2015), ele verificou a preferência pela 

comunicação oral ou verbal, devido à velocidade, rápida troca de informações, clareza, 

retroalimentação, e devido à forma natural de sociabilização. A conversação é vista como 

desempenho interacional estratégico a ser usado metodologicamente, inclusive no exercício 

de influências (WATSON; DREW, 2017a). Fairhurst e Connaughton (2014) pontuam que um 

líder pode ser visto como conscientizador, sensível ao contexto e atento ao diálogo, moldando 

e sendo moldado pela realidade.  

Não se trata apenas de uma questão de linguagem, mas também de ênfase na escuta, 

consciência comunicativa e aprendizagem. Ao ouvir os liderados, líderes podem oferecer 

suporte, descobrir sua atuação como líder por meio da fala dos participantes e tornarem-se 

cientes da comunicação e interação com os membros (GRILL; AHLBORG Jr.; WIKSTRÖM, 

2014).  A liderança é legitimada pelo reconhecimento de que o líder é eficaz, bom ouvinte e 

valorizador das ideias e dos conselhos das demais pessoas (NARANJO ARANGO, 2015). 

Influências mútuas ocorrem em processos de liderança que envolvem 

comportamentos comunicativos e diálogos que  aumentam a coparticipação e realçam o papel 

coletivo (HAMRIN; JOHANSSON; JAHN, 2016). Ao revisar a literatura, Freire et al. (2010) 

assinalam a importância da construção de uma cultura organizacional de valorização da 

criação coletiva, em contraste com a de valorização de um único líder. 

A literatura foca nos significados e na reflexividade da comunicação relacional, com 

transposição da visão como eminentemente transmissora, visto que o processo envolve 

reflexão, influências, contestação do poder, visão estruturante e poder de mudar, criar 

conjuntamente a realidade (FAIRHURST; CONNAUGHTON, 2014, p. 22). Nesse sentido, 

Waddington (2016) pontua que até a fofoca pode ser propiciadora de reflexões e 

conscientizações, tomada de decisões, e ser reveladora de práticas organizacionais. 

A visão centrada em significado evidencia a produção de sentido, as influências 

relacionais e socioculturais, bem como o processo de criação, contestação e negociação por 

meio da comunicação humana (FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012). De acordo com Binyamin 

e Brender-Ilan (2017), a criação de um contexto de significação plena eleva a vitalidade e a 

proatividade dos empregados, por meio de linguagem motivadora utilizada pelos líderes. 
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A literatura identifica necessidade de pesquisa interdisciplinar e ampliação 

metodológica para ampliar o escopo de visão sobre “como a liderança se desenvolve em um 

processo de cocriação entre seres relacionais” (FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012, p.1.056, 

tradução nossa), com utilização de esquema de codificação emergente. Em síntese, a literatura 

consultada conduziu à interpretação de que a liderança relacional é constituída 

comunicativamente no contexto organizacional, o que levou à tomada de decisão de enfocar 

as análises com base na constituição comunicativa das organizações (CCO).  

 

2.4.1 Liderança e CCO 

 

A revisão integrativa da literatura (vide Apêndice A–1) sobre os termos combinados 

“liderança relacional” e “constituição comunicativa das organizações” identificou uma 

publicação, de autoria de Connaughton, Shuffler e Goodwin (2011). Por isso, a busca foi 

expandida utilizando o termo genérico liderança e correlatos CCO. Após fusão dos resultados, 

onze publicações foram selecionadas e analisadas integralmente, de acordo com os 

procedimentos de busca e revisão de Whittemore e Knafl (2005). Os resultados revelam a 

contemporaneidade da temática, uma vez que o primeiro registro é de 2011, a maior parte 

publicada nos anos 2017 e 2018. Dentre as onze publicações, quatro são pesquisas teóricas e 

sete empíricas, conforme especificado no quadro A–2, na seção de Apêndices. 

A literatura consultada enfatiza principalmente as interações no contexto 

organizacional, a produção de sentido e de significados construídos coletivamente, as 

influências, e a questão da autoridade e autoria da organização, conforme figura 14. 

 

Figura 14 – Matriz de síntese da literatura consultada 

TEMAS AUTORES 

INTERAÇÕES 

Connaughton; 

Shuffler; 

Goodwin 

(2011) 

Kuhn 

(2012) 

Brummans; 

Hwang; 

Cheong 

(2013) 

Koschmann; 

Burk (2016) 

Watson; 

Drew 

(2017a) 

Watson; 

Drew 

(2017b) 

Trittin; 

Schoeneborn 

(2017) 

Vásquez; 

Bencherki; 

Cooren; 

Sergi (2018) 

Pälli 

(2018) 

Jian 

(2018) 

PRODUÇÃO 

DE SENTIDO E 

SIGNIFICADOS 

Connaughton; 

Shuffler; 

Goodwin 

(2011) 

Kuhn 

(2012) 

Brummans; 

Hwang; 

Cheong 

(2013) 

Koschmann; 

Burk (2016) 

Watson; 

Drew 

(2017a) 

Jian (2018) Pälli (2018) Kopaneva 

(2019) 

  

SISTEMA DE 

INFLUÊNCIAS 

Connaughton; 

Shuffler; 

Goodwin 

(2011) 

Brummans; 

Hwang; 

Cheong 

(2013) 

Koschmann; 

Burk (2016) 

Watson; 

Drew 

(2017a) 

Watson; 

Drew 

(2017b) 

Kuhn 

(2012) 

  

  
AUTORIDADE 

E AUTORIA 

Kuhn (2012) Brummans; 

Hwang; 

Cheong 

(2013) 

Koschmann; 

Burk (2016) 

Vásquez; 

Bencherki; 

Cooren; 

Sergi, 2018 

      
Fonte: A autora (2020), com base na revisão integrativa da literatura. 
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2.4.1.1 Interações organizacionais 

 

Com base na visão CCO, Connaughton, Shuffler e Goodwin (2011) verificam que a 

natureza da interação pode ser uma consequência do desenvolvimento de significados 

percebidos em variadas formas de comunicação, símbolos, mensagens, intenções de comando. 

Os autores declaram a importância de manter interface e parcerias com autoridades e 

contextos locais, a fim de favorecer deliberações apoiadas em modelos mentais 

compartilhados e não em conhecimentos individuais. De acordo com os autores, o desafio é 

maior quando há limitações nas interações devido a contextos geograficamente distribuídos. 

Vásquez et al. (2018) evidenciam a importância dos atores humanos na 

performatividade da estratégia sob a abordagem CCO, visto que as pessoas envolvidas viram 

os instrumentos por meio do qual os assuntos podem ser explicitados para apropriações e 

discussões coletivas. Eles identificam, também, a importância das teorias, que são invocadas e 

materializadas na comunicação e têm relação recursiva com as práticas; e dos textos, que 

transportam os assuntos de interesse e os tornam duradouros. Ou seja, eles compreendem que 

os documentos, a arquitetura, valores e normas se expressam nas conversas entre seres 

humanos e fazem a diferença no curso das ações. Pälli (2018) sustenta que atores são 

autorizados em um jogo de linguagem nas interações. Ele evidencia a importância e 

interferência do texto como forma material da estratégia, no sentido de influenciar o curso das 

ações a partir das interpretações dos textos e tangibilizações nas interações. Brummans, 

Hwang e Cheong (2013) declaram a necessidade da presentificação nas interações cotidianas, 

seja entre membros, entre líderes e liderados, seja mediante a invocação cotidiana ao líder 

espiritual, em um processo de interação que demanda construção conjunta. 

Kuhn (2012) argumenta que a teoria da CCO propicia “liderança de pensamento”, 

que transcende os tradicionais níveis de análise micro/macro, gera novas orientações teóricas, 

e sustenta relações consistentes entre a comunicação organizacional e a teoria da organização. 

Trata-se de transcender a ideia de interações em nível micro-organizacional, contando com o 

pensamento da Escola de Montreal, que enfatiza a influência dos atores não humanos – como 

artefatos, sinais, manuais – constituídos como textos organizantes dispersos no tempo e 

espaço (KUHN, 2012). Para Kuhn, organizações configuram-se como textos em larga escala. 

A autoridade em contexto colaborativo é criada por meio das interações locais e 

negociações entre pessoas nas práticas organizacionais, de acordo com Koschmann e Burk 

(2016). Os autores explicam que o texto é autorizado localmente, distancia-se para atingir 

uma abstração organizacional representativa e simplificada, e torna-se o foco de novas 
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interações. Os autores observaram situação empírica em que o texto era deficientemente 

autorizado, o que determinava os comportamentos e decisões de forma contrária à missão e 

aos objetivos organizacionais. Para mudar as circunstâncias, em vez de criar mais regras, os 

envolvidos buscaram interagir de novas formas, elegendo representantes e convidando a 

conversações, para legitimar ações coletivamente acordadas. “Essencialmente, eles estavam 

escrevendo um novo roteiro sobre como as pessoas deveriam se comunicar” e estabelecendo 

sentimento de interdependência entre os membros (KOSCHMANN; BURK, 2016, p. 406, 

tradução nossa). Tratava-se de um processo relacional, não imposto, mas compartilhado, com 

texto legitimamente autorizado, conforme elucidam os autores. Esses autores compreendem 

que a colaboração é caracterizada por contextos de interdependência, com trabalho conjunto 

para atingir resultados coletivos que não poderiam ser alcançados individualmente. 

Já Trittin e Schoeneborn (2017) defendem a gestão da diversidade e interação de 

vozes organizacionais, por meio de liderança responsável, cultura correspondente e medidas 

educacionais para desenvolver competências em polifonia organizacional. Eles compreendem 

a liderança responsável como uma liderança que mantém boas relações com o contexto social, 

cultiva os valores humanos e morais, promove o diálogo, media os consensos e dissensos nos 

conflitos, ajuda na tomada de decisões e fomenta a inovação e solução de problemas por 

meios colaborativos. Os autores sugerem que a gestão da diversidade seja conceitualmente 

analisada como um processo dinâmico de pluralidade de vozes, opiniões e discursos sociais.  

Jian (2018) aborda a teoria da liderança hermenêutica, que aprofunda a compreensão 

da liderança como um processo comunicativo. Essa teoria reconhece a comunicação como o 

mecanismo gerativo da liderança, em movimentos contínuos que unem a narrativa e a 

conversação. A abordagem evidencia a atenção ao momento presente da liderança, que está 

ancorado em ações comunicativas socialmente construídas no fluxo de vida organizacional, 

em que se fundem presente, passado e futuro. Para Jian, nas conversações e narrativas os 

envolvidos podem se tornar agentes influenciadores e atores da liderança. 

 

2.4.1.2 Produção de sentido e de significados organizacionais 

 

A literatura apresenta convergência de visões, ao associar a temática da liderança e 

CCO à produção de sentido e construção de significados compartilhados. A construção de 

significados está relacionada à autoria organizacional, em que os significados podem ser 

vistos como emergentes e em processo contínuo, envolvendo pessoas, símbolos, estruturas 

sociais e entidades materiais, porém sem serem reduzidos a esses fatores isoladamente 
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(KUHN, 2012). A produção de sentido, por sua vez – cujo termo nativo, sensemaking, é 

atribuído a Karl Weick –, pode ser compreendida como um processo social em curso, 

caracterizado pela construção de identidade, retrospecção, consciência e foco no ambiente, e 

impulsionado pela plausibilidade ao invés da precisão (WEICK, 1995). Essa produção de 

sentido enfoca o aspecto organizante, concebido como processo comunicativo dinâmico, que 

permeia a ordem e a desordem (WATSON; DREW, 2017b; WEICK, 1995) e é mediado pelo 

texto. A produção de sentido, na visão de Weick (1995), diz respeito tanto à autoria quanto à 

leitura, visto que busca abordar como o texto é construído e como ele é lido. 

Jian (2018) considera que a liderança é carregada de poder, em que alguns 

significados e interpretações ganham legitimidade e notoriedade sobre as demais 

possibilidades. O autor elucida que o significado de circunstâncias anteriores não é 

automático e requer representação simbólica e mediação para fazer sentido no momento 

presente, cabendo à liderança não apenas agir, mas também trazer a leitura do precedente. Ele 

aborda o conceito de tempo, diferenciado com os termos gregos chronos e kairos, o primeiro 

relativo ao tempo linear cronológico e quantitativo, e o último relativo ao tempo qualitativo 

que demanda atenção e ação comunicativa. Ele adota a visão de tempo como kairos, e 

evidencia que o momento presente da liderança é “grávido com significados a serem 

reconhecidos, capturados e interpretados". (JIAN, 2018, p. 9, tradução nossa). 

A fim de desenvolver significados compartilhados nas práticas de trabalho, é 

importante conhecer qual a leitura que as pessoas fazem sobre o contexto para, se for o caso, 

desconstruir, associar seu surgimento a um contexto específico, desautorizá-lo, 

recontextualizá-lo e fazer emergir um novo sistema negociado de autoridade constitutiva, que 

facilite a coordenação das ações (KOSCHMANN; BURK, 2016). Assim, a comunicação 

opera por meio das práticas sociais e não por meio de mentalidades individuais, não se 

limitando a ser um veículo de transmissão, reprodução, externalização de significados já 

preexistentes, mas, sim, um rico processo de produção de significados (KUHN, 2012). 

Pälli (2018) aborda a visão da agência na estratégia e constata que essa assume forma 

de artefato material textual, desempenha participação nos discursos e influencia a forma como 

os gestores constroem sentido a partir da própria estratégia. A estratégia desempenha o seu 

papel como instrumento da organização, e exerce a capacidade de desencadear ações como 

agente humano. Dessa forma, as pessoas se orientam pelos significados convencionalmente 

padronizados da estratégia negociada. O uso de diferentes materialidades associadas à 

estratégia nas interações demonstra o esforço dos gestores em dar sentido e atribuir 
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significados à estratégia. As materializações ocorrem em tempo real, e são elementos 

importantes no processo de constituição conjunta de significados. 

Em relação à importância da participação dos colaboradores na construção de 

significados, Kopaneva (2019) parte da ideia de que a missão e visão são textos autorizados 

que emergem do processo de coorientação entre os membros e recomenda estabelecimento de 

diálogos consistentes integrando a participação dos funcionários aos significados 

organizacionais. Ela verifica que os colaboradores têm dificuldades de se conectarem à 

missão e à visão de suas organizações quando não percebem a importância ou significado de 

seus papéis no desenvolvimento e implementação daquelas, associando-as à responsabilidade 

dos líderes. A autora interpreta que a missão precisa tornar-se presente no cotidiano, a fim de 

ser apropriada pelos colaboradores, e que a visão deve ser percebida como desejável. 

De acordo com Connaughton, Shuffler e Goodwin (2011), um dos comportamentos 

mais importantes de líderes em contextos geograficamente distribuídos é a capacidade de 

ajudar seus subordinados a desenvolver e manter sólidas práticas de produção de sentido, que 

os conduzam às ações apropriadas em variadas circunstâncias. O uso da lente comunicativa é 

primordial na verificação sobre como líderes ajudam suas equipes a desenvolver uma mente 

coletiva sobre a realidade, visto que a produção de sentido não se constitui como um processo 

objetivo, “mas envolve o desenvolvimento constitutivo de compreensões (inter) subjetivas do 

meio ambiente” (CONNAUGHTON; SHUFFLER; GOODWIN, 2011, p. 513, tradução 

nossa). Segundo esses autores, o processo envolve direção, negociação, feedback, clarificação 

de objetivos e colaboração, ao invés de controle e comando, cabendo ter atenção aos 

comandos implícitos compreendidos pelos líderes mas não compreendidos pelos liderados. 

Nessa visão, líderes moldam a construção conjunta de sentido e autoria 

organizacional, servem como ponto de referência e, por meio de suas falas e atos, ajudam seus 

liderados a criar sentido organizacional, o que exige atenção plena organizante, negociações e 

gestão de tensões para o desprendimento do sentido individual e acomodação do coletivo 

(BRUMMANS; HWANG; CHEONG, 2013), com consciência das interdependências.  

Integro a este estudo a visão de Baldissera (2009a), de que pessoas estão envolvidas 

em teias de significação que orientam e determinam o lugar de cada indivíduo no grupo, bem 

como sua forma de pensar e agir. De acordo com o autor, a construção ou desconstrução 

dessas teias de significação é possibilitada pelo processo de comunicação, em que as pessoas 

podem dialogar, negociar, discordar ou se apropriar de significados gerados nas interações 

cotidianas e tecerem, de forma contínua, a organização. O autor elucida que os processos 

comunicacionais envolvem articulações de signos – compreendidos como representação de 
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algo e estudados em profundidade na semiótica – que levam a uma compreensão de mundo 

que não é definitiva ou determinante, mas, aproximada e parcial. 

 

2.4.1.3 Sistema de influências 

 

Corroborando a compreensão de que a liderança possa ser emergente e 

influenciadora na tomada de decisões, Watson e Drew (2017b) verificam que a criação de 

sentido dentro de um contexto colaborativo interorganizacional pode ser praticada por 

qualquer dos seus membros, sendo importante a coexistência de dualidades. Os autores 

constatam que o riso e as brincadeiras no grupo são fundamentais para a construção da 

identidade coletiva, sendo um território onde as influências podem ser exercidas e em que 

qualquer membro pode ter participação, o que está relacionado à tomada de decisões e à 

emergência de liderança. 

Nos processos de liderança, a comunicação deve ser entendida como influenciadora e 

constituinte de indivíduos, equipes e unidades (CONNAUGHTON; SHUFFLER; 

GOODWIN, 2011), cabendo discernir como a posição do líder em uma rede de relações 

sociais pode influenciar a percepção da realidade e a produção de sentido. 

As influências passam por um processo de autorização, conforme se pode interpretar 

dos estudos de Brummans, Hwang e Cheong (2013). Segundo os autores, a influência do líder 

depende de sua capacidade de invocar o “Mestre” nas situações cotidianas, legitimando, dessa 

forma, a base de suas falas e ações. Já em contexto colaborativo, o sistema de influências 

criado pelas pessoas envolve também a desautoria de forças já constituídas e julgadas 

prejudiciais aos trabalhos, fazendo emergir influências que superam hierarquias e 

departamentos e coordenam as atividades (KOSCHMANN; BURK, 2016). 

A liderança e o poder são exercidos e consolidados por meio de influências não 

configuradas como tais, mediante risos e brincadeiras em reuniões, que mascaram a posição 

de alguns membros como atores influentes (WATSON; DREW, 2017a). Os autores explicam 

que esse tipo de prática recruta seguidores, ajuda a criar sentimento de equipe e de conexão no 

grupo, encobre posicionamentos individuais e leva a resultados alcançados mais facilmente do 

que por meio de discursos formais. “O riso pode, de fato, ser a cola que sustenta o frágil 

edifício” (WATSON; DREW, 2017b, p. 14, tradução nossa), efetivando o trabalho 

colaborativo interorganizacional, mesmo diante de ambiguidades e contradições. Isso 

configura a natureza contingente e emergente da liderança nas interações de conversações 
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(WATSON; DREW, 2017a) e demonstra que as tomadas de decisões podem ser imprevisíveis 

em uma reunião de contexto colaborativo (WATSON; DREW, 2017b). 

 

2.4.1.4 Autoridade e autoria organizacional 

 

A Constituição Comunicativa das Organizações (CCO) estabelece conexões entre a 

autoridade e a autoria nas organizações (KOSCHMANN; BURK, 2016), havendo enfoque de 

pesquisas no reconhecimento do papel da comunicação na criação e manutenção da 

autoridade. Koschmann e Burk (2016) identificam que o modelo constitutivo da comunicação, 

principalmente relacionado à Escola de Montreal, tem oferecido relevantes contribuições para 

a compreensão da autoridade organizacional como um processo contínuo de “autoria”, em que 

se textualiza a existência da organização, a rede de significados inter-relacionados, a 

representação autoral da coletividade, o que se manifesta de forma figurativa ou concreta, em 

documentos, sinais e em declaração de princípios. Do ponto de vista constitutivo, a autoridade 

diz respeito a um entendimento coletivo, que transcende as influências de pessoas e coisas, 

em um processo de construção conjunta (BRUMMANS; HWANG; CHEONG, 2013). 

De acordo com Vásquez et al. (2018), os assuntos de interesse estratégico viram 

assuntos de autoridade ao envolver atores, textos e teorias. Esses são elementos-chave que se 

revelam em três respectivas práticas performativas: quando são expressos e negociados; são 

transportados e resistem a tempo e espaço; e quando são reconhecidos como legítimos, ou 

seja, autorizados no conhecimento representado. Eles verificam que a estratégia se torna uma 

realidade social ao autorizar e legitimar questões importantes e as pessoas que as expressam e 

as reconhecem. Para os autores, a estratégia não apenas forma como também informa as 

práticas, por estar relacionada a questões de interesse e importância para os atores envolvidos, 

devendo ser incorporada nas conversas e ações. 

A autoridade é vista como negociada nas práticas, emergindo e consolidando-se nas 

interações entre os membros (BRUMMANS; HWANG; CHEONG, 2013; KOSCHMANN; 

BURK, 2016; KUHN, 2012), e não apenas como uma questão de cargo ou posição 

hierárquica. A autoridade se faz presente no contexto, precisando ser reconhecida e aceita, a 

fim de ter significado e impacto na coletividade (KOSCHMANN; BURK, 2016). A gestão, 

portanto, pode ser compreendida como “prática de negociação de autoridade”, que autoriza a 

textualidade do conhecimento e das rotinas de forma plural, ao mesmo tempo em que valoriza 

a integração, coerência e unidade organizacional (KUHN, 2012, p. 558, tradução nossa).  
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De acordo com Brummans, Hwang e Cheong (2013), a autoridade é estabelecida 

quando um membro é considerado como hábil e legítimo intérprete da organização ou 

situação. Estudo dos referidos autores em organização budista revela que a invocação à 

autoridade do líder espiritual contribui para que a liderança local alcance sua autoridade, 

transcendendo as limitações da própria individualidade e da individualidade do outro, em um 

processo de “autoria consciente” da realidade organizacional (p. 364). 

Em contexto colaborativo, o processo de construção de autoridade envolve tanto a 

autoria quanto a desautoria, essa última utilizada como necessidade de anular textos e 

compreensões deficitárias previamente constituídas e que passaram a ser interpretadas como 

prejudiciais à condução dos trabalhos (KOSCHMANN; BURK, 2016). Os autores afirmam 

que os resultados contribuem para as teorizações da CCO, por demonstrarem que a autoridade 

é um fenômeno distribuído, compartilhado e negociado, que se configura como um processo 

contínuo de autoria coletiva, em busca de uma versão oficial e textualizada sobre a identidade, 

direção, significados e objetivos organizacionais. Vásquez et al. (2018, p. 420, tradução 

nossa) corroboram, ao afirmarem que “quando questões de interesse se tornam questões de 

autoridade elas também se tornam questões de autoria”, pois ser autorizado por alguém 

significa compartilhar com ela uma coautoria. 

A fim de oferecer melhor compreensão sobre a questão da autoridade, integro a visão 

de autoridade de Benoit-Barné e Cooren (2009), que a consideram como resultado de uma 

presença que suscita significados por meio das práticas comunicativas, por meio da 

capacidade humana de agir em conjunto, da autorização de uma entidade ou coletividade, e da 

capacidade de influenciar e fazer a diferença em uma realidade. Esses autores concluem que a 

emergência e durabilidade da autoridade nas interações podem ser identificadas em três 

principais práticas organizacionais: na capacidade de falar autorizadamente em nome de 

pessoas ou coisas; na apropriação de artefatos e textos nas interações do momento presente; e 

na mudança da autoridade, mesmo que momentaneamente, quando um desequilíbrio é criado 

na conversação entre membros. Eles afirmam que a conquista da autoridade consiste em 

reconhecer a importância de variados agentes, como indivíduos, coisas materiais e textuais, 

que são apresentados como a incorporação da voz da organização, de um grupo ou princípio. 

François Cooren e James Taylor, dois reverenciados representantes da Escola de 

Montreal, foram os autores comumente utilizados no embasamento da temática. Essa 

constatação consolidou a tomada de decisão de que a realidade empírica da liderança 

relacional pode ser verificada tendo como enfoque a visão da Escola de Montreal. 
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2.5 SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Com base na literatura consultada sobre liderança, comunicação e equipe de projeto, 

o estudo elabora que: 

A comunicação é o processo relacional de compartilhamento e interpretação de 

circunstâncias que constituem a realidade e os significados emergentes nas interações. 

A compreensão da comunicação como processo relacional reúne a visão de 

continuidade, de emergência, de interdependência e influências que envolvem elementos 

humanos e não humanos. O compartilhamento de circunstâncias evidencia a essencialidade de 

colocar em comum as particularidades de cada contexto, e reforça a visão relacional. A 

interpretação de circunstâncias evidencia ação desempenhada em torno de uma versão 

compartilhada. A expressão que constituem a realidade e os significados remete ao sentido de 

finalidade de construção de compreensões, ao mesmo tempo em que remete à visão 

constituinte da comunicação, que não só explica mas constitui o que está sendo investigado. O 

termo emergentes nas interações identifica as interações como unidade de análise e reforça a 

visão relacional e emergente, em uma compreensão circular. 

Ao articular os conhecimentos sobre equipe de projeto lean, teoria da liderança 

relacional e constituição comunicativa das organizações (CCO), o estudo visualiza a liderança 

relacional como um processo contínuo que emerge e se sustenta na comunicação em uma 

equipe de projeto lean, esta formada em torno de trabalho colaborativo, incertezas e novos 

desafios organizacionais. A liderança é compreendida não como uma posição, título ou 

função, mas como um processo de comunicação no qual se apresenta, emerge, é reconstruída 

ou consolidada (CREVANI; LINDGREN; PACKENDORFF, 2010). A literatura revela 

convergência sobre o enfoque de análise, conforme a figura 15.  

 

Figura 15 – Convergência no enfoque sobre a unidade de análise entre três áreas 

 
Fonte: A autora (2020), com base em revisão da literatura. 
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No espaço entre as perspectivas abordadas, há um significado latente a ser 

explicitado e convertido em conhecimento interdisciplinar, a fim de resolver a questão de 

pesquisa “como a liderança relacional é constituída comunicativamente em uma equipe de 

projeto lean”. A literatura permite afirmar que a liderança relacional é construída por 

processos de comunicação (UHL-BIEN, 2006), que a comunicação estabelece, compõe, 

projeta e sustenta as organizações (COOREN et al., 2011), e que equipes de projeto lean 

reúnem três elementos essenciais, a saber o processo de grupo, a comunicação e a liderança 

(MURMAN et al., 2002). 

A definição de liderança relacional oferecida por Uhl-Bien (2006), apesar de basilar 

e muito utilizada na literatura, não faz explícita alusão à comunicação, o que pode dificultar a 

distinção de que se trata de uma liderança com base em comunicação. Ao ser desmembrada 

em partes, a referida definição aborda: o “processo de influência social”, o que é 

frequentemente contemplado em outras definições da liderança; “por meio do qual a 

coordenação emergente [...] e a mudança [...] são construídas e produzidas", ou seja, por meio 

do processo de influência social. Cabe considerar que, segundo Bouwen e Hosking (2000, p. 

268, tradução nossa), enquanto no construtivismo “social” os processos “internos” são 

influenciados por relações sociais, no “construcionismo social” os processos são centrados em 

comunicação como construção contínua do próprio ser e do mundo. 

Em atenção à Morgan (2016, p. 1041), que recomenda iniciar com os problemas e 

deixar “as poderosas metáforas emergirem”, este estudo visualiza a imagem da liderança 

como comunicação. Diante dos objetivos da pesquisa, o estudo admite a seguinte proposição 

sobre liderança relacional, como síntese do processo de revisão da literatura: 

A liderança relacional é um processo emergente constituído comunicativamente 

nas interações que envolvem conversação e textualidade. 

A proposição acima considera que a abordagem diz respeito à liderança relacional, 

compreendida como um processo emergente, ou seja, um processo em curso. O termo 

constituído comunicativamente considera que constituir significa “formar a parte essencial de; 

compor; dar existência a” (CONSTITUÍDA, 2008-2020), portanto, formada essencialmente 

de modo comunicativo; em interações que enfocam a interseção de conversação e texto 

(TAYLOR; VAN EVERY, 2000). 

Uma das críticas atribuídas à CCO da Escola de Montreal é a de ser vaga sobre a 

concepção de equivalência entre organização e comunicação, conforme mencionado por 

Schoeneborn (2011), o que pode ser resolvido por meio de verificações empíricas. Para 
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viabilizar as análises e interpretações empíricas sobre a concepção de equivalência entre 

liderança e comunicação, a pesquisa utiliza como esquema de verificação:  

a) as interações com enfoque em conversação e texto;  

b) a construção de significados relevantes no processo de liderança; 

c) os eventos comunicativos influenciadores da liderança; e  

d) os processos de autorização dos líderes. 

Assim, com base no modelo de Taylor e Van Every (2000) e revisão integrativa da 

literatura, a pesquisa assume que a comunicação constitui a liderança, e que essa emerge da 

comunicação, conforme a figura 16. 

 

Figura 16 – Esquema de verificação da liderança relacional constituída comunicativamente 

 

Fonte: A autora (2020), com base na literatura consultada. 

 

Na figura 16, a categoria interações identifica que a liderança relacional é 

caracterizada como processual, contextual, constituída por interações (UHL-BIEN, 2006) e 

compreendida no ato em que as relações se desenvolvem (FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012). 

A literatura atual evidencia a importância do enfoque na interação conversação-texto 

(BOIVIN; BRUMMANS; BARKER, 2017), visto que seres humanos interagem não apenas 

uns com os outros, mas com variadas coisas inseridas no contexto naquele momento 

(COOREN, 2010). No contexto de equipes de projetos, pessoas interagem entre si e com o 

ambiente externo (KOSKINEN, 2010), o que leva a considerar a importância de se criar um 

ambiente propício à comunicação, especialmente no que diz respeito às interações e trocas 

entre os participantes (GRAMKOW, 2016). Por meio das interações, é possível autorizar ou 

desautorizar as práticas organizacionais (KOSCHMANN; BURK, 2016). 

A categoria significados considera que a liderança relacional é um fenômeno de 

múltiplos significados, construídos em interações (BRADBURY; LICHTENSTEIN, 2000; 
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UHL-BIEN, 2006), e que a comunicação pode ser vista como criadora e produtora de 

significados (LARSON; GILL, 2017; PUTNAM; NICOTERA; McPHEE, 2009). Equipes de 

projetos pautam suas ações pela compreensão e atribuição de significados compartilhados 

(CUNLIFFE; ERIKSEN, 2011; DONNELLON, 1996; KOSKINEN, 2010), em um processo 

emergente e contínuo de autoria organizacional (KUHN, 2012). Cabe identificar a leitura que 

as pessoas fazem do contexto, a fim de verificar as necessidades de adequações, ajustes, 

autorizações, desautorizações e recontextualizações (KOSCHMANN; BURK, 2016).  

A categoria influências considera a compreensão de grupos (FORSYTH, 2010), em 

que atuam elementos humanos e não humanos (SCHOENEBORN et al., 2014). Influências 

são exercidas por pessoas ao compartilharem entendimentos, experiências e visões 

(DONNELLON, 1996; SHOCKLEY-ZALABAK, 2015; UHL-BIEN, 2006) e são 

contempladas na definição de liderança explicitada por Northouse (2013). Ações 

influenciadoras podem ser praticadas por qualquer dos membros, com utilização de diferentes 

recursos, como o humor e o riso (WATSON; DREW, 2017a; 2017b). As influências passam 

tanto pela autorização (BRUMMANS; HWANG; CHEONG, 2013) quanto pela 

desautorização, essa quando julgada prejudicial ao trabalho (KOSCHMANN; BURK, 2016). 

Nessa compreensão, uma reunião para tomada de decisão pode ter desfecho imprevisível em 

função da atuação de membros influenciadores (WATSON; DREW, 2017b). 

A categoria autoridade identifica que a CCO pode auxiliar na compreensão de como 

a autoridade é construída na comunicação (GÜNEY; CRESSWELL, 2012), como invoca 

razões, protocolos e procedimentos em nome de uma instituição (COOREN, 2010). A 

autoridade é estabelecida quando um membro é considerado como hábil e legítimo intérprete 

da organização (BRUMMANS; HWANG; CHEONG, 2013), sabe falar autorizadamente em 

nome de pessoas e coisas, apropria-se de artefatos e textos e sabe lidar com mudanças 

momentâneas de autoridade na conversação (BENOIT-BARNÉ; COOREN, 2009). A 

autoridade envolve tanto a autoria quanto a desautoria (KOSCHMANN; BURK, 2016), é 

reconhecida no contexto e pode ser concebida como fenômeno negociado e consolidado em 

interações, a fim de ter impacto na coletividade (KOSCHMANN; BURK, 2016). 

Na visão de Connaughton, Shuffler e Goodwin (2011), a efetividade da liderança é 

composta por variados tipos de comportamentos, processos e desempenhos comunicativos, 

com necessidade de utilização de lente de análise apropriada. Os autores afirmam que a 

comunicação é “fator constituinte da própria liderança” (p. 507, tradução nossa). Kuhn (2012) 

defende a necessidade do desenvolvimento de teorias que ofereçam explicações consistentes 
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sobre a organização e o organizar, e de concepções que considerem seriamente a comunicação 

como constitutiva da realidade social.  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

No campo da liderança relacional, que reúne a compreensão da liderança e do papel 

da comunicação, o estudo etnográfico mostrou-se como método apropriado de investigação, 

guiado pelo paradigma interpretativo. A literatura defende ampliações metodológicas na 

investigação dessa perspectiva relacional, vista como um processo criado, contestado e 

negociado por meio da comunicação humana, no momento em que as relações ocorrem 

(FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012). 

Reitz (2015) aborda a necessidade de novos ângulos de análise, entrevistas 

aprofundadas e observações etnográficas, o que me levou a adotar a estratégia de triangulação 

de métodos, identificada na figura 17 – em cor reticulada e sombreada – com base nos quatro 

tipos de triangulação apresentados por Denzin (1978). 

 

Figura 17 – Os quatro tipos de triangulação básica 

 
Fonte: A autora (2020), com base em Denzin (1978). 

 

Na triangulação de múltiplas fontes de dados, eles são cruzados e comparados em 

diferentes momentos ou locais, ou com diferentes participantes. Na triangulação de 

investigadores, mais de um pesquisador está envolvido na coleta e análise dos dados. Na 

triangulação de teorias, os achados são confrontados sob diferentes abordagens teóricas. Na 

triangulação de métodos, as declarações de entrevistas, as leituras de documentos e as 

observações em campo podem ser combinadas (DENZIN, 1978; MERRIAM, 2009). De 

acordo com Denzin (1978), a triangulação de métodos pode ser de intramétodo, quando a 

unidade observada é multidimensional e exige estratégias envolvendo diferentes classes de 

coleta de dados dentro de uma mesma abordagem qualitativa, por exemplo, como entrevistas 
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e observações participantes; ou de intermétodos, quando cruza os dados utilizando diferentes 

métodos de pesquisa. Denzin afirma, ainda, que uma triangulação múltipla é a mais refinada 

das estratégias de investigação, em que são combinados os quatro tipos apresentados. 

Nos dias atuais, Flick (2017) considera a necessidade usar a triangulação abrangente, 

que não vê os tipos de triangulação como escolhas alternativas, mas como possibilidades a 

serem integradas para compreensão ampla do estudo. Ele interpreta que a triangulação passou 

por fases de reformulações. A triangulação 1.0 marcou a fase inicial, e foi concebida como 

estratégia de validação e objetividade, tendo gerado sucessivas críticas; a triangulação 2.0 

apresentou reelaborações e colocou como aspecto central a compreensão profunda dos 

fenômenos e de novos conhecimentos; e a atual triangulação 3.0 apresenta um programa forte, 

utilizado na obtenção de conhecimentos extras sobre as investigações, de forma sistemática, e 

não apenas para validações ou convergências (FLICK, 2017). 

Apesar do presente estudo focar na triangulação de intramétodos, os dados foram 

considerados por perspectivas de teorias distintas. A constituição comunicativa da liderança 

relacional foi interpretada sob três ângulos de investigação: nas declarações sobre os pontos 

de vista dos entrevistados, documentos, e nos registros de observação participante. 

 

3.1 VISÃO DE MUNDO 

 

A visão de mundo que caracteriza o estudo é o da “tradição sociocultural”, que se 

baseia na premissa de que a comunicação é potencial criadora e promulgadora da realidade 

social (GRIFFIN, 2009, p. 47). Ao fazer a categorização dos territórios de pesquisas da 

comunicação, Griffin (2009) traça as proximidades e distanciamentos entre os campos 

objetivos e interpretativos, e assume como fortemente interpretativas as pesquisas 

fenomenológicas, críticas e socioculturais, conforme figura 18. 

 

Figura 18 – Mapa de tradições de pesquisas relacionadas à comunicação 

 
Fonte: Griffin (2009, p. 51, tradução nossa). 
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No campo das teorias da liderança, estudos conduzidos na abordagem interpretativa 

consideram a liderança como um fenômeno socialmente construído, emergente e concebido 

pelos participantes, com ênfase no contexto e nas relações intersubjetivas (ESPER, 2015). 

Nessa visão, Morgan (1980) afirma que a análise organizacional pode ser examinada à luz do 

paradigma interpretativo, que considera a realidade como um processo social compartilhado e 

contínuo, sendo criado, mantido ou modificado pela ação e experiência de seus participantes. 

De acordo com Morgan (2010), a complexidade das organizações propicia diferentes 

leituras e interpretações baseadas em “imagens da organização” ou metáforas, que ajudam a 

gerar compreensões pela própria experiência. O autor admite o uso de múltiplas metáforas, 

com o cuidado de que sejam complementares e não antagônicas. Diante dessa perspectiva, 

conforme apresentado na subseção 2.3.2, este estudo admite a metáfora da “organização como 

comunicação” (SCHOENEBORN; VÁSQUEZ; CORNELISSEN, 2016). 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa, uma vez que essa se 

interessa em compreender como as pessoas interpretam suas experiências e constroem a 

realidade, envolvendo conclusões “ricamente descritivas” e revelando significados 

(MERRIAM, 2009). Na pesquisa qualitativa, o pesquisador torna-se o próprio instrumento de 

pesquisa, em que observa, estabelece diálogo interativo com os resultados emergentes e pode 

tomar decisões que não constavam de seu delineamento inicial (HAMMERSLEY; 

ATKINSON, 2007; MERRIAM, 2009).  

A fim de compreender a constituição comunicativa da liderança relacional em uma 

equipe de projeto, por meio do enfoque em conversação e textualidade, tomei as decisões de 

pesquisa que emergiram a partir das leituras e da compreensão da literatura consultada. Além 

de se mostrarem adequadas para o alcance dos objetivos, as decisões correlacionaram-se à 

minha visão de mundo interpretativa e orientada pela formação em Comunicação Social. De 

acordo com Merriam (2009), a escolha deve considerar a visão de mundo, personalidade, as 

habilidades e os conhecimentos do pesquisador. O delineamento adotado está sumarizado na 

figura 19. 
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Figura 19 – Fluxograma de condução da pesquisa 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

O fluxograma sintetizado na figura 19 revela também como eu vivi o processo de 

desenvolvimento da tese. Sem dúvida, toda a fase de projeto e qualificação foi o parto. E o 

resultado teve o meu DNA – acrônimo para ácido desoxirribonucleico – ou seja, teve como 

núcleo minhas características como pesquisadora, em uma simbiose de informações prévias e 

novas que se entrelaçaram harmoniosamente. Na fase dois, de coleta de dados, a ideia gerada 

foi levada ao contexto social, para desenvolvimento, confrontações, verificações, ajustes e 

aprimoramentos. Foi uma fase vivida em plenitude e satisfação. A fase três, de análise dos 

dados, caracterizou a fase de reflexão, de legitimidade e compreensão da entidade que nasceu 

nesse processo e que atingiu a fase de maturidade. Para mim, essa fase final caracteriza, 

também, o início de um novo ciclo, de reprodução das ideias por meio de artigos e pesquisas 

futuras relacionadas. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados empíricos deste estudo teve como princípio metodológico a 

etnografia, com a minha imersão em campo. De acordo com Hammersley e Atkinson (2007), 

a etnografia se configura como uma mentalidade analítica distinta, um modo de pensar, 

enxergar, ouvir ou perceber um fenômeno social. 

FASE 1: O nascimento

Fertilização Desenvolvimento embrionário Diferenciações

Fase exploratória
e contextualizadora

Buscas e
revisões da literatura
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QUALIFICAÇÃO
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Reflexão, legitimidade e compreensão da identidade

ANÁLISE DOS DADOS
Análise Temática Reflexiva, com base em Braun e Clarke (2006)

FASE 3: A maturidade

Validação das descobertas em campo

Fase de reprodução

CONCLUSÃO - Relatório Final - TESE
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Merriam (2009) aponta a etnografia como uma das conduções de pesquisa mais 

utilizadas na abordagem qualitativa, sendo considerada tanto produto quanto processo, com 

foco na cultura e na sociedade humana. Na etnografia, o pesquisador se envolve com o 

contexto estudado e usa o bom senso, que é característico do ser humano ao lidar com 

qualquer ambiente onde se encontre (HAMMERSLEY; ATKINSON, 2007). O trabalho de 

campo etnográfico tem como principal escopo oferecer um esboço consistente e claro sobre 

uma constituição social específica (MALINOWSKI, 1978).  

Em relação à postura do pesquisador etnográfico, Malinowski (1978) declara que o 

princípio metodológico pode ser agrupado em três principais critérios: ter objetivos científicos 

e inspirações científicas dos resultados atuais; colocar-se em boas condições de trabalho 

dentro da comunidade estudada; e aplicar um número de procedimentos metodológicos. 

Hammersley e Atkinson (2007) dão quatro direcionamentos: não concluir precipitadamente; 

atentar para as aparências sem deixar que sejam determinantes; entender o ponto de vista das 

outras pessoas sem julgar se falso ou verdadeiro; e examinar as circunstâncias das ações.  

Apesar da entrada em campo poder ser orientada por modelo teórico a ser verificado 

empiricamente (HAYES, 1997), na prática de coleta o pesquisador etnográfico aprende com a 

própria experiência e não precisa traçar delineamento fixo no início, pois não há um 

treinamento efetivo ou regra metodológica predefinida a ser seguida rigorosamente sem os 

ajustes de percurso (HAMMERSLEY; ATKINSON, 2007).  

 

3.3.1 Procedimentos na coleta dos dados 

 

A coleta dos dados foi feita presencialmente, em uma organização de base 

tecnológica de grande porte, localizada no Estado de Santa Catarina – Brasil. A escolha teve 

como critério a reconhecida relevância para o setor de Organizações de Base Tecnológica 

(OBT) – conforme sugerem os prêmios e indicadores de mercado a que tive acesso – a 

consolidação em termos de estrutura, porte, tempo de atuação; a conveniência de acesso à 

localidade; e o desenvolvimento de atividades por meio da formação de equipes de projetos. 

A qualificação da proposta de tese ocorreu em maio de 2018, e em seguida houve o 

período de releituras e adequações. No mesmo mês foram iniciados alguns contatos por 

telefone e por indicação de amigos, bem como pesquisas na internet. No dia 22 de junho, 

enviei email a um dos coordenadores da organização escolhida, bem como reenviei alguns de 

reforço, período em que contei com a intermediação de um contato do PPGEGC que trabalha 

na organização. Após uma primeira visita à sede, para esclarecimentos adicionais, minha 
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pesquisa foi divulgada internamente e um dos gerentes se mostrou interessado. O período de 

espera pareceu interminável para mim, pois a controladoria da organização precisava avaliar e 

aprovar minha carta de intenções e minha permanência nas instalações. 

Em 29 de agosto de 2018, fui comunicada sobre o início de minha pesquisa na 

organização. O projeto da equipe foi iniciado no dia seguinte, data em que oficialmente iniciei 

o trabalho de campo. Foi um dia intenso, pois pela manhã eu tive reuniões com o Gerente do 

setor e com o Coordenador de uma das áreas envolvidas. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi assinado, tendo como princípio o sigilo sobre a identificação da 

organização, conforme Apêndice B-1.  

Na data de meu ingresso, o organograma da unidade a que tive acesso contava 

basicamente com cinco níveis hierárquicos. No topo estava um dos sócios; abaixo dele, três 

diretorias; em seguida as gerências; as coordenações; e as equipes de funcionários, com 

diferentes funções e níveis de classificações entre efetivos e estagiários.  

A equipe para a qual fui designada integrava pessoas de diferentes áreas, faixas 

etárias, tempo de empresa e nível hierárquico. À tarde fui apresentada à equipe, estando 

presentes cinco membros da execução, mais dois coordenadores e um gerente. Todos foram 

muito receptivos, simpáticos e fizeram eu me sentir bem-vinda. À noite, das 19h às 22h, fui 

com a equipe ao primeiro dia do programa que os capacitaria a desenvolver o projeto. 

Eu permaneci em campo até 2 de janeiro de 2019, sob as condições naturais do 

cotidiano do grupo escolhido, conforme orientam Hammersley e Atkinson (2007). A 

organização me ofereceu todas as condições para me inserir no cotidiano dos participantes. 

Ofereceram-me prontamente a senha do Wi-Fi, crachá de acesso ao prédio principal, mesa e 

cadeira para que eu utilizasse meu notebook, convite aos inúmeros eventos internos, acesso a 

documentos, inclusão no Google Drive
®
 do curso e da equipe, WhatsApp

®
 do projeto, além 

da autorização para o registro das reuniões por meio de gravação de áudio e fotos. 

Criei uma planilha de dados para registros de dias e horas em campo, que totalizou 

587h30min de permanência, mais visitas adicionais após o término do projeto. Um dos meus 

instrumentos de coleta foi o diário de campo, com anotações feitas à mão no caderno e 

posteriormente digitadas em editor de texto, o que gerou 82 páginas digitadas de observações, 

comentários, interpretações. Em uma das reuniões, um dos membros comentou 

animadamente: “eu gostaria de saber o que tanto a Micheline anota”, o que provocou risos dos 

demais participantes, que disseram que queriam escanear meu caderno de anotações. 

A presença em campo levou em consideração a visão de Malinowski (1978), de 

deixar os fatos falarem por si, manter um diário e anotar sistematicamente todos os incidentes, 



85 

 

 

 

características e impressões, assim que percebidos, pois a repetição pode tornar as ocorrências 

familiares ao observador e menos perceptíveis. Malinowski (1978) recomenda registrar tudo, 

mesmo que a princípio não faça sentido ou não esteja claro o seu valor teórico, mas ressalva 

que é igualmente importante saber pôr de lado os instrumentos de pesquisa e fazer parte da 

comunidade, dos seus ritos e conversações. Essa ressalva foi respeitada por mim nos 

momentos de informalidade com a equipe, como almoços e no compartilhamento de 

informações pessoais, que não fazem parte desta relatoria de tese. 

Participei de 18 das 19 reuniões que a equipe realizou sobre o projeto, que 

totalizaram 22h39min de gravação e 757 páginas transcritas em entrelinhamento simples, e 

participei nos eventos externos ao projeto. Os registros e transcrições das reuniões foram 

fundamentais na fase de coleta de dados, visto que a equipe se reunia exclusivamente para as 

conversações em torno do desenvolvimento do projeto. Frequentei o programa de capacitação 

lean junto com a equipe, totalizando 24h no turno da noite, durante oito semanas. Eu aprendi 

junto com eles e pude vivenciar o processo no tempo em que as ações e relações se 

desenvolveram. 

Reuni documentação oferecida pela organização, pelo programa lean e pela equipe, 

além de fazer pesquisas aos dados abertos ao público em geral. Adicionalmente, ao fim do 

projeto, fiz entrevistas semiestruturadas com os membros da equipe e com o gerente, a fim de 

compreender melhor algumas percepções que tive durante o processo. Os roteiros das 

entrevistas semiestruturadas constam na seção de Apêndice B-3 e B-4. Entrevistei sete 

pessoas, sendo elas: os cinco membros de execução do projeto que participaram do programa 

de capacitação; um membro convidado para a equipe de execução, mas que ficou na equipe 

de apoio para conhecer sua visão; e o gerente de desenvolvimento que formou e acompanhou 

a equipe. Os TCLE das entrevistas foram assinados, conforme modelo na seção de Apêndice 

B-2. Todos autorizaram gravação, o que totalizou 9h53min. de registro. A entrevista com o 

gerente foi transcrita na íntegra, e as demais foram transcritas não literalmente, destacando as 

respostas mais diretas, os aspectos mais relevantes e as expressões nativas. As transcrições 

totalizaram 55 páginas digitadas em entrelinhamento simples.  

As entrevistas serviram para verificação e validação das interpretações e percepções 

que tive durante o processo. Para Hammersley e Atkinson (2007), as decisões sobre as 

entrevistas são desenvolvidas ao longo do tempo, em que o pesquisador forma uma ideia 

sobre tendências e padrões a serem questionados aos participantes, a fim de obter 

interpretações, comentários e tecer considerações (MALINOWSKI, 1978). 
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Com base na reunião de dados diversos, foi feita a síntese e o retrato da comunidade 

e de seus membros. A visão é a de que a organização em torno das atividades abrange as 

pessoas, os relacionamentos interpessoais, os objetos, “a ‘coisificação’ das coisas em seus 

contextos materiais e sociais” (HAMMERSLEY; ATKINSON, 2007, p.1343, tradução 

nossa), visto que as relações sociais, muitas vezes, cristalizam-se e são incorporadas a objetos 

materiais. Para Hammersley e Atkinson (2007, p. 137, tradução nossa), “pessoas não agem 

em um vácuo”, mas agem sobre as palavras e as coisas, cabendo explorar a significância da 

aparência do mundo material, das cores, dos espaços, do layout físico. 

 

3.4 ANÁLISE (TEMÁTICA) DOS DADOS 

 

A análise dos dados requer considerável tempo e esforço, o que caracteriza a 

etnografia como uma atividade de alta demanda, que requer do pesquisador habilidades 

diversas, dentre elas a de tomar decisões diante de incertezas, ter discernimento crítico sobre 

os dados divergentes e intensa reflexão, interpretação dos significados e das práticas 

institucionais (HAMMERSLEY; ATKINSON, 2007). 

A identificação de categorias é um dos aspectos centrais da análise dos dados e a 

listagem pode mudar durante o seu desenvolvimento e atingir níveis mais abstratos conforme 

a progressão dos trabalhos, o que pode ser feito por meio de processadores digitais que 

auxiliam a identificação, armazenamento, agrupamento e mapeamento das categorias 

(HAMMERSLEY; ATKINSON, 2007). 

De acordo com Hayes (1997), a coleta dos dados, o modelo e as questões de análises 

podem ser estabelecidas com base em teorias já existentes, pois elas podem ajudar o 

pesquisador a elencar os temas que deverão ser considerados. No presente estudo, os enfoques 

foram orientados pela visão da liderança relacional constituída comunicativamente, conforme 

proposto na subseção 2.5. As análises, portanto, focaram nas interações, no processo de 

autorização da liderança, nas influências mútuas e na construção de significados 

compartilhados.  

Os dados foram analisados por meio da Análise Temática (AT), com base em Braun 

e Clarke (2006), que a consideram um método compatível com o paradigma de pesquisa na 

perspectiva construcionista. “A análise temática é um método para identificar, analisar e 

reportar padrões (temas) dentro dos dados” (BRAUN; CLARKE, 2006, p. 79, tradução 

nossa). Para essas autoras, a AT oferece flexibilidade e rica consideração dos dados. 
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A análise temática pode ser mais bem compreendida como um termo guarda-chuva, 

utilizado em diferentes abordagens (BRAUN et al., 2019). A utilização da AT pode atender a 

uma sobreposição de propósitos, podendo ser “um modo de ver”, uma maneira de entender 

um material que aparentemente não está relacionado, ou ainda como uma maneira de 

converter informações qualitativas em dados quantitativos (BOYATZIS, 1998, p.4). A análise 

temática pode ser conduzida em conformidade com a decisão de coleta de dados orientada por 

teoria, pode ser impulsionada pelo interesse do pesquisador e enfocar as particularidades 

essenciais à codificação dos dados (BRAUN; CLARKE, 2006).  

De acordo com Boyatzis (1998), a pessoa que faz a análise pode enxergar 

manifestações que não estão tão evidentes às demais pessoas, cabendo a ela atribuir 

classificações ou códigos em um primeiro momento e explicações no momento de identificar 

os temas. É uma análise considerada muito eficaz na captura da complexidade dos 

significados em um conjunto de dados textuais, o que requer elevado envolvimento e 

interpretação do pesquisador na identificação e descrição não apenas das ideias explícitas, 

como também das implícitas (GUEST; MacQUEEN; NAMEY, 2012). 

Uma recomendação recorrente entre os autores é que o mapeamento seja feito 

inicialmente na forma de códigos e posteriormente na forma de temas (BRAUN; CLARKE, 

2006; BOYATZIS, 1998; GUEST; MacQUEEN; NAMEY, 2012). O rótulo empregado deve 

ser “conceitualmente significativo para o fenômeno em estudo” e “ter proximidade com os 

dados” (BOYATZIS, 1998, p. 31). Para Boyatzis, retrocitado, o processo envolve, ainda, o 

descarte de informações e códigos que não sejam relevantes. 

Cabe ainda definir alguns dos termos basilares do processo de AT. Braun e Clarke 

(2006, p. 82, tradução nossa) afirmam que os códigos identificam características interessantes 

ao trabalho de análise, podendo explicitar um conteúdo semântico ou a manifestação de um 

dado latente. Elas definem que “um tema captura algo importante sobre os dados em relação à 

questão de pesquisa e representa um certo nível de resposta padrão ou significado dentro do 

conjunto de dados”. Na visão de Guest, MacQueen e Namey (2012, p. 279-282, tradução 

nossa), “os temas existem na interface entre o analista e os dados que estão sendo analisados”. 

Braun e Clarke (2006) apontam a possibilidade de haver também temas abrangentes –  

“overarching theme”. Guest, MacQueen e Namey (2012, p. 282) corroboram essa 

possibilidade, admitindo a utilização de temas supremos – “uber-themes” ou meta-temas – 

que podem não ter códigos específicos atribuídos a eles, uma vez que estejam em um nível 

elevado de abstração e não estejam explicitamente presentes nos dados. 
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Braun et al. (2019) identificam três abordagens de análise temática distintas, sendo 

uma delas a de "confiabilidade de codificação", caracterizada pelos autores como 

“parcialmente qualitativa”, guiada por lógica pós-positivista, com identificação de códigos e 

temas exatos, observáveis e em consenso com demais codificadores envolvidos. Uma outra 

abordagem é denominada como "codebook" ou livro de códigos, em que parte ou a totalidade 

dos temas são definidos antes da análise e figuram como resumos de domínio. Já a abordagem 

de “análise temática reflexiva” é caracterizada como “totalmente qualitativa – com técnicas de 

coleta e análise de dados sustentadas por uma filosofia ou paradigma qualitativo”, com ênfase 

em significados contextuais e no papel do pesquisador no processo (BRAUN et al., 2019, p. 

847-849, grifos dos autores). Esses autores atribuem a Braun e Clarke (2006) o delineamento 

inicial dessa abordagem, mesmo que de forma não declarada no ano da publicação. 

A abordagem de AT reflexiva atende a diferentes projetos de análise, podendo ser 

identificadas duas principais tendências de combinações, uma delas reunindo as perspectivas 

indutivas, semânticas e crítico-realistas; e a outra, as dedutivas/“teóricas”, latentes, e a 

construcionista (THEMATIC..., s.d). Nessa última combinação, adequada ao presente estudo, 

o processo é direcionado pelo interesse teórico e analítico de pesquisa em explorar ideias e 

conceitos existentes; em que a codificação e o desenvolvimento dos temas ocorrem de forma 

interpretativa, e com base em teorizações que dão sustentação aos dados; em atenção tanto à 

realidade do contexto sociocultural quanto às suas condições estruturais produzidas e 

reproduzidas pelos participantes (BRAUN; CLARKE, 2006), respectivamente. 

Diante das diferentes concepções ao conduzir uma AT, Braun et al. (2019) 

recomendam que o pesquisador alinhe sua visão à abordagem correspondente e consideram 

que a não identificação constitui um desserviço. Este estudo foi norteado pela análise temática 

reflexiva. Em conformidade com Braun et al. (2019), os temas foram desenvolvidos com base 

em significados evidentes ou latentes e com o envolvimento da pesquisadora no processo. As 

análises ocorreram de forma iterativa, orgânica, e foram guiadas por diferentes olhares, de 

acordo com o conjunto de dados, o que evidenciou a flexibilidade do método. 

Considerei a frequência de alguns códigos interpretados como muito relevantes para 

o estudo. Braun e Clarke não descartam a frequência na definição da amostragem, ao 

afirmarem que “na AT orgânica a frequência não é o único (ou mesmo primário) determinante 

para o desenvolvimento do tema” (BRAUN; CLARKE, 2016, p. 741, tradução nossa). Em 

outra publicação, Braun e Clarke (2006, p. 98, tradução nossa) atribuem à análise de conteúdo 

a contagem de frequência, e afirmam que a “a análise temática difere disso, pois os temas 

tendem a não ser quantificados (embora às vezes possam ser)”.  
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3.4.1 Procedimentos na Análise Temática 

 

O conjunto de dados coletados que passaram pelas revelações da AT compreendeu 

cerca de 900 páginas digitadas em espaço simples, sendo: as transcrições das 17 reuniões da 

equipe de projetos, tendo em vista que a liderança deve ser compreendida no momento em 

que ocorrem as relações (FAIRHURST; UHL-BIEN, 2012); o diário de campo com as 

anotações, principais fotos em miniatura, e sínteses documentais; e as transcrições de sete 

entrevistas com os participantes. O processo de análise seguiu as fases da AT de Braun e 

Clarke (2006), conforme reproduzido no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Fases da análise temática 

FASE DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1. Familiarize-se com 

seus dados: 

Transcrever os dados (se necessário), ler e reler os dados e anotar as ideias iniciais. 

2. Gere códigos iniciais: Codificar características interessantes dos dados de maneira sistemática em todo o 

conjunto de dados, agrupando os dados relevantes para cada código. 

3. Procure por temas: Agrupar códigos em temas potenciais, reunindo todos os dados relevantes para cada 

tema. 

4. Reveja os temas: Verificar se os temas trabalham em relação aos extratos codificados (nível 1) e ao 

conjunto de dados (nível 2), gerando um mapa temático de análise. 

5. Defina e nomeie os 

temas 

Analisar continuamente as especificidades de cada tema e a história geral que a análise 

conta; gerar definições e nomes claros para cada tema. 

6. Produza o relatório A oportunidade de análise final. Seleção de exemplos de extratos vívidos e 

convincentes, análise final de extratos selecionados, que relacionam a análise de volta 

à questão de pesquisa e à literatura, produzindo um relatório de análise acadêmico. 

Fonte: Braun e Clarke (2006, p. 87, tradução nossa). 

 

Na primeira fase houve familiarização com os dados, visto que estive presente 

fisicamente na organização, fiz anotações sobre o cotidiano e gravações de 17 reuniões da 

equipe de projeto lean. O diário de campo totalizou 82 páginas de anotações digitadas, e a 

transcrição das 22h39min de gravação totalizou 757 páginas. Dessas, 521 páginas foram 

transcritas por mim, pois as transcrições feitas por terceiros consumiram muitas horas de 

revisão, devido à dificuldade que tiveram em distinguir os falantes, compreender as 

articulações em sobreposição de vozes e os termos técnicos específicos. Esse tipo de 

transcrição me tomou em média 2h de trabalho para cada 10min de gravação, mais o tempo de 

revisões. O processo foi exaustivo, porém ofereceu plena familiarização com os dados.  

Na fase dois, de geração de códigos iniciais, foi utilizado o software de análise de 

dados qualitativos MAXQDA 2018 (VERBI, 2018). Os códigos não foram definidos 

previamente, mas, sim, adicionados, desmembrados, renomeados, combinados ou descartados 
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para alinhamento e interpretação coerente com os objetivos do estudo. Isso fez com que o 

processo de análise fosse reiniciado, mesmo quando mais da metade do trabalho já havia sido 

concluída, visto que a interpretação em curso sinalizou necessidade de releituras. A 

codificação envolveu o registro de memos das ideias e comentários em segmentos relevantes. 

Esse procedimento corresponde à visão de Braun et al. (2019, p. 848, tradução nossa) de que 

“o pesquisador é um contador de histórias, engajado ativamente na interpretação de dados” 

por meio de suas lentes teóricas, seu posicionamento sociocultural e seus conhecimentos 

acadêmicos. Na AT das reuniões, inicialmente foram identificados 45 códigos, assinalados em 

5.521 segmentos, em uma média de sete segmentos demarcados por página. 

Ainda em relação às reuniões, nas fases três e quatro, de procura e revisão dos temas, 

percebi que os códigos iniciais poderiam ser agrupados em 23 códigos que envolviam 

subcódigos. Fiquei surpresa ao verificar que alguns padrões só se revelaram no momento da 

categorização sistematizada e das interpretações. Esses padrões passaram despercebidos por 

mim tanto no momento em que ocorreram presencialmente quanto nas muitas horas de 

transcrição, o que sinalizou a efetividade da revelação temática por meio da AT reflexiva. 

Percebi, então, que os códigos constituíam e trabalhavam em prol de temas 

potencialmente importantes ao estudo. As famílias de códigos constituíam oito temas que se 

relacionavam aos objetivos da pesquisa. Nessa fase, houve também o descarte de alguns dos 

códigos e temas não relacionados ao escopo, conforme prevê a bibliografia consultada sobre 

AT. Os resultados parciais foram submetidos à apreciação do Orientador da tese proposta, que 

me ajudou a refletir sobre a importância do descarte e sobre o cruzamento com estudos já 

consolidados sobre liderança, que até o momento não haviam sido cogitadas nesta pesquisa. 

Na fase cinco analisei a história geral dos temas, identifiquei com clareza os nomes, 

alcancei um nível de abstração maior que revelaram a existência de meta-temas implícitos à 

análise e que se harmonizavam com o todo. Somente nesta fase consegui delinear um mapa 

temático integrado, apresentado na seção dos resultados deste estudo. 

A fase seis, última fase da AT, foi uma fase de consolidações, em que fiz revisão 

final, reuni os segmentos mais representativos, reproduzi trechos embasadores que 

conduziram às interpretações. A identidade do estudo foi atingida nesta última fase, com o 

devido valor às fases que a antecederam, em um processo de organização, desorganização e 

reorganização, conforme mencionado por Baldissera (2009a) em suas fundamentações sobre 

as organizações. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO, EQUIPE E PROGRAMA 

 

Nesta seção, apresento a organização, a equipe de projeto e o programa de 

capacitação ao método lean. Apesar do enfoque empírico deste estudo ser uma equipe de 

projeto, essa equipe existe dentro de um contexto organizacional que impacta a forma como 

os membros vivenciam as práticas e como enxergam a organização (SCHNEIDER; 

BARBERA, 2014). A figura 20 sumariza a configuração desta seção. 

 

Figura 20 – Sumário da caracterização da organização, equipe e programa 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

A figura 20 retrata a forma como interpreto a configuração da equipe de projeto que 

acompanhei. Ela foi formada e desenvolvida conforme as orientações, estrutura, cultura e 

clima organizacional da TechLeader – nome fictício – e passou a receber as diretrizes 

metodológicas do programa lean em que os membros foram inscritos. A equipe de execução 

do projeto, com o acompanhamento dos líderes formais e apoio de outros integrantes, 

constituiu as interações, os significados, autorizações e as influências mútuas, posicionando-

se em relação às orientações da própria organização. Com esta visão, busquei reunir, analisar 

e apresentar os dados que irão compor a compreensão da constituição comunicativa da 

liderança relacional em uma equipe de projeto. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A TechLeader Soluções – nome fictício, conforme acordado no TCLE – é uma 

organização de base tecnológica (OBT) de grande porte, que atua há três décadas no setor de 

soluções tecnológicas e desenvolvimento de software. A organização está sediada em um dos 

parques tecnológicos instalados no Estado de Santa Catarina – Brasil. Suas soluções estão 

presentes em vários estados brasileiros e em território internacional, com enfoques distintos 
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de negócios, cada qual liderado por um sócio especializado no segmento.  

A TechLeader se instalou na atual sede há alguns anos, o que impactou 

positivamente a interação de seus colaboradores, pois estes passaram a contar com mais 

espaço físico favorável às reuniões presenciais, conforme declarações obtidas em campo. 

Segundo uma das colaboradoras, a arquitetura foi inspirada em organizações do Vale do 

Silício – Silicon Valley, polo tecnológico no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da 

América, que abriga grandes organizações tecnológicas, de impacto global. Nos documentos 

da TechLeader consta que eles não queriam apenas uma sede ampla, mas um local de 

trabalho, descanso e lazer para os colaboradores. Consta ainda, na documentação aberta ao 

público, que o prédio da atual sede tem tecnologia que favorece a sustentabilidade do meio 

ambiente. 

Uma das declarações de propósito da organização é fazer a diferença na vida de 

pessoas e empresas, por meio da tecnologia e de soluções inovadoras. Nesse sentido, a 

TechLeader afirma ser uma referência no “ecossistema tecnológico”, com relevante papel na 

economia do país. Essas declarações foram reafirmadas em pronunciamentos de eventos 

comemorativos que participei, em que um dos sócios-diretores declarou que o centro de 

estratégia para eles são as pessoas, e que buscam “melhorar a vida das pessoas”. 

Enquanto eu estive em campo, percebi que a TechLeader impacta principalmente o 

setor de alimentação do entorno, pois vários restaurantes oferecem descontos e atrativos 

especiais aos colaboradores da organização, como por exemplo transporte gratuito da empresa 

até um dos restaurantes. Outrossim, a organização utiliza o espaço de seu hall de entrada para 

estreitar relacionamentos com ofertantes de produtos e serviços do entorno, ao mesmo tempo 

que atende aos colaboradores, que podem comprar produtos e serviços com descontos 

exclusivos, sem sair do parque tecnológico. Ela também fez parcerias com empresas start-ups 

bem avaliadas, colocando sua estrutura para incubar novos empreendimentos com os quais 

pode estabelecer parcerias e integrações. Ou seja, interpreto que se trata de uma empresa 

aberta ao seu ambiente, conforme as ações que observei em campo. 

 

4.1.1 Estrutura favorável às interações e compartilhamentos 

 

Os andares das instalações da TechLeader são intercomunicáveis por meio de largas 

escadarias sociais e escadas de incêndio, além de elevadores modernos. Um andar inteiro é 

dedicado a eventos, confraternizações, interações e descanso dos colaboradores, com espaço 

para churrascos, bancadas, pufes de repouso, cadeiras e mesas de vários tamanhos e formatos, 
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bem como estrutura para conferências. Um dos andares comporta cerca de cinco salas de 

estudo, onde realizei as entrevistas individuais com os participantes da equipe de projeto. 

Existem dezenas de salas de reuniões de vidro, com dispositivos multimídia e quadro 

branco para escrita. De acordo com um dos integrantes da equipe que acompanhei, as reservas 

dos espaços podiam ser feitas por aplicativo. Existem várias máquinas de café e chá em cada 

andar, com espaço para interações, como mesinhas, cadeiras altas e quadro branco. O hall de 

entrada de cada andar pode ser utilizado como pequeno auditório ou plenária, com pufes em 

semicírculo, e estrutura para reprodução de vídeos e slides.  

A maior parte das paredes é de vidro ou de quadro branco, sendo muito utilizadas 

para que os membros risquem, colem Post-it
®

s, e as usem como recurso de mídia nas 

campanhas internas. Uma das técnicas que eles empregam é projetar uma imagem no quadro 

branco e a pessoa “decalcar” a imagem, traçando por cima ou colando fitas autoadesivas. Em 

diversos momentos percebi equipes interagindo com essa estrutura de não humanos. Em uma 

reunião da área de inovação que participei como observadora, a equipe estava com formação 

em círculo no próprio espaço de trabalho. O coordenador da equipe interagia manuseando os 

Post-it
®

s no vidro da parede, em relação à reorganização e distribuição das atividades da 

semana, à medida que envolvia os membros da equipe na conversação,  

O hall da entrada principal é utilizado para os pronunciamentos da diretoria, 

conforme presenciei em duas ocasiões, em que instalaram caixas de som em todo o térreo, 

usaram as escadarias como palanque, mantiveram pessoa traduzindo os discursos para a 

linguagem de sinais. O clima era festivo e informal, com músicas da atualidade antes e depois 

dos pronunciamentos. Os andares superiores são utilizados como camarotes dos 

colaboradores, pois dão visibilidade ao palanque improvisado nas escadarias. No horário de 

almoço, presenciei colaboradores interagindo em torno da mesa de pingue-pongue, bem como 

nos vários pufes, bancadas e mesas disponibilizadas no saguão. Além do andar inteiro para 

eventos, a empresa oferece auditórios que podem ser ajustados ao número de participantes. 

Existe uma cantina que oferece, além de lanches, almoços com opções de saladas, frios, 

massas e carnes. Eu fui usuária e gostei do atendimento e qualidade. Eles me adicionaram no 

WhatsApp
®
 e eu fazia meus pedidos pelo aplicativo.  

 

4.1.2 Percepções sobre a cultura e clima organizacional 

 

O ambiente de trabalho é moderno, arejado, limpo e bem iluminado, inclusive por 

bastante luz natural. Os andares são abertos, não havendo paredes divisórias entre a maior 
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parte dos setores. Os coordenadores ficam em mesas longas junto com os colaboradores e 

estagiários, sem distinção hierárquica aparente. Isto me provocou um susto inicial, pois eu 

havia me imaginado analisando a liderança em um espaço mais departamentalizado e 

enclausurado, a exemplo do que vivenciei nos meus quinze anos de experiência em grandes 

organizações. Em seguida, percebi que era uma grande oportunidade de pesquisa, pois aquele 

ambiente retratava a realidade de uma nova geração de trabalhadores, e que a liderança 

ocorria e se desenvolvia ali, tendo que ser percebida e analisada naquela realidade. 

Apesar de o espaço físico ser eminentemente aberto, percebi que existiam salas 

individuais tipo aquário de vidro, destinadas às diretorias e gerências, com mesa de trabalho 

individual e mesa redonda de reunião. De acordo com o gerente da equipe que acompanhei, o 

espaço individualizado permite conversações mais sigilosas, inclusive na hora de dar 

feedback ao colaborador. Percebi que, em geral, as mesas menores sugeriam a ocupação por 

cargo de gerência ou por cargo de coordenação. Um dado curioso, pois nos anos em que eu 

trabalhei em grandes organizações, quanto maior a mesa, maior o cargo da pessoa ocupante. 

O crachá da organização também me chamou a atenção, pois não tinha “divisórias”, 

ou seja, não discriminava a área ou o cargo. Além da logomarca da organização, constava no 

crachá o nome e sobrenome do portador, com ênfase gráfica no primeiro nome. Em geral, eu 

percebi que o clima era de informalidade, pois se tratavam pelo primeiro nome, utilizavam 

linguagem descontraída e informal, e vestiam-se de forma confortável, tanto os colaboradores 

quanto os líderes formais, conforme os inúmeros registros em meu diário de campo. 

Em uma das reuniões de divulgação de campanha de inovação, apenas três dentre 30 

participantes não estavam com tênis ou sapatênis e camisetas de algodão. Na ocasião, eles se 

reuniram no hall, puxaram pufes e cadeiras. Um dos coordenadores de área participou da 

reunião ajoelhado junto ao chão, vestindo calça jeans com rasgos de fábrica, jaqueta jeans 

amarrada no quadril, T-shirt e tênis; e o gerente participou sentado no chão, usando calça de 

sarja, camisa de algodão de gola e tênis. Em outra ocasião, que reuniu os colaboradores de 

toda a organização, dois dos sócios fizeram pronunciamentos trajando camisetas T-shirt da 

própria empresa, calça informal e tênis. No pronunciamento de final do ano, dois sócios 

usavam calça jeans e tênis, e um terceiro usava camisa social de botão e calça social. 

A experiência em campo me fez ver, pela primeira vez, o sentido literal da expressão 

“vestir a camisa” – que no Brasil tem o sentido de “empenhar-se incondicionalmente numa 

causa, numa tarefa ou num projeto” (VESTIR..., 2008-2020) – pois vi colaboradores e líderes 

formais vestirem, com frequência, camisetas da empresa. Em uma das vezes pedi permissão 

para fotografar, pois na comprida mesa onde eu estava alocada eu era a única a não estar 
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vestida com uma das camisetas comemorativas da organização. O “vestir a camisa” era 

visualmente muito forte na TechLeader. 

A organização proclama buscar relações duradouras com seus vários públicos, 

valorizar as pessoas, prezar pela confiança, inovação e sustentabilidade. Durante minha 

presença em campo, os colaboradores e líderes formais se mostraram receptivos e abertos a 

terceiros, uma impressão que registrei inclusive na Recepção do andar térreo, pois em pouco 

tempo começaram a me cumprimentar pelo meu nome e com um cordial “bom dia”. Durante 

todo o meu primeiro mês de permanência meu crachá não abria as portas entre os andares, e 

havia sempre uma pessoa que se apressava em ir até mim para abrir as portas com seu próprio 

crachá, sempre com um sorriso e um cumprimento. Percebi que existem consultores e 

prestadores de serviços especializados que permanecem por algum tempo nas instalações, 

bem como bastante trânsito de visitantes interessados em conhecer a organização. 

Eu tive a percepção de clima organizacional descontraído, na maioria das vezes. Em 

uma grande reunião de área, por exemplo, a coordenadora declarou: “Por quê gostam do 

fundão, né! Quem está no fundão ou na lateral vai ter que cantar, hein!”. Em um dos 

pronunciamentos de um dos sócios, em que ele anunciava uma conquista da organização junto 

a índices internacionais, ele citou o nome em inglês e declarou: “nome difícil, né? Sempre 

embolo a língua quando falo isso”. 

Em uma reunião geral da unidade onde eu estava instalada, o sócio-diretor 

mencionou o valor ao capital humano da organização, para “que venham trabalhar felizes, que 

considerem um local bacana pra trabalhar”. Ao final da reunião, abriram perguntas por parte 

da plenária, momento em que os colaboradores apresentaram críticas. Percebi que tiveram 

liberdade em expor as críticas, inclusive à iniciativa de reuniões como aquela, pois consumia 

tempo de trabalho. A resposta foi: “nós estamos aqui tentando acertar”. Em outra ocasião, o 

sócio-diretor afirmou: “Podemos discordar de tudo, é normal, pois a discussão gera debates e 

se busca sempre a melhor ideia ou a convergência de ideias. [...] A confiança mostra que tanto 

os líderes acreditam nos liderados quanto os liderados acreditam nos líderes”. 

No pronunciamento de final de ano, a diretoria compartilhou o sentimento coletivo 

fazendo alusão ao grande time. Um dos sócios-diretores apresentou uma bola que a 

organização ganhou do parque tecnológico, como símbolo de que os consideram grandes 

“jogadores no game”. Eles passaram a bola de mão em mão entre os sócios e, em seguida, 

lançaram a bola na plateia de colaboradores, a fim de simbolizar que todos eles estavam 

jogando e faziam parte das conquistas reconhecidas por seus vários públicos. 

Eu presenciei cerimônias e rituais comemorativos já estabelecidos, como por 
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exemplo a homenagem aos 15 anos de empresa da colaboradora que participou do projeto que 

eu acompanhei, e aos 10 anos de empresa de outra colaboradora da área de desenvolvimento. 

Nas ocasiões, cantaram parabéns, pediram pronunciamento da pessoa homenageada, 

entregaram camiseta comemorativa, presentearam, tiraram fotos juntos. Participei de almoços 

onde colaboradores e líderes formais interagiam de igual para igual, lanches coletivos, 

despedidas de colaboradores e prestadores de serviços, além de grande festa de final de ano, 

em que alocaram um dos locais mais badalados da cidade. Os novos colaboradores eram 

recepcionados indo de mesa em mesa cumprimentando os colaboradores do mesmo setor, 

ciceroneados por uma pessoa mais antiga. Ao chegar o período natalino, o clima era de 

confraternização e cumprimentos. A instrutora de ginástica laboral, por exemplo, foi vestida 

com saia alusiva à Mamãe Noel, e distribuiu bombons e chocolates. 

Havia ritual também como o “Dia da Fruta”, em que a empresa disponibilizava de 

três a quatro tipos de frutas nos vários espaços de café da organização; e ginástica laboral de 

duas a três vezes na semana, com participação opcional. Nestes momentos, 15 a 20 

colaboradores setoriais se reuniam com a instrutora, no próprio espaço de trabalho, para os 

exercícios de alongamento de coluna, pernas, pés, mãos, pescoço, aquecimento e relaxamento. 

Eram momentos em que aproveitavam para interagir e aliviar as tensões. Pessoas portadoras 

de necessidades especiais participavam da ginástica, com a ajuda da instrutora e de colegas. 

A TechLeader faz pesquisa felicitômetro com os colaboradores, a fim de avaliar o 

nível de satisfação no trabalho. Eu não solicitei acesso aos resultados, mas em conversação 

informal com uma colaboradora participante da equipe ela me falou que a comunicação pode 

ser melhorada, mas que já era muito boa, por causa do bom clima. Em outros momentos, 

também verifiquei preocupações endereçadas a uma melhor comunicação entre os membros. 

Na reunião com a coordenação sobre o felicitômetro, por exemplo, uma das participantes 

sugeriu fazer o elogio e a crítica em momentos diferentes, pois a “pessoa mal assimila o que 

há de bom, já tem o ‘mas...’”, seguido de recomendações sobre melhorias. 

Nas mesas de trabalhos eram frequentes a consulta aos pares. As pessoas arrastavam 

a cadeira até a mesa do outro, ou ficavam em pé ao lado, o que ocorria com bastante 

frequência. Ao mesmo tempo em que favorecia o compartilhamento de soluções e 

experiências, também aumentava o nível de ruídos no ambiente, principalmente na parte da 

tarde, quando pareciam mais agitados. Em uma ocasião, percebi preocupação dos 

colaboradores em relação às possíveis distrações provocadas pelos ruídos. As comunicações 

ocorriam tanto presencialmente quanto intermediadas por tecnologias, pois alguns 

trabalhavam em casa – prática de home office – em dias determinados. 
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No âmbito digital, eles utilizavam a rede social Yammer
®
 para interações relacionais, 

avisos e comunicados. Existe o grande grupo “all company” e grupos de interesses como, por 

exemplo, de Design Thinking, de Insights, de lideranças, de Data Science, eventos, achados e 

perdidos. Por meio do Yammer
®
 divulgavam eventos, metas alcançadas, desafios, davam 

boas vindas, compartilhavam links, vídeos, gifs, ideias e aprendizados. Utilizavam, também, a 

rede social do mundo corporativo em geral, por meio do Linked-in
®
. O Google Drive

®
 era 

muito utilizado para compartilhar pastas e projetos, e se mostrou muito relevante no 

desenvolvimento do projeto lean que acompanhei. 

 

4.1.2.1 Percepções sobre a cultura de valor à inovação e à liderança 

 

O ambiente proclama o valor à inovação, o que pode ser observado nas sinalizações, 

nos treinamentos internos, nos depoimentos, em um canvas de modelo de negócios em 

dimensão gigante disposto em uma das paredes. De acordo com uma das colaboradoras, é 

frequente ver visitantes fotografando o canvas, pois é de fato impactante. Eles desenvolvem 

várias campanhas internas, de inovação, e eu pude presenciar o desenvolvimento e finalização 

de uma delas, em que o coordenador afirmou saber que eles estavam com muitas demandas, 

mas que aquela era uma iniciativa da empresa para “sair da caixa” e trazer inovação para o 

dia-a-dia de trabalho. Em outra iniciativa, que buscava reconhecer e recompensar projetos e 

ações, um dos líderes anunciou: “Se a pessoa tiver uma ideia muito boa mas não escrever, não 

concorre a nada”, a fim de incentivar a estruturação textual das ideias. 

A organização prega a importância do get out of the building. Este valor se mostrou 

presente em documentos, sinalizações no prédio, práticas de treinamento e desenvolvimento 

de recursos humanos, discursos de líderes formais, reuniões e depoimentos espontâneos de 

colaboradores. A própria origem da organização é associada a essa prática, conforme a 

informação que tive de que a organização construiu suas primeiras estruturas a partir de 

relacionamentos e soluções tecnológicas construídas dentro das instalações dos clientes. Em 

uma das reuniões que participei, envolvendo três analistas, uma coordenadora e um gerente, 

percebi que o analista se referia aos clientes da organização pelo primeiro nome deles. Diante 

de um impasse nas discussões, a posição do gerente foi: “Eu não sou contra ou a favor. Eu só 

quero resolver a dor do cliente, a um preço que ele possa pagar”.  

Em um grande evento de marketing na cidade, a organização adquiriu cotas para que 

seus colaboradores pudessem participar, a fim de que disseminassem na organização as novas 

ideias que o mercado estava discutindo. Em geral, os colaboradores compartilham na empresa 
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os resumos e lições aprendidas. Em uma reunião, o gerente de desenvolvimento anunciou para 

sua equipe: “Você está vendo valor nisso? Então compartilha”. Sua equipe uma vez reduziu o 

próprio horário de almoço, a fim de disseminar conteúdo de evento envolvendo cultura 

organizacional e transformação digital com foco no ser humano, com participação opcional. 

Uma das integrantes da equipe que acompanhei formou um grupo de discussões que 

se reunia uma vez por semana para compartilhar conhecimentos sobre treinamentos 

ministrados para as lideranças formais. Fui convidada a participar de algumas dessas reuniões 

e achei muito interessantes, pois aprendi coisas novas. Eles estavam discutindo sobre o 

Management 3.0, sobre quadro de autorização, confiança, diferenças entre o chefe controlador 

e o líder que empodera sua equipe, sobre líderes que não conhecem suas equipes, dentre 

outros assuntos. 

Presenciei discursos e ações de valor ao desenvolvimento das lideranças. Em uma 

das reuniões com os sócios-diretores, eles falaram do projeto de formação de sucessores, com 

mapeamento de cargos estratégicos, desenvolvimento de competências técnicas, identificação 

de talentos internos, superação de lacunas. Em uma das conversas que tive com o coordenador 

do projeto lean, ele falou que estavam buscando não unicamente desenvolver tecnologias, 

mas desenvolver pessoas, instrumentalizá-las e desenvolver competências para a inovação, 

missões que estavam sendo progressivamente absorvidas. Em um dos pronunciamentos no 

hall principal, um dos sócios-diretores falou da importância das lideranças:  

 

 [...]. Sentar ao lado de colegas que nos inspiram, líderes que nos inspiram [...] 

Reconhecimento aos nossos líderes. Não necessariamente os líderes funcionais, os 

líderes de forma geral. As pessoas que em qualquer atividade se colocam em uma 

posição de liderança. Isso faz diferencial. Líderes inspiram pessoas. Os nossos 

colegas, que estão do nosso lado, inspiram a nós, né. [...] Acho muito bacana sentar 

do lado de pessoas que nos fazem crescer, que nos desafiam [...]. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO 

 

A equipe foi composta especificamente para o desenvolvimento do projeto. O núcleo 

de execução das atividades da equipe reuniu duas áreas da organização, sendo elas a de 

desenvolvedores e a de inovação. A fim de manter o anonimato, a equipe será tratada neste 

estudo como Equipe de Projeto Lean ou simplesmente como equipe de projeto. O nome do 

produto está identificado como Produto Lean, e os nomes dos participantes foram alterados 

para os nomes do alfabeto grego Alfa, Beta, Gama, Delta, Iota, Épsilon, Sigma, Ômega, 

Omicron e Zeta. 
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No topo da configuração da equipe estava uma das gerências, seguida por uma 

coordenação imediata e três analistas com vários anos de experiência na organização. Em 

paralelo, havia um coordenador de inovação, seguido por dois estagiários. Dois integrantes 

dos setores comercial e de marketing prestaram apoio direto. A equipe contava, ainda, com o 

apoio de quatro alunos do programa lean, externos à organização. Conforme figura 21. 

 

Figura 21 – Configuração da Equipe de Projeto Lean da TechLeader 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Conforme a figura 21, considero como equipe de execução do projeto: os cinco 

membros da organização que foram matriculados no programa lean da universidade; que 

participaram das aulas oferecidas e cumpriram as demandas exigidas pelo programa; fizeram 

as entrevistas com o público-alvo; e que foram convidados ao projeto. Considero, ainda, a 

participação de três líderes formais que prestaram apoio e deram acompanhamento à equipe 

de execução, de dois integrantes – do marketing e comercial – bem como a participação de 

quatro alunos designados pela universidade que ofereceu o programa. Estes últimos prestaram 

mais apoio durante as aulas no programa, momentos em que ocorriam apresentações e 

reuniões grupais. Apresento esta configuração de acordo com minhas interpretações sobre a 

equipe do projeto, tendo em vista que não havia um organograma formal sobre a equipe. Esta 

configuração foi corroborada nas entrevistas com os participantes. 
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Os membros da equipe se reuniam durante as interações para o desenvolvimento do 

projeto, porém, seus locais fixos de trabalho estavam distantes fisicamente, em um mesmo 

andar da organização. Eu ocupei mesas próximas aos membros envolvidos da área de 

software, de inovação, e de marketing. Na maior parte do tempo, porém, eu fiquei alocada 

junto aos participantes da área de software. Considero que os espaços concedidos a mim 

foram excelentes, pois me colocavam fisicamente no cotidiano dos envolvidos. Em um dos 

eventos da área, a coordenadora solicitou que pegassem material que havia esquecido, e que 

estava “na sacolinha preta, na mesa da Micheline”. Ou seja, um espaço autorizado por eles. 

A diversidade de perfis dos membros foi uma característica evidente na equipe, 

conforme elucidações dos próprios participantes. Havia diversidade principalmente em 

relação à faixa etária, área de atuação, e tempo de experiência na organização. O gerente que 

convidou os membros da equipe declarou em entrevista que juntou o pessoal de 

desenvolvimento com o de inovação, com o propósito de unir as diferentes visões. Ele 

considerou que juntar diferentes gerações oxigena a equipe. 

A equipe foi convidada por seus líderes formais e formada de um dia para o outro, 

pois ficaram sabendo apenas na véspera sobre o programa de capacitação para o método lean 

que seria oferecido por uma universidade de referência na área da Administração. Os 

referidos líderes rapidamente se articularam junto à organização, pois viram a oportunidade de 

trabalhar um produto específico que já ofereciam a determinado público de grande porte, e 

gostariam de explorar um novo mercado. O Produto Lean – nome fictício – futuramente foi 

apelidado por uma das pessoas da equipe como “Produto Sonho”, pois ela se sentiu 

construindo o produto ideal para os clientes. Tratava-se de um produto combo, que reunia 

várias funcionalidades e especificidades de soluções que foram desenvolvidas pela 

organização tendo em vista clientes de grande porte, com atuação nacional. Diante dos 

potenciais benefícios do produto, a organização tinha o projeto de ampliar a sua aderência 

para clientes de menor porte, porém, encontraram dificuldades nos anos em que tentaram. 

Portanto, conforme comunicado a mim no primeiro dia do projeto, o objetivo inicial 

da Equipe de Projeto Lean era explorar um novo mercado, de menor porte, a fim de verificar a 

possibilidade de validação de um novo produto, por meio da utilização da metodologia de 

desenvolvimento do cliente. O resultado esperado era a elaboração de um modelo de 

negócios do Produto Lean. 

O Google Drive
®
 foi utilizado para compartilhamentos e como repositório de 

arquivos. Havia a pasta de acesso ao material disponibilizado pelo programa, e a pasta de 

acesso restrito e edição apenas pelos membros da equipe. Os líderes formais que propuseram 



101 

 

 

 

o projeto aprovaram orçamento para o lançamento das horas de dedicação no banco de horas. 

Ficou acordado que cada um dos dois estagiários tinha 16 horas semanais para o projeto; e 

cada um dos três analistas tinha cerca de pouco mais que cinco horas, visto que os três juntos 

teriam que totalizar 16 horas semanais. A Equipe de Projeto Lean iniciou suas atividades no 

dia 30 de agosto do ano de 2018 e teve três principais atividades: 

a) reuniões presenciais para o desenvolvimento do projeto; 

b) participação no Programa Lean, durante oito semanas; 

c) entrevistas com clientes potenciais. (Vide gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Horas dedicadas da equipe de projeto às suas atividades 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Conforme pode ser observado no gráfico 1, a equipe teve atividade nos dois meses de 

desenvolvimento do projeto, em setembro e outubro do ano de 2018, tomando como base as 

oito horas de trabalho diárias. Ao todo, foram realizadas 19 reuniões presenciais, mas uma 

delas não foi contemplada no estudo, pois eu estava em congresso em outra cidade, e um dos 

coordenadores não autorizou que os membros gravassem a reunião para registros. Dentre as 

18 reuniões consideradas, 17 foram gravadas, transcritas, e analisadas pela técnica da análise 

temática. A equipe realizou 26 entrevistas em profundidade com potenciais clientes, e utilizou 

a técnica do snowball para fazer mais de uma entrevista em uma mesma instituição. No 

gráfico, no entanto, estão registradas apenas seis visitas a clientes, das quais duas eu estive 

presente como observadora participante. As demais entrevistas que a equipe fez não estão 

contempladas no gráfico, pois eu não tive acesso aos dias e tempo de duração. 

O projeto foi considerado encerrado no dia 25 de outubro de 2018, data que marcou a 

última aula no programa, em que a equipe apresentou o modelo de negócios do Produto 

Lean, tendo contado com o acompanhamento de dois líderes formais, e participação dos 

membros de apoio. Os membros da equipe explicitaram que gostariam de dar continuidade à 
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fase seguinte do projeto, porém, a equipe foi desfeita. Apenas uma das pessoas do núcleo de 

execução participou do projeto seguinte, que ficou sob a responsabilidade de um dos 

membros de apoio da Equipe de Projeto Lean. 

Após o término do projeto, eu continuei em campo até completar quatro meses, a fim 

de ter melhor compreensão sobre as circunstâncias organizacionais. Neste período, tive a 

oportunidade de conversar informalmente com os membros da equipe de projeto, e de fazer 

entrevistas com sete dos membros participantes, dentre eles o líder formal da equipe. Tive a 

oportunidade, também, de participar de algumas reuniões do novo projeto a ser liderado pela 

área do marketing, a fim de verificar como o plano de negócios constituído pela Equipe de 

Projeto Lean seria utilizado no novo projeto. Essas reuniões, no entanto, não foram integradas 

ao presente estudo, pois apenas uma das integrantes do núcleo de execução da equipe que 

acompanhei permaneceu no novo projeto, e eu constatei que se tratava de uma nova equipe. 

Eu não fui chamada para todas as reuniões, o que poderia levar a inconsistência de dados 

coletados, e me vi diante de limitações em relação à transcrição das novas interações grupais. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA LEAN 

 

O programa de capacitação para a utilização do método lean foi oferecido por uma 

renomada universidade no Estado de Santa Catarina – Brasil, tendo suas inscrições gratuitas. 

O programa iniciou no dia 30 de agosto do Ano de 2018 e terminou no dia 25 de outubro do 

mesmo ano. Foi ministrado no período noturno, das 19h às 22h, por três professores da 

universidade, utilizando metodologia e conteúdo desenvolvido por equipe de reconhecida 

universidade norte-americana que os autorizou a reproduzir, conforme anunciaram. 

Participaram cerca de onze equipes de empresas diversas, a maior parte delas 

startups. Um dos professores pontuou que, curiosamente, todas as equipes eram de software. 

A TechLeader inscreveu três equipes, uma delas enfocada neste estudo e aqui caracterizada 

como equipe de projeto lean. Nesta, foram inscritos seis participantes, dos quais cinco 

conseguiram cumprir quase integralmente o programa, salvo uma ou duas aulas perdidas. Um 

dos inscritos não teve participação efetiva, em função de acúmulo na demanda de trabalho 

com a gestão de um novo contrato de cliente, conforme esclareceu na entrevista. 

O planejamento do programa declarava como principais objetivos oferecer a 

oportunidade para que as equipes verificassem a prontidão do mercado à tecnologia oferecida, 

à viabilidade do projeto, e tomada de decisão sobre o “Go-No-Go” – termo da língua inglesa 

“relacionado a uma decisão necessária para continuar ou interromper um curso de ação” (GO-
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NO-GO..., 2020) – com base nas entrevistas aos potenciais clientes. O programa previa uma 

experiência de aprendizagem por meio de conversações com o público-alvo, e aprendizagem 

por meio do “caos e da incerteza” (PROGRAM..., p. 4, tradução nossa, 2018) ao propor 

inovações e empreendimentos. 

O programa enfocava o método lean para o desenvolvimento do cliente e validação 

de modelo de negócios, e estabelecia em seu planejamento a necessidade de preparação 

aprofundada e esforço significativo dos participantes fora de seus ambientes regulares de 

trabalho. O programa sugeria pelo menos 15 horas de dedicação semanal para a descoberta do 

cliente, ou seja, falar com o cliente no getting out of the building (BLANK, 2018). O 

planejamento alertava aos participantes que, se eles não tivessem tempo para “falar com os 

clientes”, não deveriam cursar o programa (PROGRAM..., p. 4, tradução nossa, 2018), o que 

foi reiterado no primeiro dia do curso pelos professores, ao explicitarem que a metodologia 

recomendava 100 entrevistas presenciais, ou no mínimo 60, com atenção aos aspectos não 

verbais, como os detalhes corporais dos entrevistados.  

Os professores enfocaram a proposta de valor e explicaram que não seria a ideia, a 

oferta ou o produto, mas sim o porquê do cliente comprar, o must have – expressão da língua 

inglesa que exprime aquisições essenciais ou altamente desejáveis – a fim de satisfazer 

necessidades e resolver problemas. O conteúdo e modelos foram disponibilizados aos 

participantes no Google Drive
®
. As aulas foram ministradas na língua portuguesa, porém, 

todos os slides estavam na língua inglesa, e envolveram os seguintes principais temas: 

Business Models and Costumer Development (92 páginas); Value Propositions (36 páginas); 

Customer Relationships (76 páginas); Channels (25 páginas); Revenue Streams (30 páginas); 

Key Partners (29 páginas); Key Resources, Cost Structure and Key Activities (23 páginas); 

Customer Interview Best Practices (30 páginas); Market Type and Size (18 páginas); e Tips 

for setting up Customer Interviews (28 páginas). Os slides totalizavam 387 páginas. 

As dinâmicas das aulas eram compostas por breve exposição de conteúdo pelos 

professores, por dez minutos de apresentação das lições aprendidas na semana por cada 

equipe, e por plenária de perguntas e sugestões para cada equipe. Adicionalmente, havia 

momentos de conversações da equipe com os estudantes participantes da universidade. A 

ideia era compartilhar a evolução do modelo de negócios, semana a semana. Ao final, cada 

equipe também fez um vídeo de três minutos contando como foi a experiência na equipe. 

Durante as aulas do programa, a equipe de projeto interagia, também, com os alunos 

da universidade e com os professores, que algumas vezes transitavam entre as equipes, para 

acompanhamentos. A figura 22 mostra um momento de interações da equipe no programa. 
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Figura 22 – Reunião da equipe com os alunos e professor no programa 

 

Fonte: FONTANI (2020). 

Nota: Ilustração feita por cartunista, com base em foto da autora (2020). Vide autorização no Apêndice D–1. 

 

Em relação ao espaço físico do programa, as aulas foram ministradas em dois locais, 

sendo um deles o auditório da universidade e o outro o auditório de um dos complexos 

incubadores de empresas startups. Apesar deste último espaço ser muito bem estruturado, a 

equipe que acompanhei teve que se adaptar e combinar estratégias para ocuparem mesa mais 

na frente do auditório, pois havia muito ruído e conversações paralelas nas outras equipes, 

mesmo durante a apresentação das demais equipes, visto que os membros das equipes 

trocavam ideias sobre as explanações. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A constituição comunicativa da liderança relacional na equipe de projeto lean 

pesquisada se revelou um processo fértil de interações, emergência de significados, 

identificação de autorizações e de influências mútuas. Nesta seção, apresento os dados da 

pesquisa empírica, as descobertas, interpretações e compreensões, ao mesmo tempo em que 

estabeleço as relações com a literatura consultada. 

A seção tem quatro principais metatemas, cada qual relacionado com um dos 

objetivos específicos deste estudo. O enfoque nesses metatemas conduziu à compreensão 

sobre como a liderança relacional é constituída comunicativamente na equipe de projeto lean. 

A figura 23 apresenta o sumário de resultados. 

 

Figura 23 – Síntese da apresentação dos resultados 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Conforme representado na figura 23, os quatro metatemas serão apresentados e 

discutidos em subseções distintas, com os respectivos temas que emergiram do processo de 

análise temática (AT) reflexiva dos dados empíricos. Os temas à direita sintetizam a 

constituição comunicativa da liderança relacional no contexto estudado e refletem os 

principais agrupamentos dentre os quase sete mil segmentos de códigos atribuídos por mim, 

em cerca de 900 páginas de transcrições e anotações de campo, bem como observações e 

documentações. A subseção final apresenta a síntese e discussões dos achados. Os detalhes do 

processo de codificação estão sumarizados no quadro C–1, da seção de Apêndices. 
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5.1 A LIDERANÇA RELACIONAL EMERGE NAS INTERAÇÕES 

 

O objetivo inicial do enfoque no tema era analisar as interações de forma a 

identificar os padrões que se manifestam na conversação e textualidade. Os achados 

revelaram que as interações envolveram os metatemas significados, autorizações e influências 

mútuas, o que revelou a emergência da liderança relacional nas interações da equipe lean. 

Por interações compreendo a troca de mensagens e o desenvolvimento de 

significados entre os envolvidos (CONNAUGHTON; SHUFFLER; GOODWIN, 2011; 

SCHNEIDER; BARBERA, 2014) humanos e não humanos (COOREN, 2010; LATOUR, 

1996), em que ocorrem autorizações e desautorizações (KOSCHMANN; BURK, 2016), bem 

como exercício de influências mútuas. A concepção corrobora a visão de Fairhurst e Uhl-Bien 

(2012), de que a liderança deve ser compreendida no momento em que ocorrem as relações. 

A análise temática (AT) sobre as interações revelou três principais temas, sendo eles 

as interações humanas, as interações com os elementos não humanos, e as invocações a 

terceiros não presentes fisicamente nas reuniões, conforme representado na figura 24. 

 

Figura 24 – Mapa temático sobre as interações 

Fonte: A autora (2020), com base na AT, com triangulação de métodos. 

 

O mapa temático na figura 24 reflete a dinâmica da equipe. A letra “T” simboliza a 

existência de base teórica sobre a relevância do metatema interações. Imediatamente abaixo, 

encontram-se as três principais famílias de temas, seguidas pelos respectivos códigos que 

contam a trajetória da equipe, de acordo com AT reflexiva. Apesar de haver uma família de 
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tema intitulada de invocações, o código de invocação a documentos foi agrupado junto ao 

tema de interações com o não-humano, por melhor categorizar a experiência de levar para as 

interações os documentos previamente construídos. 

Alguns gráficos e frequências foram utilizados na análise das transcrições das 17 

reuniões gravadas da equipe, em função da abertura metodológica preconizada por Ospina e 

Uhl-Bien (2012a) para trabalhar a compreensão da liderança relacional na interseção de 

perspectivas, de forma convergente e multiparadigmática. O processo de codificação e visão 

de mundo, no entanto, foi essencialmente interpretativa e de natureza qualitativa. 

 

5.1.1 Interações Humanas 

 

O padrão mais evidente na análise temática das 17 reuniões gravadas da equipe foi a 

ampla utilização de perguntas exploratórias, feitas por todos os envolvidos, com diferentes 

propósitos. Os membros da equipe afirmaram, em variados momentos, a importância de fazer 

as perguntas certas, para poder obter respostas. De acordo com Fairhurst (2011) as perguntas-

chave são utilizadas por líderes para facilitar processos colaborativos, em que pessoas buscam 

chegar a soluções de problemas desafiadores, que dependem de múltiplos fatores.  

As perguntas exploratórias foram feitas principalmente por Delta, Alfa e Beta, nesta 

ordem. Os dois primeiros foram reconhecidos pelos demais membros e pelos líderes formais 

como as pessoas que mais “puxaram” a equipe, ou que fizeram relevante trabalho. Beta 

também exerceu destacada liderança, e se autodescreveu como uma pessoa questionadora, o 

que corrobora as análises. As perguntas foram articuladas com frequência, também, pelo 

membro de apoio Zeta e pelos líderes formais nas reuniões de acompanhamento. Com base na 

codificação, meus registros revelam muitas perguntas feitas no início do projeto, picos de 

perguntas no meio dele, e redução nas duas últimas semanas do projeto, conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Ocorrência das perguntas exploratórias durante as reuniões 

 
Fonte: A autora (2020). 
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Os quatro picos de perguntas ocorreram em reuniões que antecederam os encontros 

presenciais no programa, ou seja, momento de tomada de decisão coletiva. Este achado 

corrobora a visão de Hackman e Johnson (2009), de que grupos tomam decisões mais 

acertadas quando membros influenciadores facilitam as discussões por meio de perguntas, 

questionamentos desafiadores e clarificações.  

As perguntas ocorriam em interação, sem planejamento prévio, e eram utilizadas na 

busca de significados, autorizações, e exercício de influências, conforme extratos no quadro 5.  

 

Quadro 5 – As perguntas emergentes relacionadas às interações humanas 

Perguntas emergentes nas interações 

Interações 

humanas 

Ômega: Eu não estou falando que é isso. Eu só estou aqui fazendo perguntas e vendo se isso faz 

sentido. 

Sigma: ‘O quanto você pagaria, pra ter isso?’ Não sei. É que dependendo das perguntas, valida 

algumas das hipóteses. 

Delta: Mas o que você acha que não deveria ter aqui? [para encerrar um conflito sobre alteração 

não autorizada nos slides da apresentação da equipe no programa]. 

Iota: Eles [os líderes formais] só fizeram os ‘por quês’ [relato de um dos membros, sobre a 

reunião com líderes]. 

Ômega: Então, gente! Vocês têm já algumas conclusões. Então, oh, não é [cliente] que tem quatro 

obras, é [cliente] que tem o quê? [perguntas emergentes, com base em progressões]. 

Sigma: E é possível fazer isso? Vale a pena? Não sei, eu tô questionando. 

Gama: Mas, pensando assim, o [produto1] não bate de frente aí com o [produto2]? 

Iota: Desculpa. O quê que é o [produto2]? 

Ômega: [...] É um modelo de negócio diferenciado? [...] é pra [cliente] pequeno? é pra [cliente] 

grande? Cês tão coletando informações pra construir essa estratégia. E aí, eu tô aqui hoje pra falar, 

‘meu Deus, olha o quão longe estamos!’, [...] pra gente ir construindo. Como nós estamos hoje? 

Alfa: Hã? Como nós estamos hoje? 

Beta: Isso é uma pergunta? 

Ômega: É! 

Fonte: A autora (2020), com base em extratos de falas da equipe. 

 

As reuniões presenciais eram permeadas por humor e riso, que emergiam na 

interpretação das circunstâncias, nas metáforas, nas autorizações, e exercício de influências. 

Com a ajuda da ferramenta MAXQDA, por exemplo, percebi que após a codificação de 

humor e riso seguia-se a codificação relativa a influências mútuas. Os achados reforçam as 

ideias de Watson e Drew (2017a; 2017b), que verificam que o humor e o riso são recursos 

fundamentais na construção de identidade e sentimento de equipe, criação de sentido, 

exercício de influências que não se configuram como tal, tomada de decisões, bem como no 

recrutamento de seguidores. Alfa foi a pessoa que mais amplamente utilizou o humor e riso 

nas reuniões, seguida por Beta, Delta,e Gama. O quadro 6 exemplifica alguns trechos. 
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Quadro 6 – Humor e riso nas interações 

HUMOR E RISO EMERGENTE NAS INTERAÇÕES 
Alfa: Essa reunião aqui é pra gente fechar a apresentação, né? 

Beta: Não, é pra fazer, né! 

Alfa: Isso. Pra fazer, quer dizer. 

Gama: Pra começar! /.../ ((risos)). 

Delta: A falta de pessoal seria uma dor de quem? do [cliente A; do Cliente B...]? 

Alfa: de todo mundo. / ((risos)) 

Alfa: E aqui... O que nós fizemos desde a última sessão? 

Beta: ((risos)) Discutimos bastante... 

Gama: Reuniamos. 

Alfa: Eu queria saber o quê que tanto a Micheline anota ali. ((risos)) 

Gama: Bater uma foto do caderno dela. /.../  ((risos)) 

Ômega: Existem muitas cabeças, cada um com interesses e pensamentos diferentes no grupo. 

Alfa: É, isso eu já percebi. ((risos)) 

Ômega: Épsilon tá querendo vender, vocês tão querendo saber qual requisito, eu tô querendo que vocês 

aprendam ((risos)). [...] Só que a gente tem que baixar nossa ansiedade [...].  

Ômega: Olha, se a gente quiser abrir uma seção de choradeira, eu vou falar do meu doutorado [...]. 

Ômega: A equipe tá cheia de gente super dedicada, inteligente, com experiência. Eu não costumo elogiar 

muito, mas assim... 

Alfa: Cês tão precisando! ((risos)) 

Ômega: Tão precisando de um elogio... /.../ ((risos)) 

Ômega: ele foi no Ceasa, comprou o tomate barato e tá vendendo pra você mais caro? [...] O meu tem um 

blockchain*!/.../  ((risos)) 

Beta: ((risos)) Tem blockchain! o tomate! 

Gama: É que eu acho que no nosso caso a gente não tem o tomate ainda. /.../  ((risos)) 

Fonte: A autora (2020), com base em extratos de falas da equipe. 
*Nota: Blockchain é um termo da língua inglesa que pode ser traduzido como cadeia de blocos. Trata-se de uma arquitetura 

básica de um sistema financeiro eletrônico, que funciona como um livro contábil que demonstra as cadeias de blocos das 

transações realizadas (BLOCKCHAIN, 1981-2019). 

 

Interpreto que o humor e o riso estavam associados ao clima de informalidade da 

equipe e da organização, e que favoreceram a criatividade e as interações nas reuniões 

presenciais. Esta análise corrobora a revisão da literatura de Watson e Drew (2017a), de que 

humor e riso contribuem para a cultura do local de trabalho, para o desenvolvimento de laços, 

efetividade da equipe, e para o estímulo da criatividade, sendo relevantes para as práticas de 

liderança e gestão. Na equipe de projeto, o humor e o riso se mantinham na presença dos 

líderes formais nas reuniões. O gráfico 3 identifica a ocorrência de humor e riso nas reuniões. 

  

Gráfico 3 – Ocorrência de humor e riso durante as reuniões 

 
Fonte: A autora (2020). 
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O gráfico 3 mostra que houve maior frequência de humor e riso até a décima reunião, 

e significativa redução nas últimas sete reuniões. A menor frequência de humor e riso foi na 

terceira reunião, solicitada para alinhamento com a líder formal Omicron, devido a ruídos na 

comunicação após inclusão de novo membro na equipe. Houve redução de humor e riso no 

último mês do programa, fase em que identifiquei quebra de expectativa e quebra no nível de 

comprometimento. Nesta última fase, as duas maiores frequências de humor e riso foram nas 

reuniões em que os líderes formais Sigma e Ômega estavam presentes – no gráfico 5, a inicial 

L1 significa presença de Sigma; L2 presença de Ômega; e LL presença de Sigma e ômega. 

As reuniões presenciais foram importantes para o desenvolvimento do projeto, 

conforme observação participante, documentação, e relatos nas entrevistas. Em geral, não 

havia uma pauta específica, e sim conversações e discussões sobre as atividades da semana e 

fases do projeto. Na entrevista, um dos membros considerou que a comunicação pode gerar 

polêmicas que podem ser melhor trabalhadas nos encontros presenciais, pois promovem 

maior segurança de compreensões mútuas. Esse dado reflete a concepção de Berger e 

Luckmann (1991), de que os encontros face a face oferecem um contínuo intercâmbio de 

expressividade e muita flexibilidade nas relações que se estabelecem em tempo real. 

Para Iota, as reuniões foram os momentos em que eles mais avançavam, pois 

discutiam e conversavam, e trabalhavam “de fato” no projeto. Épsilon sustenta esta visão, ao 

avaliar que “as coisas foram definidas ali nas reuniões”. Delta, igualmente, avaliou que “o 

trabalho só acontecia durante as reuniões”, mas pontuou que “reunião não é pra trabalhar, 

reunião seria pra gente alinhar depois do trabalho”. A análise dos dados corrobora a 

compreensão de Cunliffe e Eriksen (2011), para quem as conversações são oportunidades para 

que os envolvidos trabalhem ações e construção de significados. 

Em geral, os integrantes da equipe se tratavam com cordialidade, respeito, simpatia e 

atenção. Apesar de manifestarem preocupações com a falta de tempo, mantinham um tom 

tranquilo e ritmado de voz durante as reuniões, com frases intercaladas por pausas. Eu tive a 

percepção de que o ritmo pausado de fala ajudava na elaboração mental das mensagens, visto 

que os conhecimentos eram construídos em interação. Percebi bastante ênfase no olhar, e 

reforço das mensagens por meio de gesticulações com as mãos e movimentos corporais.  

Nas reuniões, a escuta ativa se manifestava por meio de frequentes “aham” (1.280 

hits, a maioria de Alfa e Delta, seguidos por Iota, Zeta e Sigma), bem como “isso” “é”, e 

“sim”, indicadores de abertura, escuta ativa, e consentimento. Beta, por sua vez, tinha como 

característica reproduzir as afirmações de alguns dos membros, reflexivamente, o que também 

sinalizava escuta e concordância. Sua liderança emergiu em diversos momentos, devido à 
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forma como ela se envolvia e envolvia os demais nas interações, criando conexões. Ouvir o 

outro é evidenciado como pré-requisito de reuniões, e envolve muito mais que escutar o que a 

outra pessoa diz, mas incorporar os significados, ter mente aberta, e buscar envolver a todos 

(HACKMAN; JOHNSON, 2009). Na escuta ativa, é importante falar “com” o outro, ao invés 

de “para” o outro (CUNLIFFE; ERIKSEN, 2011), principalmente no método lean, em que 

cada participante é importante para o projeto (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Na entrevista, Beta revelou que reconheceu ainda mais o valor de Alfa ao perceber 

que ela a escutava e a entendia. Beta relatou que inicialmente ficou preocupada com possíveis 

conflitos, pois eram muito questionadoras, mas que percebeu que ambas podiam se ouvir e 

ceder, e que entendiam as preocupações uma da outra. “E a gente criou um laço”, afirmou 

Beta. De acordo com Berger e Luckmann (1991), as experiências mais importantes ocorrem 

nas interações presenciais, em que padrões previamente estabelecidos não têm sustentação 

frente à evidência de um outro que se encontra disponível em um presente vívido e 

compartilhado, impulsionando outras interpretações. 

Alguns membros da equipe enfatizaram que seus líderes formais os ouviam, se 

deixavam transformar e contribuíam com base na escuta. Beta afirmou que Ômega “pára pra 

conversar contigo e ele te ouve”. Delta declarou que Ômega “também se transformava quando 

a gente conversava”, e que Sigma também estava ali para ouvir e dar suas contribuições 

quando necessário. A esse respeito, Grill, Ahlborg Jr. e Wikström (2014), afirmam que líderes 

são mais efetivos ao ouvir os liderados, pois podem oferecer melhor suporte e ter consciência 

de sua atuação como líder. Líderes ganham legitimidade ao serem reconhecidos como bons 

ouvintes e valorizadores das ideias dos demais (NARANJO ARANGO, 2015).  

Os preenchimentos de fala, em que um membro completava o raciocínio do outro 

durante as interações, reforçaram a escuta ativa e a compreensão de que a equipe prezava pela 

colaboração e conexões. Em um dos momentos de preenchimento, Delta perguntou à Gama se 

era aquilo que ele ia falar, e exclamou: “Eu senti! A gente tá conseguindo conversar no 

subconsciente”. Beta foi a pessoa mais envolvida nos preenchimentos, seguida por Iota e 

Alfa. O preenchimento é visto como um papel complementar na estrutura discursiva durante 

as interações, e se faz presente no modelo da comunicação como a interseção de texto e 

conversação, de Taylor e Van Every (2000). O preenchimento ocorreu conforme o gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Ocorrência de preenchimentos durante as reuniões 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

O gráfico 4 mostra que os preenchimentos foram mais frequentes na metade do 

projeto, bem como ao final, e pouco frequentes no começo. Minha interpretação é que a 

equipe passou por uma fase inicial de construção de conexões, que avançou para uma fase de 

compreensão sobre o que o outro membro explicitava em interação. 

Nas interações das reuniões do projeto, verifiquei consensos e discordâncias. 

Identifiquei que o consenso era alcançado após as perguntas exploratórias, que levavam à 

melhor reflexão. O consenso surgia também em momentos de discordâncias, que levavam a 

reelaborações. Exemplifico: Na primeira reunião, a equipe começou a discordar sobre o cargo 

do cliente escolhido para ser entrevistado por eles, pois poderia ser o cliente decisor da 

compra ou o usuário. Épsilon terminou um impasse na equipe com a pergunta: “Bom, 

primeiro, o quê que a gente quer saber? Né. A primeira pergunta!”. 

Por meio do processo de codificação no MAXQDA, verifiquei que os consensos 

tinham picos de frequência a cada conjunto de quatro ou cinco reuniões, sugerindo fases de 

incubação de ideias e de construção gradativa de compreensões. No modelo bidimensional de 

Taylor e Van Every (2000) é possível compreender que as organizações não precedem a 

comunicação, mas sim emergem de forma contínua nas circunstâncias vividas que envolvem 

pessoas, coisas, histórias, repertórios, o que gera uma versão interpretada coletivamente. 

Nesse sentido, a equipe que acompanhei foi caracterizada pela construção de entendimento 

conjunto, em um processo onde ninguém tentou impor sua opinião, conforme elucidado nas 

entrevistas, mas sim apresentá-la, submetê-la à apreciação dos demais, gerar reelaborações. 

Houve também a emergência de tensões e conflitos nas interações, presenciadas por 

mim na observação participante, e indagadas nas entrevistas com os membros da equipe, a 

fim de saber como eles se sentiram e o que consideraram como tensão e conflito. Na 

entrevista, Delta mencionou as tensões em relação à marcação das entrevistas, e um evento 

em que outra pessoa da equipe se sentiu desrespeitada, por ele ter mudado os slides da 
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apresentação sem ter consultado a equipe. Delta explicou que apenas resumiu os slides, pois 

ele seria o apresentador. Iota citou o ocorrido como “embate muito ferrenho”, mas que 

compreendeu as duas posições. Delta relatou, ainda, um terceiro evento, em que foi solicitado 

que não usasse o WhatsApp
®
 para resumos de entrevistas, mas sim que fosse até a “mesa 

deles para conversar”. Houve tensão, também, sobre a falta de relatoria escrita ou verbal sobre 

o teor das primeiras entrevistas que dois membros realizaram. Interpreto que os conflitos que 

geraram maior desconforto estavam associados a desautorizações, em que um membro agia de 

forma isolada ou sem o aval da equipe. 

Na visão de Delta, as tensões e conflitos foram aprendizados valiosos para que ele 

entendesse que as pessoas são diferentes dele, e reconheceu sobre os slides: “isso foi um erro 

meu, eu mudei e não mandei para o pessoal validar”. Reafirmou que viu mudanças 

acontecerem com ele, favorecidas por aqueles momentos de tensão, como por exemplo 

mandar mensagem pessoal e não no grupo e aprimorar ainda mais a sua comunicação. 

Houve tensão que eu só tomei conhecimento na entrevista. Um dos líderes formais 

da equipe, por exemplo, falou da tensão que ele sentiu ao perceber que a equipe não estava 

categorizando os achados e padrões identificados nas entrevistas feitas com os clientes 

potenciais. Ele falou que percebeu, também, tensão por parte da equipe, em função do pouco 

tempo disponível para dedicação ao projeto, e declarou: 

 

Teve algumas questões de tensão ali, mas tem coisa que faz parte do jogo. [...] eu 

acho que houve discussões, houve frustrações, houve... mas isso acontece em 

projetos, faz parte [...]. Às vezes, quando tu tem um trabalho que tu nunca fez ainda, 

que é uma descoberta, então era muita coisa nova, então, sabe, não foi também 

nenhuma surpresa pra mim a gente ter tido alguns problemas, alguns 

desalinhamentos. Eu imaginava que isso ia acontecer mesmo. 

 

Essa afirmação corrobora a visão de Hidding e Nicholas (2017), que preveem 

conflitos em projetos em função das incertezas. Cooren, Taylor e Van Every (2006), 

preconizam que organizações emergem das interações e que assim como a comunicação é um 

caminho para consenso, cooperação e colaboração, também é para discordâncias e tensões. 

Beta relacionou as tensões à mudança de lado da liderança, que passou a ser 

também assumida pelos membros mais jovens, conforme declarou: 

 

[...] a liderança mudou de lado. Eu acho que no começo a liderança fazia parte das 

pessoas que tinham mais conhecimento do negócio, [...] e eu acho que em um certo 

momento essa liderança virou e aí as pessoas que tinham menos conhecimento do 

negócio elas viraram líderes e as outras pessoas acabaram indo nessa liderança [...]. 

Então toda vez que muda isso eu acho que tem uma certa tensão. 
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Visualizo o processo de emergência da liderança, cuja percepção pode ser reforçada 

pelo tempo de ocupação de fala durante as reuniões gravadas, conforme gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – A liderança pela ocupação do tempo de fala 

 
Fonte: A autora (2020). 

Nota: Em vermelho e seus matizes, os três mais experientes na empresa; em azul e matizes, os menos 

experientes na empresa. 

 

O gráfico 5 identifica o número de caracteres nas falas dos cinco membros da equipe 

– em um total de mais de um milhão de caracteres – de acordo com as transcrições literais das 

reuniões do projeto. Os dados foram identificados por meio de categorizações automáticas do 

MAXQDA. As séries em barra representam as 17 reuniões, com o respectivo número de 

caracteres de fala proferida por cada participante. Por meio do gráfico é possível visualizar 

como os dois menos experientes na empresa e mais experientes com o método lean (na cor 

azul e matizes), ocuparam crescente espaço de fala nas reuniões a partir da segunda metade do 

projeto. A primeira reunião foi caracterizada por domínios de fala de duas pessoas experientes 

no desenvolvimento de soluções, enquanto a última reunião foi caracterizada por domínios de 

fala de dois membros mais experientes com o método lean e com os processos de inovação. 

Conforme muito bem colocado por Beta, a liderança foi mudando gradativamente de lado, 

pois a última aula do programa demandava a demonstração da aplicabilidade do método lean. 

As duplas de participantes com maior domínio de fala nas 17 reuniões gravadas e 

transcritas, conforme contagens do MAXQDA, estão registradas no quadro 7. 
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Quadro 7 – Pares de domínio de falas durante as reuniões 

 R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-17 

P
ar

es
  

d
o

m
ín

io
 f

al
a 

Alfa 

& 

Beta 

Zeta 

& 

Beta 

Zeta 

& 

Beta 

Zeta 

& 

Alfa 

Beta 

& 

Alfa 

Alfa 

& 

Gama 

Zeta 

&  

Ômega 

Alfa 

&  

Iota 

Beta 

& 

Alfa 

Beta 

& 

Delta 

Alfa 

& 

Delta 

Alfa 

& 

Beta 

Delta 

& 

 Iota 

Ômega 

& 

 Beta 

Alfa 

& 

Sigma 

Alfa 

& 

Delta 

Iota 

& 

Delta 

Fonte: A autora (2020), com base em contagem de palavras da equipe. 

 

O quadro 7 revela que Zeta liderou as reuniões iniciais, em termos de ocupação de 

fala, momento em que ofereceu amplo apoio para a elaboração do roteiro de entrevista e 

conduções sobre o projeto. Alfa e Beta lideraram as reuniões em ocupação de fala geral e 

Delta teve destacada participação a partir da segunda metade das reuniões. De acordo com 

Hackman e Johnson (2009), o achado mais consistente nas pesquisas em pequenos grupos é a 

relação entre participação e liderança, visto que a participação demonstra motivação para 

liderar e comprometimento com o grupo. Os autores recomendam focar tanto na qualidade da 

comunicação quanto na quantidade, pois a frequência fomenta a consideração de um 

indivíduo como líder, mas este deve prezar pela efetividade de sua comunicação. Para 

Hackman e Johnson (2009), a efetividade da liderança depende da vontade de interagir com 

outros membros, e que indivíduos que desenvolvem habilidades de comunicação são mais 

propensos a influenciar outras pessoas. Para esses autores, a emergência da liderança envolve 

comportamentos comunicativos, capacidade de síntese, estabelecimento de metas e direção, 

bem como gerenciamento de tensões e conflitos. 

 

5.1.2 Interações com o não humano 

 

Os participantes interagiam não só com as pessoas, mas também com os 

instrumentos e o espaço físico, o que ficou evidente desde o primeiro dia do projeto, conforme 

observação participante e demais métodos de coleta de dados.  

O canvas ocupava um lugar na formação do círculo equivalente a um espaço 

ocupado por um dos integrantes. No primeiro dia do projeto, os membros se reuniram 

formando um círculo em pé, no próprio local de trabalho, cujo marco era o canvas elaborado 

por eles e afixado no vidro da sala. Eles apontavam e se referiam ao conteúdo dos Post-it
®

s 

escritos por eles. No dia seguinte, a equipe levou o canvas para o hall, local que demarcaria o 

espaço mais frequente de reuniões. Omicron, por exemplo, em uma das ocasiões agendou que 

se encontrariam “na mesa do canvas”, referindo-se ao hall onde ele estava afixado. Apesar de 

haver mesa ao lado, os membros muitas vezes ficaram em pé junto ao canvas. O círculo 
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humano se fechava com a presença do participante não humano, conforme figura 25.  

 

Figura 25 – Interação envolvendo humanos e não humano 

 
Fonte: A autora (2020), conforme registro fotográfico em campo (imagens distorcidas). 

 

Houve contínua e frequente interação com materiais e recursos que favoreceram o 

desenvolvimento do projeto.  Em uma típica reunião da equipe, os integrantes interagiam com 

o quadro branco, adesivos coloridos, canvas, canetas marcadoras de quadro, slides, notebooks, 

celulares, teclado conectado à TV data show, Google Drive
®
, e agenda online. Ao envolver os 

elementos não humanos, os membros construíam e consolidavam colaborativamente o roteiro 

de entrevista, as apresentações para o programa lean, a evolução das atividades do projeto. 

Zeta utilizava regularmente o notebook, construindo conhecimentos à medida que interagia na 

equipe. O roteiro de entrevista foi construído colaborativamente em equipe, com Zeta na 

condução e suporte de conhecimentos de Alfa, Beta e Gama. Em duas entrevistas que 

acompanhei, verifiquei que os membros se apoiavam no roteiro e o adaptavam ao contexto. 

Isso corrobora o que afirmam Putnam e McPhee (2009), de que pessoas moldam materiais, 

que por sua vez afetam a comunicação. 

Iota apresentou à equipe o quadro Certeza; Suposição; Dúvida (CSD), escrevendo-o 

no quadro branco. Iota deu as instruções que o CSD deveria ser usado de forma flexível, de 

forma a identificar os conhecimentos prévios, as validações de conhecimento, e o 

desconhecimento. Este quadro foi autorizado pela equipe e muito utilizado durante o 

desenvolvimento do projeto. No dia 3 de setembro, por exemplo, as colunas C; S; e D tinham 

3; 13; e 1 Post-it
®

, respectivamente. Quatro semanas depois, havia 25; 14; e 3 Post-it
®

s nas 

colunas. Ou seja, identificaram junto ao quadro mais certezas, criaram novas suposições e 

visualizaram mais dúvidas em relação às novas constatações junto aos clientes. Em uma 

ocasião, Beta comentou: “Essa matriz está nos deixando confusos, eu acho”, recebendo de 
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Iota e de Delta a orientação de não se apegar ao instrumento. O quadro 8 mostra como 

ocorriam as interações envolvendo materiais e recursos. 

 

Quadro 8 – Trechos das interações envolvendo materiais e recursos 

Interaões envolvendo não humanos 

Iota: [...] Não sei se cês já conheceram o CSD, que é uma ferramenta pra gente levantar certezas, suposições e 

dúvidas. [...] A gente ir fazendo isso, e tipo, tentar jogar tudo pra certezas. [...] ... a gente consegue construir ao 

longo das semanas. /.../ [...] ... acho que seria interessante a gente expor isso na parede. 

Beta: Isso é uma certeza ou é uma suposição? 

Gama: É uma quase certeza. 

Beta: Então é uma suposição. 

Iota: Só que a gente tem que começar a externalizar mais pra conseguir ir validando, ‘ah, isso é uma certeza. 

Isso é uma dúvida. Isso é uma certeza’. 

Alfa: Aham. Não, então já vamos colocar ali, né. 

[Recurso ajuda a visualizar que tem muitas dores e nenhum ganho]. 

Beta: Porque tá vendo que ele tem muita dor aí e ele não tem ganho nenhum, né. 

Ômega: Post-it
®
 e canetinha, pra depois isso não se perder, tá. 

Ômega: [Em outro momento] E quando aquele quadro apagar apagou, não sei se isso tá na pasta de algum 

drive. 

Delta: Seguinte, eu criei um Drive [...]. 

Zeta: Que tem todo o material [do Programa] lá, que tem o livro, tem tudo. 

Beta: É, mas a gente não recebeu [...]. 

Delta: [...] Eu mandei um link falando que eu tinha criado [...]. É muito mais fácil vocês clicarem no link [...]. 

Gama: É, eu já liguei aqui... Eu já liguei aqui porque eu sei que tu não gosta de demora, né. Acho que a ideia é 

a gente bater um papo sobre [o produto], né. E também mostrar um pouquinho da cara dele. 

Sigma: Olha, eu vou dar uma sugestão pra vocês. Se tu abrir agora uma planilha aí ((risos)) a gente já vai 

elencar umas... quatro, uma meia dúzia de hipóteses que foi o que passou a reunião toda a gente falando aqui. 

Beta: [questiona canvas] No nosso canvas lá eu vejo que tem que tirar esses carinhas aqui. 

Gama: Concordo. Não é funcionalidade. / [...] 

Beta: Então. Eu acho que a gente tem que tirar. Isso daqui a gente deixa aqui no nosso papel, pra nos nortear. 

Gama: Ele falou pra não tirar, pra gente riscar pra mostrar na semana que vem a evolução. /[...]. 

Iota: É, eu tô tirando foto. 

Fonte: A autora (2020), com base em extratos de falas da equipe. 

 

Os membros mais jovens exerceram liderança nas interações em torno dos recursos, 

inclusive muitas vezes ensinando os demais. Iota exerceu liderança no momento em que ele 

sugeriu a utilização do quadro CSD – Certeza, Suposição, e Dúvida – que foi autorizado pela 

equipe. Já Delta exerceu liderança ao criar uma nova pasta no Google Drive® para que a 

equipe fizesse o trabalho colaborativo. As pessoas que mais interagiram em torno de recursos 

e instrumentos, conforme processo de codificação aberta, foram Alfa, Delta, Beta e Iota. 

Considero que a interação com materiais e recursos se dava de forma ativa por parte 

dos membros da equipe. Ao final do desenvolvimento da Equipe de Projeto Lean e início de 

um novo projeto conduzido por Zeta, esta convocou a equipe para dinâmica de exploração de 

conhecimentos. Ao chegarem ao local, os membros da equipe perceberam que os materiais 

estavam em três mesas separadas e que a equipe seria separada. Eles pediram para reorganizá-

las em uma fileira de mesas, para que ficassem juntos. Receberam fichas de conhecimento já 
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impressas, mas tomaram a iniciativa de criar novas fichas, também. Questionaram termos e 

linhas divisórias dos quadros. Sigma, por exemplo, explicou que não gostava das divisões nos 

quadros, pois compreendia que as questões tratadas estavam correlacionadas. 

Interpreto que as verificações sobre o não humano estão alinhadas à liderança 

relacional, vista como processo de coordenação e organização emergente (OSPINA; UHL-

BIEN, 2012b; UHL-BIEN, 2006). Na visão de Bradbury e Lichtenstein (2000, p. 552, 

tradução nossa), o termo relacionalidade inclui a dimensão humana, na visão de que “as 

organizações são construções sociais humanas. No entanto, também expandimos o termo para 

incluir fenômenos não humanos, a fim de abordar igualmente as interdependências” entre a 

organização e seu contexto interno e externo. 

O modelo de Taylor e Van Every (2000) demonstra que os eventos comunicacionais 

envolvem agentes humanos e não humanos, inclusive em função da fala ser apoiada em 

textos. Para Cooren (2000), os eventos comunicativos reúnem agentes não humanos que 

podem ser invisíveis à análise, mas que se conectam aos humanos, ajudam nos 

relacionamentos, geram identidades e referências. Nesta visão, as estruturas nascem na 

integração das entidades humanas e não humanas (COOREN; FAIRHURST, 2009; 

LATOUR, 1996) como artefatos, sinais e manuais, o que é uma das evidências dos estudos da 

Escola de Montreal (KUHN, 2012). 

Identifiquei a prática de escrever na parede como uma forma de interação dos 

membros da equipe com o não humano. O hall e demais salas onde a equipe se reunia tinham 

quase toda a extensão da parede em formato de quadro branco, para escrita. Os membros 

escreviam no quadro à medida que iam expondo os dados e interpretações. Por exemplo, 

durante uma de suas falas, Ômega rabiscou no quadro, para dar orientações sobre tabulações 

dos dados, identificação de padrões, e visualização do conhecimento. Em seguida, Beta foi até 

o quadro, e explicitou suas compreensões com base nos rabiscos. Ou seja, as compreensões 

eram construídas por humanos em interações com elementos não humanos. 

Beta afirmou que na outra sede não era possível esse tipo de interação, e que 

percebeu mudança de cultura após a mudança para a nova sede: “Não era cultural as pessoas 

se reunirem no corredor e rabiscarem uma parede”. Ela elucidou que quando as pessoas da 

organização se deparam com rabiscos na sala de reunião e elas precisam também escrever, 

sempre se perguntam e se preocupam se podem apagar ou não. Beta afirmou: “[...] isso eu 

acho que já tá ficando enraizado na cultura da empresa, e é bem bacana. [...] Essa questão de 

ter espaços livres, onde você vai, ocupa, onde você escreve na parede, coloca Post-it
®

. 

A equipe de projeto lean se apropriou de toda a extensão de parede do hall do andar 
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e achei curioso não ter havido a disputa por parte de outras equipes, pois os textos 

continuaram expostos semanas depois de terem encerrado o projeto da equipe, o que 

demonstra, ainda, confiança e liberdade de compartilhamento. Apesar da imagem não 

oferecer a ampla dimensão da parede, vide representação na figura 26. 

 

Figura 26 – Quadro CSD, canvas e rabiscos no quadro branco em toda extensão do hall 

 

Fonte: FONTANI (2020). 

Nota: Ilustração feita por cartunista, com base em foto da autora (2020). Vide autorização no Apêndice D–1. 

 

Avalio que a equipe contou com espaço físico favorável às interações. Os membros 

entrevistados avaliaram que eles têm uma estrutura física muito boa na organização, com 

disponibilização de móveis modernos e ambientes propícios à inovação. Na visão de Iota: 

 

[...] meu setor é acostumado a trabalhar assim. Até a estrutura do prédio [na 

empresa] se propõe a isso, a arquitetura, o design interno, eu acho que se propõe a 

isso, de ser mais aberto, de os ambientes serem mais livres e ter espaços que você 

possa se apropriar momentaneamente, pra ‘ah, essa parede eu vou tá usando pra um 

projeto aqui’, acho que foi como a gente fez.  

 

Nas entrevistas, questionei se ficaram à vontade no hall, mesmo com as potenciais 

distrações, já que havia livre trânsito de pessoas que acessavam os toaletes e as escadas para 

outros andares. Minha percepção de que os ruídos de ordem técnica não os incomodavam foi 

confirmada por Alfa. Ela afirmou que não os atrapalhou, pois já estão acostumados em 

ambiente todo aberto, que “no fim as pessoas acabam se concentrando naquilo” que é o foco 

delas. Delta corroborou, afirmando que ficavam até um pouco “mais tranquilos no corredor”, 

pois salas de reuniões costumam deixar o ambiente mais formal, com todos sentados, e “no 

corredor não, a gente ficava de pé, conseguia desenhar, conseguia se expressar mais”. Iota, 

por sua vez, foi o único que manifestou que, apesar do espaço aberto ter sido legal, sentiu 

falta de um espaço mais reservado e específico ao projeto. 

Identifiquei, ainda, invocações a documentos, feitas pelos membros da equipe, a fim 
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de compartilhar compreensões, argumentar e enriquecer as conversações. Os participantes que 

mais invocaram documentos como fomento às reuniões foram primeiramente Beta, seguida 

por Alfa e Delta. Nesse sentido, cabe explicitar que, na visão de Benoit-Barné e Cooren 

(2009), a conquista da autoridade reside em reconhecer o valor de indivíduos, coisas 

materiais, textos, e incorporá-los nas falas. 

 

5.1.3 Invocações 

 

As invocações ao cliente, à própria equipe, ao programa, à empresa e ao líder formal 

no projeto surgiram espontaneamente na equipe, e foram recursos utilizados com frequência 

nas reuniões. A fala de terceiros era incorporada pelos membros, que mudavam o pronome 

pessoal e o tom de voz, o que possibilitou registrar as ocorrências nas transcrições das 

reuniões, com a utilização de aspas. As invocações estão exemplificadas no quadro 9, para 

melhor compreensão sobre como a equipe incorporava a fala de terceiros. 

 

Quadro 9 – Trechos das diferentes invocações 

 INVOCAÇÕES FEITAS NAS REUNIÕES 

Invoca 

Clientes 

e Equipe 

Ômega: Então, por exemplo, ah eu vendo coxinha de frango, aí eu vou conversar com você. Eu não 

tô vindo e falando ‘– ah, cê quer coxinha de frango?’. Eu tô vindo assim ‘– ah cê tá com fome?’. ‘– 

Sim’. ‘Opa, ele tem fome, quer comer alguma coisa’. ‘– Mais ou menos que sabor cê gosta?’. ‘– Ah, 

eu gosto de frango’. ‘Opa! gostei’. ‘Mas quanto você pagaria numa coxinha de frango?’. ‘– hmmm 

cara, eu tô meio que sem grana. Eu pagaria só até uns quatro reais’. ‘Opa! minha coxinha de frango 

custa doze reais, então não fecha’. Ou seja, internamente eu tenho que voltar na minha casa e falar 

‘olha, ele quer comer, ele quer frango, só que ele não tem doze reais’. 

Invoca 

Clientes 

Ômega: Então ninguém vai chegar e vai falar assim, tipo ‘ai, olha eu tô com câncer, e eu vou morrer 

daqui dois anos, então eu preciso que você me ajude [...]’. O cara vai falar ‘olha, eu tô com uma dor 

aqui, estou me sentindo fraco’ [...]. O cara tá dando um cenário, assim, que tipo, ele não consegue 

interpretar. Ele tá no meio do problema. 

Invoca 

Equipe 

Ômega: ‘– É isso daqui que você quer?’ ‘– Não, não é’. Aí eu volto pra casa triste. É: trazer a lista, 

tipo assim, ó ‘ele consegue pagar até tanto; ele prioriza orçamento, A, B e C...’. Eu venho com essa 

lista de pedido e falo ‘o quê que aqui eu já tenho e eu consigo utilizar pra entregar o que ele quer, 

que alinha ou não?’. [...] Então, isso daqui é o final de uma análise, que a gente vai ter... 

Invoca 

Programa 

Gama: Olha só uma das coisas que o professor falou aqui ó: ‘evitar entrevistar pessoas que 

conhecemos, pois elas podem ser gentis e mentir’. /.../ ‘Não entreviste conhecido’. 

Gama: ... Se é um trabalho exploratório, [...] coisas que eu anotei no curso lá, tá: ‘Faça perguntas 

pra aprender. Não assuma premissas. Escute muito mais do que tente vender’. 

Invoca 

Empresa 

Ômega: ... e ele: ‘– mas eu quero a equipe aqui, porque eu quero falar com eles’. A equipe subiu, o 

coordenador subiu, e o [líder na alta gestão] falou, ‘eu dei a chance, dei orçamento, e vocês não 

fizeram o trabalho que tinha que ser feito [...]’. 

Invca 

Líder 

formal 

Beta: ... Ômega falou: ‘anota mas não foca nisso’. 

Ômega: Eu não acho nada. Eu não acho nada! 

Iota: ... ‘Vocês!!’ [Iota invoca Ômega ao dizer “vocês”. Ele poderia dizer “nós”] 

Fonte: A autora (2020), com base em extratos de falas da equipe. 

 



121 

 

 

 

As invocações estão contempladas nas análises deste estudo, pois o ventriloquismo é 

uma das questões investigadas na constituição comunicativa das organizações (CCO) sob o 

enfoque da Escola de Montreal. Cooren (2010) aborda o ventriloquismo como uma forma de 

buscar autorizações pela invocação de razões, procedimentos e instituições, em uma fusão do 

mundo material e imaterial. Ao iniciar a pesquisa empírica, eu não tinha ideia sobre como o 

ventriloquismo ocorreria. As invocações ocorriam ao ritmo das circunstâncias, fazendo com 

que entidades inesperadas estivessem presentes à reunião. 

As invocações aos clientes transbordavam nas falas, como se os clientes estivessem 

presentes nas reuniões. O processo de ir até o cliente e trazer suas falas para as reuniões foi 

vivido com diferentes níveis de dificuldades pelos participantes. Para Delta, “o maior desafio 

era conseguir traduzir as coisas que eles estavam falando [...]”. Já para Alfa esta foi uma 

tarefa que correspondeu à sua capacidade, visto que tem facilidade em trazer exemplos. Isto 

se confirmou no processo de codificação, ao revelar os membros que mais invocaram os 

clientes, sendo eles Alfa, Gama, Beta, Ômega, Delta e Iota, nesta ordem. Os dois primeiros 

membros já vivenciam em suas práticas cotidianas a necessidade de interpretar as 

circunstâncias dos clientes no desenvolvimento de produtos. Isto me remeteu à Cooren 

(2010), para quem o inanimado adquire expressão por meio de ações humanas, sustentado 

pelo aspecto cultural dos envolvidos nas conversações, de forma natural. As falas 

incorporadas dos clientes se tornaram mais frequentes na segunda metade do desenvolvimento 

do projeto, quando os participantes já haviam feito algumas entrevistas, conforme gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Invocações ao cliente durante as reuniões 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Conforme o gráfico 6, os picos de maior utilização de invocação aos clientes foram 

nas reuniões que antecediam as aulas nos programas, o que também demonstra a emergência 

circunstancial, visto que um dos principais objetivos do programa era fazer as equipes 

compreenderem as dores e necessidades dos clientes entrevistados. 
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Ocorreram, também, invocações à equipe de projeto lean, conforme exemplificado 

no quadro 9, para apresentar argumentações, e ilustrar situações. Vide frequência no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Invocações à equipe durante as reuniões 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

O gráfico 7 demonstra que a maior frequência de invocações à equipe foi observada 

nas reuniões com os líderes formais, de alinhamento e feedback sobre as entrevistas. Ômega 

foi o membro que mais incorporou as falas da equipe, mesmo tendo participado de menos da 

metade das reuniões, o que demonstrou sua habilidade em falar em nome da equipe, em usar o 

ventriloquismo para incentivar os membros, demonstrar situações e dar orientações ao mesmo 

tempo em que os invocava, colocando-se no lugar deles. Alfa foi a segunda pessoa a fazer 

mais invocações à equipe, seguida por Beta e Gama. 

Houve invocações à empresa, momentos em que os participantes da equipe falavam 

em nome da organização, ou incorporavam a própria organização falando ou alguns de seus 

líderes formais. A frequência dessas invocações está representada no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Invocações à empresa durante as reuniões 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Como demonstrado no gráfico 8, a maior frequência de invocações à empresa 

ocorreu no mês de finalização do projeto, com pico em reunião em que estavam presentes os 
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dois líderes formais da equipe de projeto. Eu interpreto que, no momento de fechamento, os 

integrantes tiveram que incorporar a visão organizacional e situar os achados da equipe de 

projeto dentro desta visão, conforme explicitado por Ômega na reunião de número 14: “Mas 

imagine que a gente pudesse falar assim ó, ‘quem usa o sistema da TechLeader tem um selo 

da qualidade que a TechLeader fala que a gestão está sendo bem feita’”.  

Ômega ocupou o pódio de invocação à empresa, seguido por Alfa e por Épsilon. Ou 

seja, Ômega, cujo cargo de coordenação o colocava no nível de líder médio, exercia sua 

liderança falando em nome da equipe e falando em nome da organização, além de demonstrar 

maestria em incorporar diferentes vozes em uma mesma ideia. Este achado tem relação com 

as verificações de Brummans, Hwang e Cheong (2013), de que a influência do líder depende 

de sua capacidade de invocar o “Mestre” em suas falas e ações das situações cotidianas. 

As invocações ao programa lean emergiram com as circunstâncias, em que a equipe 

incorporava as falas dos professores e a textualidade dos conteúdos, conforme exemplificado 

no quadro 9. De acordo com minhas codificações, o programa foi invocado nas reuniões 

principalmente em dois momentos: Na reunião seguinte à primeira aula do programa, em que 

os integrantes conversaram sobre as orientações e atividades a serem desempenhadas de 

acordo com o método lean; e na reunião de número sete, de alinhamento com os dois líderes 

formais, quando os integrantes desautorizaram algumas compreensões daqueles líderes, em 

nome do método proposto pelo programa. Naquele momento de alinhamento, Gama invocava 

as orientações dos professores, tendo seu bloco de anotações em mãos. 

Já as invocações aos líderes formais foram utilizadas para falar em nome de um dos 

líderes, para lembrar sobre recomendações, para elucidar ou questionar resultados esperados 

do projeto. A pessoa que mais incorporou essas falas foi Beta, seguida por Delta, Alfa e Iota. 

 

5.2 OS SIGNIFICADOS SÃO CONSTITUÍDOS NAS INTERAÇÕES 

 

O objetivo específico deste tema é apresentar os resultados, análises e discussões 

sobre o metatema significados, a fim de tecer as compreensões sobre como ocorreu a 

construção de significados relevantes no processo de liderança da equipe de projeto lean. 

Os dados e interpretações revelaram que a construção de significados ocorreu de 

forma emergente, durante as interações da equipe, não tendo havido um planejamento prévio, 

mas sim uma organização em curso. Os significados foram constituídos comunicativamente, e 

envolveram produção de direção, alinhamento e comprometimento (DAC), de forma 

concomitante com as circunstâncias tanto externas quanto internas, conforme figura 27. 
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Figura 27 – Mapa temático sobre os significados emergentes 

 
Fonte: A autora (2020), com base na AT, com triangulação de métodos. 

 

Na figura 27, a letra “T” simboliza a existência de base teórica sobre a relevância do 

metatema significados. Imediatamente abaixo, encontram-se as principais famílias de temas e 

os respectivos códigos iniciais, de acordo com análise temática (AT) reflexiva do conjunto de 

dados. Apresento nos itens a seguir os resultados pormenorizados e extratos de dados 

considerados relevantes para este estudo. 

 

5.2.1 DAC – Direção, Alinhamento e Comprometimento 

 

A construção de significados revelou a produção de direção, alinhamento e 

comprometimento (DAC) na equipe de projeto lean. As perguntas exploratórias ajudaram no 

processo, conforme quadro 10. 

 

Quadro 10 – As perguntas emergentes relacionadas aos significados 

Perguntas emergentes na produção de DAC 

Direção 

Épsilon: Bom, primeiro, o quê que a gente quer saber? Né. A primeira pergunta. 

Ômega: Então, o quê a gente consegue vender [para o cliente]? Essa é a pergunta máxima, que a 

gente vai tentar responder no final. 

Sigma: A gente não consegue formular uma pergunta pra identificar essa dor? porque eu acho que 

esse segredo vai tá na formulação dessa pergunta. 

Zeta: Por quê que essa pergunta tá aqui? Por quê que é importante a gente saber isso? 

Alinha-

mento 

Beta: O que a empresa espera do Programa, e o que a empresa espera como resultado do Programa, 

ou do trabalho de [nome do setor envolvido]? 

Beta: E qual é o resultado que a gente quer? Eu não sei. Não sei se vocês dois sabem. Eu não sei. 

Iota: Pra mim é vender algum produto que seja um... 

Beta: Aí! [...] não é vender! É muito mais do que isso, sabe. Eu acho que quando a gente coloca a 

palavra vender a gente esquece um monte de coisas que vem por baixo. 

Alfa: E como que a gente pode startar algo como isso? Porque tem que alinhar com todo mundo. 

 

Objetivo norteador; 

Reelaboração do 

objetivo; 

Intermediação dos 
líderes; 

Orientações. 

Escolha da equipe; 

Expectativas; 

Valor no “get out of 

the building”; 

Parceria, integração; 

Papel dos líderes. 

Direção Alinhamento 

Motivação pessoal; 

Ser dono do projeto, ter 

responsabilidade; 

Disponibilidade; 

Incentivo dos líderes. 

Comprometimento 

Relatos, interpretações; 

Diversidade mercado; 

Dores dos clientes; 

Proposta de valor; 

Metáforas reveladoras. 

Externas 

Desorganização; 

Desconhecimento e 

incertezas; 

Organização emergente; 

Distanciamento 

intencional líder formal; 

Aprendizagem. 

Internas 

CIRCUNSTÂNCIAS DAC 

SIGNIFICADOS 
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Perguntas emergentes na produção de DAC 

Comprome- 

timento 

Delta: O quê que impede a gente, da gente fazer as entrevistas até quinta? Eh... tô perguntando mais 

na sua opinião, Zeta. Cê acha que a gente deveria fazer um planejamento, é isso? 

Beta: Porque a gente precisa de detalhes de utilização do software. 

Delta: E se eu aprender tudo sobre o Software? 

Delta: Mas o quê que cê acha que não deveria ter aqui? [...] eu tô querendo entender pra realmente 

melhorar, porque eu não sei! Tipo, eu tô tentando correr, tô ligando pra Deus e o mundo pra tentar 

marcar entrevista, mas se não tá gerando... se a gente não tá feliz com o trabalho, e eu também não 

tô feliz porque eu queria tá trabalhando muito mais nisso... 

Fonte: A autora (2020), com base em extratos de falas da equipe. 

 

Os dados reveladores de DAC serão detalhados nas subseções seguintes, iniciando 

pelo alinhamento, pois caracterizou os posicionamentos dos membros e da organização frente 

ao projeto, fomentou o comprometimento e direção da equipe. 

 

5.2.1.1 DAC - Alinhamento 

 

Um dos aspectos mais reveladores na análise temática (AT) dos dados foi a 

constatação de que a produção de direção, alinhamento e comprometimento (DAC) foi 

favorecida pela escolha da equipe, conciliação de expectativas tanto dos membros quanto da 

organização, valores e práticas organizacionais, bem como pelo estabelecimento de parcerias 

e integrações. De acordo com Drath et al. (2008), o alinhamento envolve a organização e 

coordenação de conhecimentos coletivos, assim como estruturas, gestão estratégica e de 

desempenho, sistema de recompensas, ajustes mútuos e flexibilidade. 

O alinhamento revelou a importância da intencionalidade na escolha da equipe, em 

conformidade com o projeto e com os valores organizacionais. Na entrevista, o líder formal 

pontuou que buscaram designar as pessoas “que teriam uma aderência maior pra fazer essa 

pesquisa”, juntando intencionalmente membros da equipe de desenvolvimento com os de 

inovação. Em minha visão, os motivos deveriam ter sido explicitados aos membros, que nas 

entrevistas expuseram suas próprias percepções. Iota viu no convite a “estratégia de Ômega 

de trazer pessoas mais novas, com cabeças menos viciadas”. Delta considerou que foi por seu 

interesse em projeto de inovação e desenvolvimento de produto. Beta refletiu que, talvez, por 

ser questionadora, dedicada, comprometida, e detalhista, e que já vem “com essa pegada de 

querer trazer coisas de inovação dentro do dia-a-dia”.  

Houve alinhamento de expectativas individuais e organizacionais. Um dos líderes 

formais declarou que buscaram “casar aquele momento” de capacitação do programa lean da 

universidade com uma necessidade da organização. Ele afirmou que fez “um convite rápido 

pro pessoal, dizendo ‘tamo a fim, vamos lá [...], vocês vão ter conhecimento novo e vão 
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ajudar a validar uma dor que vocês mesmo têm aqui’”. Nas entrevistas, constatei que os 

participantes reconheceram no projeto a oportunidade de se desenvolverem em nível pessoal e 

profissional, aprenderem sobre a metodologia de inovação, fazerem algo de impacto no 

desenvolvimento de produto e soluções, e aplicarem na prática os novos conhecimentos. 

Um alinhamento que me chamou a atenção foi em relação à expressão conhecida e 

trabalhada na organização como get out of the building (BLANK, 2018), Eu visualizei o 

alinhamento entre o projeto e o valor organizacional de ir até o cliente, e resgatei a expressão 

no momento das entrevistas. Os participantes foram unânimes em afirmar que a prática de sair 

das instalações e ir até o cliente é um valor na organização. Na visão de Sigma, a TechLeader 

há anos atuava de forma especialista, e via na Equipe de Projeto Lean a oportunidade de 

verificar as reais necessidades do mercado, para tomada de decisão. Ele declarou: 

 

[...] uma coisa que eu achei bem bacana, assim, bem importante, foi a equipe sair de 

dentro de casa e realmente ir lá conversar com possíveis clientes, né. E isso ajuda a 

mudar esse mindset de que ‘ah, todas as verdades estão aqui dentro, a gente domina 

tudo, a gente conhece tudo’, e várias outras ações paralelas a essa já tem sido feitas, 

e a equipe tá muito mais aberta a conversar com o cliente, a ouvir, a fazer uma 

videoconferência com o cliente, a validar uma ideia que eles estão pensando aqui 

com o cliente, antes de sair fazendo. Sabe, foi um momento também dessa abertura 

maior, e isso é uma coisa que eu tô vendo que tá entrando no sangue, né, de que... 

não somos os donos da verdade aqui, por mais que a gente tenha anos de experiência 

nesse negócio, né. As pessoas mudam, o mercado muda, [...] a gente tem que tá 

conversando com o cliente pra entender o cenário, então isso foi muito bacana, né. 

 

Alfa afirmou que, na prática, o get out of the building não é uma novidade, pois a 

organização se consolidou no mercado construindo soluções tecnológicas dentro das 

instalações de seus clientes. Ela explicou que a prática se perdeu ao longo do tempo e que 

estão resgatando isso. Corroborando esta visão, Gama afirmou durante uma das reuniões: 

 

Eu concordo com vocês que a gente tem que fazer uma aproximação, né. E eu 

aprendi a trabalhar dessa forma, e eu aprendi a sentar na cadeira do usuário e 

entender o problema dele. O quê que ele precisava, qual era a maior dor dele, que na 

época a gente não chamava de dor, mas a gente tentava entender os problemas dele e 

resolver os problemas da melhor forma possível. 

 

Os significados e alinhamentos foram buscados por meio de parcerias e integração 

com outras áreas da organização, como marketing e comercial. Alfa foi uma das que mais 

buscou contribuições das outras áreas. Em uma ocasião, ela anunciou que ter consultado o 

diretor comercial havia salvo a semana que ela julgava como improdutiva para a equipe, pois 

ele revelou caminhos e ajustes que ainda precisavam ser feitos no produto. Em outra reunião, 

Alfa afirmou: “... eu tenho todos os dados, eu já falei com o [nome do diretor], já falei com o 
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[nome do colaborador]”. Os membros da equipe visualizaram, também, possibilidades de 

parcerias com clientes e com produtos já existentes na organização. Em uma reunião, Ômega 

mencionou que no passado o enfoque era muito mais voltado para produto e tecnologia, mas 

que na atualidade o canvas integrava muito mais conhecimentos, na visão de que: 

 

[...] a execução depende de outras áreas da empresa. A empresa não trabalha mais 

cada um no seu quadradinho. [...] Porque a sua peça tem que encaixar com a minha 

peça, tem que encaixar com a peça dela. E juntos a gente constrói a coisa toda. 

Aquilo ali é um bloco que encaixa com outro. Eu não posso ter uma estratégia de 

relacionamento que não encaixa com valor, que não encaixa com pós-venda. Tá ali e 

isso a gente tá discutindo desde o início. Mas é claro que esse negócio vai 

construindo e não encaixa, não encaixa, a gente tem que fazer encaixar. 

 

O papel dos líderes formais se mostrou como essencial à continuação do projeto, 

nos momentos em que os membros entreviram possíveis desalinhamentos. Na terceira reunião 

do projeto, ao ser introduzida na equipe, Zeta questionou a segurança dos dados estratégicos 

em iniciativa de inovação aberta, visto que as informações e resultados estariam sendo 

apresentados durante o programa na universidade. Eu percebi que isso impactou a equipe, que 

teve como reação imediata solicitar reunião de alinhamento com as lideranças formais. O 

evento me remeteu à visão de Schein (2010, p. 202, tradução nossa), de que “algumas das 

experiências compartilhadas mais profundas e mais potentes ocorrem nas primeiras horas da 

vida em grupo”, momento em que surgem os consensos sobre identidades, missão e formas de 

trabalhar, mas também as ansiedades. Reproduzo um dos trechos das transcrições: 

 

Beta: [...] Eu questionei várias coisas sobre a expectativa de cada um, tanto de quem 

tá participando do programa, e de quem tá envolvido no... apoiando esse grupo. [...] 

... a gente sabe que vão nos exigir eh... resultados, e a gente quer tá todo mundo 

alinhado pra saber “é esse resultado que a gente vai entregar daqui a dois meses, ou 

não?” [...] Então, assim, eu tô sentindo que a expectativa de quem tá no grupo é 

uma, e quem tá fora é outra. [...] Então eu gostaria de alinhar isso [...]. 

Gama: Aham. Porque a gente não tá validando o [Produto], a gente tá validando o 

canvas. 

[...] 

Delta: É que o objetivo não é validar... 

Alfa: ... sistema. 

Delta: Não é validar produto. É a dor, na verdade. [...] É que eu acho que a gente tá 

com foco em desenvolvimento do produto, mas lá é o customer development... 

Beta: Isso! 

Delta: Que é o desenvolvimento do cliente. Então a gente vai entender se ele tem 

uma real dor no contrato, ou se ele tá feliz com o [produto que usa], e daí depois a 

gente vai propor algo pra sanar as dores deles. Então eu acho que é aí que tá 

acontecendo a falta de alinhamento. 

[...] 

Omicron: Não, mas é que no fim... no fundo, no fundo... 

Sigma: É um pouco de tudo! 

 



128 

 

 

 

No exemplo supracitado, a equipe expôs receios e visões aparentemente 

desalinhadas, mas que os líderes formais compreendiam como alinhadas. Em geral, as 

reuniões de alinhamento serviram para a exposição e discussão de desalinhamentos 

emergentes. Eu percebi, porém, que foram oportunidades para que os líderes formais 

ajudassem a equipe a entender a coexistência de interesses concomitantes e não excludentes 

ao conceito de desenvolvimento do cliente por meio do programa lean. Destaco outro trecho 

de transcrição de reunião, em que Sigma deu direção e alinhou os interesses: 

 

[...] É que a gente viu esse programa como uma forma, né, como uma entrada pra 

gente botar a mão na massa, sabe! Mas, assim, não vamos levar a extremo, nem oito 

nem oitenta, a questão de talvez quebrar alguma regrinha, do tipo... ‘Ah, eu não 

posso perguntar sobre preço, porque a técnica lá diz que não’. Cara! Vamos entender 

o quê de fato a gente quer, né, o quê a gente de fato quer resolver com isso. 

[...] 

Eu acho que tem que meio que moldar um pouco com a nossa necessidade, nosso 

momento nessa oportunidade que a gente tá tendo aqui de aprender, e de conversar 

com os usuários. 

 

Eu também me senti alinhada ao projeto e me vi como instrumento de pesquisa ao 

sentir como o alinhamento motivava o comprometimento em campo, ajudava-me a direcionar 

o necessário olhar investigativo, facilitava a identificação de padrões e compreensão dos 

significados emergentes, com base no repertório de conhecimentos teóricos prévios. 

 

5.2.1.2 DAC - Comprometimento 

 

Neste estudo, o alinhamento do perfil dos membros da equipe de projeto, da cultura 

da organização, e do programa de capacitação favoreceu o comprometimento, pois os 

integrantes falaram das motivações pessoais e profissionais em aplicar a inovação pelo 

método lean, e demonstraram ter consciência de que as lideranças organizacionais esperavam 

resultados. Algumas demonstrações de motivação estão exemplificadas abaixo: 

 

Delta: Foi sensacional todas as semanas. Por mim, se eu pudesse trabalhar mais 25 

horas no programa, eu trabalharia" [referindo-se às horas semanais do projeto]. [... ] 

em grande parte, o que eu quero fazer da minha vida tá alinhado a isso” [à aplicação 

de metodologia de inovação]. 

 

Gama: É, porque a gente tem que aproveitar essa chance. Isso é uma chance que a 

gente tá tendo de conversar com os clientes... 

 

Alfa: [...]Oba, agora eu vou desenvolver, no meu trabalho eu vou usar essa 

metodologia. [...]. Como é que a gente pode fazer pra que o nosso produto seja 

melhor, tenha mais aderência. 
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Beta: [...] A gente quer melhorar o dia-a-dia deles. [...] A gente quer mostrar valor. 

A gente quer mostrar diferença. 

 

Para os autores Womack e Jones (2003), os agentes de mudança em um trabalho lean 

não precisam de detalhado conhecimento inicial sobre o método, mas vontade de aplicá-lo e 

comprometimento. Cabe elucidar que o comprometimento pode ser entendido como a 

disposição dos envolvidos em subordinar seus benefícios e esforços pessoais aos benefícios 

da coletividade, sem necessariamente abrir mão de posturas de oposição, transformação, e dos 

compromissos concorrentes (DRATH et al., 2008). Nessa visão, os membros de execução do 

projeto demonstraram comprometimento, pois aspiraram por benefícios coletivos extensivos à 

população em geral – conforme explicitações – empreenderam esforços extras, confrontaram 

opiniões, enfrentaram tensões e conflitos, responsabilizaram-se em apresentar resultados. Em 

alguns momentos presenciei o entusiasmo de Alfa sobre os benefícios que ainda podiam ser 

percebidos pela sociedade em geral, a partir das soluções que a organização tinha a oferecer. 

Identifiquei o sentimento de “ser dono do projeto”, ter responsabilidades, 

principalmente entre os cinco integrantes do núcleo de execução da equipe. Houve 

manifestada preocupação com os resultados e com as expectativas organizacionais. Delta 

relatou que foi muito motivado pela fala do seu coordenador de inovação quando ele declarou 

que a responsabilidade do que estavam fazendo era deles, estava nas mãos deles, pois estavam 

construindo o que seria apresentado como resultado para o gestor da organização. “A gente 

realmente se tornou dono do projeto”, avaliou Delta. Na avaliação de Iota, a decisão de que 

todos deveriam apresentar lá na frente para a turma do programa gerou um “senso de dono, de 

responsabilidade, de participação maior. Então, ‘ah, eu não sou só equipe de apoio, eu de fato 

faço parte e integro aquele time e de fato posso falar por ele’ [...] nos encontros semanais”.  

Na observação participante, eu percebi que “ser dono” faz parte do repertório 

organizacional. Em uma das reuniões dos desenvolvedores, por exemplo, o gerente falou da 

necessidade de elencar papéis, tornarem-se donos, envolverem-se e transformarem o 

comprometimento em ação. Em outra reunião, da área de inovação, o coordenador mostrou a 

divisão das responsabilidades, mas recomendou metaforicamente: “É bom ter dono do 

cachorro”. Em outra reunião geral, a coordenadora alertou sobre a necessidade de ter dono nas 

tarefas, pois cachorro com vários donos pode morrer de fome.  

A consciência de responsabilidade estava muito grande na equipe de analistas, de 

acordo com Beta, devido ao negócio que já desenvolvem na organização. Em uma das 

reuniões, Ômega alertou à equipe: “Eu gosto de cês tarem se cobrando, mas acho que cês tão 

se cobrando num nível que vocês estão se prejudicando. [...] Então assim, é bom mas acho 
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que um pouco mais relax”. Iota avaliou que, dentre os cinco integrantes do núcleo de 

execução, todos exerceram influência nos resultados, em níveis diferentes. “Eu acho que 

quem chegou até o final, assim, tava comprometido em fazer”, apesar de “pedras no caminho” 

que dificultaram a participação, em função das demandas internas. Sobre essas demandas, em 

uma das reuniões Delta alertou a outro membro que mencionou conflitos na agenda: “Amanhã 

a reunião vai ser muito importante. É bom sabermos que é uma prioridade”. 

A disponibilidade na execução das tarefas era apresentada pelos membros durante 

as reuniões, de forma geralmente expontânea. Em geral, Delta demonstrava muita 

disponibilidade, conforme exemplificado nos extratos de reuniões: 

 

Delta: [...] em relação a isso, eu posso tá na execução. Eu tenho minhas 16 horas. O 

que tiver que fazer eu posso. 

 

Delta: Eu posso ficar com esse The Startup Owner´s Manual. Que eu já queria ler a 

um tempo, mesmo. E eu não sou o melhor leitor do mundo, então pelo menos eu me 

forço a fazer”.  

 

Alfa também demonstrou muita disponibilidade, do início ao fim do projeto. Nas 

duas semanas de finalização, diante do comunicado de que uma das integrantes não executaria 

uma tarefa porque estaria saindo de férias, Alfa lamentou-se: “Assim, né, não deveria ser 

assim, né? Deveria todo mundo tá se dedicando, mas tudo bem. Eu te entendo sim”. Nesse 

sentido, Alfa adiou o início do seu período de férias em função do adiamento do término do 

programa lean, momento que marcaria as finalizações do modelo de negócios construído pela 

equipe. O comprometimento da equipe também se mostrou em relação à minha presença em 

campo. Beta ficou depois de sua hora de trabalho, para me conceder entrevista. Alfa, por sua 

vez, ofereceu ir à empresa durante suas férias, só para me conceder entrevista de finalização. 

Identifiquei disponibilidade, ainda, dos líderes formais, o que foi reconhecido pelos 

participantes, nas entrevistas. De acordo com Delta, apesar dos líderes não participarem de 

todas as reuniões, “eles entraram no momento que eles precisavam, se mostravam dispostos 

[...] falavam que queriam participar”. Iota corrobora, ao afirmar que Sigma se mostrou “muito 

aberto, muito pronto pra ajudar”. Em uma das reuniões, por exemplo, Sigma anunciou: “... pra 

tentar ajudar, pessoal, [...] eu me proponho a estar em todas as reuniões semanais aí, quando 

forem agendadas. [...] Aí eu vou participando e acompanhando os avanços de vocês”. 

O comprometimento não foi o mesmo durante todas as semanas do projeto, o que 

demandou necessidade de incentivos dos líderes formais. Essa foi uma necessidade 

emergente, conforme se visualiza na declaração do gerente, de que somente posteriormente 
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percebeu que precisava “dar algumas injeções de ânimo, ali dentro do trabalho. [...] Eu acho 

que a ficha caiu também mais ao longo do projeto, que precisava ter isso, né”. Na entrevista, 

Gama validou esse dado, ao afirmar que, apesar do gerente não estar sempre presente às 

reuniões, ele incentivava, interessava-se em saber como estavam sendo as entrevistas com os 

clientes. Os incentivos eram demandados de acordo com as circunstâncias. Em uma reunião, 

por exemplo, Ômega, tentou acalmar algumas ansiedades, ao declarar: “... às vezes a gente 

nem sabe fazer essa mudança. Estamos aqui pra fazer juntos. O produto não se constrói 

sozinho, se constrói com todo mundo [...]”. 

 

5.2.1.3 DAC - Direção 

 

A direção inicial da equipe foi oferecida pelos líderes formais, e se consolidou no 

desenvolvimento do projeto durante o programa lean. Nas interações, a produção de direção 

envolveu a declaração do objetivo norteador inicial, reelaboração consensual do objetivo da 

equipe, intermediação dos líderes, e orientações por parte de todos os envolvidos no projeto. 

As verificações empíricas corroboram a compreensão de que a direção é resultado de acordos 

coletivos da equipe em relação a metas, missão, visão, objetivos do trabalho compartilhado, 

com abertura para reelaborações (DRATH et al., 2008). 

A declaração do objetivo norteador foi feita pelos líderes formais da equipe criada, 

na primeira reunião do projeto. A forma como foi feita sinalizou informalidade, pois foi uma 

reunião breve, com os membros integrantes em pé, com formação em círculo. Na ocasião, o 

coordenador de inovação fez breve explicação sobre o objetivo da equipe, com o apoio dos 

outros dois líderes formais do projeto. Eles me apresentaram e sinalizaram que a equipe faria 

a exploração de mercado para validação de produto novo. Algumas horas antes da reunião, o 

gerente de desenvolvimento e o coordenador de inovação me posicionaram sobre o objetivo, o 

orçamento que estava sendo aprovado para o projeto, e sobre a expectativa de que o resultado 

oferecesse insumos para a tomada de decisões sobre o pacote de produtos disponíveis, com o 

delineamento de um modelo de negócios por meio da metodologia Lean Launch Pad. 

A direção inicialmente assumida passou por um processo de reelaboração 

emergente nas interações. Na entrevista, Beta evidenciou o auxílio de Ômega, que soube 

reelaborar a direção, com base nas dificuldades enfrentadas pela equipe, pois “entendeu que 

talvez não fosse só aquela direção que se precisaria tomar”. Compreendi, no entanto, que a 

direção continuou a mesma, com sutilezas que, na percepção dos membros de execução, eram 

importantes para nortear o projeto. Assim, foi mantido o objetivo de fazer a exploração de 
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mercado e propor um modelo de negócios, mas com foco no desenvolvimento do cliente, e 

não em validação do produto. Dito desta forma parece simples, mas envolveu tensões, 

negociações, e pedidos de alinhamento com os líderes formais. 

A literatura sobre a ontologia DAC me ajudou a perceber que isso ocorreu porque a 

direção pode ser compreendida de diversas maneiras pelos envolvidos (DRATH et al., 2008), 

cabendo o estabelecimento de acordos. Ao deliberarem sobre o desenvolvimento do cliente, 

Zeta explicitou: “É tentar entender a dor do outro. Depois que a gente entendeu a dor, a gente 

começa a buscar solução. Porque a solução pode ser algo que a gente já tem pronto, ou algo 

que a gente vai ter que desenvolver”. Na entrevista final, Beta declarou que reconheceu na 

iniciativa a ideia de “ir até o cliente e não ficar imaginando o que ele quer. O objetivo era 

esse, de ir lá fora e perguntar ao cliente o que eles precisam e o que não precisam”. 

A intermediação dos líderes formais se mostrou muito importante durante o 

desenvolvimento do projeto. Sigma afirmou em entrevista que o seu papel na equipe foi de 

direcionar, lembrá-los da missão, do “pra quê estamos aqui”, a fim de oferecer “insumo para a 

tomada de decisão sobre o futuro do produto”, para que decidissem investir ainda mais na 

solução já existente ou “começar um produto do zero”. Épsilon corrobora, ao mencionar que 

durante uma reunião de aprovação do banco de horas para o projeto, os líderes formais 

expuseram a expectativa de apresentar respostas sobre o produto em cerca de três meses. Em 

síntese, Delta afirmou ter entendido que o objetivo direcionador “era falar se a gente ia 

continuar com esse produto ou não”. 

As orientações foram oferecidas amplamente, tanto pelos líderes formais quanto por 

cada um dos membros da equipe de execução e de apoio, conforme a experiência profissional 

e capacidades pessoais de interpretação e síntese, por exemplo. O gerente assumiu que a 

equipe teve bastante autonomia, mas que tiveram que solicitar procedimentos como, por 

exemplo, compilação das entrevistas, identificação de padrões e planilha de dados. 

 

5.2.2 Circunstâncias externas e internas 

 

As circunstâncias externas e internas estiveram presentes nas interações e ajudaram 

na construção de significados, de forma concomitante com a produção de direção, 

alinhamento e comprometimento (DAC). 
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5.2.2.1 Circunstâncias externas 

 

As circunstâncias externas vivenciadas pela equipe foram relevantes na emergência 

da liderança relacional. Nas interações, emergiram os relatos e interpretações, as 

compreensões sobre a diversidade do mercado e dores dos clientes, as metáforas reveladoras 

de significados, bem como o delineamento da proposta de valor do modelo de negócios. 

As entrevistas com os clientes potenciais foram consideradas como o “ponto alto” do 

projeto, pois a metodologia previa a experimentação por meio de entrevistas, e os membros 

identificaram que era uma oportunidade para que questionassem as certezas que já possuíam e 

tivessem clara compreensão do que seria uma real proposta de valor para os clientes. Isso 

corrobora as ideias de Bryman (1996), sobre gestão de significados em liderança coletiva, 

cuja compreensão evidencia que a “verdadeira liderança” ocorre ao promover valores 

advindos de significados compartilhados que envolvem a interpretação de várias pessoas. 

Os relatos e interpretações das circunstâncias externas ocuparam tempo de fala 

considerável durante as reuniões da equipe de projeto, e foram responsáveis por construções e 

desconstruções. As reuniões foram inicialmente caracterizadas pelos relatos de conhecimentos 

prévios sobre as circunstâncias de mercado, suposição de necessidades e funcionalidades do 

produto. Posteriormente, após a realização de algumas entrevistas junto aos clientes 

potenciais, os relatos buscaram retratar as circunstâncias verificadas, principalmente por meio 

de invocações e de perguntas exploratórias, conforme elucidado na subseção sobre as 

interações. Ômega deu as devidas orientações, alertando-os de que ninguém iria falar o que 

gostaria no produto, mas sim falar de suas dores, e que caberia à equipe interpretar a situação. 

Os relatos eram levados às reuniões pelas duplas de entrevistadores, e a equipe 

buscava tecer compreensões por meio do encadeamento de ideias, de forma colaborativa. Ao 

interpretarem o contexto, apresentavam as possibilidades de solução, pontuavam a diferença 

entre cliente e usuário, discutiam a proposta de valor que pudesse atender às dores dos 

clientes, e teciam interpretações no próprio momento de registro das falas dos clientes, 

descartando o que julgavam não ser um “ponto-chave” no projeto. Para resguardar a 

organização de possíveis movimentos competitivos da concorrência, os achados da equipe 

não estão revelados no presente estudo. 

A diversidade do mercado dificultou a equipe a visualizar os padrões emergentes e 

demandou acompanhamento por parte dos líderes formais. Alguns integrantes tiveram mais 

dificuldades com os relatos e interpretações, e outros menos. Alfa, por exemplo, em diferentes 

momentos explicitou que tinha facilidade em construir ideias em sua mente, imaginar 
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soluções com base nas conversas com os clientes, e que cada vez estava “dando uma clareza” 

em sua cabeça. Declarou, ainda, que se viu saindo de sua zona de conforto e tendo que 

encarar uma entrevista que parecia uma barreira inicial, mas que se mostrava muito prazerosa 

quando em execução, pois “é muito rico a gente tá nesse contato com as pessoas”. As dores 

dos clientes eram diversas, e tanto Alfa quanto Beta chegaram à conclusão de que existiam 

situações em que não poderiam ajudar o cliente, pois não havia como “dar um analgésico”.  

No momento de construção da proposta de valor, Ômega questionou em uma das 

reuniões de finalização do projeto: “Isso é uma percepção que vocês estão tendo enquanto 

especialistas e analisando o cenário de fora, ou isso surgiu em entrevistas? É percebido pelas 

pessoas que vocês entrevistaram, que este é um problema?”. Ou seja, apesar do valor aos 

conhecimentos prévios de Gama, por exemplo, as entrevistas serviam pra validar o que estava 

sendo levantado, conforme avaliou Delta durante reunião da equipe. 

Confirmando a visão de Morgan (2010), de que as metáforas podem ser usadas para 

ajudar a criar significados, alargar o pensamento, estimular a imaginação, compreensão e 

criação organizacional, as metáforas foram utilizadas pela equipe em diferentes momentos, a 

fim de ajudar na compreensão dos significados. Ômega foi a pessoa que mais utilizou as 

metáforas durante as reuniões. As metáforas reveladoras emergiram durante o 

desenvolvimento do projeto, estando registradas em todo o conjunto de dados. Alguns dos 

trechos estão reproduzidos no quadro 11. 

 

Quadro 11 – Trechos envolvendo uso de metáforas durante as reuniões 

METÁFORAS 

Ômega: Eu faço um bolo. Agora, eu quero ver se o bolo é salgado, de chocolate ou um cupcake ou outra coisa. 

Eu tenho esse bolo pronto. Eu consigo vender esse pra você? Consigo! Ou o resultado é não... [...]. 

Beta: Isso! mas e se tu descobre que ninguém quer comer bolo? 

Ômega: Aí o resultado da pesquisa é esse. Eu não consigo falar que o resultado vai ser... 

Beta: Então! É esse alinhamento que a gente precisa. 

Gama: Se a gente pensar no produto como sendo uma ferramenta, me parece que fica mais claro da gente 

perceber o ganho. Eu tava imaginando aqui o cara que, sei lá, instala janela, porta. Que o cara usa uma chave de 

fenda. [...] Vai chegar no final da jornada de trabalho dele com calo na mão. [...] Se ele comprar uma 

parafusadeira, ele vai botar dez vezes mais parafusos, vai ter uma produtividade maior, não vai machucar a 

mão. [...] Então, realmente, ganho é algo mais do que a gente simplesmente consegue enxergar aqui. 

Ômega: Será que a gente faz uma mini coxinha de frango? Será que a gente empresta dinheiro pra ele, pra ele 

comprar de doze reais? [...] Agora, nesse cara eu vou e e eu falo ‘e o sabor que cê quer?’ ‘Carne!’. ‘Ops, eu não 

tenho carne. Gente, será que vale a pena a gente começar a colocar carne no recheio e criar outra coisa pra 

ele?’. Então, são nichos diferentes. [...] Hoje minha coxinha dá pra você, só que eu tenho que criar alguma 

solução pra você ter o dinheiro pra comprar, que pode ser um financiamento [...]. Se eu quiser vender pra ele, 

eu vou ter que criar um produto novo? Então, é essas linhas que as entrevistas têm que vir e falar ‘é exatamente 

como eu vendo hoje?’ Se for, entrega direto pro comercial que a gente vende ((risos)).  

Ômega: Mas eu quero que você entenda que ao sair na rua eu não preciso saber previamente o que eu quero. 

[...] Se eu tô com a coxinha aqui atrás de mim, aí fiz entrevistas, ele falou quibe, falou quibe, falou quibe. 

‘Gente, para de fazer coxinha e vamo fazer um quibe agora, que as pessoas tão querendo quibe!’. 

Fonte: A autora (2020), com base em extratos de falas da equipe. 



135 

 

 

 

 

Em uma das reuniões, Ômega pontuou que gosta de sair do contexto em discussão e 

usar explicações práticas. Ele orientou: “Pensa em metáforas que te ajudem a compreender o 

produto”. Em uma consulta que três integrantes fizeram à Ômega, eu vi emergir um festival 

de metáforas e analogias utilizando como figuras de imagens carro de luxo e populares, 

acessórios, nave espacial, liquidificador. Antes de encerrar aquela consulta, Gama apresentou 

como solução o que mais tarde seria considerado pela equipe: “Se tivesse um [produto] 

light?!”. Percebi que os integrantes chegaram angustiados e com fisionomias tensas à mesa de 

Ômega, e que saíram de lá com sorrisos e declarações de agradecimentos, por terem sido 

ajudados nas compreensões. Naquele momento, reforcei a compreensão de que a 

comunicação não se configura apenas como troca de mensagens, mas sim como força criadora 

de significados, conforme afirmam Larson e Gill (2017) e Kunsch (2009). 

Minha presença em campo me sinalizou, ainda, que as metáforas faziam parte da 

cultura organizacional, pois ouvi muito sobre “dores”, “analgésicos”, “cachorro sem dono”, 

dentre outras figuras de imagem. Em uma ocasião participei de reunião com equipe de 

desenvolvedores onde a pauta inicial era “Bombeiros”. Demorei um pouco para perceber que 

não se tratava de apagadores de incêndio físicos, mas de pessoal que estava ali para solucionar 

problemas emergenciais dos clientes. 

 

5.2.2.2 Circunstâncias internas 

 

As circunstâncias internas da equipe de projeto lean foram caracterizadas pela 

desorganização inicial, conforme observação participante e relatos de entrevistas, 

principalmente em função de terem sido avisados em cima da hora. As circunstâncias eram de 

desconhecimento e incertezas sobre os resultados. Percebi que houve organização emergente 

e consciência de que havia ocorrido aprendizagem e lições aprendidas. 

A desorganização caracterizou o início do projeto, pois eles tiveram conhecimento 

sobre o programa em cima da hora. O gerente de desenvolvimento admitiu que o projeto 

iniciou de forma “meio torta [...]. Foi um negócio tipo do dia pra noite [...], não foi um 

negócio planejadíssimo”. Os integrantes da equipe foram avisados que o programa de 

capacitação começaria em uma semana, porém, iniciou no dia seguinte. Isso teve como 

consequência a não familiarização com o método lean por meio de leituras, a falta de 

compreensão sobre a proposta do programa, e a falta de uma integração inicial na formação 

da equipe. Na visão de Delta, cada participante chegou com uma ideia e expectativa. Beta 
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afirmou que eles perderam tempo ao tentar se organizar por várias semanas, e que se tivessem 

conseguido se organizar mais rapidamente a teoria teria servido como base. Porém, apesar da 

desorganização inicial, os membros da equipe construíram no mesmo dia um modelo de 

negócios inicial, apresentaram aos líderes formais à tarde, e seguiram muito motivados para a 

primeira aula do programa à noite, conforme pude perceber. Considero que a equipe superou 

a desordem inicial com pensamento crítico, disposição e bom humor. 

Havia desconhecimento e incertezas sobre o produto, as atividades do projeto e 

resultados, o que remete a condições similares a iniciativas startups elucidadas por Ries 

(2011), que prevê circunstâncias de extremas incertezas, com múltiplas atividades ocorrendo 

ao mesmo tempo como, por exemplo, criar o novo enquanto mantém o já existente. Isso 

causou desconfortos, mas também estímulos no projeto, conforme trechos de reuniões:  

 

Alfa: [...] Assim, eu tô muito curiosa pra ver o quê que vai acontecer nesse trabalho. 

 

Gama: E o exemplo que tu deu lá, da saia e do sorvete de novo, né. Talvez a gente 

chegue à conclusão de que a gente não pode vender saia. Mas eu não sei se a gente 

vai conseguir chegar à conclusão que a gente vai ter que vender sorvete. Só acho que 

são duas coisas diferentes. 

 

Iota: [...] até na última semana a gente tava muito alinhando qual que seria a 

conclusão que a gente deveria dar. [...] Ninguém tinha muito claro os caminhos e 

passos a serem dados. [...] Em termos de construção coletiva, está tudo mais claro. 

 

Em diferentes momentos, constatei o incômodo dos membros com o tamanho do 

escopo do produto. Alfa comentou para a equipe: “acho que a gente veio com o assunto 

errado”, pois se o produto tivesse escopo menor, poderiam ter melhor controle sobre os 

resultados, mais rápida evolução e compreensão sobre o método empregado. Na entrevista, 

Beta declarou que isto os desanimou no começo, mas que foram tranquilizados pela empresa. 

Em relação ao produto, havia desconhecimento principalmente por parte dos membros mais 

jovens. Delta solicitou reunião de explicação, argumentando: “A gente tá apresentando uma 

proposta de valor que a gente não conhece”. Em relação aos resultados, havia 

desconhecimento se o produto era um “must have” para o cliente, ou um “nice to have” – ou 

seja, uma aquisição avaliada pelo cliente como essencial, ou como apenas interessante. 

Eu tive a oportunidade de presenciar a organização emergente ocorrendo no 

desenvolvimento do projeto, durante as interações, quando “algumas coisas acabaram 

encontrando o seu lugar”, conforme declarou Iota. Na entrevista, Beta avaliou que os papéis 

de cada um não estavam claros, mas que depois foram aprendendo um com o outro e 

percebendo em que poderiam contribuir. A relevância da organização emergente ficou clara 
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para Iota que, na entrevista, declarou ter visto a importância de um norte e caminho a ser 

seguido quando se trabalha em equipe, o que “é muito mais efetivo quando é construído em 

conjunto [...]. Era uma percepção que eu já tinha, e eu acho que fortaleceu”. Ele avaliou que 

no início estavam com muitas dúvidas, e que foram “construindo um entendimento ao mesmo 

tempo”. Alfa corroborou ao afirmar: “A gente conseguiu no final das contas chegar a um 

resultado sem essa organização melhor [...] e sempre decisões compartilhadas.” 

Esses achados corroboram a compreensão da constituição comunicativa das 

organizações (CCO), de que a comunicação organiza e cria ordem perante a desordem e gera 

significados coletivos (COOREN et al., 2011). Eu não vi a desorganização como algo 

negativo, mas sim como uma necessidade de construção emergente, visto que o projeto 

ocorria em paralelo com todas as outras demandas que os integrantes já tinham.  

Na quinta semana, presenciei o processo emergente de organização, explicitado 

durante o programa. A equipe foi à frente do auditório com um dos membros autorizados a 

falar, mas improvisaram uma nova dinâmica, em que todos apresentaram, com uma 

desenvoltura diferente da que vi ocorrer nas apresentações anteriores. Alfa voltou para seu 

assento, dizendo: “finalmente entendi a lógica da apresentação”, e quis se posicionar melhor a 

respeito. Na sexta semana, Ômega pontuou que no início era nebuloso, mas que a equipe tinha 

adquirido maturidade. Em uma das reuniões no programa, Beta declarou que estava mais 

satisfeita, que “as conversas têm ajudado”. Os dados empíricos revelam a visão teórica de que 

a conversa é o local do surgimento da organização (TAYLOR; VAN EVERY, 2000). 

O gerente de desenvolvimento afirmou que os líderes formais tiveram um 

distanciamento intencional, para que não perdessem a oportunidade de novas descobertas. 

Ele garantiu: “não veio de cima uma decisão de como eles iriam abordar, nem o dia e aonde 

[...]. Tudo isso foi construído pelo time, de acordo com o aprendizado e com o legado de 

conhecimento deles aqui”. O gerente pontuou que seria uma perda de oportunidade a 

condução de todos os projetos por meio da gestão tradicional, e explicitou: 

 

[...] quando a gente tem um projeto complexo, a gente faz assim, porque senão 

realmente vira um caos. Mas não era a expectativa nisso, nesse trabalho. [...] O que 

tava sendo esperado é muito mais indo na linha do ágil, do lean, né, que é o time 

como um todo se auto-organizar, se dividir, pra chegar num resultado esperado. [...] 

Muito cerimônias, digamos, de contato, mas pouca burocracia, e pouco comando. 

 

Cabe invocar a visão de liderança como gestão de significados, de Smircich e 

Morgan (1982), que sustentam que grupos sem líderes previamente designados atingem 

resultados graças à liderança emergente de participantes que estruturam a experiência nas 
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interações. Com base em Schein (2010), visualiza-se a necessidade de líderes não somente 

liderarem, mas levarem os integrantes a terem suas próprias ideias, e a capacitarem novos 

líderes no momento de formação de um novo grupo. 

Em relação à aprendizagem, identifiquei o desejo de aprender, autocrítica e 

reflexão, visão dos resultados e lições aprendidas. Na última reunião, quando a equipe 

preparava o vídeo relatando a experiência e aprendizagem dos membros no programa Alfa 

sugeriu explicitar a forma como tiveram que aprender a raciocinar de forma diferente, pois 

trabalham há muitos anos na área e têm “pensamento lógico, racional, e tal, e que aqui você 

tem que usar uma outra parte do cérebro, né [...]. E aqui é muita interpretação, [...] achar as 

coisas nas entrelinhas, o que não é fácil pra quem é racional”.  

Ao enfocar a aprendizagem com base nas interações, saliento a avaliação de Delta, 

de que aprendeu pouco sobre a metodologia Lean Launch Pad, e que “...foi mais o valor do 

aprendizado das pessoas mesmo, da experiência [...]. A gente aprendeu muita coisa junto, a 

gente se aproximou”. Na entrevista, Delta ponderou que aprendeu, também, com os 

momentos de tensão com integrante da equipe, pois percebeu que “antes de externalizar 

falando como equipe eu tenho que alinhar com a minha equipe”. Já alfa salienta as interações 

ao falar em “participação”. Para ela, “nada como participar, né, pra abrir tua cabeça, pra ver 

que é possível e o que você ganha, o que agrega pra ti”. Já Sigma considerou: “[...] se a gente 

for juntar esse mesmo grupo pra uma nova missão, a coisa ia ser... fluir muito mais [...]. Foi 

um investimento para aprendizado e experiências, né”. 

Ao final da entrevista com Delta, ele me surpreendeu explicitando espontaneamente: 

“Acho que foi valioso ter alguém acompanhando o nosso trabalho. [...] Acho que se todo 

projeto que a gente participar tiver um momento de reflexão, os aprendizados [...] são mais 

valiosos, a gente realmente enxerga os aprendizados”. 

No fechamento do projeto e reunião que deu início a novos estudos de validação 

liderados por Zeta, esta convidou a equipe de projeto lean para uma reunião de 

compartilhamento e consolidação de conhecimentos adquiridos. Na ocasião, ela pontuou que 

deveriam analisar se o produto atendia ao cliente e que módulos deveriam ser aproveitados. 

Zeta sugeriu que construíssem coletivamente um quadro geral que lhes desse não 

necessariamente consenso, mas percepções do trabalho realizado pela equipe. O encerramento 

do projeto lean e anúncio de novo projeto, da forma como ocorreu, exemplifica a 

compreensão da organização como rede de conversações em processo cíclico, que envolve 

quadro de conhecimento de referências já existentes e que levam à emergência de novos 

conhecimentos e significados (TAYLOR et al., 1996; TAYLOR; VAN EVERY, 2000). 
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Em conformidade com as compreensões sobre o DAC, a visão do presente estudo 

compreende que o desenvolvimento da liderança é um processo relacional de conquista de 

todos os envolvidos, sem que os indivíduos assumam, necessariamente, a dominância pessoal 

no papel de líderes, ou no papel de liderados (DRATH et al., 2008). O contexto exerceu papel 

constitutivo na geração de liderança, o que levou a considerar não apenas os humanos como 

também as estruturas, tecnologias, valores, mercado, momento e circunstâncias históricas, 

conforme orientam Drath et al. (2008), bem como a cultura e o clima organizacional, pois 

estes reforçam os significados emergentes (DAY, GRIFFIN; LOUW, 2014).  

 

5.3 AS AUTORIZAÇÕES SÃO CONCEDIDAS NAS INTERAÇÕES 

 

Esta seção tem como objetivo específico apresentar os resultados e discussões sobre 

o metatema autorização, a fim de tecer as análises sobre os processos comunicativos que 

autorizaram os líderes na equipe de projeto lean. Apesar de analisar o processo de autorização 

dos líderes, mantenho o enfoque na liderança, ou seja, no processo relacional de criação de 

significados compartilhados em interações envolvendo indivíduos e ambiente organizacional 

(DAY, 2001).  Esse autor pontua que “o desenvolvimento da liderança transcende, mas não 

substitui o desenvolvimento de líderes individuais” (2001, p. 605, tradução nossa).  

A constatação mais evidente foi que as autorizações foram concedidas nas interações 

entre os membros, de forma emergente, o que envolveu autorizações e desautorizações, bem 

como autorias e desautorias, conforme mapa temático na figura 28. 

 

Figura 28 – Mapa temático sobre as autorizações na equipe 

 

Fonte: A autora (2020), com base na AT, com triangulação de métodos. 

 

  

AUTORIZAÇÃO 

Desautorizações autorizadas; 

Desautorizações não autorizadas; 

Desautoria, destituição de  

crenças prévias. 

DESAUTORIZAÇÃO 
E DESAUTORIA 

Autorizados pela organização; 

Autorizações mútuas, valoração; 

Falar em nome da equipe; 

Autoria consensual. 

AUTORIZAÇÃO 
E AUTORIA 
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Na figura 28, a letra “T” simboliza a existência de base teórica sobre a relevância do 

metatema autorização. Imediatamente abaixo, encontram-se as duas principais famílias de 

temas, seguidas pelos respectivos códigos iniciais, de acordo com AT reflexiva. 

O resultado do processo de codificação confirmou a relação entre autoridade e 

autoria, termos que compartilham a mesma raiz latina auctor (TAYLOR; VAN EVERY, 

2000). De acordo com Koschmann e Burk (2016), a relação é bem estabelecida na literatura 

sobre a constituição comunicativa das organizações (CCO), tendo em vista que a autoridade e 

a legitimidade implicam em autoria, esta manifestada de forma explícita ou implícita nas 

interações (COOREN, 2010). Na visão de Benoit-Barné e Cooren (2009, p. 12, tradução 

nossa), “atribuir autoridade geralmente implica identificar quem ou o quê está agindo ou 

criando algo em um momento específico”. 

 

5.3.1 Autorização e autoria 

 

A triangulação de métodos ofereceu a visão de que a equipe estava autorizada pela 

organização, e que as interações foram permeadas por autorizações mútuas, valoração dos 

papéis desempenhados, importância de falar em nome da equipe, e da autoria consensual.  

Constatei que a equipe estava autorizada pela organização, conforme orçamento 

aprovado no banco de horas para dedicação ao projeto, e conforme vi explicitado em reunião 

geral com o sócio-diretor, em que ele listou a iniciativa da equipe dentre as atividades 

estratégicas da unidade para o trimestre. Os integrantes estavam autorizados à tomada de 

decisão na condução do projeto, o que foi reconhecido por alguns dos integrantes, em 

diferentes momentos. Na entrevista, o gerente de desenvolvimento afirmou que os membros 

estavam no controle dos passos e divisões dos trabalhos. Ele declarou: 

 

[...] Eu gosto muito de uma frase que diz que eu contrato alguém pra essa pessoa me 

dizer o que fazer, não pra eu falar pra ela o que fazer. Se eu for encontrar alguém pra 

eu falar pra ela o que fazer, eu vou contratar um [...] que tá ali só pra eu mexer no 

tabuleiro e não é esse o propósito, tá. Então, também foi uma forma intencional esse 

distanciamento um pouco nosso, do tipo ‘cara, a missão tá aí. Vocês vão ter 

capacitação, né, lá do curso, das técnicas’, né. Tem Ômega que era um mentor ali, 

que é uma figura, né. Um cara extraordinário, muito conhecedor, e ele tem uma 

pegada muito de... da autonomia, e de incentivar e de motivar o pessoal. 

 

Delta evidenciou que se sentiu autorizado ao ouvir de Ômega que o resultado do 

trabalho estava nas mãos deles, o que serviu como motivador. Na entrevista, Alfa pontuou que 

se sentiu autorizada desde o início, pois a coordenadora compartilhou com ela a expectativa 
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de que Alfa fosse “a peça-chave” no projeto. Beta, por sua vez, relatou que em circunstâncias 

anteriores já havia deixado claro para sua coordenadora: “eu não quero ir pra uma equipe que 

eu não possa exercer o meu papel [...]. Então, eu não espero que as pessoas me digam o que 

eu tenho que fazer”, e que era “uma questão de confiar”. 

O processo comunicativo foi permeado por autorizações mútuas e valoração à 

importância dos participantes nas interações. No fechamento do projeto, os integrantes 

mencionaram em entrevistas: o reconhecimento ao perfil de Beta para trabalhos de inovação, 

seu perfil crítico e questionador; o amplo conhecimento e ponderação de Gama; a experiência, 

desenvoltura e conhecimentos de Alfa; a boa vontade de Delta em “puxá-los” e sua 

capacidade de fazer apresentação em público; “as sacadas muito legais” e conhecimentos de 

Épsilon; o poder de síntese de Iota e sua facilidade em alinhar os trabalhos da equipe com o 

programa; os conhecimentos de Zeta sobre condução de entrevistas; a disponibilidade, boa 

escuta e tolerância ao erro por parte dos líderes formais e, especificamente, o poder verbal de 

Ômega em esclarecer e facilitar compreensões. 

Os dados corroboram a visão de Benoit-Barné e Cooren (2009), de que as práticas 

comunicativas são importantes na realização da autoridade, pois os indivíduos se diferenciam 

nas situações e dão contribuições relacionadas às suas competências e ideias. Benoit-Barné e 

Cooren (2009) pontuam que a autoridade é uma conquista que envolve o reconhecimento da 

importância de agentes humanos e não humanos. Em relação a esses últimos, constatei que 

também necessitavam ser autorizados pela equipe, como por exemplo o quadro certezas-

suposições-dúvidas (CSD), o próprio canvas, e o roteiro de entrevistas.   

Falar em nome da equipe se mostrou como muito importante no valor dado aos 

papéis desempenhados pelos participantes durante o projeto. Isso foi evidente no caso de 

Delta, que foi autorizado como apresentador oficial da equipe – “apresentador-mor”, como 

denominou Beta – quando constataram que ele tinha boas habilidades de falar em público, e 

favorecia a imagem da equipe nas apresentações do programa. Na visão de Beta, todos que 

não gostavam de apresentar gostaram daquela situação, e viu “a felicidade que Delta tinha em 

fazer aquele trabalho, e ele fazia bem”. Alfa afirmou: “a gente o elegeu”, pois era um “show-

man” no papel; e Iota corroborou ao afirmar que Delta gostava de falar, de estar à frente, “de 

ser um porta-voz da equipe. Ele gosta da comunicação, e eu acho que era mais natural, porque 

quem acabava fechando a apresentação, a maioria das vezes, era ele”. Outrossim, percebi que 

o falar em nome da equipe foi muito importante, também, nos momentos de alinhamento e 

redirecionamentos com os líderes formais, ocasião em que Alfa, Gama e Beta, 

principalmente, se alternavam no papel de porta-voz das circunstâncias. Os dados corroboram 
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a visão de Benoit-Barné e Cooren (2009), de que a autoridade está relacionada a saber falar 

autorizadamente em nome de pessoas e coisas, bem como apropriar-se de artefatos e textos. 

A emergência da liderança relacional foi permeada, ainda, por autoria consensual. 

Ou seja, os membros da equipe interagiram em torno da consensualidade autoral em relação 

ao “surgimento da organização” (TAYLOR; VAN EVERY, 2000) no modelo de negócios que 

eles delinearam. Em uma das reuniões da equipe, Delta releu a proposta inicial que haviam 

escrito no canvas, e considerou a dificuldade de reelaborar as frases, pois já não seria apenas a 

habilidade de imaginar um benefício, mas de atender a problemas reais. No processo autoral, 

foi possível visualizar que o texto é autorizado localmente, atinge nível de abstração 

representativa e simplificada, e se torna o foco de novas interações, conforme postulam 

Koschmann e Burk (2016). Diante de autorias isoladas e sem o aval da equipe, os membros 

não apenas não reconheciam o valor dos significados para o projeto, como também se sentiam 

desconfortáveis com a situação, o que desencadou tensões. 

Os achados estão relacionados com as teorizações sobre a constituição comunicativa 

das organizações (CCO), que reconhece o papel da comunicação tanto na criação quanto na 

manutenção da autoridade, e que concebe esta como um fenômeno distribuído e negociado, 

em um processo relacional não imposto, mas compartilhado (KOSCHMANN; BURK, 2016). 

Um processo de construção conjunta, desencadeado quando membros são considerados como 

hábeis e legítimos intérpretes da organização (BRUMMANS; HWANG; CHEONG, 2013).  

Para Benoit-Barné e Cooren (2009), a autoridade é resultado de uma presença que 

suscita significados por meio da comunicação, da capacidade de agir em conjunto, de 

influenciar e fazer a diferença. Ao final do projeto, Alfa foi a pessoa oficialmente autorizada a 

dar continuidade à nova equipe liderada pelo Marketing. De acordo com o gerente de 

desenvolvimento, sua escolha foi pautada em “pegar a pessoa que eu acho que é mais 

influenciadora, que talvez tivesse mais confortável, que é Alfa, e colocar ela no jogo. ‘Alfa, tu 

participa lá, tu é o nosso ponto focal aqui’”, afirmou. Zeta explicitou que gostaria de “puxar”, 

também, outros membros para continuar no projeto seguinte, mas que não conseguiu, pois 

foram designados para outras equipes de inovação. 

 

5.3.2 Desautorização e desautoria 

 

O conjunto de dados revelou desautorizações, bem como necessidade de desautorias, 

que identifiquei como destituição de “verdades” prévias. Ambas envolveram elementos 

humanos e não humanos, como termos, funcionalidades do produto, práticas organizacionais, 
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ideias e artefatos, e emergiram durante as interações da equipe.  

Algumas desautorizações foram autorizadas pelos membros, isto é, consentidas 

em seu significado para o projeto. Iota, por exemplo, destacou durante entrevista ter apreciado 

uma fala de Gama ao final do curso, em que ele refletia sobre a própria desautorização que 

deu a si mesmo durante o projeto, pois a pessoa que trabalha há muito tempo com um produto 

está cheio de certezas, mas que não passam de suposições a serem validadas. Outra 

desautorização foi manifestada por um dos alunos de apoio à equipe, que aconselhou aos 

membros: “Não vamos criar proposta de valor do produto atual”, mas sim pensar em algo 

realmente novo. Em outra reunião, Alfa desautorizou uma funcionalidade do produto, pois 

seria equivalente a uma modelagem que já existia em organização concorrente indireta, “e a 

gente não vai querer competir com isso”, declarou. Na reunião de continuidade promovida por 

Zeta, a equipe desautorizou o termo problema complexo, sob a argumentação de Ômega e 

Sigma, de que “problema complexo não dá para a gente solucionar”. 

Algumas desautorizações, apesar de causarem desconfortos, foram consideradas 

como instrutivas e significativas em um trabalho de cunho colaborativo, pois levou à reflexão 

e aprendizagem. Isto ocorreu em relação a textos e também autorias individuais sem a devida 

discussão e validação pela equipe, conforme trecho transcrito de reunião: 

 

É, mas eu não sei o que tá escrito aí, e a gente nem conversou sobre isso daí, mas aí 

a gente já tá colocando na apresentação. [...] Eu fiz com calma e pedi pras pessoas 

validarem e ninguém validou. Aí tu foi lá e tu mudou tudo em cima da hora e você 

apresentou tudo aquilo que [...]. Então assim, de que adianta a gente se reunir e 

discutir, se não é isso que tá indo pro trabalho, entendeu?. 

 

Houve, também, a eclosão de desautorizações não autorizadas pelos membros, isto 

é, não consentidas, por não favorecerem o alinhamento, o comprometimento ou a emergência 

de significados no projeto. Uma delas ocorreu na introdução de novo membro na equipe que, 

por ter preocupações estratégicas em relação à segurança dos dados, fez algumas 

desautorizações sobre o compartilhamento em um projeto que parecia para ela de inovação 

aberta. Ela aconselhou também que a equipe não fizesse as entrevistas, pois pensava em 

terceirizar a iniciativa para empresa especializada em pesquisa de mercado. Ambas 

desautorizações levaram ao primeiro pedido de alinhamento por parte da equipe. 

O processo de liderança relacional foi permeado, ainda, por necessidade de 

desautoria e destituição de crenças previamente internalizadas, sem a validação expressa 

do cliente potencial atual. A esse respeito, Épsilon declarou em entrevista que viu a 

necessidade de que a equipe desconstruísse algumas opiniões, que acabavam atrapalhando: 
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“[...] esquece tudo o que eu sei, esquece tudo o que eu pensei, vamos começar do zero aqui”, 

declarou. Outrossim, a equipe constituiu um roteiro de entrevista de forma autoral 

colaborativa, o que demandou muitas horas de reunião e análises. No momento das 

entrevistas, no entanto, os membros souberam se desapegar daquela autoria e improvisar um 

novo roteiro, adequado às circunstâncias do cliente entrevistado por eles. 

Esses dados corroboram a visão de Koschmann e Burk (2016), de que a leitura sobre 

o contexto pode sinalizar necessidade de desconstruir, desautorizar, recontextualizar e fazer 

emergir novo sistema. Na prática, foi possível visualizar que a comunicação não se limita a 

ser um veículo de transmissão e reprodução, mas sim constitui realidades em um rico 

processo de produção de significados, conforme afirmado por Kuhn (2012). Os achados 

reforçam as constatações de Koschman e Burk (2016), de que é possível autorizar ou 

desautorizar as práticas organizacionais nas interações, a fim de ter impacto na coletividade. 

 

5.4 AS INFLUÊNCIAS MÚTUAS EMERGEM NAS INTERAÇÕES 

 

Este tema apresenta os resultados e compreensões sobre os eventos comunicativos 

influenciadores da liderança, tanto positivamente quanto negativamente. Os resultados 

corroboram a visão de Taylor e Van Every (2000), de que a linguagem comunicativa é tanto 

um recurso quanto uma restrição, que permite que pessoas influenciem e sejam influenciadas. 

O conjunto de dados me levou a identificar influências no sentido de “puxar” a equipe, 

liderar, influenciar ativamente; bem como a interferência de ruídos, conforme figura 29. 

 

Figura 29 – Mapa temático sobre as influências na equipe 

 

Fonte: A autora (2020), com base na AT, com triangulação de métodos. 
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Na figura 29, a letra “T” simboliza a existência de base teórica sobre a relevância do 

metatema influência. Imediatamente abaixo, encontram-se as duas principais famílias de 

temas, seguidas pelos respectivos códigos iniciais, de acordo com AT reflexiva. 

 

5.4.1 Puxar, liderar, influenciar ativamente 

 

As influências foram exercidas em interação, revelando a importância de membros 

“puxarem”, motivarem a equipe por meio de protagonismo, terem o poder da palavra, e 

conquistar a posição na equipe. Houve manifestada percepção de exercício de influências 

mútuas, bem como de transformações mútuas. 

O termo “puxar os trabalhos” foi utilizado por vários membros da equipe, que se 

sentiram motivados pelo protagonismo de alguns membros. Na entrevista, Gama evidenciou 

que Delta e Iota estavam “sempre à frente puxando, dispostos e empolgados. Então isso foi 

forte neles”. Alfa corroborou essa visão, ao afirmar que “se não fosse eles a gente não teria 

conduzido esse trabalho... teria sido pior, sabe. Eu acho que eles puxaram a gente por eles 

terem esse gás, essa coisa de aprender, assim. Achei muito legal isso, então foi uma 

motivação”, pois os dois a pegaram “pelo braço” pra fazer acontecer. Ela pontuou que Delta, 

especialmente, teve atuação surpreendente, pois ele não tinha conhecimento do negócio e 

buscou aprender, “chamava as responsabilidades pra ele”. Épsilon sublinha sobre Delta e Iota: 

 

[...] Eu acho que eles injetaram ali alguma energia nisso, né, porque na verdade eles 

estavam puxando isso. [...] com a maior boa vontade do mundo se propuseram a ler, 

a estudar, perguntar, a correr atrás [...]. Eles se engajaram naquilo, eles estavam 

acreditando naquilo. Então! Se a gente chegou a algum resultado com isso, eles 

tiveram um papel muito importante nisso, sem dúvida. 

 

Sobre o exercício de influência por meio da motivação, Iota afirmou que os líderes 

formais os influenciaram, pois facilitaram o andamento do projeto, retiraram barreiras que 

apareciam como obstáculos. Iota percebia em Sigma: “ele tinha essa visão de ‘gente, vamos 

fazer, vamos testar, basicamente e não deu, não deu, a gente levanta e anda’”. 

Na visão do gerente, Alfa teve bastante protagonismo e influência na equipe, “pelo 

perfil que ela tem, de falar mais, de se impor e de não ter vergonha. [...] Se ela tá como líder, 

ela dá a opinião dela [...], e ela tem bastante conhecimento. [...] Eu lembro da voz ativa dela 

dizendo ‘Ah eu não concordo, eu acho que não tá legal’”, afirmou. Isso corresponde à visão 

de liderança emergente, em que o líder não é reconhecido apenas por seu cargo ou status, mas 

por sua influência, comunicação, e por ter algo valoroso a oferecer para a equipe 
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(NORTHOUSE, 2013). O gerente declarou que Delta e Iota também o surpreenderam pois, 

mesmo com o pouco tempo de casa e falta de conhecimento sobre o negócio, não se 

intimidaram, independentemente de estarem “falando com o gerente, com o Papa, com quem 

for aqui”. Ele afirmou que espera que as pessoas assumam o papel de protagonistas, que 

orquestrem mais a equipe, que tenham iniciativas. 

Na visão de Sigma, Ômega foi um forte influenciador na equipe, “talvez o maior 

influenciador [...]. Cada, assim, meia hora de participação dele fazia muita diferença. Ele tem 

esse poder da palavra [...]. Ele é um motivador nato, né, ele é um cara que coloca injeção de 

mudança”. Gama corroborou essa imagem, ao considerar que Ômega os influenciou bastante, 

“deu um norte pra gente”. Beta explicitou que, apesar de já ter ouvido falar do potencial de 

Ômega, ela não o via como uma liderança formal para ela, mas sim “como um parceiro”. Ao 

participar do projeto com ele, passou a vê-lo como uma liderança na prática, pelo 

conhecimento de inovação e pelo conhecimento dos conceitos. 

Os membros conquistaram a posição na equipe como influenciadores, de forma 

emergente nas interações. Delta avaliou que Alfa começou na equipe “mais apagadinha”, e 

depois “foi ela que virou a líder do projeto, ela que virou a líder experiente [...]. Alfa puxava o 

trabalho”. Ele considerou o estilo de Alfa alinhado com o seu: “não sei tudo, mas tô fazendo 

[...]”. Sobre a conquista de sua própria posição na equipe, Delta afirmou em entrevista que 

“estava nos planos ter puxado essa frente. [...] Teve um momento que eu senti que eu comecei 

a ser mais ouvido. [...] Quando as pessoas viram que eu apresentava muito bem, elas 

começaram a me respeitar um pouco mais”. 

Percebi exercício de influências mútuas, que ocorreram nas interações, de forma 

natural e fluida, ficando difícil avaliar quando as influências eram exercidas, visto que as 

influências são exercidas no compartilhamento de entendimentos, experiências e visões 

(DONNELLON, 1996; SHOCKLEY-ZALABAK, 2015; UHL-BIEN, 2006). Solucionei esta 

limitação por meio das entrevistas aos membros, quando solicitei que identificassem os 

influenciadores que tiveram no projeto. Alfa afirmou que Gama foi a sua referência em 

termos de conhecimento, opinião, histórico de anos de empresa, e por ser “muito ponderado. 

Aquilo que ele fala ele só fala quando ele tem certeza”. Ela avaliou que Beta seria uma 

“motivadora potencial”, pelo perfil dela, pela visão já adquirida em outros grupos em que já 

atuou, e por gostar de trabalhos de inovação, mas que isso não se efetivou na equipe, pois 

Beta teve que se dedicar a outras demandas, conforme solicitado por uma das lideranças 

formais. O empenho de Beta também foi reconhecido por Épsilon, conforme afirmação: 

“Quem ali eu via que, assim, pelo menos eh... tentou da melhor forma possível organizar as 
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coisas é a Beta”. A fluidez do processo de influências mútuas e oportunidades para que 

lideranças emergissem foi percebida pelos participantes, conforme explicitações: 

 

Delta: Foi um momento em que eu senti que antes a liderança estava com Ômega, e 

daí eu puxei muito mais pra mim pra eu correr atrás. [...] e foi quando eu comecei a 

me comunicar melhor no grupo, comecei a tentar me aproximar mais das pessoas. 

 

Alfa: Eu acho que foi mais coletivo. Alguém colocava uma ideia, a gente 

conversava, discutia, ninguém quis impor a sua opinião, eu acho que isso foi bem 

interessante. 

 

Iota: Eu vi que era constante a mudança de opinião, a quebra de paradigmas. [...] 

Formava uma opinião aqui [...], e chegava e conversava [com os demais], 

desconstruía totalmente. 

 

Beta: [Ômega] conseguiu absorver as questões do grupo e ser influenciado, de 

repente, no raciocínio que ele tinha anteriormente. 

 

O conjunto de dados reforça a visão de Drath et al. (2008), de que no âmbito coletivo 

o enfoque não está na dominância de apenas um líder, mas na prática de diálogo relacional 

que leva a transformações mútuas. Isso foi bem retratado por Beta durante a entrevista, que 

falou da importância de contrapartidas nas interações e declarou que “criou um laço” com 

Alfa, ao descobrir que ela “conseguia parar e me ouvir”, e que foi enriquecedor perceber que 

uma pessoa experiente “quer ouvir” o que a outra tem a dizer. Um dos reconhecimentos sobre 

a liderança de indivíduos foi atribuída à capacidade de se deixarem transformar pela equipe. 

O exercício de influência constatado na pesquisa empírica corresponde tanto à 

compreensão de liderança como processo, em que um indivíduo influencia os demais no 

alcance de objetivos comuns (NORTHOUSE, 2013); quanto à compreensão de liderança da 

entidade, em que são considerados os traços, os comportamentos e as ações influenciadoras de 

alguns indivíduos (OSPINA; UHL-BIEN, 2012a).  Ambas correspondem à visão de Uhl-Bien 

(2006), que compreende a liderança relacional como “processo de influência social” em que a 

coordenação e a mudança são construídas. De acordo com Schein (2010), a liderança cria as 

condições para a formação de uma nova cultura e influencia a formação de valores e 

comportamentos, aumentando a coparticipação e realçando o papel coletivo (HAMRIN; 

JOHANSSON; JAHN, 2016), o que foi observado na pesquisa de campo. 

 

5.4.2 Interferência de ruídos 

 

Em relação às influências que atuaram negativamente, identifiquei a interferência de 

ruídos na comunicação, a falta de tempo agravada por demanda de trabalhos prioritários 
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concomitantes, o repertório de experiências prévias, a resistência ao novo, desmotivação e 

quebra de expectativas de alguns membros em relação ao programa e ao projeto. Os ruídos 

foram agravados por comunicações deficitárias e falta de reforço das mensagens. 

A falta de tempo e existência de demandas concomitantes se mostraram evidentes 

do começo ao fim do projeto, e pude perceber que estava agindo como fator não humano 

influenciador na equipe, o que confirmei em alguns dos relatos de entrevistas. A falta de 

tempo pode ser entendida como um ruído na comunicação, principalmente em relação ao 

problema da eficácia, que também envolve o problema semântico, se considerarmos os 

estudos de Weaver (1963). Isso porque a falta de prioridades no projeto gerou falhas de 

precisão na transmissão de significados e de êxito em afetar condutas relacionadas aos 

significados. Os membros lamentaram-se do pouco tempo para dedicação ao projeto e da 

sobreposição de prioridades. O ruído exercido pode ser percebido na entrevista com Épsilon, 

ao relatar que era chamado para as reuniões, mas que tudo acontecia ao mesmo tempo e não 

parava de pensar nos clientes que tinha que atender naquele dia, e nas propostas que tinha que 

entregar. Ele falou das limitações de estar ali “de corpo presente”, mas preocupado com as 

outras demandas a serem cumpridas. Gama corroborou, ao afirmar: “eu não pude participar de 

corpo e alma como eu gostaria de ter participado”, em função de muitas outras demandas. Na 

visão de um dos participantes, as demandas concomitantes dos membros efetivos na 

organização influenciou a participação deles e colocou “algumas pedras no caminho”, o que 

permite interpretar ruídos de ordem técnica. 

A esse respeito, o líder formal explicou que houve um investimento de tempo por 

parte da empresa, mas que “o tempo é uma moeda dentro do mundo empresarial”, e que “lidar 

com o tempo é aprendizado, né. De lidar com essas frustrações”. Ele concordou que faltou 

mais tempo livre, pois foi um trabalho que encaixaram no meio de outras responsabilidades, 

mas que a falta de tempo “não é só exclusividade dessa equipe”. Ele declarou: 

 

Eles estavam ali com as responsabilidades do dia-a-dia, mas foi colocada uma 

missão nobre pra eles ali que ia nos ajudar a pensar no futuro, né. [...] Essa é uma 

questão que é um desafio pra nós no dia-a-dia, não só nesse projeto, mas em N 

outras situações. Isso é uma questão que também me frustra como profissional, 

assim como frustrou eles, mas é algo que é uma variável que tá na nossa profissão e 

que a gente tem que conviver com ela, né. Eh... eu acho que sim, teve bastante 

influência negativa, né. [...] e isso é algo que faz parte do jogo, né. E eu vejo que 

pessoas que têm uma facilidade maior de lidar com isso acabam tendo mais sucesso 

nesse mundo corporativo. 

 

Três participantes mencionaram a influência negativa de um pedido feito por 

superior imediato a dois membros da equipe, para que se dedicassem menos ao projeto a fim 
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de cumprir outras prioridades até o final daquele ano. A situação foi considerada 

desestimulante pelos participantes e uma das pessoas que se viu sobrecarregada afirmou: “Eu 

também não tinha disponibilidade ou tempo integral. Eu tinha várias coisas pra fazer”. 

Apesar do repertório de experiências prévias ter contribuído com o projeto, 

também causou interferências e ruídos nas interações. Na entrevista, Beta explicitou que parte 

da equipe estava há muitos anos na empresa, o que tem tanto o lado positivo quanto o 

negativo, como serem mais experientes e cautelosos nas decisões, porém, mais pessimistas em 

alguns pontos. Na visão dos membros entrevistados, as crenças já enraizadas roubaram tempo 

e energia, causaram pessimismo, distorceram interpretações e compreensão das mensagens e 

objetivos. Essa constatação me remeteu à Shannon (1948), para quem os modelos mentais já 

presentes podem atuar como ruído na compreensão dos significados, juntamente com outros 

fatores, visto que as mensagens carregam significados correlacionados com entidades físicas 

ou conceituais. Reproduzo alguns trechos de entrevistas, sobre essas interferências: 

 

Beta: Tem coisas enraizadas que às vezes a gente quer mudar, mas é difícil mudar. 

[...] por bater cabeça muitas vezes a gente acaba sendo um pouco pessimista em 

alguns pontos. 

 

Delta: Eu vejo que as pessoas tinham muita coisa, muita bagagem acumulada de 

coisas que aconteceram atrás. Então, acredito que até o programa foi uma 

oportunidade das pessoas meio que soltarem isso. [...] às vezes a gente estava numa 

discussão e começava uma discussão de uma coisa que aconteceu há muito tempo. 

 

Sigma: Por mais que a gente vá lá numa reunião e fale ‘ah, eu espero isso’, as 

pessoas interpretam levando o seu histórico, levando as suas dores, levando suas 

necessidades, então eu acho que é isso que pode ter causado talvez um pouco de 

confusão ali de objetivos. 

 

 

Um dos membros avaliou que as pessoas mais antigas já tinham uma bagagem, uma 

opinião formada, o que os levou a considerar obstáculos que roubavam tempo e energia. Na 

avaliação de outro membro, havia muitas coisas subentendidas, que atuavam nas 

interpretações dos mais experientes, e que talvez pudesse ter sido útil “parafrasear mais o que 

estava sendo colocado” pelos líderes formais, “para ver se era aquilo que todos estavam 

entendendo”. De acordo com sua percepção, mesmo quando um dos líderes os tranquilizava 

sobre o direito de errar, “ele era interpretado de outra forma”. Na visão de um terceiro 

participante, o repertório da bagagem já existente influenciou também na interpretação das 

entrevistas aos clientes, pois algumas vezes houve diferentes visões sobre a realidade deles. 

Houve resistência ao novo, principalmente por parte dos membros mais experientes, 

que precisavam ser mais cautelosos. Observei algumas resistências manifestadas nas 
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interações, e questionei nas entrevistas. Um dos membros refletiu: “A minha dificuldade é 

muitas vezes equilibrar essas coisas novas pra mim [...], aceitar de pronto a novidade, eu sair 

da zona de conforto. Não que eu não faça, mas eu tenho uma resistência”. 

Identifiquei desmotivação e quebra de expectativa no segundo mês do projeto, 

com menor frequência de humor e riso, e explicitações da equipe sobre incômodos em relação 

ao menor comprometimento. A fase foi explicitamente associada à desautorização a dois 

membros com reconhecida experiência nas soluções a serem propostas, ao serem solicitados 

que usassem menos horas no projeto, em função das outras demandas urgentes. Essa decisão 

impactou a equipe e foi mencionada inúmeras vezes nas reuniões e entrevistas. Beta assumiu 

ter tido quebra de expectativa em relação ao programa, e em relação a não continuidade de 

sua participação no projeto seguinte. Na visão do gerente, os integrantes tinham a expectativa 

de adquirir muitos conhecimentos no programa, pois a organização prega “pensar diferente” e 

inovar. “Eu acho que eles acreditavam que esse curso ia levá-los a outro patamar. [...] mas 

pelo que eu entendi era muito assim, uma mentoria rápida, e ‘agora vão a campo!’”, declarou.  

Em diversas ocasiões, eu percebi que o “diagrama esquemático de um sistema de 

comunicação geral” de Shannon (1948) deveria ser incorporado ao estudo. Apesar de ser uma 

visão linear da comunicação como transmissão de mensagens, o diagrama incorpora a certeza 

da presença de ruídos, que podem ser de ordem técnica, semântica ou relacionados à eficácia 

(WEAVER, 1963). Ou seja, envolver tanto os seres humanos quanto os não humanos no 

processo amplo de comunicação e compreensão dos significados.  

O conjunto de dados me levou a interpretar que a interferência dos ruídos foi 

agravada por comunicação deficitária. Percebi que os ruídos geraram tensões em relação ao 

DAC – direção, alinhamento e comprometimento – o que consumiu mais tempo e esforços da 

equipe e das lideranças formais. A fim de superar os ruídos na comunicação, visto que as 

transmissões exatas são impossíveis, Shannon (1948) recomenda identificar canais 

barulhentos e evitá-los, zelar pelas codificações e codificar as informações de forma 

redundante, com repetição das mensagens. Ou seja, algumas das interferências poderiam ter 

sido contornadas de forma mais efetiva por meio de comunicação textual, formalizadamente, 

e reforço por meio de comunicação verbal. 

Interpreto que os ruídos também são constituidores da comunicação organizacional, 

cabendo iniciativas no sentido de considerá-los, identifica-los e agir adequadamente. 

Outrossim, compreendo que a incidência dos ruídos também tiveram sua importância para o 

presente estudo, pois impactaram a emergência da liderança, visto que alguns membros 

conseguiram manter a direção, o alinhamento e o comprometimento até o final, mantiveram-
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se firmes na busca dos significados, autorizações e autorias, bem como no exercício de 

influências mútuas em prol dos resultados do projeto, mesmo diante das dificuldades. 

 

5.4 SÍNTESE DA CONSTITUIÇÃO COMUNICATIVA DA LIDERANÇA RELACIONAL 

 

Os resultados e análises da pesquisa me conduziram à compreensão de que a 

liderança relacional emergiu nas interações e foi constituída comunicativamente, o que 

envolveu os demais temas, ou seja, envolveu significados, autorizações e influências mútuas. 

Portanto, os respectivos mapas temáticos podem ser relacionados conforme figura 30. 

 

Figura 30 – Significados, autorizações e influências emergem nas interações 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

Na figura 30, o metatema interações conecta os demais temas, visto que os 

significados, as autorizações e as influências mútuas emergiram nas dinâmicas das 

interações entre os membros da equipe, envolvendo humanos, não humanos, e 

invocações. Esse achado corrobora a concepção da liderança como comunicação, ou seja, a 

concepção de que a liderança relacional emerge e se consolida em comunicação. Na figura, os 

metatemas estão representados com “T” indicativo de base teórica relacionada à abordagem 

do estudo. Cada família de elementos presentes nas interações faz emergir as demais famílias 

de temas que identifiquei como relacionados à emergência de liderança relacional. Por 

exemplo, as invocações feitas na equipe do projeto fomentaram a emergência de significados, 

levaram a autorizações, exerceram influência na equipe. A mesma relação pode ser feita sobre 

as interações enfocando os elementos humanos e os não humanos. Sobre estes últimos, cabe 
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considerar que, no pensamento CCO estudado pela Escola de Montreal, a própria fala se 

embasa no texto (TAYLOR; VAN EVERY, 2000), ou seja, em um elemento não humano. 

Eu iniciei esta pesquisa com embasamentos teóricos que nortearam o esboço inicial 

de que a liderança relacional é um processo emergente constituído comunicativamente nas 

conversações e textualidades, porém, com indagações ainda não respondidas, sobre como 

ocorria esse processo emergente de constituição da liderança relacional. O modelo de Taylor e 

Van Every (2000) me forneceu o enfoque e ponto de partida, que somei aos resultados da 

revisão sistemática integrativa, e que suscitaram mais indagações. Como ocorrem as 

interações? Como os significados são construídos? Como ocorre o processo de influências 

mútuas? Como a autoridade é estabelecida? O percurso metodológico na coleta de dados e 

análise temática reflexiva me ajudaram a: 

a) ter uma compreensão ampla do processo de constituição comunicativa da 

liderança relacional na equipe de projeto estudada. Solucionei miopias iniciais, 

pois entrei em campo sem ter a clareza de que a análise das interações responderia 

às demais perguntas motivadoras da pesquisa; 

b) perceber que não se tratava de analisar como a autoridade era estabelecida, mas 

sim como ocorriam as autorizações no processo de liderança relacional; 

c) compreender, com a ajuda de meu Orientador, que a ontologia DAC estava 

contemplada nos resultados, o que sinalizava um território investigativo 

consistente com a construção de significados;  

d) compreender que as influências ocorreram com alternância e complementaridade 

de papéis entre os membros da equipe, e que não se tratava apenas de influenciar, 

mas também de ter abertura às influências das outras pessoas, bem como saber 

superar a influência de ruídos. Em relação a isso, uma das surpresas que tive foi 

recorrer a Shannon (1948) e Weaver (1963), ao identificar que a liderança 

relacional emergia, também, diante da influência dos ruídos nas interações. 

As subseções anteriores a esta mostram os resultados e compreensões sobre como 

ocorreram os processos, com a visualização dos mapas temáticos correspondentes. Tentei 

estabelecer relações por meio do diagrama de Venn – onde os elementos são agrupados em 

figuras geométricas que facilitam a visualização das divisões e sobreposições – mas percebi 

que o diagrama enfatizaria as divisões e sobreposições, o que não era adequado a este estudo. 

Latour (1996) considera a impossibilidade de delinear um quadro demarcado com todos os 

elementos presentes na interação, mas admite o delineamento de uma rede diversificada que 

mostre tanto a circunscrição quanto o deslocamento. Desta forma, compreendo que a síntese 
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do presente estudo pode ser representada conforme figura 31. 

 

Figura 31 – Representação da constituição comunicativa da liderança relacional 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

A figura 31 explicita a compreensão de que a liderança relacional emerge nas 

interações, que envolvem elementos humanos, não humanos e invocações a pessoas não 

necessariamente presentes no tempo e lugar. O processo de construção de significados, de 

autorização e de influências mútuas não ocorre de forma isolada, mas em um processo cíclico 

e aberto, conforme representado por semicírculos complementares tracejados. Apesar das 

interações estarem circunscritas em um momento e lugar organizacional, elas são permeadas 

pelo macroambiente. As perguntas exploratórias ocupam um espaço central nas interações, e 

contribuem para a emergência de significados, autorizações e influências mútuas, em um 

processo cíclico e também aberto, em que uma dimensão atua sobre a outra. De forma 

simplificada, o modelo pode ser representado conforme a figura 32. 
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Figura 32 – Síntese da constituição comunicativa da liderança relacional 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Em síntese, o ponto de partida que me propus verificar ao interdisciplinar 

conhecimentos sobre a constituição comunicativa das organizações (CCO), liderança 

relacional, e equipe de projeto lean, revelou que a liderança relacional emerge nas interações 

e envolve construção de significados, autorizações, e  influências mútuas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como principal objetivo compreender como a liderança relacional é 

constituída comunicativamente em uma equipe de projeto lean, com enfoque em conversação 

e textualidade. O estudo envolveu a coordenação de compreensões sobre a liderança 

relacional, sobre a constituição comunicativa das organizações e sobre equipe de projeto lean. 

Os primeiros achados foram identificados na revisão integrativa da literatura, que 

mapeou o território e me fez perceber que a liderança relacional requer enfoque no processo 

de comunicação, a começar pela necessidade de definição caracterizadora. Esta compreensão 

me motivou a formular as seguintes proposições iniciais: a liderança relacional é um processo 

emergente constituído comunicativamente nas interações que envolvem conversação e 

textualidade. Essa proposição me ajudou a enfocar a visão de processo emergente, construído 

nas interações e estabelecido comunicativamente. A comunicação, por sua vez, pode ser 

analisada por diferentes visões. A revisão da literatura possibilitou elaborar a proposição de 

que a comunicação é o processo relacional de compartilhamento e interpretação de 

circunstâncias que constituem a realidade e os significados emergentes nas interações. 

Os autores basilares sobre a liderança relacional conclamam pesquisadores a adotar 

abertura metodológica e integração de saberes. Isso me fez optar pelo método etnográfico, 

com permanência de quatro meses em organização de base tecnológica de grande porte no 

Estado de Santa Catarina – Brasil –, a fim de ter compreensão consistente das dimensões 

tácitas e explícitas do processo de equipe e das circunstâncias organizacionais. Optei pela 

estratégia de triangulação de métodos, com observação participante, dados documentais e 

entrevistas semiestruturadas, a fim de ampliar as compreensões por diferentes ângulos. 

O método qualitativo e técnicas empregadas foram essenciais para as revelações no 

presente estudo, pois entrei em campo com indagação aberta – como a liderança relacional é 

constituída comunicativamente em uma equipe de projeto lean? – e tive que me apoiar 

firmemente no percurso e em procedimentos sistematizados. Alguns padrões se revelaram nas 

observações, outros nas entrevistas, e outros estavam tão intrincados na realidade, que só se 

evidenciaram no processo de análise temática reflexiva com codificação aberta, executado 

com o auxílio do software MAXQDA. 

O principal resultado da pesquisa empírica em uma equipe de projeto lean permitiu-

me avançar na proposição final de que a liderança relacional é um processo emergente 

constituído comunicativamente nas interações, o que envolve construção de significados, 

autorizações e influências mútuas. Dito de outra forma, compreendo que a Constituição 



156 

 

 

 

Comunicativa da Liderança Relacional (CCLR) é um processo emergente de construção de 

significados, autorizações e exercício de influências mútuas, efetivado comunicativamente nas 

interações entre atores humanos e não humanos. 

Essa compreensão consolida a imagem da liderança como comunicação, e 

contempla a visão da liderança compreendida como processo de organização emergente 

(OSPINA; UHL-BIEN, 2012b; UHL-BIEN, 2006), a visão de que uma organização emerge 

na comunicação (TAYLOR; VAN EVERY, 2000), e a visão de que as equipes de projetos são 

orientadas para a comunicação, diante do desafio de criar significados (KOSKINEN, 2010).  

Ter identificado a literatura sobre a constituição comunicativa das organizações 

(CCO) como lente condutora das investigações revelou-se essencial, visto que as descobertas 

emergiram na interseção da conversação e textualidade. Somente na relatoria final do 

processo de Tese eu consegui identificar que havia conseguido olhar para o “espaço entre”, 

conforme teorizado por Mary Uhl-Bien (2006) e por Bradbury e Lichtenstein (2000), pois os 

processos estavam impregnados por manifestações das entidades humanas e não humanas. 

O “espaço entre” revelou-se no momento em que constatei que o enfoque da entidade 

estava contemplado no enfoque do processo relacional, conforme sinalizado por Uhl-Bien 

(2006). Nas interações, os membros da equipe de projeto manifestaram traços, 

comportamentos, e conhecimentos, que ajudaram nas interações, nas autorizações, no 

exercício de influências e no processo de construção de significados, em um processo 

emergente e relacional, constituído comunicativamente. Compreendi que os extratos de dados 

(perspectiva da entidade) codificados formavam padrões que podiam ser combinados 

(perspectiva construcionista/relacional) para constituir um desenho maior, o da liderança 

relacional constituída comunicativamente (LRCC). 

Ao estabelecer como objetivo específico analisar as interações na equipe de projeto, 

eu não tinha, ainda, a visão de que o tema “interações” envolveria todos os demais temas. Ou 

seja, nas interações emergiram os significados, a direção, o alinhamento, o comprometimento. 

Ideias, pessoas e coisas foram autorizadas e também desautorizadas nas interações, bem como 

influências mútuas foram exercidas. 

Nas interações da equipe, emergiram perguntas exploratórias que favoreceram as 

descobertas conjuntas, o que foi impulsionado pela participação de pessoas identificadas na 

equipe como questionadoras. Essas perguntas exploratórias foram feitas por todos os 

membros, com diferentes propósitos, como revelar conhecimentos, autorizar, influenciar, dar 

direção, tecer significados e suscitar reflexões. A maior frequência ocorreu em reuniões de 

fechamento para apresentações no programa, momentos em que a equipe tomava decisões. 
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O humor e o riso emergiam, com frequência, nas interações e eram usados de forma 

natural por alguns membros, o que caracterizou a informalidade das reuniões. Humor e riso 

ajudaram na criação de sentimento de equipe, nas compreensões conjuntas e no exercício de 

influências mútuas. Isso reforça a visão de que o humor e o riso podem ser “a cola que 

sustenta o frágil edifício”, conforme afirmam Watson e Drew (2017b). Curiosamente, a 

pessoa que mais utilizou o humor e o riso, e que tinha fala permeada por sorrisos, foi a pessoa 

reconhecida pelos outros membros por sua liderança na equipe. 

As reuniões presenciais foram essenciais para o projeto, pois estabeleciam o marco 

de atuação em que a equipe avançava, discutia, alinhava as compreensões mútuas. A 

diversidade de perfil dos membros conferiu dinâmica à equipe e favoreceu a emergência de 

liderança, uma vez que gerou “gás”, fez diferença e estimulou o comprometimento. Outro 

dado emergente que considero relevante no processo de liderança da equipe foi a escuta ativa, 

pois favoreceu a criação de significados, promoveu influências mútuas, autorizações, 

aprendizagem e consenso. Membros da equipe tiveram valor reconhecido pelos demais 

participantes por demonstrarem escuta ativa e se deixarem transformar e influenciar. Um dos 

relatos de entrevista me fez perceber que a escuta pode ser desenvolvida como resultado de 

avaliação, autoconhecimento e desejo de mudança. Corroborando a percepção de escuta ativa, 

percebi que houve elevada frequência de preenchimento de fala, em que um membro 

completava o raciocínio do outro. Isso se tornou mais evidente na segunda metade do projeto, 

quando os membros já estavam familiarizados com o repertório de fala da equipe, momento 

em que percebi que as ideias estavam materializando-se e sendo apropriadas. 

Tanto o consenso quanto a discordância contribuíram para a criação e reelaboração 

de conhecimentos pela equipe. Nesse sentido, o processo de codificação revelou que ambos 

ocorreram em proporções diferentes, porém com linha de tendência aproximada, ou seja, 

havia consenso diante de discordâncias, e vice-versa. Isso me fez interpretar que as 

conversações não só constroem, mas também desconstroem, para criação de novo 

conhecimento de forma colaborativa. 

Tensões e conflitos levaram a reflexões, aprendizagens, mudanças de comportamento 

e saída da zona de conforto, conforme reconhecido por alguns participantes. Um dos membros 

da equipe associou as tensões à mudança de lado da liderança, antes nas mãos dos mais 

conhecedores sobre o produto, e depois nas mãos dos mais conhecedores sobre o método lean 

e sobre os processos de inovação. Os conflitos que geraram explícito desconforto ocorreram 

devido à produção autoral sem o devido compartilhamento ou validações da equipe.  

As invocações desempenharam um papel importante na emergência da liderança, 
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pois os membros da equipe incorporavam personagens e entidades para trazer à luz uma 

circunstância vivida, influenciar, oferecer direção, alinhar, validar, desautorizar e, também, 

autorizar ideias e pessoas. Houve elevada frequência de invocações aos clientes, e à própria 

equipe, bem como invocações à empresa, aos líderes formais, e ao programa de capacitação. 

Os mais novos na empresa disseram ter mais dificuldade em trazer as falas dos clientes 

entrevistados, enquanto os mais antigos faziam naturalmente, o que identifiquei como 

relacionado à cultura da organização de ir até o cliente, o get out of the building. 

As interações com os elementos não humanos foram evidenciadas durante todo o 

projeto, o que revelou como as teorias da literatura CCO manifestam-se na prática. O canvas 

ocupava um lugar correspondente a uma presença no círculo que se formava durante as 

“reuniões em pé”, como chamavam. Os membros da equipe interagiam com materiais e 

recursos durante as reuniões, escreviam na parede, faziam invocações a documentos. 

Membros da equipe exerceram liderança ao introduzir o quadro Certeza, Suposição, Dúvida 

(CSD), por exemplo, pois isso influenciou a dinâmica na criação de significados do projeto. 

Os espaços físicos da organização eram muito favoráveis às interações envolvendo 

elementos humanos e não humanos. A utilização do hall conferia às reuniões um clima de 

informalidade, o que foi apreciado pelos membros nas entrevistas finais. Considero que a 

própria Equipe de Projeto Lean exerceu liderança no ambiente, pois eles se apropriaram do 

hall e do extenso quadro branco afixado, sem que houvesse disputa pelas outras equipes. 

A participante escolhida para fazer parte do trabalho de continuidade foi reconhecida 

pelos membros de execução do projeto e pelos líderes formais por ser ativa e influenciadora 

dos resultados. Essa participante ocupou o maior espaço de fala nas reuniões e manteve o 

ritmo de participação mais estável, conforme categorizações automáticas propiciadas pela 

ferramenta MAXQDA. O resultado é relevante ao presente estudo, pois tangibiliza a relação 

já sugerida na literatura, entre participação e liderança, visto que a participação demonstra 

motivação para liderar e comprometimento. 

Os dois outros participantes com reconhecida participação na equipe foram, também, 

os que ocuparam a segunda e terceira posição na ocupação do tempo de fala durante o projeto, 

de forma emergente. Ou seja, iniciaram mais timidamente e dominaram o tempo de fala nas 

reuniões finais. Um deles foi reconhecido como o que “puxou” os trabalhos na equipe, 

principalmente em função de demonstrar comprometimento, participação ativa, e habilidades 

de falar em nome da equipe nas apresentações do programa lean. 

A liderança foi exercida de forma fluída e emergente no próprio processo de 

interação, com a elucidação de aspectos tangíveis como a ocupação do tempo de fala e 
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participação nos segmentos específicos codificados, e de percepções da própria equipe sobre 

os revezamentos na ocupação de papéis. Utilizo uma figura de imagem para afirmar que todos 

os participantes da equipe, em diferentes momentos, ocuparam o pódio da constituição 

comunicativa da liderança relacional. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Um dos objetivos específicos deste estudo foi analisar as interações na equipe de 

projeto, de forma a identificar padrões que se manifestam na conversação e textualidade. A 

análise permitiu concluir que as interações envolvem a presença de atores humanos, de 

atores não humanos, e de pessoas e coisas ausentes fisicamente, mas presentes por meio 

de invocações. Dentre os padrões identificados, os quatro com maior frequência foram a 

emergência de perguntas exploratórias, a invocação a clientes, o humor e o riso, bem como a 

interação com os elementos não humanos. Interpreto que a equipe de projeto alcançaria 

resultados diferentes sem a emergência desses quatro padrões nas interações. 

Outro objetivo específico foi compreender como ocorre a construção de significados 

relevantes no processo de liderança da equipe. A análise dos dados permitiu concluir que os 

significados são constituídos nas interações, com produção de direção, alinhamento e 

comprometimento (DAC), compartilhamento e interpretação das circunstâncias 

externas, e circunstâncias internas caracterizadas por organização emergente. 

Na equipe pesquisada, a construção de significados começou com o alinhamento do 

projeto à escolha dos membros da equipe e ao contexto organizacional de atenção à prática de 

ir até o cliente, o que favoreceu o comprometimento motivado por valores, perfis, interesses e 

expectativas pessoais e coletivas. O contexto organizacional favoreceu parcerias com outros 

setores e integração de soluções já existentes na organização. Nos momentos em que a equipe 

percebeu risco de desalinhamento, o papel dos líderes formais mostrou-se essencial à 

continuidade do projeto. Os pedidos de alinhamento foram assumidos como um processo de 

equipe, porém com a liderança de integrantes cuja fala parecia ter fontes sublinhadas e em 

negrito, algo difícil de explicar, mas que esteve no espaço “entre”. 

O comprometimento foi o fator que mais evidenciou individualidades, visto que os 

integrantes demonstraram diferentes níveis de comprometimento perante as circunstâncias 

enfrentadas. O comprometimento envolveu motivações pessoais, o sentimento de “ser dono 

do projeto” e assumir para si as responsabilidades, disponibilidade voluntária, bem como 

incentivo dos líderes formais diante das dificuldades enfrentadas pela equipe. Quem 
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demonstrou maior comprometimento do início ao fim, vencendo as dificuldades para a 

conclusão dos trabalhos, foi a pessoa considerada como muito influente na equipe, e que foi 

convidada para participar do projeto seguinte, de validação dos achados junto aos clientes. 

Outros dois membros com destacada participação no projeto também foram pleiteados, 

porém, foram alocados em outras iniciativas. 

A direção mostrou-se flexível e reelaborada de acordo com as compreensões 

emergentes sobre a atuação da equipe e o valor organizacional do projeto. O processo de 

produção de direção envolveu a explicitação de objetivo norteador inicial, bem como a 

abertura para que fosse reelaborada consensualmente. O processo necessitou da intermediação 

dos líderes formais, bem como orientações oferecidas com base no repertório de 

conhecimentos e interpretações dos membros da equipe. 

De modo concomitante à produção de DAC, os significados emergiram com base nos 

relatos e interpretações das circunstâncias externas. A diversidade do mercado e das dores dos 

clientes dificultou o processo de construção de significados, conforme continuamente 

explicitado pela equipe, o que exigiu o acompanhamento dos líderes formais e o uso de 

metáforas que ajudaram a revelar compreensões, principalmente diante da necessidade de 

apresentar proposta de valor com base nas necessidades e circunstâncias dos clientes. 

O ponto de partida da equipe foi o desconhecimento e a incerteza, tanto em relação 

ao método lean quanto em relação às conclusões que chegariam. As conversações da equipe 

construíram compreensões elucidadas por um dos líderes formais, ao pontuar que “no início 

era nebuloso”, mas que tinham adquirido maturidade. Ocorreu, portanto, processo de 

organização emergente, com distanciamento intencional das lideranças formais, o que gerou 

aprendizado, emergência de liderança e uma versão interpretada coletivamente da 

organização, conforme visualizado na literatura de Taylor e Van Every (2000). A presença em 

campo me fez perceber que o processo de organização emergente encontra respaldo no 

contexto organizacional mais amplo, conforme alguns pronunciamentos dos líderes formais 

da organização sobre a volatilidade de compreensões que fazem sentido situacionalmente e 

sobre a necessidade de reinventarem-se continuamente. 

Este estudo estabeleceu, ainda, o objetivo de analisar os processos comunicativos que 

autorizam os líderes. A pesquisa em campo revelou que as autorizações foram concedidas 

nas interações entre os membros da equipe de projeto e envolveram, também, 

desautorizações e necessidade de destituição de verdades previamente constituídas. 

O processo envolveu a percepção de sentir-se autorizado pela organização, o que, 

não obstante, não foi uma unanimidade entre os membros. Alguns se sentiram autorizados e 
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outros, não, principalmente diante de ruídos da comunicação. Identifiquei processo de 

autorizações mútuas, construídas em interação, bem como valoração mútua da participação e 

contribuição dos integrantes. O estudo revelou a importância da autorização de falar em nome 

da equipe, e a importância da autoria construída colaborativamente. 

As desautorizações também foram identificadas explicitamente, algumas delas sendo 

autorizadas como necessárias pela equipe, e outras não sendo acatadas. Dentre as autorizadas, 

cito a desautorização de construção autoral sem a participação e validação da equipe. Dentre 

as desautorizações não acatadas, cito o compartilhamento de conhecimentos no programa, e a 

desautorização aos membros de fazer entrevistas com os clientes potenciais. Ou seja, tanto as 

autorizações e autorias quanto as desautorizações e desautorias mostraram-se parte do 

processo de emergência da liderança nas interações, precisando fazer sentido para os 

participantes. Uma das mais importantes desautorizações que fazia sentido aos integrantes da 

equipe, por exemplo, foi a desautorização a cultivar crenças previamente estabelecidas sobre 

o produto e necessidades do mercado, sem as devidas validações dos clientes potenciais. 

O objetivo específico de compreender os eventos comunicativos influenciadores da 

liderança foi particularmente desafiador, visto que nas interações ocorrem influências mútuas 

difíceis de serem identificadas. Os eventos comunicativos influenciadores da liderança 

envolveram a ação de elementos humanos e não humanos, relacionados a “puxar” a 

equipe e a superar a interferência de ruídos na comunicação. 

Dentre os eventos envolvendo atores humanos, identifiquei as influências exercidas 

por membros que “puxaram” e motivaram a equipe, principalmente por meio do próprio 

protagonismo no projeto. Pessoas com o “poder da palavra” também exerceram reconhecida 

influência na equipe, o que reforçou a constituição comunicativa influenciadora no processo 

de liderança. Interpretei que as posições influenciadoras foram conquistadas pelos integrantes 

durante as interações, culminando com o processo de reconhecimento das influências 

exercidas mutuamente, principalmente diante da percepção de que os envolvidos também 

demonstravam abertura para se deixarem influenciar. 

Identifiquei a interferência de ruídos influenciadores, tanto provocados por atores 

humanos quanto não humanos, que provocaram desmotivação e quebra de expectativas em 

alguns dos integrantes da equipe. A falta de tempo e a existência de demandas concomitantes 

influenciaram o projeto do começo ao fim e causaram ruídos explicitamente colocados em 

interação. Outro influenciador foi o repertório de experiências prévias desconfortáveis aos 

participantes, que desencadearam resistências e interpretações distorcidas. 

A comunicação deficitária foi um agravante dos eventos comunicativos 
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influenciadores relacionados aos ruídos, pois esses causaram perturbações relacionadas à 

produção de direção, alinhamento e comprometimento, que perduraram mesmo após as 

reuniões de alinhamento com os líderes formais. Na entrevista, um dos membros chegou a 

mencionar que os líderes diziam uma coisa, mas alguns membros entendiam outra. 

Interpreto, portanto, a ocorrência de falhas na constituição comunicativa da liderança 

relacional, em função da interferência de ruídos de ordem técnica, semântica e de efetividade, 

conforme elucida a literatura sobre a teoria matemática da comunicação. Uma possível 

solução seria o reforço da comunicação por meio da escrita, com formalização textual sobre 

os objetivos, resultados esperados, e explicitação clara alinhando a iniciativa ao valor do get 

out of the building na organização. Os motivos das escolhas dos integrantes também poderiam 

ter sido verbalmente explicitados, a fim de oferecer identificações com os significados e ter 

ajudado a manter o comprometimento de alguns dos participantes.  

Com base na metáfora da “organização como comunicação” (SCHOENEBORN; 

VÁSQUEZ; CORNELISSEN, 2016) e da “organização como fluxo e transformação” em que 

a ordem emerge da desordem (MORGAN, 2010), interpreto que os ruídos fazem parte do 

processo e constituem a realidade do cotidiano organizacional. Portanto, constatei que até 

mesmo os ruídos nas interações foram responsáveis pela emergência da liderança, pois os 

integrantes que não sucumbiram aos efeitos nocivos dos ruídos e, sim, os superaram, 

exerceram reconhecida atuação na liderança no projeto.  

Adicionalmente, o estudo revelou que o processo de constituição da liderança 

relacional da equipe de projeto lean é favorecido pelo clima informal e cultura organizacional 

de inovação, de compartilhamento, de organização coletiva, de orientação ao cliente, e de 

valor às interações, o que é facilitado pelas estruturas disponíveis. 

Por fim, o processo de tese desenvolvido em um programa de pós-graduação que tem 

o conhecimento como objeto de pesquisa favoreceu a identificação de conhecimentos 

disciplinares que foram coordenados para a criação de conhecimentos novos sobre a liderança 

relacional constituída comunicativamente em uma equipe de projeto lean. 

 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado em uma única organização e tendo por enfoque uma única 

equipe de projeto, não cabendo, portanto, generalizações. O estudo foi de natureza 

exploratória e interdisciplinar, cabendo elucidar que aprofundamentos disciplinares podem se 

fazer necessários em pesquisas futuras. O estudo enfocou os objetivos gerais e específicos 
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delineados, e assumiu como lente o paradigma da “organização como comunicação”, o que 

deixou em aberto outras constatações não relacionadas ao escopo. O tempo de permanência 

em campo totalizou quatro meses, o que pode ser considerado uma limitação por alguns 

pesquisadores da etnografia. Outrossim, apesar da utilização de frequências quantitativas de 

alguns dados, cabe elucidar que os códigos correspondentes foram categorizados pela 

abordagem interpretativa. 

 

6.3 RECOMENDAÇÃO DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Como estudos futuros, eu recomendo a condução da pesquisa em outras equipes de 

projetos, a fim de comparar os resultados e considerações. Recomendo aprofundamentos em 

relação à compreensão da liderança relacional em cada um dos metatemas que compuseram 

este estudo, pois cada um deles oferece oportunidades para a evolução do conhecimento 

científico de um tema relativamente novo na academia. Recomendo, ainda, estudos 

colaborativos envolvendo pesquisadores de abordagem quali-quanti. 

Os códigos que emergiram na análise temática reflexiva contam a história da equipe 

e, nesse sentido, visualizo oportunidade de utilização da técnica de storytelling – apresentada 

por Franzoni (2019) como prática de compartilhamento de conhecimentos por meio de 

histórias e narrativas que conectam pessoas, processos e organizações – na reapresentação e 

disseminação dos achados, por ângulos diferenciados. 

No âmbito das pesquisas de abordagem qualitativa, mantenho-me à disposição para 

avaliar as possibilidades de estudos colaborativos, pois vislumbro uma vida de dedicação a 

compreensões sobre a constituição comunicativa da liderança relacional.  

 

6.4 EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

A experiência vivida no doutorado foi relacional e constituída comunicativamente 

nas interações envolvendo elementos humanos, não humanos, e invocações a autores. Na 

interseção, elucidada pela CCO da Escola de Montreal, emergiu a Tese e, também, uma nova 

Micheline, essa em uma versão revisada e reelaborada para a Academia. 

Eu constituí; eu fui constituída, na interseção de conversações e textualidades 

(TAYLOR; VAN EVERY, 2000). Eu vivenciei circunstâncias de trocas no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC), percebi a importância do 

repertório de conhecimentos prévios que constituí na vida, no bacharelado em Comunicação 
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Social, nos 15 anos de experiência profissional, e no mestrado. Percebi, também, a 

importância do repertório das outras pessoas, principalmente sobre liderança relacional, 

comunicação organizacional, e equipe de projeto. Vi emergir um quadro de conhecimentos 

novos que tiveram que ser acomodados dentro de um formato acadêmico. Esse novo quadro 

alimentou e desencadeou as circunstâncias seguintes, que deflagraram as seguintes. 

Esse foi o processo que vi acontecer, cada qual em seu momento. Nas disciplinas, 

nas reuniões do LGR, nas interações com os colegas, amigos e professores, na representação 

discente, nas reuniões com o Orientador e Coorientadora, no processo de definição da 

pesquisa, na Qualificação, na fase de pesquisa empírica – que desencadeou todo um novo 

repertório de circunstâncias, de pessoas e conhecimentos –, bem como na fase de análise e de 

relatoria. Na fase de relatoria, quando eu achava que já havia me apropriado de tudo, fui 

surpreendida pela comunicação que se estabelece entre um autor, os dados, as análises e o 

texto sendo feito, pois novas interpretações e compreensões emergiram. 

Na fase de pesquisa empírica, a minha permanência como observadora participante 

na organização foi libertadora. A teoria que eu havia estudado e que eu não sabia como se 

manifestaria na prática começou a se revelar e a fazer sentido. Percebi como a aproximação 

universidade-empresa poderia facilitar o progresso de ambos, por oferecer as explicações 

teóricas e práticas. Eu percebi, por exemplo, que Shannon (1948) e Weaver (1963) poderiam 

explicar o que aquela equipe estava vivenciando; que Taylor e Van Every (2000) poderiam 

tranquilizá-los de que estavam promovendo o processo de emergência da organização; e que o 

aprendizado, às vezes, mostra-se como frustrantemente intangível (RIES, 2011). 

A fase em campo transcendeu os objetivos de pesquisa e excedeu as minhas 

expectativas. Foi muito mais que uma fase de coleta, foi uma fase em que aprendi muito com 

as pessoas de dentro e de fora da equipe de projeto que acompanhei. Tive a visão de que há 

uma geração linda de novos trabalhadores do conhecimento. Eu cheguei a pensar em levar 

meus filhos para um tour nas instalações, para que eles pudessem visualizar o valor ao 

conhecimento explicitado no aspecto estrutural da organização. 

Eu, agora, entendo que o processo todo que eu vivi no doutorado também envolveu a 

construção de significados, direção, alinhamento, comprometimento, caos e organização 

emergente, circunstâncias externas, influências mútuas, autorizações e desautorizações, 

autorias e desautorias. Foi um processo permeado por muitos elementos que se colocaram em 

interação. Agora, entendo que eu também tive que superar a influência de ruídos provocados 

por repertório prévio, textos deficitários, resistências, falta de foco. Há todo um processo de 

Tese que não é explicitado na relatoria, mas que está ali constituindo a Tese. Há toda a parte 
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invisível, como as discussões, as orientações e revisões do Orientador e da Coorientadora que 

melhoraram o trabalho, bem como as recomendações da Banca Avaliadora. 

Foi um processo de autoconhecimento, também. Durante o mestrado, minha 

Orientadora e Coorientadora ajudaram-me a perceber que havia algo se relacionando junto 

com a dissertação, e que era o meu perfeccionismo. Durante o doutorado, eu percebi que de 

fato havia “um elefante na sala”, que estava ali há muitos anos, mas que o nome do “ismo” 

era detalhismo. Percebi que uma pessoa detalhista como eu, quando pega uma ferramenta 

poderosa como o MAXQDA, por exemplo, enlouquece a si e à ferramenta. Quando meu 

excesso de detalhismo na codificação começou a causar sucessivos crashes na ferramenta sem 

que a equipe de suporte conseguisse solucionar, eu liguei para uma amiga do PPGEGC que 

havia utilizado a ferramenta... E chorei, pois eu sabia que estava detalhando demais e não 

conseguia fazer diferente. Rezei, concedi-me um dia livre, e recomecei do zero. Começou a 

dar certo, apesar de algumas recaídas em que precisei “descodificar” e desmarcar. 

Houve dor, e fé, e satisfação, e uma Tese constituída comunicativamente. “Combati 

o bom combate, completei a corrida, conservei a fé” (2Tm 4, 3-4). E nem chamo a isso de 

fim, mas do começo de algo a ser discutido nas conversações e textualidades. 

 

Em tempo: A defesa desta tese ocorreu em pleno início de enfrentamento da 

pandemia por Covid-19. Quero deixar registrado como foi, para mim, vivenciar os últimos 

meses. O fechamento de uma tese exige concentração e eu precisei “desligar” do mundo. Na 

antevéspera da Defesa, o mundo se anunciou para mim no comunicado da UFSC sobre o 

enfrentamento da Pandemia. Eu visitei meu sogro que estava na UTI, respondi a muitas 

mensagens de família e amigos, e dormi apenas algumas horas, para uma possível Defesa no 

dia seguinte. A tese foi a última a ocorrer presencialmente, com distanciamento dos membros 

da Banca, alguns membros online, e sem a presença do público, conforme Nota Oficial 

16/03/2020. Sou muito grata ao empenho dos cordenadores do meu Programa, dos membros 

da Banca, da Secretaria e Equipe LED, para que a defesa ocorresse. Quando a Defesa acabou, 

eu fiquei algumas horas tentando entender o que estava, de fato, ocorrendo no mundo. Foi um 

choque, pois veio tudo junto: o estresse da defesa, meu sogro na UTI, família na Itália e em 

Manaus, filhos em casa sem poder ir à escola, compulsão por limpeza... Comecei a achar que 

tudo o que eu sabia ou havia estudado não valia muito. Eu tive que superar esse sentimento. 

Na verdade, por mais que tudo mude daqui para frente com as medidas de isolamento 

social, este estudo é um REGISTRO de como ocorriam as interações presenciais em uma 

grande organização de base tecnológica no Estado de Santa Catarina – Brasil. 
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APÊNDICE A – REVISÃO INTEGRATIVA 

 

APÊNDICE A–1 – MÉTODO DA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

A revisão integrativa da literatura requer conhecimentos prévios, análise crítica, 

discernimento e síntese de conhecimento sobre o assunto estudado (TORRACO, 2005). A 

revisão deve gerar novas perspectivas, estruturas conceituais e modelos, e não limitar-se ao 

sumário das pesquisas já realizadas, como afirma Torraco (2005). Broome (2000) pondera 

que o registro do conteúdo pode variar de acordo com os interesses do pesquisador, sendo 

mais comum a consideração sobre o objetivo, a metodologia e os resultados dos estudos. 

De acordo com Whittemore e Knafl (2005), o método de revisão tem sido usado desde 

os anos 1970, no setor de cuidados da saúde. Porém, na avaliação das autoras, a única 

abordagem que permite a combinação de metodologias variadas, tanto teóricas quanto 

empíricas, é o método da revisão integrativa, sendo importante tanto para as ciências quanto 

para as práticas de determinadas áreas. As autoras recomendam a definição de um conjunto de 

tomadas de decisões no processo, como:  

a) estágio de identificação do problema, de forma clara e com visão dos objetivos;  

b) estágio de estratégia de busca na literatura, com documentação dos termos de busca, 

indexadores de dados, critérios de inclusão e exclusão;  

c) estágio de avaliação dos dados, com consideração à autenticidade, qualidade, valor 

informativo, método e representatividade;  

d) redução dos dados, o que pode ser feito por meio de categorizações a fim de melhor 

gerenciar os dados por tópicos, em uma matriz;  

e) exibição dos dados, o que pode ser feito em uma matriz, gráfico, quadro, de forma 

que melhore a visualização dos padrões e sirva como ponto inicial de interpretação;  

f) comparação dos dados, em um processo interativo de verificação de relações, 

identificação de padrões e temas, bem como mapa conceitual, em um processo que 

pode envolver criatividade, análise crítica, identificação de significados;  

g) apresentação das verificações e conclusões, que inclui não apenas questões 

interpretativas e descritivas, mas também abstrações e tentativas de generalizações; 

h) apresentação das conclusões, que pode ser representada em quadro ou diagrama, 

com detalhes e evidências de fontes primárias fundamentadoras. 

Com base em Whittemore e Knafl (2005), os procedimentos de busca e revisão 

integrativa são detalhados no quadro A-1. 
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Quadro A–1 – Procedimentos adotados de busca e revisão integrativa 

Estágios da Revisão 

Integrativa 

Decisões de Busca e Revisão Integrativa 

a) Estágio de 

identificação do 

problema 

Que significados emergem da interdisciplinaridade dos termos combinados 

“liderança relacional e comunicação”, na literatura científica? 

b) Estágio de estratégia de 

busca 

Em função de as bases indexadoras de periódicos serem internacionais, foram 

utilizados os seguintes critérios: 

Descritores: ("Relational Leadership" OR Leadership) AND (“Communicative 

Constitution of Organi? ation*” OR “Communicative Constitution” OR “CCO 

Scholarship”) = 21 publicações, após eliminação das duplicações. 

Descritores: (“Relational Leadership” [OR descritores CCO])  

AND ("Project* Team*"  OR  "Project*-Team*") = 0 publicações. 

TÓPICO DE BUSCA: título, resumo, palavras-chave. 

PERÍODO: Todos, do primeiro registro na base, até as datas de busca, feitas durante 

o segundo semestre de 2017. 

BASES INDEXADORAS: 

1Web of Science (coleção principal); 

2 Scopus; 

3 Science Direct; 

4 Scielo; e  

5 Ebscohost. 

TOTAIS: Conforme especificado na figura 4. 

c) Estágio de avaliação 

dos dados 

Todos os artigos disponíveis para download foram baixados para uma pasta de 

arquivos. Leitura dinâmica ao texto integral foi realizada nesse primeiro momento, 

tendo como parâmetros: representatividade, abordagem à temática combinada, valor 

informativo que atendesse à pergunta de pesquisa. Na 1ª fase, foram incluídos, como 

objeto de análise, 21 artigos, e excluídos dez artigos, estes últimos pelos seguintes 

motivos: um artigo estava em língua africana; um capítulo de livro não estava 

disponível em texto integral, além de enfocar a relação líder-liderado; e oito artigos 

não abordavam a liderança. Na fase seguinte, os onze artigos localizados foram lidos 

e analisados na íntegra. 

d) Estágio de redução dos 

dados 

Os artigos foram lidos e analisados em profundidade. Os dados mais representativos, 

bem como objetivos, métodos empregados, estudos futuros e principais resultados 

foram explicitados em uma matriz, a fim de melhor gerenciá-los. 

e) Estágio de exibição dos 

dados 

Neste estágio, prevaleceu a contemplação e visualização dos padrões, que serviram 

como ponto inicial de interpretação, reunidos em principais categorias, quando o 

número de registros o permitia. 

f) Estágio de comparação 

e recategorizações 

A partir das categorias iniciais, neste estágio prevaleceu a verificação de relações e 

identificação de significados, reduzindo-se as categorias.  

g) Estágio de 

apresentação dos 

resultados 

As categorias e resultados são apresentados em tópicos específicos, com análises 

interpretativas e descritivas dos resultados. 

h) Estágio de 

apresentação das 

conclusões 

Neste estágio, as conclusões são apresentadas com base na revisão da literatura, com 

identificação de lacunas do conhecimento sobre os termos combinados da liderança 

relacional e comunicação, significados que emergiram do estudo e oportunidades de 

averiguações empíricas. 

Fonte: A autora (2020), com base nos estágios da revisão integrativa de Whittemore e Knafl (2005). 
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Quadro A–2 – Publicações liderança e abordagens CCO 

 AUTORES, Artigos, Ano PRINCIPAL OBJETIVO MÉTODOS E TÉCNICAS 

P
E

S
Q

U
IS

A
S

 T
E

Ó
R

IC
A

S
 

CONNAUGHTON, S., 

SHUFFLER, M.; GOODWIN, 

G. F. Leading distributed teams: 

the communicative constitution 

of leadership. Military 

Psychology, v.23, 2011. (Qualis 

A2) 

Discutir as características e processos 

comunicativos na liderança militar 

geograficamente distribuída e a 

necessidade de lente comunicativa 

que examine as intenções de 

comando, a criação de sentido e a 

liderança em culturas múltiplas. 

Revisão bibliográfica 

KUHN, T. Negotiating the 

micro-macro divide: thought 

leadership from organizational 

communication for theorizing 

organization. Management 

Communication Quarterly, v. 

26, 2012. (Qualis A2) 

Explorar como a comunicação 

propicia a liderança de pensamento 

nas teorizações organizacionais. 

Revisão bibliográfica 

TRITTIN, H.; 

SCHOENEBORN, D. Diversity 

as polyphony: reconceptualizing 

diversity management from a 

communication-centered 

perspective. Journal of Business 

Ethics, v. 144, 2017. (Qualis 

A2) 

Reconsiderar a noção de gestão da 

diversidade por meio da perspectiva 

centrada na comunicação. 

Revisão bibliográfica 

JIAN, G. Transforming the 

present moment through 

conversation and narrative: 

Toward a hermeneutic 

leadership theory. 

Communication Theory, v. 29, 

2018. 

Propor uma teoria de liderança 

hermenêutica fundamentada em 

processos comunicativos, a fim de 

oferecer uma estrutura integrada que 

conceitualize os processo 

comunicativos que constituem a 

prática da liderança. 

Revisão bibliográfica 

P
E

S
Q

U
IS

A
S

 E
M

P
ÍR

IC
A

S
 

BRUMMANS, B. H. J. M., 

HWANG, J. M.; CHEONG, P. 

H. Mindful authoring through 

invocation: leaders' constitution 

of a spiritual organization. 

Management Communication 

Quarterly, v. 27, 2013. (Qualis 

A2) 

Examinar como líderes em uma 

organização budista legitimizam-se 

como autores organizantes por meio 

da invocação dos mestres nas 

interações diárias; e oferecer visão 

comunicativa prática do mindful 

organizante como criação de sentido 

coletivo. 

Pesquisa em fundação budista, em 

Taiwan. Entrevistas e observação em 

campo (quatro semanas 

preliminares+ sete: rotina interações, 

práticas comunicativas de líderes, 

reuniões, refeições, conversas e 

entrevistas). Posições de liderança e 

conversas com funcionários. Análise 

temática. 

KOSCHMANN, M. A.; BURK, 

N. R. Accomplishing authority 

in collaborative work. Western 

Journal of Communication, v. 

80, 2016. 

Explorar a questão da autoridade em 

trabalhos colaborativos, tendo como 

enfoque a superação ou 

transformação da autoridade 

existente, e emergência de uma 

autoridade legitimada fora dos 

mecanismos hierárquicos de controle. 

Pesquisa em laboratório colaborativo 

entre cientistas e gestores. Princípios 

gerais do estudo de caso, com 

observações de campo (40 reuniões, 

espaços físicos comuns), entrevistas 

com 12 membros, verificação de 

documentos. Uso do Atlas-ti, com 

identificação de padrões temáticos. 

WATSON, C.; DREW, V. 

Humour and laughter in 

meetings: Influence, decision-

making and the emergence of 

leadership. Discourse & 

Communication, v. 11, 2017. 

(Qualis B2) 

Compreender a organização como 

centrada em comunicação, e enfocar 

como o humor e o riso podem levar 

uma equipe a agir, em um contexto de 

influência, tomada de decisões e de 

emergência da liderança. 

Pesquisa em grupo de trabalho, que 

reunia universidade escocesa e 

autoridades locais. Enfoque a três 

momentos de quatro reuniões: final 

de reunião, retomada e quebra de 

tensão durante a reunião. 
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 AUTORES, Artigos, Ano PRINCIPAL OBJETIVO MÉTODOS E TÉCNICAS 

WATSON, C.; DREW, V. 

Enacting educational 

partnership: collective identity, 

decision-making (and the 

importance of muffin chat). 

School Leadership & 

Management, v. 37, 2017. 

Examinar como a parceria se mostra 

em interorganizações colaborativas 

educacionais, e produzir 

conhecimento sobre a emergência da 

liderança e trabalho colaborativo em 

tais parcerias. 

Pesquisa em grupo de trabalho de  

universidade escocesa e autoridades 

locais. Quatro reuniões, com análise 

da narrativa na busca por construções 

individuais/comuns e falas 

cooperativas/impositivas. Ao final de 

reuniões, os membros respondiam ao 

e-mail "o que aconteceu na reunião 

de hoje?". Verificações com base em 

quadro metodológico CCO. 

PÄLLI, P. Ascribing materiality 

and agency to strategy in 

interaction: A language-based 

approach to the material agency 

of strategy. Long Range 

Planning, 51, 2018. 

Busca analisar como os gerentes em 

interações verbais ou não verbais 

atribuem significados à estratégia, 

com ênfase em como o inanimado 

exerce ação. 

Análise de 14 "conversações-de-

liderança" entre duplas de gerentes de 

diferentes posições hierárquicas de 

companhia seguradora e igreja. As 

conversações seguiam estrutura 

criada por consultoria, a fim de 

orientar mudanças estratégicas e 

alinhar os significados entre os níveis 

gerenciais de superior-subordinado. 

VÁSQUEZ, C.; BENCHERKI, 

N.; COOREN, F; SERGI, V. 

From ‘matters of concern’ to 

‘matters of authority’: Studying 

the performativity of strategy 

from a communicative 

constitution of organization 

(CCO) approach. Long Range 

Planning, v. 51, 2018. 

Desenvolver um framework para 

entender a performatividade da 

estratégia por meio da abordagem 

CCO, especificamente da Escola de 

Montreal. 

Pesquisa em organização de pequeno 

porte sem fins lucrativos, em 

Montreal. Estudo de caso com 

pesquisa ação durante dois anos, 

envolvendo três dos quatro autores 

do artigo e uma assistente diretoria. 

Gravação de vídeos de reunião, 

emails, entrevistas, workshop de um 

dia e fotografias. Análise pelo 

raciocínio abdutivo. 

KOPANEVA, I. M. Left in the 

Dust: Employee Constructions 

of Mission and Vision 

Ownership. International 

Journal of Business 

Communication, v. 56, 2019. 

Compreender como os funcionários 

se apropriam e se identificam com a 

construção da missão e visão 

organizacional. 

Estudo qualitativo, com entrevistas 

em profundidade com 46 

colaboradores em 22 organizações, 

selecionados pela técnica de 

snowball, com análise temática. 

Fonte: A autora (2020), com base nos resultados de revisão integrativa. 
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APÊNDICE B – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

B–1 – ETNOGRAFIA: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Eu, _______________________________, Gerente de (____________ 

__________________), autorizo a permanência da pesquisadora Micheline Guerreiro Krause, sob 

orientação do Profº Dr. Cristiano José Castro de Almeida Cunha, nas dependências da TechLeader – 

nome fictício – localizada no Estado de Santa Catarina – Brasil –, para fins de investigação científica 

sobre o título: Constituição comunicativa da liderança relacional em equipe de projeto lean. 

Estou ciente de que o objetivo geral do estudo é compreender como a liderança relacional é 

constituída comunicativamente em uma equipe de projeto, com enfoque em conversação e 

textualidade. Com base na literatura, a pesquisa propõe como esquema de verificação: as interações, 

os processos de autorização dos líderes, os eventos comunicativos influenciadores da liderança, e a 

construção de significados relevantes para a coordenação. 

Estou ciente de que a pesquisadora adota como método de verificação a etnografia 

organizacional, tendo necessidade de ser integrada ao cotidiano da Equipe designada, participar como 

observadora nas reuniões e utilizar espaço físico próximo à Equipe, com mesa e cadeira onde possa 

fazer anotações e utilizar o seu notebook.  Durante o período de pesquisa, fará observação e registro 

sobre o cotidiano da Equipe, sua organização, especificidades e cultura, sobre as interações e 

comunicação nas reuniões formais e informais. Algumas entrevistas com os participantes da Equipe 

devem ser agendadas, a fim de aprofundar alguns dos aspectos. Não deverá haver desconforto, risco 

ou constrangimentos durante a realização das verificações.  

Eu concordo que o material e informações obtidas possam ser publicados, de forma anônima, 

para a pesquisa científica de Doutorado e, posteriormente, possam ser produzidos materiais para aulas, 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Não deve ser possível identificar a 

empresa pesquisada. A pesquisadora não está autorizada a capturar informações que ponham em risco 

a competitividade dos negócios. A pesquisadora precisa fornecer um relatório final para 

validação/revisão do que será divulgado. Estou ciente de que algumas gravações serão necessárias, 

para transcrição fidedigna, análise, validação e comprovação dos dados.  

A pesquisadora prestará esclarecimentos sempre que necessário, a qualquer momento durante 

a realização do estudo. Também, por algum imprevisto, poderei desistir das pesquisas, sem sofrer 

prejuízo, desde que informe a pesquisadora que não irei prosseguir com as mesmas.  

Estou avisado de que poderei solicitar informações durante qualquer fase da pesquisa, 

inclusive após a sua publicação. Se eu tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei entrar em 

contato com a pesquisadora pelo celular: [supressão dos números]; e ainda por meio eletrônico através 

do e-mail: michelinekrause@gmail.com. Também manter contato com o seu Orientador de 

Doutorado, Profº Dr. Cristiano Cunha, pelo email: 01cunha@gmail.com 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e que recebi, de forma clara e 

objetiva, todas as explicações pertinentes ao projeto.  

Declaro que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento, sem sofrer 

qualquer tipo de retaliação por isso. 

Nome por extenso: ___________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

Local e Data: ___________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 
 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Centro Tecnológico. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento - PPGEGC. 
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B–2 – ENTREVISTA: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 
 

 

Eu, __________________________________________, consinto em participar 

voluntariamente da pesquisa realizada pela pesquisadora Micheline Guerreiro Krause, sob orientação 

do Profº Dr. Cristiano José Castro de Almeida Cunha, para fins de investigação científica sobre o 

título: Constituição comunicativa da liderança relacional em equipe de projeto. 

Estou ciente de que o objetivo geral do estudo é compreender como a liderança relacional é 

constituída comunicativamente em uma equipe de projeto, com enfoque em conversação e 

textualidade. Com base na literatura, a pesquisa propõe como esquema de verificação: as interações, 

os processos de autorização dos líderes, os eventos comunicativos influenciadores da liderança, e a 

construção de significados relevantes para a coordenação. 

Eu concordo em ser entrevistado(a) pela pesquisadora, a fim de aprofundar alguns dos 

aspectos verificados durante as reuniões da equipe e conversações. Estou ciente de que minha 

participação na entrevista durará aproximadamente 90 minutos. Não deverá haver desconforto, risco 

ou constrangimentos durante a realização das verificações.  

Eu concordo que o material e informações obtidas possam ser publicados, de forma anônima, 

para a pesquisa científica de Doutorado e, posteriormente, possam ser produzidos materiais para aulas, 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Não deve ser possível identificar a 

empresa pesquisada, ou minha identidade como participante. A pesquisadora não está autorizada a 

capturar informações que ponham em risco a competitividade dos negócios. Estou ciente de que a 

entrevista está sendo gravada, para transcrição fidedigna, análise, validação e comprovação dos dados.  

A pesquisadora prestará esclarecimentos sempre que necessário, a qualquer momento durante 

a realização do estudo. Também declaro estar ciente de que poderei desistir da entrevista, sem sofrer 

prejuízo, desde que informe a pesquisadora que não irei prosseguir com a mesma.  

Estou avisado de que poderei solicitar informações durante qualquer fase da pesquisa, 

inclusive após a sua publicação. Se eu tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei entrar em 

contato com a pesquisadora pelo celular: [supressão dos números]; e ainda por meio eletrônico através 

do e-mail: michelinekrause@gmail.com. Também manter contato com o seu Orientador de 

Doutorado, Profº Dr. Cristiano Cunha, pelo email: 01cunha@gmail.com 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Declaro que fui informado(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa e que recebi, de forma 

clara e objetiva, todas as explicações pertinentes ao projeto.  

Declaro que fui informado(a) que posso me retirar do estudo a qualquer momento, sem sofrer 

qualquer tipo de retaliação por isso. 

Nome por extenso: ___________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________ 

Local e Data: ___________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Centro Tecnológico. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento - PPGEGC. 
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B–3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - EQUIPE 
 

IDENTIFICAÇÃO. 

Nome; Idade; cargo; tempo de empresa; tempo no setor; formação acadêmica. 

 

SIGNIFICADOS – FORMAÇÃO DA EQUIPE, DIRECIONADORES 

- Você sabe o motivo de ter sido convidado(a) para essa equipe? 

- Quais as suas expectativas ao aderir à equipe? 

- Houve clareza de objetivos e alinhamento inicial? 

- Posteriormente, os objetivos ficaram mais claros? houve alinhamento? Caso negativo, explique como 

isso ocorreu, visto que houve reuniões de alinhamento. 

- Suas expectativas iniciais foram atendidas? Teve que reelaborá-las? 

- Como foi a sua experiência na equipe, dores e aprendizados? 

 

INTERAÇÕES 

- Como foi a comunicação na equipe? O que foi positivo e o que faria diferente? 

- Você se sentiu ouvido? 

- Houve tensão? Quais foram? 

- Como foi a tomada de decisões e negociações? 

- A estrutura física dos ambientes foi propício às interações? 

- O que achou do material do curso? 

- O que você achou da ideia de incluir os estudantes do curso na equipe? 

- Como foi ir até os clientes e trazer suas falas até os outros membros da equipe? 

- Identifique os elementos não humanos mais relevantes no processo de equipe. 

 

AUTORIZAÇÕES - EMERGÊNCIA DA LIDERANÇA 

- Em sua percepção, seu papel na equipe foi compreendido pelos demais membros? 

- Como foi a distribuição das tarefas, o comprometimento e as responsabilidades? 

- Quem foi representativo para você, quem foi referência em termos de liderança e conhecimento? 

- Quem te surpreendeu? 

- Quem mais contribuiu? 

- Na prática, como a equipe ficou configurada? Quais os reais executores do projeto? 

 

INFLUENCIADORES 

- Como foi o envolvimento dos três líderes formais? 

- Quem ou o quê te incentivou, te motivou, te energizou; ou o contrário? 

- Houve fatores contextuais, culturais, estruturais que interferiram positivamente ou negativamente? 

- Houve quebra de motivação? Por qual motivo? 

- O que te diz a expressão “get out of the building?”. 
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B–4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - GERENTE 
 

IDENTIFICAÇÃO E TRAJETÓRIA 

Nome; Idade; cargo; tempo de empresa; tempo no setor; formação acadêmica. 

- Fale-me de sua trajetória. 

- Como foi o processo de ocupar um cargo de liderança na organização? 

 

SIGNIFICADOS – FORMAÇÃO DA EQUIPE, DIRECIONADORES 

- Quais as suas expectativas ao propor a equipe desse projeto? 

- Como essa proposta se alinha à organização? 

- Ao formar a equipe, houve intencionalidade de juntar diferentes experiências e gerações? 

- Como definiria, hoje, o objetivo da equipe? 

- Você acha que esse objetivo ficou claro pra equipe? Caso não, o que aconteceu? 

- Você diria que houve interferência de ruídos no processo de alinhamento? 

- Qual a sua percepção sobre os ganhos, as dores e significados com o projeto? 

- Qual a sua avaliação sobre os resultados? 

- Como gestor com experiência em métodos ágeis, como você classificaria a dinâmica dessa equipe? O 

processo enquadra-se em um método específico ou foi híbrido? 

 

AUTORIZAÇÕES - EMERGÊNCIA DA LIDERANÇA 

- A equipe estava autorizada? Eles tinham liberdade para tomada de decisão? 

- Quem mais te surpreendeu na equipe? 

- Como viu a distribuição das tarefas, o comprometimento, e as responsabilidades? 

 

INTERAÇÕES 

- Sentiu-se ouvido? 

- Qual o seu papel na equipe? 

- O que ficou mais evidente pra você nos momentos de interação em que esteve presente? 

- Quais as principais tensões? 

 

INFLUENCIADORES 

- Em sua percepção, quem você viu como forte influenciador(a)? 

- Houve resistência na equipe? Como você avalia isso? 

- Houve queda no nível de energia da equipe? O que você avalia que ocorreu? 

- Como foi a tomada de decisão sobre o tempo de dedicação ao projeto? 

- Houve investimento da organização, em termos de banco de horas? 

 

SOBRE A PESQUISADORA EM CAMPO 

- Como foi minha presença em campo? Peço que por favor me dê sugestões e críticas. 
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

C–1 – PROCESSO DE CODIFICAÇÃO DA AT REFLEXIVA 

CÓDIGOS 
AGRUPAMENTO EM 

TEMAS 1 

REAGRUPAMENTO 

EM TEMAS 2 
META-TEMAS 

1) Familiarização com os dados; 

2) Códigos Iniciais 

3) Procura por temas; 

4) Revisão dos temas 

5) Definir e nomear os temas 

(a história geral) 

6) Produção do 

Relatório (extratos) 

Pergunta, consulta 

INTERAÇÕES 

HUMANAS 

INTERAÇÕES 

INTERAÇÕES 
Analisar as interações 

na equipe de projeto, 

suas manifestações e 

circunstâncias. 

Humor e riso 

Importância das reuniões presenciais 

Escuta ativa 

Preenchimento da fala 

Consensos e discordâncias 

Tensões e conflitos 

Mudança de lado da liderança 

Invocação ao cliente 

INVOCAÇÕES 

Invocação à equipe 

Invocação à empresa 

Invocação ao líder 

Invocação ao programa 

O canvas ocupava um lugar 

INTERAÇÕES COM O 

NÃO HUMANO 

Interação com materiais e recursos 

Prática de escrever na parede 

Espaço físico favorável 

Invocação a Documentos 

Objetivo norteador 

DIREÇÃO 

DIREÇÃO, 

ALINHAMENTO, 

COMPROMETIMENTO 

(DAC) 

SIGNIFICADOS 
Compreender como 

ocorre a construção de 

significados relevantes 

no processo de 

liderança da equipe de 

projeto. 

Reelaboração do objetivo 

Intermediação dos líderes 

Orientações 

Escolha da equipe 

ALINHAMENTO 

Expectativas dos membros 

Expectativas da empresa 

Valor no “get out of the building” 

Parceria e integração 

Papel dos Líderes 

Comprometimento 

COMPROMETIMENTO 

Motivação pessoal 

Ser dono projeto, responsabilidade 

Disponibilidade 

Incentivo dos líderes 

Desorganização 

CIRCUNSTÂNCIAS 

INTERNAS 

CIRCUNSTÂNCIAS 

Desconhecimento e incertezas 

Organização emergente 

Distanciamento intencional do líder 

Aprendizagem 

Relatos e interpretações 

CIRCUNSTÂNCIAS 

EXTERNAS 

Diversidade do mercado 

Dores do cliente 

Proposta de valor 

Metáforas reveladoras 

Autorizados pela organização 

AUTORIZAÇÃO E 

AUTORIA 

AUTORIZAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO 
Analisar os processos 

comunicativos que 

autorizam os líderes. 

Autorizações mútuas, valoração 

Falar em nome da equipe 

Autoria consensual 

Desautorizações autorizadas 
DESAUTORIZAÇÃO E 

DESAUTORIA 
Desautorizações não autorizadas 

Desautoria, destituição de crenças 
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CÓDIGOS 
AGRUPAMENTO EM 

TEMAS 1 

REAGRUPAMENTO 

EM TEMAS 2 
META-TEMAS 

“Puxar”, liderar, influenciar 

INFLUÊNCIA 

INFLUÊNCIA 

INFLUÊNCIA 
Compreender os 

eventos comunicativos 

influenciadores da 

liderança. 

Motivar, ser protagonista 

Ter o poder da palavra 

Conquistar a posição na equipe 

Influências mútuas 

Transformações mútuas 

Falta de tempo, outras demandas 

RUÍDOS E 

INTERFERÊNCIAS 

Repertório de experiências prévias 

Resistência ao novo 

Desmotivação, quebra expectativas 

Comunicação deficitária 

Fonte: A autora (2020). 

 

  



189 

 

 

 

APÊNDICE D – AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM 

 

D–1 – AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS DESENHADAS 
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